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Триває передплата 
на нашу газету на 2021 рік

Передплатна ціна мінімальна:
14 гривень на місяць.

Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.

 Політика, соціальні проблеми, екологія.

 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.

 Проза і поезія відомих письменників світу.

 Культура, мистецтво, спорт.

 Корисні поради. 

 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її 

друзям, знайомим, колегам, запропонуй-
те також передплатити.

«Що пішло не так?»
На популярному телекана-

лі «1+1» щочетверга йде програма 
«Право на владу». У форматі так зва-
ного ток-шоу. Може, трохи краща, 
ніж інші убогі шоу. В студію запрошу-
ються політики, урядовці, громад-
ські діячі, обговорюють актуальні 
соціально-політичні теми. Кажуть, 
за участь у таких шоу його учасники, 
самі, якщо не бідні,чи за них – олі-
гархи, партії, платять телеканалам 
солідні гроші. Адже це проповіду-
вання ідей спонсорів на мільйони 
глядачів. І проповідь ця йде убого і 
нахабно: кожен торочить своє, пе-
ребиваючи інших.

Програма за 18 лютого була 
присвячена річниці завершення на-
шого другого Майдану. Адже саме 
18 лютого 2014 року почався його 
трагічний фінал: вбивство в центрі 
столиці десятків протестувальників, 
що продовжилося 20 лютого, і вби-
тих згодом було названо Небесною 
Сотнею.

Хто ж був запрошений у студію? 
Кому так наполегливо ставила за-
питання ведуча програми, доволі 
непогана журналістка Наталя Мо-
сейчук?

Дивно, якщо не сказати – обур-
ливо було побачити Юрія Бойка, 
одного з лідерів нинішньої партії і 
фракції ОПЗЖ, а це перефарбова-
ні регіонали. Тобто, одного з провід-
них політиків влади регіоналів, про-
ти якої й постав Майдан. Хоч би в 
цей святий день не світили на екра-
ні цього регіонала, тим паче він і так 
не вилазить з екранів, все вчить нас 
жити.

Природно, були представле-
ні в студії і очільники Майдану, ко-
трі прямо з нього прийшли у вла-
ду. Олександр Турчинов одразу по 
перемозі Майдану був обраний го-
ловою Верховної Ради, а також до 
президентських виборів був вико-
нуючим обов’язки Президента.

Юрій Луценко став Генеральним 
прокурором. Цей постійно підкрес-
лював, як і в опублікованих ним у ці 
дні спогадах, що Майдан, револю-
ція були організовані самим наро-
дом, обуреним діючою тоді владою. 
Хоч очевидно, що іншими двома ру-
шійними силами Майдану були біз-
нес, в тому числі олігархи, і політич-
на опозиція – парламентські пар-
тії і їх фракції: «Батьківщина», УДАР, 
«Свобода».

Ключове запитання, відповіді на 
яке добивалася від учасників про-
грами ведуча: «Що пішло не так?» 
Тобто, не так після Майдану. Уже в 
самому формулюванні запитання – 
констатація: таки пішло не так. Але 
що саме й коли? 

В попередньому номері нашої 
газети я дав своїй статті якраз до 

річниці завершення Майдану заго-
ловок «Сім років перемоги(?) Май-
дану». Декого здивував чи й обу-
рив знак запитання в заголовку: 
мовляв, Майдан же переміг. Але я 
й сказав уже в першій фразі стат-
ті, що Майдан дійсно переміг у тому 
сенсі, що змів режим регіоналів. А 
от чи перемогли ідеї, ідеали, гасла 
Майдану – тут величезний знак за-
питання. Ідеї державності, соціаль-
ної справедливості, за які й постав 
Майдан. Щодо другого, то важко 
щось говорити про справедливість, 
при такому засиллі корупції, що про-
довжилася і після Майдану. Щодо 
державності, тут взагалі, і вперше 
за часи незалежності, дві трагедії: 
війна на нашій землі, втрата терито-
рій держави .

Чому це сталося? Що пішло не 
так? Все допитувалася ведуча в 
учасників програми. І щиро прагну-
ла обговорити події ПІСЛЯ Майдану.

Але – і це головне! – треба б го-
ворити про те, що пішло НЕ ТАК не 
лише після, а задовго ДО Майдану. 
Такого аналізу постійно бракувало і 
бракує в нашому суспільстві. НЕ ТАК 
йшло давно. Ось, бодай коротко, ре-
троспективно.

2010 рік. НЕ ТАК пішло з повер-
ненням до влади, причому, на ви-
борах, Партії регіонів, здавалося б, 
розгромленої першим Майданом. І 
раптом її лідер Віктор Янукович оби-
рається Президентом держави. Хут-
ко «переформатовується» під регіо-
налів Верховна Рада, обрана ще у 
2007 році і де регіонали зовсім не 
мали більшості. 

Але це було зовсім не випадко-
ве «не так». Цей реванш регіоналів 
– прямий наслідок ганебних кіль-
карічних чвар переможців першо-
го Майдану, блоків «Наша Україна» 
і БЮТ, партії «Батьківщина», очо-
люваних відповідно Президентом 
Ющенком і прем’єром Тимошенко.

Не так пішло, коли вже у перші 
тижні президентства Янукович, від 
імені України, підписує з Росією га-
небні Харківські угоди. Ними аж на 
25 років продовжується термін пе-
ребування в Україні, в Криму, Чор-
номорського флоту Росії, тобто її 
збройних сил. Причому, навіть не 
від того 2010 року, а від 2017-го, 
тобто завершення дії попередньо-
го міждержавного договору. А зна-
чить, аж по 2042 рік! І це була пре-
людія загарбання Росією Криму та й 
значною мірою її агресії і війни на 
Донбасі. 

Не так пішло, коли вже за кілька 
днів, 27 квітня, наш парламент по-
нуро, з порушенням всіх норм і за-
конів, ратифікував ці Харківські уго-
ди. Хоч і тоді в парламенті засідали 
і переможці першого Майдану, і ті, 

хто потім прорвався у владу після 
другого Майдану.

Не так пішло з 2005 року, коли 
було розтринькано здобутки і надії 
першого Майдану.

Не так – у 1999 році, коли то-
дішній Президент Леонід Кучма ви-
сунувся на другий президентський 
термін (а за кілька років не проти 
був би й на третій). На тих виборах 
осені 1999-го влада хитро розігра-
ла карту «Кучма або Симоненко?» 
При такому убогому виборі як було 
голосувати за лідера злочинної 
компартії? Обрали «менше з двох 
зол» – давня і сумна традиція наших 
виборів.

А що ж наша націонал-демокра-
тія? А нічого. Ще на початку 1999-
го розколовся Народний Рух Украї-
ни. Безперечно, за участі і сприян-
ня влади, уже породженого нею олі-
гархату. А як ми хотіли? Адже є давно 
відома істина: «Сила ворога – у на-
шій слабкості». Як загину Рух, що вів 
нас до незалежності, як розколовся, 
ледве проіснувавши 9 з чимось ро-
ків, відтак за наступні 20 зійшов на 
ніщо? Це теж тема, яка чомусь давно 
не аналізується. А вбивство лідера 
Руху В`ячеслава Чорновола тоді ж, 
на початку 1999-го, належно не роз-
слідуване по сьогодні.

Не так пішло на других прези-
дентських виборах, 1994-го року. 
Тоді Рух чомусь взагалі усунувся від 
виборів глави держави, хоч ще сві-
жим був у пам`яті виборців другий 
результат Чорновола на перших ви-
борах,1991 року. Натомість знову 
постав «вибір»: тодішній Президент, 
компартійний функціонер Кравчук 
чи представник червоного директо-
рату Кучма.

І вже зовсім НЕ ТАК пішло у пер-
ший же рік незалежності, на пер-
ших президентських виборах груд-
ня 1991 року. Це коли демократичні 
сили, замість того, щоб висунути на 
вибори єдиного, узгодженого кан-
дидата, пішли на них аж трьома «ко-
лонами»: Чорновіл, Лук`яненко, Юх-
новський. Це стало ніби прологом 
наших наступних ось уже 30-річних 
чвар національно-демократичних 
сил, які зараз взагалі на узбіччі, і 
загалом нашої національної еліти.

…Ось де наше давнє «НЕ ТАК», 
давнє щодо нашої новітньої історії. 
Не будемо вже зараз влазити в істо-
рію давнішу. Так що це НЕ ТАК не по-
чалося, а лише продовжилося після 
Майдану.

ТАК нашій Україні, кожному з нас 
буде, коли ми нарешті почнемо до-
лати ці «нетаки». Для чого спершу 
це варто б урозуміти, причому не 
обов’язково методами цих «шоу».

Петро АНТОНЕНКО

Незабаром ви-
повнюється 36 ро-
ків від початку тих 
грандіозних пере-
мін у Союзі Радян-
ських Соціалістич-
них Республік, які 
було названо тер-
міном «ПЕРЕБУДО-
ВА». У центрі пере-
мін виявився ініці-
атор Перебудови 
Михайло Горбачов, останній лідер правлячої Комуніс-
тичної партії, перший і останній президент СРСР. 2 бе-
резня йому виповнилося 90 років. 

Михайло Сергійович Горбачов – українець по мате-
рі. У його матері, Марії Пантеліївни Гопкало, батько був 
із Чернігівщини, мати – з Харківщини. Батько Горбачова, 
Сергій Андрійович Горбачов, – росіянин. Це була звичай-
на селянська сім’я в селі Привольному Ставропольсько-
го краю, де 1931 року народився майбутній президент 
СРСР. 

Михайло закінчив найпрестижніший вуз Союзу – 
Московський державний університет ім. Ломоносова, 
юридичний факультет. Недовгий час працював у про-
куратурі на Ставропіллі. Характерно, що молодий Гор-
бачов не мав великих ілюзій стосовно комуністичної 
системи. Він, очевидно, прагнув якось олюднити цю 
систему. Досить швидко був висунутий на комсомоль-
ську і партійну роботу, де пройшов сходинки до першо-
го секретаря Ставропольського крайкому КПРС. Ми-
хайло Сергійович став керівником величезного краю 
у 39 років! 

З листопада 1978 року Горбачов у Москві, секретар 
ЦК КПРС. А вже у жовтні 1980 року обраний членом 
Політбюро ЦК, тобто в 49 років входить до вищого 
ареопагу керівництва СРСР. 

Михайло Горбачов: 
90-річчя

Українець по матері був в епіцентрі грандіозних 
суспільних перемін
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Бліц-інформ
На черзі - реставрація палацового 
комплексу в Качанівці 
Міністр культури та інформаційної політики Олександр 

Ткаченко на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфра-
структура» розповів, які об’єкти планується оновлювати в 
межах проєкту «Велика реставрація».

– У Києві це Національна філармонія, в самому цен-
трі міста, яка потребує негайної уваги. В Чернівецькій об-
ласті – це, наприклад, університет. Тобто ми говоримо не 
тільки про об’єкти, які підпорядковані нашому міністер-
ству. В Чернігівській області – це реставрація палацового 
комплексу в Качанівці. У Львівській області ми продовжи-
мо відбудовувати «Золоту підкову» – проведення рестав-
рації у Підгорецькому замку, про що говорили в усі часи 
незалежності.

За словами міністра, оновлені об’єкти з проєкту «Ве-
лика реставрація» об’єднають у зручні туристичні марш-
рути, які потім будуть відображені на туристичних мапах.

– Щоб люди розуміли, в який спосіб проїхати, аби від-
відати відроджені об’єкти. Все це накладається на мапи, 
на зручні дороги, на нормальні залізничні сполучення і ае-
ропорти.

Завдяки проєкту «Велика реставрація» протягом 
трьох наступних років буде оновлено 150 українських 
замків, музеїв та театрів. Про це під час свого виступу за-
явив Президент Володимир Зеленський.

Переможці конкурсу 
«Вчитель року-2021»
Відбулося нагородження переможців та лауреатів 

другого туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 
2021». Конкурс проводиться 26-й рік поспіль.

Серед учасників Конкурсу 18 педагогів мають квалі-
фікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 7 – «спе-
ціаліст першої категорії», 6 – «спеціаліст другої категорії», 
5 – педагогічне звання «учитель-методист», 6 – «старший 
учитель» та один педагог – науковий ступінь «кандидат пе-
дагогічних наук».

Переможці другого туру обласного конкурсу:
Наталія Іваницька, директорка Чернігівської загаль-

ноосвітньої школи №35, у номінації «Керівник закладу 
освіти».

Ольга Семенчук, учителька трудового навчання Бах-
мацького закладу загальної середньої освіти № 1, у номі-
нації «Трудове навчання».

Надія Нагорнюк, учителька математики Чернігівської 
загальноосвітньої школи № 19, у номінації «Математика».

Яна Олексенко, учителька української мови та літе-
ратури Менського опорного закладу загальної середньої 
освіти імені Т. Шевченка, у номінації «Українська мова та 
література».

Лауреати другого туру обласного конкурсу: 
Номінація «Керівник закладу освіти»: Оксана Дідухо-

вич, директорка Прохорської загальноосвітньої школи 
Комарівської сільської ради, Наталія Кравченко, дирек-
торка Дубогаївської загальноосвітньої школи Яблунів-
ської сільської ради.

Номінація «Математика»: Ірина Циганенко, вчителька 
Бахмацької загальноосвітньої школи № 5, Світлана Біло-
бловська, вчителька Носівської міської гімназії.

Номінація «Трудове навчання»: Антоніна Новак, вчи-
телька Кобижчанського закладу загальної середньої 
освіти Бобровицької міської ради, Андрій Череп, вчитель 
Прилуцької загальноосвітньої школи № 9.

Номінація «Українська мова та література»: Світла-
на Шевченко, вчителька Ніжинської гімназії № 3, Вікто-
рія Баранова, вчителька комунального закладу «Смичин-
ський ліцей» Городнянської міської ради.

Тиждень рятувальників
Упродовж 22 лютого – 1 березня співробітники Дер-

жавної служби з надзвичайних ситуацій 67 разів залуча-
лись до ліквідації пожеж, надзвичайних подій. Щоденно в 
підрозділах Управління ДСНС України у Чернігівській об-
ласті перебували на цілодобовому чергуванні 192 чоло-
віки особового складу, 67 одиниць основної і спеціальної 
техніки.

Вогнеборці ліквідували 26 пожеж, 21 з яких виникла у 
житловому секторі громадян, 1 на об'єкті, 3 на транспорті 
та 1 гаражу. Внаслідок пожеж травмовано 3 особи, одну 
людину при пожежі врятовано.

Підрозділи Управління 21 раз залучалися для надання 
допомоги та проведення інших невідкладних робіт насе-
ленню, зокрема рятування тварини, буксирування тран-
спортних засобів, надання допомоги працівникам бригад 
екстреної медичної допомоги, забезпечення пожежної 
безпеки та розблокування водіїв на місці ДТП.

Сесія обласної ради нарешті затвер-
дила бюджет області на 2021 рік. «За» 
проголосували 38 депутатів.

Доходи загального фонду бюджету 
(без урахування міжбюджетних трансфер-
тів) прогнозуються в сумі 1,1 млрд грн, що 
на 5,3% більше у порівнянні з бюджетними 
призначеннями 2020 року.

Основним бюджетоутворюючим дже-
релом надходжень загального фонду є 
податок та збір на доходи фізичних осіб у 
сумі 976,1 млн грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що 
надійдуть з державного бюджету до за-
гального фонду обласного бюджету, скла-
дає 558,2 млн грн, що на 9,1% менше від 
планових призначень 2020 року.

Отже рівень державної підтримки 
цього бюджету зменшується. Лише річний 
фонд заробітної плати працівників облас-
них бюджетних установ зростає на 25,5%.

Субвенція. На жаль, обсяг передбаче-
ної на 2021 рік субвенції з держбюджету 
на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання авто-
мобільних доріг загального користуван-
ня місцевого значення, вулиць і доріг ко-
мунальної власності у населених пунктах 
зменшився порівняно з 2020 роком на 
18,4% і складає 652,2 млн гривень. З ура-
хуванням невикористаного залишку за-
значеної субвенції минулих років у сумі 
109,4 млн грн, у цьому році буде можли-
вість використати 761,6 млн гривень.

Соціальні стандарти. У проєкті бю-
джету максимально передбачено за-
безпечення встановлених законом со-
ціальних стандартів для населення. Під-
вищення мінімальної заробітної пла-
ти та посадових окладів працівників за 

єдиною тарифною сіткою здійснюється у 
два етапи (з 1 січня – до 6 000 грн на мі-
сяць та з 1 грудня 2021 року – до 6 500 
грн).

Економіка. Головними пріоритетами 
є підтримка підприємництва та місцевих 
товаровиробників, агропромислового 
комплексу та індивідуального житлового 
будівництва в сільській місцевості, заходи 
з промоції області, залучення інвестицій 
та підтримки інновацій. Значна частина 
видатків на стимулювання економічного 
розвитку – це співфінансування проектів-
переможців конкурсу проєктів регіональ-
ного розвитку за рахунок коштів держав-
ного бюджету, отриманих від ЄС. По цьому 
напряму перемогли 3 проєкти.

Загалом на стимулювання економіч-
ного розвитку планується спрямувати 6,6 
млн грн із загального фонду та 3,5 млн грн 
— із спеціального фонду.

Освіта. Пріоритетним завданням в 
умовах реформування освіти є збережен-
ня майна установ в належному стані, за-
безпечення доступності та підвищення 
конкурентоспроможності освіти.

Значний обсяг видатків галузі осві-
ти не забезпечено фінансуванням. Тому 
з метою зменшення дефіциту обласного 
бюджету, управлінням освіти та науки об-
лдержадміністрації буде розроблено план 
оптимізації мережі закладів освіти облас-
ного підпорядкування. В цілому, на галузь 
заплановано спрямувати 712,9 млн грн. 
Питома вага захищених статей видатків 
складає майже 91%, в тому числі з оплати 
праці та енергоносіїв – 81%.

Охорона здоров’я. Пріоритетами бу-
дуть: забезпечення рівного і справедли-
вого доступу населення до медичних по-

слуг належної якості, наближення медич-
них послуг до споживачів, запобігання 
та зниження рівня захворюваності, вирі-
шення проблем з діагностики та лікуван-
ня коронавірусної інфекції COVID-19, збе-
реження здоров'я медичних працівників, 
задіяних в надані медичної допомоги хво-
рим на COVID-19.

Всього на галузь із загального фон-
ду обласного бюджету передбачаєть-
ся спрямувати 142,2 млн грн (питома 
вага захищених статей видатків – май-
же 95%, з оплати праці та енергоносіїв 
– 76,4%).

Культура. На галузь із загального 
фонду бюджету передбачено спрямувати 
176,8 млн грн, що на 15,6 млн грн або на 
9,7% більше видатків 2020 року. Питома 
вага захищених статей видатків складає 
93,7%, в тому числі з оплати праці та енер-
гоносіїв – 91,5%.

 Фізична культура і спорт. Головними 
пріоритетами є: створення умов для залу-
чення широких верств населення до спор-
ту, сприяння розвитку олімпійського, па-
ралімпійського та дефлімпійського спор-
ту, розвитку дитячо-юнацьких спортив-
них закладів. На фізичну культуру і спорт 
всього планується спрямувати 67,6 млн 
гривень.

Транспорт та транспортна інфра-
структура, дорожнє господарство. На 
забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого зна-
чення, а також вулиць і доріг комуналь-
ної власності у населених пунктах за раху-
нок субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам передбачені видатки в 
сумі 769 млн грн.

Чемпіонат України з футболу. 
Прем`єр-ліга. 15 тур. 21 лютого. Київ. 
«Десна» – «Динамо» – 1:1.

Все ще продовжувався навіть не вес-
няний, а зимовий футбол. Навряд чи вда-
лося б підготовити до матчу завалений 
снігом наш стадіон ім. Гагаріна. Тому цей 
за календарем домашній матч «Десна» 
провела навіть не на нейтральному полі, 
а на полі суперника – столичному стадіо-
ні «Динамо».

Схоже, наші вже сміливо грають з най-
титулованішою командою України. В попе-
редньому чемпіонаті двічі виграли, по од-
ному разу програли й зіграли внічию. По-
вністю на рівних грали й цей матч. Більше 
того: на 53 хвилині Пилип Будківський з 
подачі Владислава Калитвинцева забив 
свій 6-й гол в турнірі. І кияни «горіли» до 
кінця матчу. Лише в додатковий час кия-
ни зрівняли рахунок з доволі сумнівного 
пенальті. 

А тепер про старе запитання: чому 
гравців «Десни», одного з лідерів чемпіо-
нату, досі нема у збірній України. Лише не-
давно перші матчі зіграв захисник Юхим 
Конопля, та й він орендований у «Шахта-
ря». Тренери збірної все орієнтується на 
двох наших грандів. 

Але ось склад «Динамо» в цьому мат-
чі. Нині в команді все більше українців. 
Ось хто з них вийшов у старті: Бущан, Ми-
коленко, Караваєв, Забарний, Сидорчук, 
Шепелєв, Циганков, Буяльський, Бесє-
дин, ще й на заміну Шапаренко. ВСІ вони 
запрошуються у збірну. 

А ось стартовий склад «Десни», чи не 
найбільш української команди чемпіо-
нату, майже без легіонерів. У старті вий-
шов лише естонець Тамм. Решта – україн-
ці: Паст, Єрмаков, Імереков, Полегенько, 
Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицький, 
Мостовий, Гуцуляк, Будківский. На заміну 
вийшли Гітченко, Картушов, Чепурненко. 
Чим вони гірші динамівців, з якими грали 
абсолютно на рівних? Але жодного поки 
що нема в збірній. 

16 тур. 26 лютого. Київ. «Десна» – «Ін-
гулець» – 3:0.

Знову домашній матч не вдома: на 
тому ж стадіоні «Динамо». Наші впевнено 
перемогли дебютанта чемпіонату, якому 
ще не програвали, у тому числі і в першій 
лізі. Втім, при дуже великій  перевазі 
наших відкрити рахунок вдалося лише на 

34 хвилині: красивий гол забив Андрій То-
товицький. Це його 6-й м`яч в турнірі і ра-
зом з Будківським він входить в число лі-
дерів бомбардирів. В другому таймі наші 
забили ще двічі, обидва разі після кутово-
го удару: спершу черговий м`яч забив цен-
тральний захисник 36-річний Андрій Гіт-
ченко, один з лідерів команди, потім від-
значився дебютний голом за команду пів-
захисник Єрмаков. 

В матчі вийшли на заміну і дебютували 
за команду ряд футболістів. Серед них – 
син знаменитого капітана «Динамо» і збір-
ної СРСР, переможця Кубка кубків Європи 
Анатолія Дем`яненка. 

Схоже, дуже гостра боротьба піде 
за бронзові медалі чемпіонату, а це пря-
ма путівка в Лігу Європи. Наш основний 
суперник «Зоря» в неділю грав у Києві з 
«Шахтарем». Контратака «Зорі» на остан-
ніх секундах матчу принесла їм перемогу 
– 1:0. Так що наші знову на 4 місці. Але вся 
боротьба попереду. 

«Десну» чекають ще 2 виїзні матчі, те-
пер вже за календарем: 6 березня наші 
грають у Львові з «Рухом», 13 березня в 
Києві – з «Шахтарем». І лише 20 берез-
ня чекаємо нарешті матч «Десни» на рід-
ному полі в Чернігові, приймаємо «Дні-
про-1». Наші вболівальники давно скучи-
ли за футболом. І на матчі чемпіонату вже 
допускають глядачів: на половину місць 
стадіону. 

Таблиця чемпіонату після 14 турів: 
забиті і пропущені м`ячі, набрано очок

«Динамо» 33 – 13 37

«Шахтар» 35 – 12 33

«Зоря» 27 – 11 29

«Десна» 23 – 14 27

«Ворскла» 23 – 14 25

«Олександрія» 24 – 21 22

«Колос» 21 – 18 22 

«Маріуполь» 16 – 23 17

«Олімпік» 22 – 27 17 

«Дніпро-1» 22 – 30 15 

«Рух» 15 – 27 13

«Минай» 12 – 29 13

«Інгулець» 15 – 27 12

«Львів» 11 – 33 12 

 «Зоря», «Олімпік», «Минай» і «Львів» ма-
ють у запасі по відкладеному матчу.

Олександр Рябоконь – другий серед 
тренерів України. В столичному Будин-
ку футболу пройшло відбиття підсумків 
2020 футбольного року. Фахівці визначи-
ли кращих по кількох номінаціях. Кращим 
футболістом визнаний Віктор Циганков з 
«Динамо». 

Перше місце серед тренерів зайняв 
наставник «Зорі» Віктор Скрипник. На 
другому місці головний тренер нашої 
«Десни» Олександр Рябоконь (на фото). 
На третьому – головний тренер «Дина-
мо» Мірча Луческу. 

Підсумки підбито за календарний 
рік. А оскільки у нас футбольний сезон 
йде за схемою «осінь–весна», то врахо-
вано друге коло минулого чемпіонату 
країни і перше нинішнього. «Десна» за-
вершила минулий чемпіонат 4-ю, а пер-
ше коло нинішнього – на 3 місці.

Євген Чепурненко повернувся до 
«Десни». Півзахисник грав за «Десну» в 
2012-2014 та 2015-2018 роках. У скла-
ді команди зіграв 133 матчі, забив 38 
голів. Потім грав за харківський «Ге-
ліос», волочиський «Агробізнес», біло-
руський «Дніпро» та грузинський «Ше-
вардені-1906». Почав цей сезон за «Ди-
наз» (Вишгород). За результатами осін-
нього сезону Євген посів перше місце 
серед бомбардирів Других ліг, забив 
8 м`ячів. 

Прийнято бюджет області на 2021 рік

«Десна»: боротьба за медалі
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Бліц-інформ
Філармонійний центр – 
військовослужбовцям
Живий, емоційний відгук викликала яскра-

ва, запальна, повна експресії і оптимізму кон-
цертна програма, яку 21 лютого обласний фі-
лармонійний центр подарував військовослуж-
бовцям строкової служби 8 навчального Чер-
нігівського центру Держспецтрансслужби (в/ч 
Т0500).

На концерті, що зібрав повну залу, прозву-
чали патріотичні та ліричні пісні у виконанні 
Марини Коваленко, Іванни Подольської, Яни 
Корольової, Олександра Лузана та В'ячеслава 
Мацвійка.

Як розповів заступник командира части-
ни з морально-психологічного забезпечення 
підполковник Володимир Манойло, через за-
проваджминулого року карантинні обмежен-
ня військовослужбовці обмежені в можливос-
ті відвідувати концерти за межами місця про-
ходження служби.

То ж нинішній виступ артистів перед солда-
тами на території військової частини був пер-
ший за весь час карантину. Від вдячних вій-
ськовослужбовців та на згадку про шефський 
концерт Володимир Манойло вручив артистам 
почесну грамоту і квіти.

Cічневий локдаун 
не завадив працевлаштувати 
майже 4 сотні безробітних
У порівнянні з січнем минулого року безро-

бітних стало більше, а вакансій менше. «Та не-
зважаючи на складну економічну ситуацію як 
у державі в цілому, так і в області зокрема, об-
ласна служба зайнятості працює в звичному 
режимі та надає послуги роботодавцям і шука-
чам роботи», говорить директорка обласного 
центру зайнятості Лідія Падалка.

Протягом січня лави безробітних в облас-
ті поповнили 2,7 тис. громадян, що на 12,4% 
більше, ніж за відповідний період торік. Всьо-
го ж на обліку в службі зайнятості перебували 
та отримували послуги 15,6 тис. безробітних.

До активних програм сприяння зайнятості 
протягом першого місяця 2021 року залучено 
504 безробітних. Зокрема, 395 осіб працевла-
штовано. Крім того, 52 безробітних залучено 
до тимчасової зайнятості. На громадських ро-
ботах вони прибирали сміття, розчищали сніг 
та допомагали у відділах субсидій та соціаль-
них допомог. Також безробітні працювали під-
собними робітниками на роботах тимчасового 
характеру в сільському та лісовому господар-
ствах, у переробній промисловості та на будів-
ництві.

У січні професійним навчанням було охо-
плено 57 осіб. Так, за направленням служби 
зайнятості безробітні підвищували кваліфіка-
цію безпосередньо на робочих місцях за та-
кими професіями: електрогазозварник, елек-
трик, продавець, бухгалтер, адміністратор.

Протягом січня 2021 року у базі вакан-
сій обласної служби зайнятості налічувалося 
майже 2 тис. пропозицій роботи, а це на 60% 
менше, ніж за цей період торік. Роботодав-
ці шукали, насамперед, продавців, водіїв ав-
тотранспортних засобів, швачок, слюсарів, 
електромонтерів, кухарів, бухгалтерів, лікарів, 
спеціалістів державної служби, підсобних ро-
бітників тощо.

Станом на 1 лютого 2021 року в області на-
лічувалось 14,1 тис. офіційно зареєстрованих 
безробітних, що на 20% більше, ніж на цю дату 
торік. Водночас роботодавці потребували 872 
працівників.

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або ко-

штами на підтримку діяльності Чернігівсько-
го благодійного фонду «Захистимо Україну!», 
який, у свою чергу, допомагає українській ар-
мії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими 
реквізитами: на картку «Приватбанку» на ім'я 
Ясенчука Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

Наприкінці лютого в читальній залі обласної 
бібліотеки ім. В. Короленка відкрилася звітна ви-
ставка світлин обласної організації Національної 
спілки фотохудожників України.

На виставці, яку можна переглянути в бібліоте-
ці до кінця березня, представлено 45 світлин 15-ти 
авторів. Різноманіття жанрів вражає: пейзаж, пор-
трет (включно з художнім та психологічним), натюр-
морт, анімалістика, макро, абстракція, стріт-фото, 
тревел-фото, філософські та сюжетні світлини.

Загалом протягом 2020 року ЧОО НСФХУ про-
вела такі заходи: звітну фотовиставку світлин за 
2019 рік членів і кандидатів Спілки в бібліотеці ім. 
В. Г. Короленка, онлайн-фотовиставку з нагоди 75-ї 
річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні; тематичні фотоконкурси до Всесвітнього дня 
фотографії; фотовиставку, присвячену Всесвітньо-
му дню фотографії, в обласному художньому музеї 
ім. Г. Галагана. Фотомитці, які презентували світли-
ни на виставці, брали участь у безлічі фотоконкур-
сів та виставок, співпрацювали з модними журна-
лами, допомагали чужим проєктам і впроваджува-
ли власні художні й соціальні фотопроєкти.

Віктор Кошмал завоював золоту медаль НСФХУ 
у XIII Національному бієнале «Природа 2020» у но-
мінації «Пейзаж, флора і фауна». Гідно презенту-
вали українське фотомистецтво на Міжнародному 
конкурсі в Токіо (Японія) «Tokyo International Foto 
Awards» Вадим і Валерія Докторови, здобувши срі-
бло в категорії «Портрет».

Світлина Андрія Казуна, що брав участь у що-
річному фотоконкурсі «Вікі любить пам’ятки», була 
визнана найкращим фото Чернігівської області та 
увійшла у ТОП-10 кращих світлин України. Ось його 
фото Троїцького собору Чернігова. 

Літературний конкурс 
для дітей та молоді 

«Під знаком Симаргла»
Громадська організація «ДіяСло-

ва» спільно з Управлінням у справах 
сім’ї, молоді та спорту, Управлінням 
культури та туризму міської ради та 
міською комунальною Центральною 
бібліотечною системою оголосили 
цей конкурс, приурочений до 398 річ-
ниці надання Чернігову магдебурзь-
кого права 27 березня 2021 року. 

Мета – привернення уваги до 
Чернігова як одного з найдавніших 
міст України з неповторною історією, 
виявлення нових талановитих авто-
рів.

Основна вимога до творів: дія 
має відбуватися в Чернігові (у мину-
лому, теперішньому чи майбутньому) 
або бути тісно пов’язана з нашим міс-
том. 

На конкурс допускаються робо-
ти за номінаціями: «Проза», «Поезія». 
Обсяг творів не має перевищувати:

для поетичних творів – не біль-
ше 7 творів або загальним обсягом 
поетичних рядків не більше 150; для 
прози – до 40 тис знаків (для опові-
дання) та до 100 тис. знаків (повість); 
Автор може надати і фрагмент твору. 
На конкурс приймаються твори від 
учасників у трьох вікових групах:І - 8 
– 14 років; ІІ – 14 – 18 років; ІІІ – 18 
– 25 років.

Конкурсні роботи приймаютьчся 
до 20 березня включно на електро-
нну адресу lib-cls@ukr.net з поміткою 
«Конкурс». 

Переможці конкурсу нагороджу-
ються дипломами та пам’ятними су-
венірами. Також мають право поза-
конкурсного відбору на навчання у 
літературній школі «Кошлатий Боруш-
ко», що працюватиме при бібліоте-
ці, із подальшою публікацією у збірці 
учасників школи.

На конкурс вже надійшли перші 
роботи. Їх надсилають не лише чер-
нігівські школярі та студенти. Так 
свій есей «Фарби Десни» надісла-
ла 14-річна Софія Федорова з міста 
Хмільник Вінницької області. 

Театр 
ім. Т. Шевченка
25 лютого, в день народжен-

ня видатної української пись-
менниці, на сцені обласного ака-
демічного музично-драматич-
ного театру ім. Т. Шевченка від-
бувся показ вистави «Саронська 
квітка, або Інша сторона гріха», 
поставленої за творами Лесі 
Українки молодим режисером 
Денисом Федяшовим. 

Протягом 95-річної історії те-
атру вистави за творами поете-
си багато разів йшли на нашій 
сцені. Це, зокрема, «Лісова піс-
ня» (1999 і 2018 рр.), «Камінний 
господар» (2006 р.), «Одержима» 
(2015 р.), «Міріам» (2018 р.).

Обласний 
філармонійний 

центр
До ювілею поетки центр 

підготував відеопроєкт 
«Impromptu», або «Когда цве-
тет никотиана». Це єдиний твір 
Лесі Українки, написаний ро-
сійською мовою. Леся писала 
твори французькою і німець-
кою, перекладала з англійської 

й італійської, болгарської і поль-
ської, давньогрецької і латини. 
Але була українською художни-
цею слова! 

«Impromptu» («Когда цветет 
никотиана») читає Інна Василен-
ко. Автор ідеї – заслужений діяч 

мистецтв України Сергій Тере-
бун, режисер – Дмитро Обєд-
ніков, зйомки Олександра До-
вбенка, консультант Олександр 
Соломаха. –

Відеопроєкт Чернігівсько-
го обласного філармонійного 
центру візьме участь у Всеукра-
їнському медіапроєкті PHIL-ZT 
«Леся Українка – 150» 

Обласна бібліотека 
ім. В. Короленка
Працівники бібліотеки про-

вели літературно-музичний ве-
чір «Хотіла б я піснею стати…» 
Сценарій побудовано на осно-
ві біографічних даних про роди-
ну Лариси Косач та сюжетів із її 
життя. 

Прозвучали уривки віршів 
Лесі Українки, рядки з «Лісової 
пісні». Акторами цього вечора 
були учасники поетичного бібліо-
простору «А+» Анна Дмитрук, яка 
блискуче вжилася в ролі Лесі 
Українки й Мавки, та Сергій Та-
ранець, котрий майстерно впо-
рався з роллю чоловіка поетеси 
Климента Квітки. 

На свято завітала студент-
ська молодь із Національного 
університету «Чернігівський ко-
легіум» ім. Т. Шевченка й Націо-
нального університету «Чернігів-
ська політехніка», а також учні 10 
класу колегіуму №11. 

Міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського

Флешмоб «Моя Леся Укра-
їнка». Вірші поетеси, з відео-
записом на сайти бібліотеки, 
читали секретар міської ради 
Олександр Ломако, начальник 
управління культури та туриз-
му, депутат міськради Олек-
сандр Шевчук, вчителька шко-
ли № 28 Ольга Петренко, учні 
2-Б класу школи № 24, учні 6-В 
класу колегіуму 11.

На сайті бібліотеки було по-
казано фрагмент вистави «Не 
зневажай душі своєї цвіту» за 
мотивами драми-феєрії «Лі-
сова пісня» від чернігівської 
Творчої експериментальної 
майстерні (режисер Рената Га-
фурова). До речі, головну роль 
Мавки зіграла донька дирек-
торки бібліотеки Людмили Зі-
невич – Єва.

Відеопроєкт до ювілею. Бі-
бліотекарі приміряли на себе 
ролі персонажів Лесиних тво-
рів, читали вірші поетеси.

Творчість поетеси – учням. 
Міська філія № 7 

провела цикл уроків для 
учнів школи № 24 «Леся Україн-
ка – зразок мудрості, героїзму, 
безмежної відданості своєму 
народові».

Відзначили ювілей Лесі Українки 

Фотовиставка 
у бібліотеці 

ім. Короленка 

Чернігівська міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт діє в 
Чернігові вже 6-й рік.  Останні два роки 
курси працюють при центральній місь-
кій бібліотеці ім. М. Коцюбинського, ди-
ректорка якої, кандидат філологічних 
наук Людмила Зіневич є організатором 
і керівником курсів. 

«Нашого цвіту по всьому світу». Так 
називається авторський курс кандида-
та філософських наук Тамари Андрій-
чук, який вона читає на курсах вже не 
перший навчальний рік. Нині тема кур-
су – «Видатні науковці української діа-
спори». Авторка вже прочитала лек-
цію – «100 років Українському вільно-
му університету». Частина 1. «Відень – 
Прага (1921 – 1945)». Частина друга. 
«Мюнхен (1945–2021)». Потім прочита-
ла лекцію «Дмитро Дорошенко (1882 – 
1951).

Розклад занять курсів: середа і чет-
вер 17. 30, субота – 10. 00. Бібліоте-
ка ім. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 
22). Тел. для довідок та запису на курси: 
675-043, 775-156.

Клуб книгомандрівників. Уже чет-
вертий місяць діє цей новий проєкт бі-
бліотеки. Директорка закладу й веду-
ча проєкту Людмила Зіневич запрошує 
на інтерв̀ ю, бесіду цікавих, відомих лю-
дей міста, які розповідають про свої чи-
тацькі вподобання, загалом про літера-
туру. Зустрічі транслюються в Інтернеті, 
на сайті Svjboda.FM. 

Черговими гостями клубу були: при-
зерка чемпіонатів Європи і світу з бі-
атлону, заслужений майстер спорту, 
нині перший заступник голови облас-
ної ради Ніна Лемеш, молодий режи-
сер театру ім. Т. Шевченка Денис Федя-
шов, який розповів про щойно постав-
лену ним виставу «Саронська квітка, 
або Інші історія гріха» за творами Лесі 
Українки. 

«Клуб інтелектуального кіно». На 
черговому засідання Клубу, що діє в 
рамках Безкоштовних курсів україн-
ської мови, відбувся показ і обговорен-
ня фільму «Лісова пісня. Мавка» за дра-
мою Лесі Українки, який зняв відомий 
режисер Юрій Іллєнко. 
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Повідомляє Служба безпеки України

Кримінальна хронікаБліц-інформ
Менщина єднає
Представлення книги «Нас, друзі, 

Менщина єднає» відбулася 18 лютого в 
читальній залі обласної бібліотеки ім. В. 
Короленка. За словами ведучої, завіду-
вачки відділу краєзнавства Ірини Кага-
нової, це було перше, після довгої пере-
рви, викликаної карантином, засідання 
клубу «Краєзнавець».

Автори книги – чернігівська жур-
налістка Олена Кияшко, фотожудожник 
Микола Тищенко та юрист Іван Кирієн-
ко. Усі вони – члени об'єднання «Мен-
ське земляцтво в Чернігові». Предста-
вив книгу перший і незмінний президент 
цього земляцтва Сергій Дмитренко.

Олена Кияшко розповіла, як роби-
лася книга-фотоальбом. Примірники 
книги було подаровано представникам 
обласного архіву, художнього музею та 
бібліотек.

Вихід книги під час заходу привіта-
ли меняни та науковці і гості. У читаль-
ній залі була розгорнута книжково-ілю-
стративна виставка «Менщина: тепло 
рідного дому».

Зовнішня торгівля 
області 
У 2020 р. експорт товарів області 

становив 891 млн.дол. США, що на 10% 
більше, ніж у 2019 р., імпорт – 343 млн.
дол. (на 18% менше). Зовнішньоторго-
вельні операції проводились із партне-
рами зі 127 країн світу.

Найбільші поставки товарів здій-
снювалися до Китаю – 140 млн. дол., Ні-
дерландів – 74 млн, Азербайджану – 61 
млн, Іспанії – 60 млн, Єгипту – 52 млн, 
Білорусі – 35 млн. В іноземців користу-
валися попитом зернові культури, гото-
ві харчові продукти, деревина і вироби 
з деревини, папір та картон, насіння і 
плоди олійних рослин, текстильні мате-
ріали та текстильні вироби, машини, об-
ладнання та механізми, електротехніч-
не обладнання, взуття.

Найвагоміші імпортні поставки 
надходили з Білорусі – 63 млн.дол, Ні-
меччини – 47 млн, Італії – 28 млн, Ки-
таю – 25 млн, Бразилії – 20 млн. В ім-
порті переважали продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей промисловос-
ті, готові харчові продукти, текстильні 
матеріали та текстильні вироби, маши-
ни, обладнання та механізми, електро-
технічне обладнання, мінеральні про-
дукти, папір та картон, полімерні мате-
ріали, пластмаси та вироби з них, засо-
би наземного транспорту.

Коли не платять 
аліменти...
Як повідомила очільниця Північно-

Східного міжрегіонального управлін-
ня Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина 
Свистун, мешканець Козелецького ра-
йону, не бажаючи допомагати своїй ди-
тини, переймався тільки влаштуванням 
власного побуту.

Тікаючи від виконання батьківсько-
го обов’язку, він виїхав за кордон. Але 
безпечне життя чоловіка було припи-
нено, коли той після повернення додо-
му знов зібрався виїхати за межі краї-
ни. Державні виконавці, окрім арешту 
рахунків та майна боржника, обмежи-
ли неплатника аліментів у низці свобод, 
зокрема у праві керування транспорт-
ними засобами, полювання, користу-
вання зброєю та найголовніше для ньо-
го – у праві виїзду за кордон.

Аби повернутися до звичного рит-
му життя, боржнику довелося повніс-
тю розрахуватися з 11-річною донькою, 
сплативши понад 100 тисяч гривень за-
боргованих аліментів.

З початку року державні виконав-
ці Чернігівщини вже стягнули понад 11 
мільйонів гривень аліментів, тим самим 
поновивши економічні права більше 
  4 тисяч дітей.

Чернігівці, які продавали 
дівчат у секс-рабство 

до ОАЕ, отримали 
тюремний термін

Деснянський районний суд Чернігова на 5 
років позбавив волі торгівців людьми, яких за-
тримала поліція під час спроби трансферу ді-
вчат до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Дослівно: «Провадження з обвинувальним 
актом слідчі передали до суду 25 травня 2018 
року. У лютому 2021 року Деснянський район-
ний суд засудив двох причетних до цього осіб 
до п’яти років позбавлення волі».

У березні 2018 року поліція встановила, 
що до складу злочинної групи входили двоє 
чернігівців та приймаюча сторона – грома-
дянка ОАЕ. Ці особи протягом 2017-2018 ро-
ків вербували молодих дівчат привабливої зо-
внішності. Обирали за принципом вродливості 
та складного матеріального становища.

Дівчатам чернігівці обіцяли платню в розмі-
рі від 2000 до 4000 доларів США та хороші умо-
ви проживання в ОАЕ. За кожну переправлену 
дівчину вони отримували з Еміратів до $1000.

Поліцейські довели факти вербування 
спільниками та подальшої сексуальної експлу-
атації за кордоном чотирьох потерпілих.

Повідомлено 
про підозру за зайняття 

гральним бізнесом
За процесуального керівництва прокуро-

рів Чернігівської місцевої прокуратури 53-річ-
ному чернігівцю повідомлено про підозру за 
фактом зайняття гральним бізнесом (ч. 1 ст. 
203-2 КК України).

В ході досудового розслідування встанов-
лено, що житель Чернігова з метою незаконно-
го отримання прибутку організував діяльність 
грального закладу в місті. Реалізовуючи уми-
сел щодо організації грального бізнесу, під-
озрюваний орендував нежитлове приміщен-
ня в одному з будинків на вул. Рокосовсько-
го, де розмістив комп’ютери з установленим 
програмним забезпеченням для проведення 
віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет. 
Обов’язковою умовою діяльності ігрового за-
кладу було внесення гравцями ставок, придба-
ними за готівку у адміністратора закладу.

У ході проведеного на підставі ухвали Дес-
нянського районного суду Чернігова обшуку 
вказаного нежитлового приміщення виявлено 
та вилучено грошові кошти в сумі майже 5 ти-
сяч гривень та 22 комплекти комп’ютерів, при-
значених для проведення віртуальних азарт-
них ігор в мережі Інтернет.

Досудове розслідування триває.

Служба безпеки України викрила масш-
табну протиправну схему розкрадання 
держкоштів АТ «Укрзалізниця». Гроші були 
виділені на утримання одного з об’єктів кри-
тичної інфраструктури залізничної галузі.

Як встановили співробітники спецслуж-
би, ділки організували оборудку під час від-
новлення залізничного мосту на ділянці 
міжнародного сполучення Гомель – Черні-
гів – Київ. Від належного утримання цьо-
го об’єкту залежить функціонування тран-
спортного коридору, що проходить терито-
рією України.

Оперативники СБУ встановили, що по-
садовці регіональної філії «Південно-захід-
на залізниця» діяли за змовою із менедж-
ментом підрядної організації. Під час капі-
тального ремонту об’єкту критичної інфра-
структури, вони штучно завищили обсяги 
виконаних робіт і вартість матеріалів.

СБ України у межах досудового розслі-
дування ініціювала експертизи, які підтвер-

дили завищення вдвічі вартості виконання 
контракту. Своїми діями зловмисники по-
ставили під загрозу стабільне та безпечне 
функціонування мосту. Завдяки зусиллям 
СБУ, профільні фахівці відновили його на-
дійну роботу.

Наразі організаторам оборудки повідо-
млено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привлас-
нення, розтрата майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим ста-
новищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підро-
блення) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась Управлінням 
СБУ у Чернігівській області за координації 
та спільно з Головним управлінням контр-
розвідувального захисту інтересів держа-
ви у сфері економічної безпеки СБ України, 
слідчим управлінням Нацполіції Чернігівщи-
ни під процесуальним керівництвом облас-
ної прокуратури.

Пресцентр СБУ

На Чернігівщині СБУ 
попередила контрабанду 
вибухових речовин до РФ

Служба безпеки України заблокувала у Чернігів-
ській області спробу створення каналу контрабанд-
ного переправлення вибухових речовин на територію 
РФ.

За попередніми даними досудового розсліду-
вання, протиправну діяльність організував мешка-
нець міста Прилуки. Ділок скуповував вибухівку че-
рез зв’язки у кримінальних колах для перепродажу за 
кордоном.

Своїх іноземних клієнтів він підшукував в інтерне-
ті, у тому числі на спеціалізованих сайтах. «Товар» для 
замовників ділок планував переправляти особисто 
рейсовими автобусами.

Правоохоронці затримали зловмисника у пункті 
пропуску «Нові Яриловичі» при спробі незаконно пе-
реправити понад кілограм вибухової речовини, яку 
він приховав серед особистих речей. Вилучену речо-
вину направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпоча-
того слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 201 (контр-
абанда) Кримінального кодексу України, вирішується 
питання щодо повідомлення контрабандисту про підо-
зру. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнен-
ня до відповідальності інших осіб, причетних до проти-
правної діяльності.

Заходи із блокування контрабанди проводились 
під процесуальним керівництвом Чернігівської об-
ласної прокуратури.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

СБУ задокументувала масштабну схему 
розкрадання коштів Укрзалізниці

Вирок у резонансній 
справі про смертельну 

дорожну аварію
Козелецький районний суд погодився із прин-

циповою позицією прокурора Чернігівської облас-
ної прокуратури у кримінальному провадженні і 
виніс обвинувальний вирок у справі за фактом до-
рожньо-транспортної пригоди, у наслідок якої зги-
нуло троє осіб.

Розслідуванням установлено, що 20 листо-
пада 2017 року у вечірній час водій автомобіля 
«Volkswagen Caddy» рухався автодорогою «Київ – 
Чернігів – Нові Яриловичі» та у с. Сираї Козелець-
кого району перевищив дозволену швидкість руху 
у населеному пункті (понад 100 км/год), проявив 
неуважність, неправильно оцінив дорожню обста-
новку, у результаті чого здійснив наїзд на місцеву 
мешканку, яка перетинала проїжджу частину доро-
ги з двома малолітніми дітьми. У результаті наїзду 
жінка й діти – одного та семи років – загинули на 
місці пригоди.

Згідно з вироком, винуватця ДТП визнано ви-
нним та призначено йому покарання у вигляді 9 ро-
ків позбавлення волі з позбавленням права керу-
вати транспортним засобом строком на 3 роки.

Вирок колишньому 
начальнику управління 
Прилуцької міської ради 

залишили без змін
За принципової позиції ювенальних прокурорів 

Чернігівської обласної прокуратури Чернігівським 
апеляційним судом 18. 02. 2021 залишено без змін 
вирок Прилуцького міськрайонного суду Чернігів-
ської області, яким колишнього начальника управ-
ління освіти Прилуцької міської ради засуджено за 
ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Судом першої інстанції встановлено, що обви-
нувачений, обіймаючи посаду у вересні 2017 року, 
попередньо не перевіривши відповідність вартості 
товарів ринковим цінам, підписав 3 договори купів-
лі-продажу аудіоапаратури та освітлювальної техні-
ки для потреб Центру творчості дітей та юнацтва в 
м. Прилуки за завищеними цінами на загальну суму 
396 тис. грн., чим допустив надмірну сплату бю-
джетних коштів у розмірі понад 157 тис. грн.

На даний час вказане рішення суду, яким засу-
дженому призначено покарання у вигляді штрафу у 
розмірі 5100 грн. з позбавленням права займати 
посади в органах державної влади та місцевого са-
моврядування, пов’язані з виконанням організацій-
но розпорядчих та адміністративно-господарських 
обов’язків строком на 2 роки, а також задоволено 
позов прокурора про стягнення з останнього всієї 
суми заподіяних збитків, набрало законної сили, 

Пресслужба Чернігівської 
обласної прокуратури

Поліція викрила 
причетних до незаконного 

обігу наркотиків
Співробітники управління карного роз-

шуку обласного главку Нацполіції та опера-
тивники управління боротьби з наркозло-
чинністю у Чернігівській області провели 15 
санкціонованих обшуків в оселях підозрю-
ваних у причетності до незаконного обігу 
наркотиків.

Під час досудового розслідування слід-
чі та оперативники ГУНП, поліцейські під-
розділи Прилук, Ніжина та Чернігова, спів-
робітники УБН за силової підтримки бійців 
роти поліції особливого призначення здій-
снили санкціонований обшук в помешканні 
47-річної прилучанки. В ході обшуку право-
охоронці виявили та вилучили поліетилено-
вий пакет з кристалічною речовиною, схо-
жою на метадон, вагою близько 20 грамів. 
За цінами «чорного» ринку вартість вилуче-
них у прилучанки наркотичних речовин ста-
новить близько 40 тисяч гривень.

Того ж дня в ході санкціонованого об-
шуку у двох фігурантів кримінального про-
вадження з Чернігівського району поліція 
виявила та вилучила шприци з рідиною ко-
ричневого кольору, за ознаками схожу на 
опій ацетильований, паперовий згорток з 
подрібненою речовиною, що схожа на кана-
біс та пакет з порошком білого кольору (ам-
фетамін).

Під час санкціонованого обшуку в Но-
сівці поліцейські вилучили 20-грамовий па-
кет з речовиною рослинного походження 
(канабіс), електронні ваги з нашаруванням 
порошкоподібної речовини, а також набої 
до зброї.

Тривають досудові розслідування в 
рамках проваджень, відкритих за:

ст. 309 Кримінального кодексу Украї-
ни (незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення чи пе-
ресилання наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів без мети збуту);

ст. 307 Кримінального кодексу Украї-
ни (незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення, пере-
силання чи збут наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин або їх аналогів);

ст. 263 Кримінального кодексу Укра-
їни (незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими 
речовинами).

Все вилучене в ході обшуків поліція на-
правила на проведення експертних дослі-
джень.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області
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Бліц-інформ
В Україні видано повне 
14-томне зібрання творів 
Лесі Українки

У Києві 25 лютого 
до 150-річчя з дня на-
родження Лесі Україн-
ки відбулася офіційна 
презентація повного 
нецензурованого ви-
дання творів письмен-
ниці у 14-ти томах.

Участь взяли, зо-
крема, міністр культу-
ри та інформаційної 

політики України Олександр Ткаченко, дирек-
торка Українського інституту книги Олександра 
Коваль, ректор Волинського національного уні-
верситету імені Лесі Українки Анатолій Цьось.

Над підготовкою видання працювали близь-
ко 30 найкращих фахівців у царині науки про 
Лесю Українку. Роботу було розподілено за то-
мами, напрямками, жанрами. До підготовки ви-
дання залучили працівників Волинського націо-
нального університету імені Лесі Українки, а та-
кож інших закладів вищої освіти та академічних 
установ Львова, Чернівців, Рівного, Житомира, 
Острога, Києва.

 «Було створено 14 авторських колективів, 
кожен із яких узявся впорядковувати тексти 
Лесі Українки, встановлювати основні їхні варі-
анти, а також фіксувати відмінності, фрагменти, 
відкинуті варіанти за допомогою аналізу авто-
графів та першодруків. Паралельно тривала ро-
бота над коментарями та примітками, передмо-
вами, покажчиками, ілюстративними блоками», 
зазначив Анатолій Цьось.

14-томник вийшов накладом 1500 комп-
лектів. Однак, як зазначив міністр культури 
Олександр Ткаченко, надалі будь-які видавни-
цтва можуть робити свої наклади цього повно-
го зібрання.

Книжки буде безкоштовно передано до пу-
блічних бібліотек, закладів вищої освіти, ака-
демічних та музейних установ в Україні та за її 
межами, у дипломатичні представництва Укра-
їни в інших державах, за кордон.

Видання поділене за такими напрямами:
Драматургія (1–4 томи);
Поезія та ліро-епічні поеми (5 том);
Художня проза (6 том);
Літературна критика та публіцистика (7 том);
Переклади (8 том);
Записи народної творчості та пісні, записані 

з голосу Лесі Українки (9 том);
«Стародавня історія східних народів» та кон-

спекти, виписки, нотатки (10 том);
Листування (11–14 томи).
Також 14-томник доступний в електронному 

форматі для перегляду та завантаження безко-
штовно на сайті УІК.

Загострення на Донбасі: 
за добу поранені 
11 українських військових
У зоні бойових дій на Донбасі 26 лютого за-

знали поранень та бойових травм 11 україн-
ських військових, повідомляє штаб операції 
Об’єднаних сил.

«Поряд із Водяним, що на Приазов'ї, оку-
панти вели вогонь зі 120-міліметрових міноме-
тів, гранатометів різних систем та стрілецької 
зброї».

«З метою негайного припинення вогню 
українська сторона неодноразово надсилала 
запит ОБСЄ на запровадження режиму «Тиша». 
Однак в усіх випадках вони були проігноровані 
найманцями ОРДЛО», вказано в повідомленні.

Всього українські військові нарахували за 
цю добу 14 випадків порушення умов перемир’я 
з боку російських гібридних сил.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі на-
брала чинності чергова домовленість про «по-
вне та всеосяжне припинення вогню». Проте об-
стріли там не припиняються.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 
2014 року після російської окупації Криму. 
Україна і Захід звинувачують Росію у збройній 
підтримці бойовиків.

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січ-
ня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на 
Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

У Чернігові згадали 
про його визволення 

разом із столицею 
103 роки тому

26 лютого у обласному молодіжному 
центрі проведено просвітницький захід – 
обговорення в прямому ефірі до славної 
дати 1 березня 1918 року – визволення 
Києва й Чернігова від російського черво-
ного агресора.

Павло Словинський, модератор гутір-
ки, в спілкуванні з учасниками – студен-
тами та учнями чернігівських навчальних 
закладів – з’ясував, що вони або не зна-
ють про першу російсько-українську війну 
в 20-му столітті, або вважають, що Україна 
її програла. 

Ось що повідомив у виступі Сергій Бут-
ко, представник Українського інституту на-
ціональної пам'яті.

«Перша російсько-українська війна, 
тобто агресія радянської Росії проти Укра-
їнської Народної Республіки, була з грудня 
1917 року до травня 1918 року. Війна скла-
дається з двох частин.

1) Грудень 1917 року – лютий 1918 
року: оборона УНР від російської черво-
ної агресії. Зокрема, героїчні оборона Бах-
мача та бій під Крутами. Українська армія 
дала можливість своїй державі 9 люто-
го 1918 року підписати Брестський мир-
ний договір з країнами Четверного союзу, 
який, зокрема, передбачав військову до-
помогу у відбитті російської агресії. 

2) Кінець лютого – травень 1918 року: 
наступ української армії разом із союзни-
ми німецькими й австро-угорськими вій-
ськами та звільнення всієї окупованої те-
риторії УНР від загарбників. Саме тоді 1 бе-
резня відбулося визволення Києва й Чер-
нігова.

Отже, УНР виграла цю війну у радян-
ської Росії! Це факт, який старанно замов-
чує Росія. Водночас його недооцінюють 
або не розуміють чимало людей в україн-
ському суспільстві». 

Про подробиці цих перемог розповів 
Сергій Горобець, кандидат історичних наук, 
представник УІНП.

«Бої під Бахмачем і Крутами злама-
ли хребет більшовицькому бліцкригу. Від-
ступивши від Києва, українці всього за 
один день кардинально переформатували 
збройні сили, створивши відбірний Запо-
різький загін, стали просуватися вперед, 
незабаром здобули перші перемоги, пер-
шими увійшли в визволену столицю, а по-
тім безстрашно гнали переважаючого во-
рога.

Здолавши опір росіян на підступах до 
Києва, вранці 1 березня 1918 року запо-
рожці, з великим синьо-жовтим прапо-
ром, з високо піднятими головами, входи-
ли стрункими лавами в золотоверхий Київ. 
Саме українська армія зіграла вирішальну 
роль у визволенні столиці, а вже за нею 2 
березня в місто увійшли німецькі частини.

На Чернігівщині загони самооборони 
або «Вільного козацтва» часто організо-
вувалися для відсічі окупантам і захисту 
власних осель – у Козельці, Добрянці, Ні-
жині, Городні. А коли 1 березня більшовики 
почали відступ із Чернігова з великим обо-
зом награбованого майна, миттєво органі-
зований невеликий відділ чернігівського 
вільного козацтва тривалий час пересліду-
вав і обстрілював ворога, відбивши обоз.

В умовах вакууму влади, порядок у Чер-
нігові підтримувався завдяки самооргані-
зації місцевого населення. Таким чином, 
Чернігів і Чернігівщина визволилися на-
віть без втручання регулярної армії УНР!», 

«Отже, історію треба вивчати не тіль-
ки через призму трагедій та невдач, а 
обов’язково знати всі наші перемоги і пи-
шатися ними», завершив гутірку Павло 
Славинський, учасник бойових дій на Схо-
ді України.

 
Олександр МАЙШЕВ,

член Національної спілки 
журналістів України

Уроки нашої історії
Обговорили 

початок війни та 
кримський спротив 
російській окупації

25 лютого у Чернігові в Об-
ласному молодіжному центрі 
проведено онлайн-гутірку – сту-
дію «Мікрофони» до Дня спроти-
ву окупації Автономної Респу-
бліки Крим та міста Севастопо-
ля, встановленому Указом Пре-
зидента України 26 лютого 2020 
року.

«А правда, як твердять керів-
ні кола Російської Федерації, що 
захоплення українського Криму 
в лютому-березні 2014 року від-
булося безкровно?», задав одне 
з перших питань Павло Славин-
ський, учасник бойових дій в ро-
сійсько-українській війні, пси-
холог і модератор обговорення, 
Гаяні Юксель – членкині Медж-
лісу кримськотатарського наро-
ду, докторанту Інституту журна-
лістики КНУ імені Т. Шевченка, 
доценту, кандидату філологічних 
наук.

«Звичайно це неправда. 
Тільки під час захоплення Ро-
сією Автономної Республіки 
Крим та Севастополя було вби-
то понад 20 громадян України і 
ще понад 40 пропали безвісті», 
відповіла пані Гаяна. «Російські 
окупанти встановили тотальний 
контроль за місцевим населен-
ням Криму. Свобода слова, сові-
сті, ЗМІ, захист прав людей про-
сто відсутні. Проте, всіх зламати 
і залякати вони не в силах. Бо-
ротьба продовжується. Крим-
ськотатарський народ разом з 
Україною переможе!», наголо-
сила вона.

Чому саме 26 лютого 2014 
року стало Днем спротиву оку-
пації Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя? Го-
ворить Сергій Бутко, представ-
ник Українського інституту наці-
ональної пам'яті.

«У цей день під стінами Вер-
ховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим у Сімферополі на 
захист територіальної ціліснос-
ті України зібралося на мирну 
маніфестацію понад 10 тисяч 
українських громадян-патріо-
тів. Це кримські татари, україн-
ці, представники інших націо-
нальностей. Їм протистояло до 5 
тисяч активістів проросійських 
організацій, у тому числі з пар-
тії «Русское единство». Більше 
російські спецслужби не змо-
гли зібрати. Після дрібних сути-
чок українські патріоти відігна-
ли від будівлі кримського пар-
ламенту антиукраїнський еле-
мент. Це був потужний сигнал 
Кремлю, що більшість активно-
го населення Криму проти них. 
Саме тому російські війська вже 
наступного дня захопили будів-
лі Верховної Ради та Ради Мі-
ністрів Автономної Республіки 
Крим і далі розгортали військо-
ве захоплення цієї частини те-
риторії України. А приховано ро-
сійське військове вторгнення в 
Україну на територію Криму роз-
почалося 20 лютого 2014 року – 
початок війни».

Організатори заходу: Укра-
їнський інститут національної 
пам’яті, обласний молодіжний 
центр, за сприяння облдержад-
міністрації.

Вшанували пам’ять 
полковника армії УНР

23 лютого в м. Ічня меморіальні заходи уві-
чнення пам’яті борця за незалежність України Ар-
хипа Кмети розпочалися хвилиною мовчання на 
честь іншого захисника України, старшого солда-
та 72-ї окремої механізованої бригади імені Чор-
них Запорожців, уродженця с. Більмачівка Ічнян-
ського району Сергія Петраускаса, який 22 люто-
го цього року загинув на фронті внаслідок обстрі-
лу військами російських загарбників.

Меморіальну дошку на честь полковника ар-
мії Української Народної Республіки, уроджен-
ця м. Ічня Архипа Кмети (19. 02. 1891 – 02. 06. 
1978) встановлено на фасаді будівлі місцевого іс-
торико-краєзнавчого музею. На початку минуло-
го століття тут містилася школа, в якій він отримав 
початкову освіту.

Організатором події виступила ГО «Українська 
ініціатива», за сприяння міської ради та Україн-
ського інституту національної пам'яті.

В урочистях взяли участь Ярослав Животяга 
– перший заступник міського голови, Сергій Бут-
ко – представник УІНП, Юрій Косенко – голова 
правління ГО «Українська ініціатива», учасники 
бойових дій в сучасній російсько-українській ві-
йні, волонтери, громадські активісти міст Ніжин 
та Ічня.

Після цього в Ічнянській центральній бібліоте-
ці ім. С. Васильченка проведено просвітницький 
захід на честь Архипа Кмети.

«Наш обов’язок відновити, зберегти пам’ять 
про всіх українських патріотів минулого й сучас-
ності – земляків», заявив у виступі Ярослав Жи-
вотяга.

«Архип Кмета – видатний борець за незалеж-
ність України, полковник Армії УНР, який гідно й 
мужньо воював проти російських загарбників в 
часи Української революції 1917-1921 років, ор-
ганізатор підпілля революційної ОУН в 1942 році 
на Чернігівщині, у тому числі й на рідній Ічнянщи-
ні, громадський діяч, що і в еміграції докладав ба-
гато зусиль для майбутньої перемоги української 
справи», наголосив Юрій Косенко.

«Архип Кмета – професійний військовий. Про-
те, він добре розумів, що українська мова, літе-
ратура, історія, культура, церква так само важ-
ливі для українця-переможця, як і зброя. Саме 
тому він, наприклад, у 1920-1922 роках не тіль-
ки очолював відділ статутів та інструкцій Головно-
го штабу армії УНР, але коли був інтернований у 
польському таборі Каліш, то взяв активну участь у 
культурно-просвітницькій діяльності Православ-
ного братства імені святих Кирила і Мефодія. Так 
само одним із важливих напрямів діяльності під-
пілля ОУН, яке він організував на Чернігівщині під 
час нацистської окупації, була просвітницька ро-
бота – українська мова, культура та історія», під-
креслив Сергій Бутко.

Він передав видання УІНП місцевим бібліоте-
ці та музею. Ю. Косенко також передав українські 
видання центральній бібліотеці.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут національної пам'яті
Чернігів
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Бліц-інформ
Президент Зеленський 
ввів у дію санкції 
проти Медведчука
Президент України Володимир Зе-

ленський своїм указов ввів у дію рішен-
ня Ради національної безпеки і оборони 
про санкції проти народного депутата Ві-
ктора Медведчука з фракції Опозиційна 
платформа – За життя (ОПЗЖ) і його ото-
чення. Санкції введено на підставі мате-
ріалів СБУ про причетність цих осіб до фі-
нансування тероризму.

19 лютого РНБО включила в санкцій-
ний список 8 осіб і 19 компаній, зокрема 
Віктора Медведчука, його дружину Окса-
ну Марченко, її подругу Наталю Лавре-
нюк, яку вважають цивільною дружиною 
нардепа Тараса Козака. Санкції запрова-
джено на 3 роки до 8 фізосіб і 19 юросіб.

Санкції застосовано до 3-х громадян 
України, а саме:

Медведчук Віктор Володимирович, 
Марченко Оксана Михайлівна, громадян-
ка України, Лавренюк Наталія Миколаїв-
на;

5-ти громадян Російської Федерації, 
а саме:

Вацьковський Костянтин Борисович, 
Домченко Віталій Валерійович, Лісогор 
Сергій Вікторович, Маслюк Олександр 
Миколайович, Попов Михайло Юрійович. 

Також під санкції потрапили компанії, 
зареєстровані на території РФ, у Молдові 
та інших країнах.

Санкції накладено і на компанії, що 
володіли 5 літаками, які здійснювали 
прямі польоти з Києва на Москву, І на лі-
таки, і на їхніх власників, і на компанії, які 
обслуговували ці літаки. Усі ці компанії 
іноземні – частина з них зареєстрована 
в Молдові, частина у Португалії.

Санкції введені на все майно, яке є у 
Медведчука.

Закрито телеканали 
Медведчука
Президент України Володимир Зелен-

ський 2 лютого підписав указ, яким ввів у 
дію рішення Ради національної безпеки 
й оборони про запровадження санкцій 
проти народного депутата з фракції «Опо-
зиційна платформа – За життя» Тараса 
Козака, а також восьми юридичних осіб: 
це телеканали «112 Україна», NewsOne, 
Zik, а також регіональні мовники кана-
лу «112 Україна». Санкції запроваджені 
за антидержавну діяльність Козака. На-
звані телеканали формально належать 
йому, але реально – саме Медведчуку. 
Мовлення каналів припинено через те, 
що вони діють на шкоду Україні і в інтер-
есах Росії. 

Обережно: 
Інтернет, реклама
16 лютого в місті Боярка на Київщині 

дві учениці 7 класу отруїлися пілугками, в 
результаті чого одна дитина померла. По-
ліція встановила, що дівчатка подивили-
ся відео в одній із популярних соціальних 
мереж з закликом спробувати медичний 
препарат. На перерві учениці придбали в 
аптеці «Дротаверин» та вжили кожна по 
40 пігулорк у приміщені школи. Дівчат у 
непритомному стані знайшли одноклас-
ниці, які забили на сполох.

Враховуючи те, що препарат «Дрота-
верин» відпускається без рецепта, слідчі 
невідкладно направили листи до Держ-
лікслужби щодо законності продажу лі-
карських препаратів дітям та до Депар-
таменту охорони здоров’я Київської ОДА 
щодо попередження таких порушень у 
майбутньому.

Невдовзі подібне трапилося і в Умані 
на Черкащині: дві восьмикласниці вжил-
ми по 10 пігулок «Дротаверину» в шко-
лі та потрапили до лікарні. Їх вдалося 
  врятувати.

ЗАСТІЙ. Після 
смерті Сталіна в берез-

ні 1953 року, кількох років 
«двірцевих переворотів» за учас-

тю найближчих соратників дикта-
тора на московському партійно-
радянському троні утвердився Ми-
кита Хрущов. Майже десятиліття 
його правління – це, з одного боку, 
розвінчання злочинів тоталітарно-
го, сталінського режиму, з іншого 
боку – низка волюнтаристських 
соціально-економічних експери-
ментів. Урешті компартійна верхів-
ки вчинила черговий тихий пере-
ворот, відправивши в жовтні 1964 
року Хрущова у відставку. Главою 
Компартії і Союзу був обраний Ле-
онід Брежнєв. 

18 років правління Брежнєва 
було названо «застоєм»: після де-
сятиліть потрясінь формально все 
начебто устаткувалося. Проте від-
бувалася повна консервація за-
шкарублої комуністичної системи. 
На міжнародній арені тривала під-
тримка прорадянських режимів. 
Апофеозом стала жахлива війна в 
Афганістані (1979 – 1989 рр.). 

В економіці все почало трима-
тися на викачуванні гігантських 
природних ресурсів країни, осо-
бливо нафти, газу. 

Звичайно, ми в суспільстві 
просто багато чого не знали. Десь 
у тюрмах і таборах сиділи ті, кого з 
часом цілком заслужено назвуть 
совістю і героями української на-
ції. 

Серед студентів, інтелігенції 
ходив у рукописах «самвидав» з 
гострою критикою режиму. Тисячі 
людей вечорами й ночами припа-
дали до радіоприймачів, ловлячи 
через заглушування Радіо «Свобо-
да», «Голос Америки», Бі-Бі-Сі, «Віль-
ну Європу». 

Втім, у чисто житейському пла-
ні все начебто устаткувалося. Про-
сті люди, які десятиліттями не ба-
чили нормального життя, могли по-
рівнювати лише свій час з тим, що 
було до цього. Звісно, порівняння 
було на користь сьогодення. 

Усе, здавалося б, пливло по 
наїждженій колії. Кожні 5 років – 
черговий «доленосний» з’їзд КПРС. 
І раптом – 10 листопада 1982 
року. Брежнєв помирає. 

ПОЧАТОК ПЕРЕМІН. Наступник 
Брежнєва Юрій Андропов, котрий 
прийшов у крісло Генсека партії з 
посади голови Комітету державної 
безпеки СРСР, теж був серйозно 
хворий і помер у лютому 1984 року. 
Але треба було перебути і правлін-
ня Костянтина Черненка. «Розквіт 
застою» ще не завершився, старі 
кремлівські правителі все відтягу-
вали агонію Союзу.

Черненко помер 10 квітня 
1985 року. А вже другого дня екс-
трений Пленум ЦК КПРС обрав Ге-
неральним секретарем ЦК КПРС 
Михайла Горбачова. Черга охочих 
(чи, може, спроможних) на Олімп 
вичерпалася. 

Перебудова почалася фактич-
но одразу ж. Засоби інформації 
підхопили озвучений Горбачовим 
термін «Перебудова», і він швидко 
став символом грандіозних пере-

мін у СРСР. Серед численних їх при-
чин називають хронічне відставан-
ня СРСР від Заходу в економіці, чого 
не могли компенсувати сировинні 
ресурси. Варто назвати й таку об-
ставину як усепланетне поширення 
інформації. Супутниковий зв’язок, 
надпотужні радіо- і телевізійні пе-
редавачі вже не дозволяли тримати 
СРСР в інформаційній блокаді. 

 ПЕРЕМІНИ. Масштаби їх були 
вражаючими. В економіці, незва-
жаючи на розмови про вірність ко-
муністичним теоріям, поволі впро-
ваджувалися елементи ринкової 
економіки. 

Найбільш радикальні зміни від-
бувалися в політичному житті. Було 
скасовано керівну роль КПРС у 
житті СРСР, тобто вилучено з Кон-
ституції статтю 6. Уперше в історії 
СРСР було запроваджено не де-
кларовану (формально існуючу й 
до цього), а реальну альтернатив-
ність на виборах. 

ГЛАСНІСТЬ. Ці та інші переміни 
були б неможливими без зміни са-
мої атмосфери життя в країні: після 
десятиліть терору, після двох деся-
тиліть застою в задушливу атмос-
феру суспільства увірвався свіжий 
вітер. Суспільство ніби віддавало 
борг самому собі за десятиліття ні-
моти. Те, що десятиліттями ходило 
в «самвидаві», за що переслідува-
ли, вийшло у вільний духовний про-
стір. Пригальмоване, було, розвін-
чання тоталітарного режиму від-
новилося на зовсім іншому рівні. 
Йшлося вже не про якісь «спотво-
рення» лінії партії, а про саму зло-
чинну суть системи. 

Продовжився процес реабі-
літації жертв політичних репре-
сій, почали виходити на волю 
політв’язні. 

Громадяни раптом відкрили 
для себе цілий материк забороне-
ного документального і художньо-
го письма. Виявилося, що Михайло 
Булгаков написав не лише десяти-
літтями не друкований шедевр – 
«Майстер і Маргарита», а й антира-
дянські сатиричні повісті й романи, 
те ж «Собаче серце». Читачам по-
вернули заборонені в СРСР твори 
репресованих письменників, таких 
як Андрій Платонов, Варлаам Шала-
мов, Артем Веселий. Вийшло бага-
то книг відомих письменників, але 
творів, які були під забороною. На-
приклад, роман Бориса Пастернака 
«Доктор Живаго», за який письмен-
ник був удостоєний Нобелівської 
премії з літератури. У романі пода-
на переконлива картина того, якою 
трагедією стала для народу так зва-
на Жовтнева революція.

Справжньою бомбою став ви-
хід геніального кінофільму грузин-

ського режисера Тенгіза Абуладзе 
«Покаяння», нищівного розвінчан-
ня тоталітарного комуністичного 
режиму, поданого в блискучій мис-
тецькій формі. 

Щось оприлюднювалося і в 
українській літературі, хоча забо-
роненого, написаного «в шухляди» 
тут виявилося порівняно небагато. 

Але вже ставали відомими імена і 
твори таких письменників, як Іван 
Багряний та інші непримиренні 
противники комуністичного режи-
му. Поверталися до читача твори 
політв’язнів Микола Руденка, Оле-
ся Бердника. Публікувалося те, що 
досі ходило в «самвидаві», – забо-
ронені вірші Ліни Костенко, Васи-
ля Симоненка, Володимира Сосю-
ри, Василя Стуса, який помер 1985 
року в комуністичному ув’язненні. 

Відбувався прорив у тому, 
що ми називаємо історичною 
пам’яттю. Журнали друкували ме-
муари, історичні дослідження, го-
стру публіцистику. В Україні почи-
нається видання творів Грушев-
ського, Олени Апанович, Явор-
ницького. Наприкінці 1980-их 
починається стрімкий розвиток не-
залежної преси, в тому числі укра-
їнської. 

Горбачов висунув цілий ряд 
міжнародних ініціатив, які спри-
яли припиненню холодної війни. 
Далі було завершення 1989 року 
ганебної 10-літньої війни в Афга-
ністані, падіння Берлінської стіни 
та об’єднання Німеччини. Настав 
кінець так званого соціалістично-
го табору в Європі, в більшості кра-
їн ліквідація тоталітарних режимів, 
які були маріонетками СРСР, про-

йшла мирно. 
РОЗПАД. Правління Горбачо-

ва водночас було позначене ката-
клізмами. У СРСР, в Україні стала-
ся найбільша в історії людства тех-
ногенна катастрофа – Чорнобиль-
ська аварія, наслідок антигуманної 
суспільної системи. 

Глобальні потрясіння настали й 
під час розпаду радянської імперії. 
Адже це був феномен – існуван-
ня найбільшої на планеті імперії, 
стягнутої докупи століттями агресії 
Московії. Розпад був бурхливим і 
далеко не завжди безкровним. 

Гарячою точкою став Кавказ. 
Зокрема, Нагірний Карабах, де 
Конфлікт вилився у вірменсько-
азербайджанське кровопролиття. 

1989 року криваві події відбулися 
в Тбілісі, 1990 року в Баку. В обох 
столицях дійшло до вбивства сол-
датами мирних жителів. 

Москва спробувала силою 
придушити рух республік Прибал-
тики до незалежності. Литва, Лат-
вія, Естонія виявилися найради-
кальнішими в цьому плані. Парла-

менти республік проголосили не 
просто вихід зі складу СРСР, а від-
новлення своєї незалежності, про-
голошеної ще після Першої світо-
вої війни. Країни Балтії офіційно 
заявили, що ніколи й не входили до 
складу СРСР, а були ним окуповані. 

Радянський Союз розвалю-
вався на очах. Найбільша після Ро-
сії за населенням республіка Укра-
їна проголосила 16 липня 1990 
року рішенням Верховної Ради Де-
кларацію про державний сувере-
нітет. 

ПУТЧ. Фініш перебудови і СРСР 
настав улітку 1991 року. Москва 
вже підготувала новий варіант так 
званого Союзного договору, де 
йшлося про трансформацію дер-
жави в якусь федерацію чи й кон-
федерацію республік, тобто союз 
майже суверенних держав. Але 
все це було вже пізно. 

19 серпня 1991 року Горбачов 
перебував у відпустці на урядовій 
дачі у Форосі в Криму. А в Москві 
почався путч ГКЧП (даємо росій-
ську, більш звичну абревіатуру, що 
означає «Государственный коми-
тет чрезвычайного положения»). У 
складі комітету були керівники си-
лових відомств, партфункціонери. 
Комітет оголосив, що бере владу в 
свої руки для наведення порядку, 

запобігання розвалу країни. Пре-
зидента СРСР Горбачова оголоси-
ли відстороненим від влади – «за 
станом здоров’я». 

Через три дні путч ліквідува-
ли, комітетчиків арештували. Далі 
був фініш СРСР. Оголосили розпуск 
Комуністичної партії як організато-
ра путчу. 24 серпня Верховна Рада 
Україна проголосила незалежність 
нашої держави. 

7 грудня 1991 року в Біловезь-
кій пущі, в Білорусі, лідери Росії, 
України і Білорусі – Борис Єльцин, 
Леонід Кравчук, Станіслав Шуш-
кевич – підписали Біловезьку уго-
ду про ліквідацію СРСР і утворення 
СНД — Співдружності незалежних 
держав. Розпад Союзу проголоси-
ли ті ж республіки, які 1922 року 
його утворили. Серед засновників 
СРСР тоді була також Закавказь-
ка федерація, але три її складові 
– Грузія, Вірменія і Азербайджан – 
на 1991 рік також уже проголосили 
незалежність і вихід із СРСР. Так що 
з юридичної точки зору республіки-
засновники мали повне право лік-
відувати СРСР. Перебудова завер-
шилася ліквідацією кілька вікової 
імперії.

Ностальгія ж за часами Союзу 
побудована на негараздах перехо-
ду від тоталітарного суспільства до 
демократичного, від імперії до не-
залежності. Надто вже розтяглися 
в нас ці «часи перемін», які здійсни-
лися в країнах колишнього соцта-
бору, навіть у деяких республіках 
Союзу, тій же Прибалтиці, за кіль-
ка років. 

…Час поволі розставляє все по 
місцях. Але те, що починалося вес-
ною 1985 року, – це дійсно був час 
бурхливих перемін. І в епіцентрі 
цих перемін був українець по мате-
рі Михайло Горбачов. 

Петро АНТОНЕНКО

Михайло Горбачов: 90-річчя
Українець по матері був в епіцентрі грандіозних суспільних перемін

Фільм Тенгіза Абуладзе «Покаяння»

Виведення радянських військ з Афганістану
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З невимовним смутком ми сприйняли 
звістку про відхід у вічність блаженної пам’яті 
о. Івана Труша, близької та дорогої нам люди-
ни. 

Народився Іван Труш 10 лютого 1954 року 
у селі Бані Мазурські у північно-східній Поль-
щі в родині Миколи й Ангелини Трушів, куди їй 
1947-го під час операції «Вісла» переселили 
з рідних земель Любачівщини, мав молодшо-
го брата Мирона та сестру Марійку. 1960 року 
Іван почав ходити у початкову школу з україно-
мовним навчанням, а у 1968-1972 рр. навчав-
ся у середній школі з україномовним навчан-
ням у Ліґниці. Це була школа, де підтримували 
українські традиції та духовність.

Sван Труш, котрий відзначався доброю та 
товариською вдачею. 1973-го він вступив у 
монастир отців-василіян у Варшаві і студіював 
у Варшавському католицькому університеті 
кардинала Стефана Вишенського. 1981 року 
його висвятив на священника у його рідному 
селі єпископ Юліян Войтковський і до 1984-го 
панотець працював на парафіях Асуни і Коло-
бжеґ. 

Восени 1984 року о. Іван прибув до Кана-
ди, де продовжив свою душпастирську працю 
спершу у церкві Покрови Пресвятої Богороди-

ці в Торонто (1984-1985), потім у місті Тандер-
Бей у церкві Святої Покрови та церкві Возне-
сіння Христового (1985-2002), у церкві Свято-
го Духа у Гамільтоні (2002-2017), у церкві Свя-
того Володимира у Торнґілі (з 2017 року). Часто 
о. Іван відправляв служби Божі у сестер-слу-
жебниць у Анкастері, а також на Austin Terrace 
у Торонто. І всюди був відданим пастирем, ко-
трий вів своїх парафіян дорогою до Неба. 

Ми особливо вдячні долі за те, що преве-
лебний Іван Труш був пов’язаний із Корпора-
цією українських молодіжних ансамблів з часу 
її створення 1985 року під художнім керівни-
цтвом тепер уже покійного визначного дири-
ґента, маестро Василя Кардаша. Як капелан, 
духовний радник і учасник хору панотець брав 
участь у тритижневому історичному концерт-
ному турі Українських молодіжних ансамблів 
(УМА) Україною 1990-го, відправляючи Боже-
ственні літургії з його преосвященством єпис-
копом Ісидором Борецьким.

Превелебний Іван Труш був взірцем доско-
налості та відданості — відданим членом хорів 
УМА, зокрема, чоловічого хору «Оріон». Учас-
ники хорів «Оріон» і «Левада» (Торонто) за ди-
риґентури Ігора Магеги глибоко засмучені не-
поправною втратою.

Дарія Броварська, котра з 15-річного віку 
співає у хорі, дуже тепло згадує, як о. Труш 
пам’ятав про тих, хто вже через вік не міг спі-
вати і перебував на заслуженому відпочинку 
після багатьох років тяжкої праці, але потре-
бував духовної підтримки. Й як приємно було 
її мамі, Теклі Роздольській, котра була однією 
з перших хористок УМА й учасницею поїздки 
до України, коли о. Іван вітав її Божим благо-
словенням на святкуванні 99-х роковин у груд-
ні 2019-го.

Іван Труш завжди радо відгукувався на 
прохання хористів. 

Олеся Романко, голова хорів «Оріон» і «Ле-
вада», пам’ятає о. Івана як доброго організато-
ра, котрий, де б не був, любив у всьому лад. Він 
пишався тим, що під час служіння у Гамільтоні 
відновив церковну резиденцію і залу. Завжди 
підтримував хористів, коли готувалися до Ве-
ликодніх базарів і пекли паски, коли проводи-
ли ці базари у церкві Святого Отця Миколая, 
коли організовували виставки — покази мод 
дизайнерів із України, бо утримання хорів по-
трібні кошти, які вони ж самі і заробляли.

Служитель Церкви був світлою людиною, 
світлом для багатьох. Він любив музику, був 
дуже добрим фотографом, любив природу, ви-

рощував ярину на городі, любив життя. Але пе-
редусім був справжнім українським патріотом, 
підтримував українських вояків.

Щиро співчуваємо рідним і близьким, всім, 
кого торкнулося це горе. Блаженної пам’яті о. 
Іван Труш вічно буде жити добрим спомином у 
душах багатьох людей, котрим пощастило зу-
стріти його на своїх життєвих дорогах.

Леся ХМЕЛИК
meest-online.com

150-річчя з дня наро-
дження геніяльної Поетеси 
України-Лесі Українки, пан-
демія коронавірусу не до-
зволяє вшанувати велича-
во і гідно. Громадський Ко-
мітет південно-західньої 
Флориди (США) з Осередком 
в Норт Порті хоч і мріяв від-
значити цю дату літератур-
ним вечором присвячено-
му творчості Лесі Українки, 
але цього не сталося через 
коронавірhус і заборону 
збиратися велелюдно в од-
ному приміщенні.

Думки про геніяльну 
Лесю Українку наводять 
спогади про відвідини у 
2005 році Музею Лесі Укра-
їнки в Новограді Волин-
ському/Зв’ягелі, де народи-
лася і виростала Леся Укра-
їнка. Щоб відвідати Музей, 
ми виїхали з Києва у това-
ристві Миколи Нестерчука, 
секретаря Центрального 
Правління Всеукраїнсько-
го Товариства ім. Шевчен-
ка «Просвіта», заслуженої 
співачки Тані Негрій, кіно-
режисера Дмитра Ломачу-
ка. Пан Микола організу-

вав для нас ці незабутні від-
відини. Заки їхати до Музею 
Лесі Українки, ми зустрілися 
в Житомирі з головою облас-
ної «Просвіти» Святославом 
Васильчуком, який долучив-
ся до наших відвідин Музею.

Перед входом до Музею 
нас привітали керівники Му-
зею та екскурсовод п. Віра, 
іподарували нам пам’ятки 
про Лесю Українку на виши-
ваному рушнику. Дуже ці-
каво було слухати п. Віру та 
оглядати дім родини Косачів, 
де родилася і провела своє 
дитинство Леся Українка. 
Ми також мали нагоду по-
бачити криницю «цілющої» 
води біля хати і напитися з 
неї. А поляна і природа коло 
дому-Музею нагадували по-
езію Лесі.

Ці надзвичайно ціка-
ві відвідини до хати-Музею 
Лесі Українки надовго лиши-
лися у пам’яті. Щира подяка 
працівникам Музею за не-
забутні відвідини.

Віра БОДНАРУК,
голова Товариство 

Української Мови (США)
Фото із архіву Боднаруків

Президент Українського 
конґресового комітету Америки: 

«Нова адміністрація США 
посилить тиск на Росію»

Андрій Футей, президент 
Українського конґресового 
комітету Америки, вважає, 
що адміністрація нового пре-
зидента США буде збільшува-
ти підтримку України і поси-
люватиме тиск на Російську 
Федерацію.

«Найперше, я думаю, це 
буде підсилення стратегічно-
го партнерства між Україною 
та США. Він дуже добре обізнаний із нашою країною, і ми 
як представники громади тут будемо з ним співпрацюва-
ти, не тільки з адміністрацією президента, але також і з 
двопартійною системою в Конґресі», заявив п. Футей.

Він висловив упевненість у тому, що тиск на РФ буде 
посилений. «Є двопартійна підтримка у Конґресі і сама 
його позиція. Як ви знаєте, вчора (19 січня. – Ред.) було 
слухання держсекретаря Блінкена, де ясно і чітко заяви-
ли, що буде тиск на Росію, щоб вона забрала свої війська, 
але також, що буде подальша велика допомога щодо ма-
теріальної, і військової, і летальної, і гуманітарної допо-
моги Україні. Я переконаний у тому, що нова адміністра-
ція США, новий Конґрес будуть ще більше посилювати і 
більше вимагати, щоб РФ таки забралася взагалі з тери-
торії України», наголосив голова УККА.

Упродовж багатьох років, 
починаючи з 2002-го, Злучений 
український американський 
допомоговий комітет прово-
дить благодійну діяльність для 
України через програму «Різд-
вяна радість». Метою такої про-
грами є передати часточки ра-
дости й тепла, відчуття добро-
ти дітям сиротам, позбавленим 
батьківської опіки, з вадами 
фізичного та розумового роз-
витку, дітям, які проживають на 
території України, де ведуться 
бойові дії, дітям поранених і за-
гиблих воїнів у російсько-укра-
їнській війні. Це діти, в яких 
«щасливе дитинство» прохо-
дить повз них. А тому вони з ве-
ликою радістю отримують будь-
які подарунки, зокрема, соло-
дощі, взуття, верхній одяг та 
інші речі щоденного вжитку. Та-
кож не залишені поза увагою й 
потребуючі люди похилого віку, 
котрі отримують різдвяну до-
помогу, де є солодощі, а також 

овочі, ярина, інші продукти хар-
чування, шкарпетки тощо.

На програму «Різдвяна 
радість-2020/2021» ЗУАДК 
виділив $14,000 для при-
дбання названих продуктів. 
У рамках програми Святий 
Миколай відвідав потребу-
ючих дітей і людей похилого 
віку в таких школах-інтерна-

тах і геріатричних відділеннях 
України: Підгірцівська спеці-
альна школа І-ІІІ ст.; Жовків-
ський навчально-реабіліта-
ційний центр І-ІІ ст. «Злаго-
да»; Mіжнародний благодій-
ний фонд інвалідів «Надія Є» 
— денний стаціонар для дітей-
інвалідів; Miжнародний бла-
годійний фонд інвалідів «На-

дія Є» – геріатричний відділ; 
Підкамінська школа-інтернат; 
Добромильська школа-інтер-
нат; Рава-Руське геріатрич-
не відділення; дитячий садо-
чок «Мир» в садочок «Мрія» у 
м. Торецькe. Також подарун-
ки розіслали до військових 
частин і вручено дітям заги-
блих і поранених військовос-
лужбовців Національної гвар-
дії України (НГУ), вихованцям 
дитячих спеціалізованих уста-
нов і закладів, якими опіку-
ються підрозділи НГУ, та лю-
дям похилого віку. Військо-
во-цивільна адміністрація до-
помогла на східних землях. 
Загалом роздали 1,7 тис. по-
даруночків.

Одержали цікаві й різні 
листи подяки. Всіх їх об’єднує 
велика вдячність вам, дорогі 
жертводавці, за те, що з вашою 
допомогою діти отримали ра-
дість дитинства, якої їм не ви-
стачає у буденному житті.

«Веселка» – 
чудовий український 

ресторан у Нью-Йорку
Американський журнал Esquire склав пере-

лік «100 ресторанів, які Америці не можна втра-
тити», до якого увійшов і український ресторан 
Veselka в Нью-Йорку. «Це якір Іст-Віллідж, найкру-
тіша закусочна на землі, цілодобово відкритий 

український осередок на ті моменти, коли змуче-
на душа гостро потребує голубців, бефстроганов 
і вареників. Зараз «Веселка» нам потрібна як ні-
коли», написав американський письменник і ре-
дактор Джефф Гордіньє.

У «Веселці» подякували часопису за місце в 
такому престижному переліку. «Веселка» пропо-
нує традиційну українську кухню в самому центрі 
району Іст-Віллідж із 1954 року.

Крім цього, чудовий відеорецепт різдвяно-
го борщу, яким пригощають мешканців і мешка-
нок Нью-Йорка у «Веселці», презентували Дмитро 
Марценюк, шефкухар закладу, й Іванна Сахно, 
голівудська акторка українського походження.

Пам̀ яті отця Івана Труша

Музей Лесі Українки 

Злучений український американський 
допомоговий комітет роздав 1700 подарунків

Дитячий садок № 7 у Торецьку

Таня Негрій і Віра Боднарук

Перед входом в Музей. Микола Нестерчук, Святослав Васильчук, 
Віра Боднарук, Богдан Боднарук, п. Віра, Таня Негрій

Біля пам’ятника Лесі Українки
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Нідерландські правоохо-
ронці затримали чоловіка, яко-
го підозрюють у причетності 
до ввезення більш як 23 тонн 
контрабандного кокаїну. Він на-
магався переправити наркоти-
ки через порти бельгійського 
Антверпена та німецького Гам-
бурга. Про це повідомило Феде-
ральне митне управління Німеч-
чини.

12 лютого у гамбургзьких 
митників виникли підозри щодо 
5 контейнерів. Під час огляду у 
трьох із них виявили заховані у 
консервні банки 16 тонн кока-
їну. Через це німецькі і нідер-
ландські правоохоронці розпо-
чали слідчі дії. Зрештою 21 лю-
того у порту бельгійського міста 
Антверпен вилучили ще 7,2 тон-
ни кокаїну.

24 лютого правоохоронцям 
вдалося заарештували 28-річ-
ного жителя міста Влардінген, 
що у Нідерландах. Саме його 
підозрюють у причетності до 
ввезення більш як 23 тонн ко-
каїну.

Вилучена партія наркотиків 
є рекордною для Європи і вхо-
дить у п'ятірку найбільших у сві-
ті. Така кількість кокаїну могла 
коштувати декілька мільярдів 
євро при подальшому продажі. 

Президент США Джо Байден заявив, що 
його країна ніколи не визнає анексію укра-
їнського півострова Крим Росією і США ра-
зом з Україною протистоятимуть агресив-
ним діям РФ.

«Сім років тому Росія порушила між-
народне право, норми, за якими сучас-
ні країни взаємодіють одна з одною, а та-
кож суверенітет і територіальну цілісність 
сусідньої України, коли вона вторглася до 
Криму. Сполучені Штати продовжують під-
тримувати Україну і її союзників, і партне-
рів, як і з самого початку цього конфлікту. 
У цю похмуру річницю ми підтверджуємо 
просту істину: Крим — це Україна».

Крім того, в заяві Байдена відзнача-
ється, що США продовжать працювати, 
щоб притягнути Росію до відповідальності 
за її зловживання і агресію в Україні.

Також він згадав Революцію Гідності, 
заявивши, що в США продовжать шанува-
ти «мужність і надію революції, в якій укра-
їнський народ зіткнувся з вогнем снайпе-
рів і силовиків на Майдані і зажадав ново-
го початку для своєї країни».

В кінці він зазначив, що США підтриму-
ють всіх, хто прагне до мирного, демокра-
тичного і процвітаючого майбутнього сво-
єї країни.

ВООЗ прогнозує 
закінчення пандемії 

коронавірусу 
на початку наступного року

Глава Європейського бюро Всес-
вітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) Ганс Клюге вважає, що пан-
демія коронавірусу закінчиться на 
початку 2022 року.

«Найгірший сценарій позаду. Ми 
вже знаємо набагато більше про ві-
рус проти 2020 року, коли він тіль-
ки почав поширюватися», сказав 
Клюге.

Глава Європейського бюро 
ВООЗ додав, що цьогоріч поширен-
ня Covid-19 стане більш керованим 
у порівнянні з минулим роком. «Ві-
рус надалі поширюватиметься, од-
нак, я думаю, не буде необхідності 
в запровадженні обмежень», зазна-
чив він.

Водночас Клюге наголосив, що 
це тільки ймовірний розвиток подій, 
точний результат визначити наразі 
неможливо.

Євросоюз надасть своїм 
країнам 750 мільярдів євро 
на подолання кризи, викликаної пандемією

Представники країн Європейського союзу 
підписали документ, в якому прописані прави-
ла про виплату грошових коштів з «Фонду від-
новлення», покликаного допомогти в подоланні 
економічної кризи, викликаного пандемією ко-
ронавируса. Сума всього фонду становить 750 
мільярдів євро для всього ЄС. Одним з найбіль-
ших отримувачів допомоги буде Польща, для 
якої передбачено близько 60 мільярдів євро, 
що є третім результатом в ЄС, після Італії та Іс-
панії. З них 23 мільярди євро – це безповоротні 
гранти, додатково майже 5 мільярдів євро – га-
рантії, а 32 мільярди євро – позики під низький 
відсоток.

Створення «Фонду відновлення» стало мож-
ливим завдяки тому, що було досягнуто згоди 
про те, щоб Євросоюз позичав гроші на ринках 
під гарантії країн-членів ЄС. Але для того, щоб 
гроші були виплачені, держави ЄС мають рати-
фікувати рішення про власні ресурси.

Ця процедура повинна бути завершена в 
першому кварталі нинішнього року, щоб, як 
було встановлено, з середини року почалися 
виплати. 

Урядовий літак Ту-154М з пре-
зидентом Польщі Лєхом Качин-
ським на борту зазнав катастро-
фи у квітні 2010 року в результа-
ті детонації вибухового пристрою. 
На цьому наголосив 24 лютого в 
Сеймі Польщі голова Смоленської 
підкомісії з поновного розсліду-
вання Смоленської катастрофи, 
ексміністр національної оборони 
Польщі, депутат Сейму Антоні Ма-
церевич.

«Головна теза, а точніше прав-
да, є такою, що літак був знищений 
в результаті вибуху», заявив Ма-
церевич. Він додав, що до цього 
призвела «вибухівка, знайдена на 
елементах розбитого літака».

Eксміністр повідомив, що не 
знає, хто міг підкласти вибухівку, 
оскільки це має встановити про-
куратура, а не комісія, яка не має 
слідчих повноважень.

В авіакатастрофі 10 квітня 

2010 року поблизу військового 
аеродрому «Смоленськ-Північний» 
(РФ) розбився польський урядо-
вий літак з 96 особами на борту. 
В авіакатастрофі загинули прези-
дентське подружжя Лєха та Марії 
Качинських, військове команду-
вання польської армії, значна час-
тина польської політичної, релігій-
ної та громадської еліти країни. 

Вони летіли на вшанування пам`яті 
жертв Катинської трагедії 1940 
року. Тоді влада СРСР таємно роз-
стріляла у лісі неподалік Катині ти-
сячі польських військових, взятих 
у полон під час спільного знищен-
ня Радянським Союзом і фашист-
ською Німеччиною Польської дер-
жави у вересні 1939 року. 

В 2011 році польська урядо-

ва комісія з розслідування при-
чин катастрофи та Міждержавний 
авіаційний комітет у Москві осно-
вними причинами катастрофи на-
звали помилки екіпажу польсько-
го літака. Крім того, польська ко-
місія значну відповідальність по-
клала на російських контролерів 
руху на аеродромі «Смоленськ-
Північний», які подавали частково 
хибну інформацію екіпажу і не за-
боронили посадку Ту-154М на ле-
товищі.

Після приходу до влади у Поль-
щі в 2015 році правоконсерва-
тивної партії «Право і Справедли-
вість» (PiS), яку очолює брат за-
гиблого президента Ярослав Ка-
чинський, новий уряд скасував 
рапорт своїх попередників і в лю-
тому 2016 р. відновив Смолен-
ське слідство. Відтоді було про-
ведено ексгумацію тіл усіх жертв 
катастрофи, а також ще раз до-

сліджено усі записи «чорних ски-
ньок» та елементи розбитого лі-
така на предмет виявлення ви-
бухових речовин. Зразки зібра-
них матеріалів надіслано у кілька 
міжнародних лабораторій, які 
мали підтвердити або виключити 
наявність залишків вибухових ре-
човин.

У правлячій партії PiS неодно-
разово покладали відповідаль-
ність за катастрофу на росіян, на-
тякаючи на можливу причетність 
до катастрофи російської влади. 
Крім того, вони звинувачували у 
недбальстві членів уряду тодіш-
нього прем'єра Дональда Туска, 
дії яких також могли вплинути на 
доведення до катастрофи.

Голова комісії Мацеревич по-
обіцяв, що кінцевий звіт з розслі-
дування причин катастрофи буде 
оприлюднено так швидко, як це 
можливо.

Колишній король Іспанії 
додатково сплатив 

до бюджету 4 млн євро 
за незадекларовані доходи 

Платіж пов'язаний із недекларуванням доходу на 
8 млн євро, що накопичився за декілька років. Це вже 
другий платіж ексмонарха, пов’язаний з недекларуван-
ням доходів. 9 грудня Хуан Карлос виплатив державі 
678 393 євро, що становить еквівалент його податко-
вого боргу за 2016 – 2018 роки, щоб уникнути подаль-
шого переслідування. 

Тепер Хуан Карлос з власної ініціативи подав по-
даткову декларацію про 8 млн євро – за польоти, на-
дані приватною авіакомпанією через фонд Zagatka 
Foundation, власником якого є його далекий кузен Аль-
варо де Орлеанс. Можливість користуватися такими 
польотами вважається негрошовим доходом і за це 
теж треба було сплатити податки. 

Zagatka Foundation була створена для того, щоб на-
давати підтримку тоді ще королю – як визнання за його 
внесок у становлення демократії в Іспанії. Бенефіціа-
рами були також син згаданого де Орлеанса, власне 
Хуан Карлос І, його син – нині король Іспанії Феліпе VI 
та двоє інших синів.

Законодавство передбачає, що покарання за не-
сплату податків можна уникнути, якщо порушник ви-
платить суму до того, як проти нього почнуть процедуру. 

Загалом проти ексмонарха ведуть три розсліду-
вання. Перше стосується підозри у корупції у зв’язку 
з контрактом іспанського консорціуму на будівництво 
швидкісної залізниці до Мекки, друге – приховане 
отримання коштів від іспанського бізнесмена, третє – 
нібито зв’язки з компаніями у «податкових гаванях».

Влітку колишній король без пояснень покинув кра-
їну і досі перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Бахівський архів Лейпцига (Bach-
Archiv Leipzig), який займається дослі-
дженням життя та творчості Йоганна 
Себастьяна Баха та його родини, при-
дбав повне зібрання творів композито-
ра, що становить 59 томів.

Спочатку зібрання належало іншо-
му великому німецькому композито-
ру – Густаву Малеру. Малер, який по-
мер 110 років тому, залишив на сторін-

ках свої рукописні примітки, які мають 
величезну цінність як для дослідників 
творчості Баха, так і для шанувальни-
ків Малера.

Внучка Густава Малера продала зі-
брання в 1992 році на аукціоні «Сот-
біс». Його придбав сер Ральф Кон, відо-
мий меценат та популяризатор музики 
Баха. Кон був уродженцем Лейпцига, 
однак після приходу до влади нацистів 

був змушений покинути Німеччину. За 
словами Кона, музика Баха примири-
ла його, вигнаного єврея, з розлукою з 
батьківщиною.

Після смерті Кона Бахівському ар-
хіву вдалося купити у його спадкоєм-
ців зібрання творів Баха за 120 тисяч 
євро. Гроші були зібрані завдяки фінан-
совій підтримці різних культурних фон-
дів та численних приватних спонсорів.

Байден: Крим – це Україна, 
ми будемо разом протистояти агресії Росії

Смоленська катастрофа: комісія заявила, 
що літак президента Польщі Качинського був знищений вибухівкою

Лейпцигський архів придбав унікальне 59-томне зібрання творів Баха

У Пакистані заборонили 
бити дітей

У Пакистані на рівні закону заборонили тілесне 
покарання дітей. Поки заборона на насильство над 
неповнолітніми діятиме лише в Ісламабаді – столи-
ці країни. Однак згодом дію закону можуть пошири-
ти на всі регіони.

Документ ухвалили після того, як в країні відбу-
лося кілька резонансних випадків щодо знущання 
над дітьми. У січні неповнолітнього хлопчика вчи-
тель побив до смерті за те, що він не запам’ятав 
урок у релігійній школі.

Влітку 2020 року роботодавці забили до смер-
ті восьмирічну дівчинку-прибиральницю за те, що 
вона випустила на волю домашніх папуг. Ці та низ-
ка інших випадків спричинили загальнонаціональ-
ну дискусію щодо заборони насильства у країні, де 
фізичне покарання є звичним явищем.

Законопроект передбачає покарання за побит-
тя дітей та забороняє всі види фізичних покарань 
на офіційних та неформальних робочих місцях та в 
різних навчальних закладах, зокрема у релігійних, 
державних і приватних установах.

Вилучено понад 23 тонни кокаїну, 
на мільярди євро: це новий рекорд Європи
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Хрущов виступив з викрит-
тям культу особи на ХХ з'їзді 
КПРС 25 лютого 1956 року. По-
над 30 років доповідь залиша-
лася секретною. Чому? Згадує 
«Нова газета».

Доповідь була опублікована 
лише за кордоном. Про те, як секрет-
ний документ потрапив на Захід, хо-
дять легенди. Історики впевнені: це 
справа рук іноземних розвідок. В 
реальності текст пішов на Захід че-
рез соціалістичну Польщу.

Після ХХ з'їзду керівників брат-
ніх компартій ознайомили з висту-
пом Хрущова. Колишній співробіт-
ник Польського агентства преси Ві-
ктор Граєвський впевнений, що це 
він передав на Захід доповідь. Його 
подруга у Варшаві працювала в апа-
раті першого секретаря ЦК Поль-
ської об'єднаної робітничої партії 
Едварда Охаба. У неї на столі він по-
бачив доповідь і попросив почитати. 
Перевернувши останню сторінку, він 
був вражений прочитаним – допо-
відь повністю міняла уявлення про 
те, що відбувається в СРСР. Граєв-
ський відніс доповідь в ізраїльське 
посольство у Варшаві знайомому 
дипломату. Він вважав, що світ по-
винен знати сказане Хрущовим.

Співробітник посольства зняв 
копію з доповіді і переслав її в Єру-
салим. А прем'єр-міністр Ізраїлю 
Давид Бен-Гуріон розпорядився пе-
редати текст американцям. Так до-
повідь потрапила до рук директора 
ЦРУ Алена Даллеса. Йому і дісталися 
лаври супер-розвідника, роздобути 
такий важливий документ.

Текст переклали на англійську 
мову. Брат Даллеса, держсекретар 
США Джон Фостер Даллес, розпоря-
дився оприлюднити доповідь Хрущо-
ва. 4 червня 1956 вона була опублі-
кована.

Зворотній переклад
З англійського тексту зробили 

зворотний переклад для російської 
еміграції.

13 листопада 1956 року заступ-
ник голови КДБ генерал Петро Іва-
шутін доповів у ЦК: «Діюча у ФРН ан-
тирадянська емігрантська організа-
ція, так званий «Союз боротьби за 
визволення народів Росії», видала і 
поширює серед переміщених радян-
ських громадян брошуру під назвою 
«Промова Хрущова на закритому за-
сіданні ХХ з'їзду КПРС». Брошура яв-
ляє собою переклад з англійської на 

російську мову документа, опубліко-
ваного Державним департаментом 
США. При звірянні доповіді товари-
ша Хрущова М. С. з цією брошурою 
встановлено, що тексти їх тотожні».

Але радянські керівники робили 
вигляд, що це фальшивка.

«Офіційно ми існування доповіді 
не підтверджували, – згадував Ми-
кита Хрущов. – Пам'ятаю, як мене 
запитали тоді журналісти, що, мов-
ляв, ви можете сказати з цього при-
воду? Я відповів їм, що такого доку-
мента не знаю і нехай на це питан-
ня відповідає розвідка Сполучених 
Штатів, пан Ален Даллес».

Насправді іноземні журналісти, 
які працювали в Москві, познайо-
милися з вмістом секретної доповіді 
раніше, ніж директор ЦРУ! Про допо-
відь Хрущова їм розповідали люди, 
які, як вважали журналісти, були 
пов'язані з держбезпекою. Хто ще в 
ті часи міг безперешкодно зустріча-
тися з іноземцями і вільно міркувати 
на небезпечні політичні теми?

Рейтер поширило досить точний 
переказ доповіді. Про людське око 
в агентстві послалися на західноні-
мецьких комуністів. У Лондоні не ро-
зуміли, що запобіжні заходи зайві. 
Витік інформації був свідомим.

У Москві явно хотіли, щоб Захід 
мав уявлення про те, що саме обго-
ворювалося на закритому засіданні 
ХХ з'їзду.

Тим більше, що нові радянські 
керівники взяли курс на поліпшення 
відносин із зовнішнім світом.

Хто заговорив 
першим?

Доповідь на ХХ з'їзді не була 
ні імпровізацією, ні випадковістю. 
Перші документи про механізм ре-
пресій у країні були представле-
ні відразу після смерті Сталіна – 
правда, вельми вузькому колу лю-
дей, вищої верстви номенклатури. 
Це зробив задовго до ХХ з'їзду Лав-
рентій Берія.

Обійнявши посаду міністра вну-
трішніх справ, він почав припиня-
ти свідомо фальсифіковані спра-
ви і звільняти заарештованих. У 
його апараті підготували документ 
в кілька десятків сторінок. У ньому 
цитувалися свідчення слідчих МГБ 
про те, як вони садили невинних і 
отримували потрібні свідчення, від-
творювалися резолюції Сталіна, 
який вимагав нещадно бити зааре-
штованих.

«Членів та кандидатів у члени 
ЦК, – згадував письменник Костян-
тин Симонов, – знайомили з доку-
ментами, що свідчать про безпосе-
редню участь Сталіна в усій історії з 
«лікарями-вбивцями», а також з по-
казаннями арештованого началь-
ника слідчої частини Міністерства 
державної безпеки про його розмо-
ви зі Сталіним, про вимоги Сталіна 
посилити допити – і так далі, і тому 
подібне. Були там свідчення й інших 
осіб, всякий раз пов'язані безпосе-
редньо з роллю Сталіна в цій спра-
ві. Були записи розмов зі Сталіним 
на цю ж тему... Читання було тяжке, 
записи були схожі на правду і свід-
чили про хворобливий психічний 
стан Сталіна, про його підозрілість 
і жорстокість, що межують з психо-
зом».

Процес реабілітації невинно за-
суджених був неминучий. Почали 
з тих, кого керівники країни добре 
знали, – з родичів, друзів, колиш-
ніх товаришів по службі. Першою 
випустили дружину члена президії 
ЦК В'ячеслава Молотова. Живих 
повертали з таборів, з убитих зні-
мали безглузді звинувачення. Ви-
правдання одного невинного тягло 
за собою виправдання і його уявних 
«подільників».

Генеральний прокурор СРСР Ро-
ман Руденко мало не щотижня від-
правляв у ЦК записку з проханням 
дозволити реабілітацію того чи ін-
шого великого радянського керів-
ника.

З інформації МВС, Комітету 
партійного контролю, прокуратури 
складалася жахлива картина зни-
щення невинних людей наймерзен-
нішими способами.

Наприкінці 1953-го був влашто-
ваний суд над самим Берією і його 
подільниками. Текст обвинувально-
го висновку надрукували у вигляді 
брошури і розіслали по всій країні, 
з ним знайомили районні партійні 
активи, тобто досить широке коло 
людей.

Президії ЦК доповіли: в 1921–
1929 роках заарештували більше 
мільйона чоловік, в 1930 –1936 ро-
ках – більше двох мільйонів, в 1936 
–1938 роках – понад півтора міль-
йона (розстріляли близько семисот 
тисяч), в 1939 –1953-му – ще міль-
йон сто тисяч.

Створили комісію, яка повинна 
була представити пропозиції про 
долю так званих спецпоселенців 
– в основному мова йшла про цілі 
народи, які Сталін виселив у Сибір 
і Казахстан. У спецпоселеннях три-
мали два з гаком мільйони чоло-
вік, з них півтора мільйони – депор-
товані в роки війни чеченці, інгуші, 
балкарці, калмики, кримські тата-
ри, німці.

Комісія Поспєлова 
і Арістова

31 грудня 1955 на засідан-
ні президії ЦК глава уряду Микола 
Булганін зачитав лист комуністки 
Ольги Шатуновської, що поверну-
лася з табору. «Як вийшло в 1937–
1938 роках, – писала Ольга Шату-
новська, – що багато відданих пар-
тії її членів опинилися в радянській 
в'язниці з клеймом ворогів наро-
ду? І як вийшло, що більшість нашо-
го Центрального Комітету, обраного 
ХVII партз'їздом, і більшість нашого 
керівного партійного активу були 
оголошені ворогами народу і зни-
щені?»

Затвердили комісію, яку 
зобов'язали з'ясувати долю чле-
нів ЦК, обраних на ХVII з'їзді пар-
тії (1934 рік) і розстріляних Сталі-
ним. Очолили комісію два секре-
тарі ЦК – колишній головний ре-
дактор «Правди» Петро Поспєлов 
і Аверкій Арістов, якому ще Сталін 

доручив займатися партійними ка-
драми. Комісія підняла документи 
держбезпеки, допитала колишніх 
в'язнів таборів і колишніх слідчих. 
Поспєлов і Аристов, власне, і роз-
крили основний масив документів, 
що свідчать про масштаб репресій в 
країні. Вони представили доповідь, 
яка починалася так:

«Нами вивчені наявні в Коміте-
ті держбезпеки архівні документи, з 
яких видно, що 1935–1940 роки в 
нашій країні є роками масових аре-
штів радянських громадян. За ці 
роки було заарештовано за звину-
ваченням в антирадянській діяль-
ності 1. 920 635 осіб, з них розстрі-
ляно 688 503...

Найганебніші порушення соціа-
лістичної законності, звірячі торту-
ри, що приводили до масових обмов 
невинних людей, двічі були санкціо-
новані І. В. Сталіним від імені ЦК 
ВКП (б) ...

Втрати, які були нанесені ма-
совими репресіями військовим ка-
драм, стали однією з причин наших 
невдач у фінській війні, а потім не-
вдачі підбадьорили Гітлера і сприя-
ли прискоренню гітлерівського на-
паду на СРСР...

Ганебні справи, що коїлися в сті-
нах органів НКВС, робилися на до-
году одній людині, а іноді за його 
прямими вказівками. Ось до чого 
привів антимарксистський, антиле-
нінський «культ особи», створений 
безмежним вихвалянням і звели-
ченням Й. В. Сталіна».

Ось розділи доповіді комісії По-
спєлова і Арістова:

«Накази НКВС СРСР про прове-
дення масових репресій»;

«Штучне створення антирадян-
ських організацій, блоків та різного 
роду центрів»;

«Про грубі порушення законнос-
ті в процесі слідства»;

«Про «змови» в органах НКВС»;
«Порушення законності органа-

ми прокуратури в нагляді за слід-
ством в НКВС»;

«Судове свавілля Військової Ко-
легії Верховного Суду СРСР»;

«Про позасудовий розгляд 
справ».

У доповіді розповідалося про те, 
що репресивною машиною керував 
сам Сталін, що свідчення вибивали-
ся, що серед працівників держбез-
пеки йшло соціалістичне змагання: 
хто більше посадить ...

30 січня 1956 на засіданні пре-
зидії ЦК вперше прозвучала ідея 
відправити до таборів комісії, щоб 
вони прямо на місці почали звіль-
няти невинних.

Чи вистачить 
у нас мужності?»
Керівники країни прочитали цю 

70-сторінкову доповідь.
«Доповідачем був Поспєлов 

(він був і залишається просталін-
ськи налаштованим), – розпові-
дав Анастас Мікорян. – Факти були 
настільки жахливими, що в міс-

цях дуже важких у нього на очах 
з'являлися сльози і тремтіння в го-
лосі. Ми всі були вражені, хоча ба-
гато ми знали, але всього того, що 
доповіла комісія, ми, звичайно, не 
знали. А тепер це все було переві-
рено і підтверджено документами».

Секретар ЦК Аверкій Арістов 
першим вимовив ці слова:

– Товариш Хрущов, чи вистачить 
у нас мужності сказати правду?

Перший заступник глави уряду 
Максим Сабуров:

– Якщо вірні наведені тут фак-
ти, хіба це комунізм? Це пробачити 
не можна.

Секретар ЦК Михайло Суслов:
– За кілька останніх місяців ми 

дізналися жахливі речі. Виправда-
ти це нічим не можна.

Часто кажуть: всі члени Політ-
бюро настільки ж винні в масових 
репресіях, як і Сталін. Мовляв, і у 
самого Хрущова руки по лікоть в 
крові, а він все звалив на вождя ...

Але ж як тільки помер Сталін, 
масові репресії припинилися. Від-
разу! В той же день! Так, і після 
1953 року саджали інакомислячих, 
були політв'язні. Але масовий те-
рор залишився в минулому. Це не-
заперечно доводить, хто був його 
натхненником і організатором.

Прийнято вважати, що хрущов-
ська доповідь була повною неспо-
діванкою для керівництва країни 
і делегатів партійного форуму. На-
справді вона була запланована. 
Все вирішилося 9 лютого 1956 на 
засіданні президії ЦК.

– На з'їзді треба сказати, – по-
годився Молотов.

– Історію обманювати не мож-
на, факти не викинеш, – філософ-
ськи висловився Каганович.

– Якщо з'їзду не сказати, бу-
дуть говорити, що ми злякалися, – 
зауважив Булганін.

– Сталін посатанів в боротьбі з 
ворогами, – буркнув Ворошилов, – 
були у нього звірині замашки.

– Треба делегатам розповісти 
все, – позиція Суслова була одно-
значною. – Говоримо про колек-
тивність керівництва, а зі з'їздом 
будемо хитрувати?

Напередодні відкриття ХХ 
з'їзду, 13 лютого, в Свердловсько-
му залі Кремля зібрався пленум ЦК 
старого скликання.

– Є ще одне питання, про яке 
потрібно сказати, – оголосив Хру-
щов. – Президія Центрального ко-
мітету після неодноразового обмі-
ну думками та вивчення обстанов-
ки і матеріалів після смерті това-
риша Сталіна вважає за необхідне 
поставити на закритому засідан-
ні з'їзду доповідь про культ особи. 
Мабуть, цю доповідь треба буде 
зробити на закритому засіданні, 
коли гостей нікого не буде.

Чому доповідь була прочитана 
вже після обрання керівних пар-
тійних органів, що вважається за-
вершенням роботи з'їзду? Кажуть, 
Хрущов зважився виступити про-
ти Сталіна в останній момент, щоб 
його ніхто не зупинив. Це не так. 
Причина інша.

Маршал Ворошилов пригнічено 
зауважив, що після такої доповіді 
нікого з них не виберуть в ЦК. Хіба 
делегати проголосують за людей, 
які брали участь у злочинах про-
ти власного народу? Члени прези-
дії вирішили не ризикувати: нехай 
спочатку нас виберуть, потім дізна-
ються правду. Так що сама по собі 
доповідь зовсім не була несподі-
ванкою. Шоком стало те, що люди 
дізналися.

Поспєлов і Аристов представи-
ли проект виступу. Хрущову текст не 
сподобався – сухий. Він викликав 
стенографісток і передиктував. 
У чомусь загострив текст, у 
чомусь пом'якшив.

Жахливе знищення людей

Чжоу Еньлай, глава Держради 
КНР, і Микита Хрущов 

на XX з'їзді КПРС.
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У доповіді комісії го-
ворилося, що ніякої опози-

ції взагалі не було – уявні анти-
радянські організації, троцькістські, 

зінов'євські і бухарінські блоки і цен-
три – просто вигадка, заарештовані 
зізнавалися в чому завгодно після ка-
тувань і тортур. Висновок комісії: не-
обхідно реабілітувати лідерів опозиції 
і не називати їх ворогами.

Хрущов це найважливіше поло-
ження викреслив. Не наважився ви-
знати, що внутрішнього ворога взага-
лі не існувало.

Намагаючись пояснити, як стали 
можливими масові репресії, Микита 
Сергійович зробив акцент на особис-
тих якостях вождя.

Його промова завершилася під 
оплески. Апарат підтримав Хрущова. 
Перші секретарі боялися повернення 
до сталінських часів, коли ніхто не був 
застрахований від арешту.

Головуючий на засіданні Булганін 
запропонував дебатів не відкривати:

– Доповідь товариша Хрущова і 
прийнята з'їздом постанова «Про культ 
особи і його наслідки» не публікуються 
в даний час, але ці матеріали будуть ро-
зіслані партійним організаціям.

Після з'їзду ще тиждень йшла робо-
та над уже сказаним доповіддю. Вона 
пригладжується, причісується, «збага-
чується» цитатами з Маркса і Леніна. 
Через місяць, 28 березня 1956 року, 
у «Правді» з'явилася редакційна стат-
тя «Чому культ особи чужий духу марк-
сизму-ленінізму?». Центральний пар-
тійний орган вперше критикував Ста-
ліна. І тільки через чотири місяці після 
з'їзду, 30 червня, з'явилася керівна по-
станова ЦК «Про подолання культу осо-
би і його наслідків».

У Радянському Союзі хрущовська 
доповідь залишалася секретною в 
тому сенсі, що її текст не публікував-
ся у пресі. А з його змістом в країні по-
знайомився не один мільйон.

Через тиждень після з'їзду, 5 бе-

резня 1956 року, президія ЦК ухва-
лила:

«1. Запропонувати обкомам, край-
комам і ЦК компартій союзних рес-
публік ознайомити з доповіддю тов. 
Хрущова М. С. «Про культ особи і його 
наслідки» на ХХ з'їзді КПРС всіх кому-
ністів і комсомольців, а також безпар-
тійний актив робітників, службовців і 
колгоспників.

2. Доповідь тов. Хрущова розісла-
ти партійним організаціям з грифом 
«не для друку», знявши з брошури гриф 
«цілком таємно».

Доповідь надрукували в десят-
ках тисяч примірників. Її зачитували в 
партійних організаціях і на зборах тру-
дових колективів по всій країні.

«Ліквідація збитків»
Після з'їзду до керівників партії 

потоком пішли документи про фальси-
фіковані процеси, тортури ув'язнених, 
несправедливі вироки. Почалася ре-
абілітація невинно засуджених – не 
тільки окремих людей, а й цілих наро-
дів. Скасовувалися багато сталінських 
постанов.

Але що робити зі Сталіним – не 
знали. Йшла нескінченна суперечка: 
з одного боку, він скоїв тяжкі злочини, 

з іншого – під його керівництвом бу-
дували соціалізм, здобули перемогу у 
війні... Назвати покійного вождя зло-
чинцем язик не повертався. Як бути 
членам президії ЦК, які десятиліття-
ми працювали з ним пліч-о-пліч? Вони 
теж в такому випадку повинні нести 
відповідальність.

У великих містах інтелігенція нур-
тувала і вимагала відповідей: говоріть 
всю правду! А комусь розповідь про 
сталінські злочини здавалася неймо-
вірною, люди, виховані радянською 
пропагандою, просто не хотіли нічо-
го чути. Бентежила сама атмосфера. 
Текст хрущовської доповіді читали на 
закритих зборах. Публічні обговорен-
ня заборонялися, текст берегли як 
державну таємницю.

Хрущовська доповідь породила 
таку бурю емоцій, що в Москві зляка-
лися продовження розмови. І почала-
ся кампанія «ліквідації збитків», нане-
сених політичній та ідеологічній систе-
мі викриттям сталінських злочинів.

Леонід МЛЕЧИН,
журналіст, історик

Опубліковано у виданні 
«Новая газета»

Сайт «Аргумент», 15. 02. 2021

5 березня 
1827 – народився Леонід Глібов, український поет. Тривалий 

час жив і помер та похований у Чернігові. 
1950 – у бою із силами радянської держбезпеки в с. Білогор-

ща біля Львова загинув Роман Шухевич (псевдо – Тарас Чупринка) 
– командир УПА, крайовий провідник ОУН (р), голова секретаріату 
Української головної визвольної ради. 

1953 — помер Йосип Сталін (Джугашвілі), керівник СРСР.

6 березня 
Народилися: 1926 – Анджей Вайда, польський кінорежисер; 

1928 – Габріель Гарсіа Маркес, колумбійський письменник, лауре-
ат Нобелівської премії 1982 р.

1951 – у м. Мужен (Франція) на еміграції помер Володимир Ви-
нниченко, письменник, колишній глава уряду УНР.

7 березня 
1876 – американський винахідник Александр Белл отримав 

патент на телефон. 

9 березня 
1814 – народився Тарас Шевченко.
1918 – більшовики перенесли столицю Росії з Петрограда в 

Москву.
1918 – у Мінську Всебілоруський з’їзд проголосив створення 

незалежної Білоруської Народної Республіки.

10 березня 
1865 – у Перемишлі (Польща) під час шевченківського концер-

ту відбулося перше публічне виконання пісні «Ще не вмерла Украї-
на» Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського, що згодом 
стала національним гімном.

11 березня 
1702 – вийшла у світ англійська газета «Дейлі курант», перша 

щоденна газета світу. 
1985 – Генеральним секретарем ЦК КПРС обраний Михайло 

Горбачов. 

12 березня 
1917 – Лютнева буржуазно-демократична революція в Росії 

(27 лютого за старим стилем). Уранці почалося збройне повстан-
ня солдатів Петроградського гарнізону. Солдати ухвалили рішення 
приєднатися до робітників, які напередодні вийшли на маніфеста-
ції та влаштували загальний страйк. Державна Дума створила Тим-
часовий комітет під головуванням Родзянка. У ніч на 13 березня 
(28 лютого) Тимчасовий комітет оголосив, що як уряд бере владу 
у свої руки. Імператор Микола ІІ відрікся від престолу. Кінець мо-
нархії. 

1923 – американський радіоінженер Лі Де Форест демонструє 
«фонофільм» – перше звукове кіно. 

1999 – Польща, Чехія та Угорщина стали членами НАТО. 

13 березня 
1961 – більше 1500 мешканців Куренівки в Києві загинули піс-

ля прориву дамби й затоплення району потоком із відходів вироб-
ництва Петровських цегляних заводів.

14 березня 
1914 – льотчик Петро Нестеров здійснив перший авіапереліт з 

Києва до Одеси
1923 – Рада Послів держав Антанти ухвалила остаточне рішен-

ня про приєднання Східної Галичини й Західної Волині до Польщі, 
визнавши їх анексію

1990 – з'їзд народних депутатів СРСР прийняв закон, яким уве-
дена посада президента СРСР і скасовано однопартійність

Народилися: 1804 – Йоган Штраус, австрійський композитор; 
1879 – Альберт Ейнштейн, видатний  фізик, лауреат Но-

белівської премії 1921 року; 1891 – Амвросій Бучма, визначний 
український актор. 

15 березня 
44 до н. е. – під час засідання сенату змовники вбили римсько-

го імператора Гая Юлія Цезаря.
1892 – у США винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор. 

16 березня 
1960 – у Нью-Йорку представлено перший автомобіль на со-

нячних батареях.

17 березня 
1874 – народився Августин Волошин, український громадський 

і політичний діяч, священик, президент Карпатської України (1939). 
Помер у Лефортівській в’язниці в Москві 1945 р. 

1917 – у Києві за участю українських політичних партій, військо-
виків, робітників, духовенства, кооператорів, студентства, громад-
ських і культурних організацій оголошено про утворення Української 
Центральної Ради. Головою УЦР заочно обрано Михайла Грушев-
ського. Згодом УЦР стане парламентом незалежної України.

18 березня 
1596 – король Сигизмунд III переніс столицю Польщі з Крако-

ва до Варшави. 
1921 – більшовицькі війська під командуванням Тухачевсько-

го взяли штурмом повсталий Кронштадт, придушивши виступ неза-
доволених радянською владою. Тисячі людей розстріляли. 

Жахливе знищення людей

Звичайні фото радянського часу
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Чекістський моніторинг: 
що турбувало харківців наприкінці 1920-го

Подорожі у минуле за марш-
рутом «мінус сто» – звичайна 
справа для історичної публі-
цистики. Та незвичайним був 
рік, у який ми сьогодні пірне-
мо: 1920-й став першим в істо-
рії Харкова від початку і до кінця 
радянським.

Тому здалося цікавим 
з’ясувати, чим жили тоді харків-
ці. Про що думали і на що споді-
валися на порозі нової ери. Бо 
ж мали б тішитися, коли вірити 
радянським підручникам. Адже 
саме на фінал 1920-го припала 
знаменна подія: скінчилася гро-
мадянська війна. Клятих експлу-
ататорів прогнали, і робітники 
укупі з найбіднішим селянством 
взялися до мирного будівництва.

На перший погляд, все вірно. 
16 листопада 1920 року черво-
ні звільнили від білих Крим, а 
за п’ять днів потому вийшли на 
територію Польщі армія та уряд 
УНР. Радянська влада позбулася 
найлютіших ворогів.

Та от біда: харківський три-
бунал ще і в березні 1921-го від-
правляв нещасних за колючий 
дріт з формулюванням «до окон-
чания гражданской войны». Ті, 
заради кого вона, начебто, вела-
ся, теж не помітили «окончания»:

«На настроении рабочих г. 
Харькова совершенно не отра-
зился разгром Врангеля и 
Петлюры. Вместо радостного 
подъема, желания взяться за 
борьбу с разрухой, повышение 
производительности заводов, 
среди рабочих чувствуется по-
лнейшая апатия».

І це не наклеп «буржуазних 
фальсифікаторів» – звіт губерн-
ської ЧК, яка відстежувала сус-
пільні настрої краще за будь-
яких соціологів. Бо мала у своїх 
руках унікальний інструмент – 
розгалужену мережу стукачів.

Численні доноси ретельно 
опрацьовувалася і кожні два 
тижні подавалася губкому пар-
тії у вигляді інформаційного зве-
дення. Тому про столітньої дав-

ності думки та сподівання мо-
жемо говорити навіть з більшою 
певністю, ніж про сучасні.

Чекісти вже тоді помітили тіс-
ний зв’язок між суспільними на-
строями і поточною економічною 
ситуацією. А була вона – гірше ні-
куди. Промислові підприємства 
або стояли, або ж працювали 
ривками – не вистачало палива. 

Робітнича пайка складала 3/4 
фунта хліба на день. Тобто, 300 
гр.

«Гегемон революції» зустрів її 
третю річницю роздягненим, бо-
сим і голодним. Тому тягнув з ро-
боти все, що потрапляло під руку. 
На «Гельферіх-Саде» і паровозо-
будівельному крали метал та ін-
струменти, на бійні – м'ясо, на 
млинах – борошно. Зі складів гу-
бернської ради народного госпо-
дарства «целыми бочками улету-
чивался спирт».

Дивною пригодою відзначив-
ся «флагман революції» – завод 
Всесвітньої електричної ком-

панії (теперішній ХЕМЗ), який у 
1917-му дав Харкову найнадій-
ніші червоногвардійські заго-
ни. Там не просто спустошили 
склади, а ще й украли замки від 
складських дверей.

Виявляється, незадовго до 
того переважно латиський ко-
лектив заводу розбавили трьома 
сотнями росіян, набраних у цен-
тральних губерніях. І чекістські 
аналітики пов'язували неприєм-
ний інцидент саме з цією обста-
виною.

Та навіть нахабним зайдам 
було далеко до харківців, які пра-
цювали у споживчому товари-
стві. Ось звіт за другу половину 
грудня: «Похищено 5639 аршин 
мануфактуры, 172 пары галош, 
126 пар заготовок, 45 пудов 
мыла, 45 пудов сахару, 13 935 

коробок спичек, 3 1/2 пуда таба-
ку, 136 серебряных ложек и мно-
го другого мелкого товара».

Крали тоді всі, хто міг. Бо на 
межі виживання опинилася пе-
реважна більшість жителів міс-
та. Але прямої залежності між 
рівнем життя і ставленням до 
радвлади не спостерігалося.

Чекістів надзвичайно здиву-

вали працівники «Главпродук-
та»: «Сыты, одеты и контррево-
люционно настроены». А на Хар-
ківському паровозобудівельно-
му (тепер – завод ім. Малишева) 
станом на 31 грудня 1920 року 
все було навпаки: голодні робіт-
ники «настроены вполне благо-
приятно».

Пояснення парадоксу зна-
йшлося у двох попередніх інфор-
маційних зведеннях – за 30 лис-
топада і 15 грудня: протягом двох 
тижнів завод страйкував. Під 
анархістськими гаслами! Аре-
штами та звільненнями страйк 
придушили, але й постачання по-
ліпшили. Бо ж оборонне підпри-
ємство, як не крути! Тому і на-
стрій покращився, що одні про-
летарі задовольнилися подачка-
ми, а інші прикусили язики.

Натомість на заводі Мельго-
зе, навпаки, дуже вже голосно 
обурювалися. Бо тамтешні ро-
бітники «сравнили обеды в своих 
столовых с обедами в столовых 
ЦК и Совнаркома». І чомусь не 
помітили обіцяної більшовиками 
рівності.

Та коли на Мельгозе обійшли-
ся розмовами, то у Харківсько-
му споживчому товаристві таке 
ж порівняння призвело до од-
ноденного страйку. 29 грудня, 
під час видачі пайків, хтось до-
дивився, скільки отримали їжі 
«ответственные работники». І по-
неслося!

Несподіване заворушення 
швидко втихомирили «методом 
пряника» – підкинули хлібця і ря-
довим співробітникам. Адже то-
вариство постачало харчі їдаль-
ням найбільших харківських за-
водів та установ, і продовження 
страйку загрожувало «ефектом 
доміно». В те, що хтось буде пра-
цювати голодним в надії «світле 
майбуття», влада не вірила.

І недаремно: яскраво вира-
женої симпатії до більшовиків 
чекістська агентура не побачила 
на жодному з підприємств міста! 
Її не знайшли навіть у керівних 

закладах республіканського рів-
ня. Хоча палких прихильників ін-
ших політичних поглядів було до-
статньо.

Центральний телеграф та зе-
мельний відділ губвиконкому 
відверто симпатизували махнов-
цям. Як і згадане вище споживче 
товариство. А Всеукраїнській ко-
оперативній спілці чекісти випи-
сали таку характеристику, що в 
сучасній Україні може вважати-
ся ледь не орденом!

Цитуємо: «В этом учреж-
дении скопилась вся петлю-
ровщина. Партийные силы 
незначительные, и политичес-
кую работу среди состава, про-
питанного шовинизмом, прово-
дить очень трудно. Сотрудники 
данного учреждения замкнулись 
в узком кругу национального во-
проса и дальше этого не идут. На-
ционализм и шовинизм развиты 
чрезвычайно».

А як вони могли не розвину-
тися? З тих самих інформаційних 
зведень витікає, що «партийные 
силы» Харкова були не лише 
«незначительными», а й чужими 
для нашого міста.

Ось яскравий приклад: «По-
литическая жизнь среди ми-
лиционеров окончательно за-
мирает. Партийные силы, на 
которых держалась вся работа 
ячеек, за последнее время ста-
ли распыляться. Большинство из 
них состояло из великороссов, 
которые отзываются обратно в 
Россию. Ячейки рушатся…».

Там хоч «рушились», а у дея-
ких важливих установах осеред-
ків взагалі не було. Через відсут-
ність або ж малу кількість кому-
ністів.

Повна байдужість до «пе-
редових ідей» спостерігалася 
у губернському відділі народ-
ної освіти: «Состав сотрудников 
Губнаробраза почти целиком 
беспартийный. К строительству 
Советской власти относятся без-
различно. Политическая жизнь 
среди педагогического персона-
ла замерла и наблюдается ожив-
ление только вокруг продоволь-
ственного вопроса». Чекісти не-
покоїлися: «Такое отношение пе-
дагогов к политической жизни 
отражается на воспитании моло-
дого поколения»!

Ще цікавіша ситуація склала-
ся у відділі охорони здоров’я губ-
виконкому. Партосередок, хай 

пасивний і нечисельний, там іс-
нував. Та складався від пере-
важно з адміністративних пра-
цівників: «Среди медицинско-
го персонала коммунисты почти 
отсутствуют». Один з найбільших 
загонів харківської інтелігенції 
відверто гидував більшовизмом!

Чому саме, можна зрозумі-
ти з інформації про випадок, що 
стався у 3-й радянській лікар-
ні. Весело вийшло: «Военком на 
общем собрании сотрудников 
призывал записываться в пар-
тию, объясняя, что записавшие-
ся в таковую будут сыты, одеты и 
обуты, как все коммунисты». Піс-
ля цієї «агітації» на засідання осе-
редку з п’ятнадцяти його членів 
з’явилося лише троє – секретар, 
завгосп і економка.

Не лише ставлення до рад-
влади та партії, а й загальний на-
стрій жителів міста не вирізняв-
ся надмірним оптимізмом. І най-
більш похмурим він був у тих, хто 
мав безпосередній стосунок до 
найважливіших ресурсів.

Наркомат продовольства: 
«настроение неудовлетвори-
тельное». Міська бойня: «настро-
ение рабочих подавленное». І на-
віть у такому веселому місці, як 
1-ий державний винний склад, 
у робітників спостерігалося «не-
важное настроение».

Та рекордною за кількістю 
згадок у звітах була така цікава 
оцінка як «настроение удовлет-
ворительное». Причому існувала 
ціла низка градацій: «вполне удо-

влетворительное», «сравнительно 
удовлетворительное», «приблизи-
тельно удовлетворительное».

Важко сказати із певністю, 
чим конкретно вони відрізняли-
ся. Маємо підстави припусти-
ти, що мова йшла про різні рівні 
збайдужіння, що владу на той час 
більш чи менш влаштовувало. У 
будь якому випадку, це було кра-
ще, ніж «настороженное», «отри-
цательное» чи «скрыто враждеб-
ное настроение».

Як з таким набором почут-
тів можна було збудувати «світле 
майбуття» – питання до тих, хто 
його обіцяв.

Едуард ЗУБ,
історик, співробітник 

Українського інституту 
національної пам`яті

«Mediaport», 18.12.2020 

Робітники харківського паровозобудівельного влітку 1918-го, 
за часів гетьманату. Вид цілком пристойний. Але хотілося більшого

Чи не найгірший різновид «братньої допомоги російського народу» – 
солдати військ внутрішньої служби. Харків, кінець 1920-го.

Робітник Дмитро Веремій, 
один з ініціаторів страйку на ХПЗ

За двадцять років після «Жовтня» на ХПЗ зустрілися старі друзі. 
Хто став «ответственным работником», 

а в кого «неважное настроение», видно здалеку
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У селах Пролетарська Рудня, Грабівка, 
Мекшунівка є свої пасовиська. Аж чотири їх 
на три села – луги називаються Хуторище, 
Тарасевичка, Гала, Вигон. 

На кожному з них ще не так давно випа-
сали сільські череди. Тепер же на три насе-
лені пункти – одна череда. У ній всього-на-
всього десять корів. Та й тих скоро помен-
шає.

Люди звели корів у міжсільську череду, 
аби у такий спосіб хоч трішки полегшити до-
гляд за тваринами. Як-не-як, не самому ж 
щодня наглядати за худобою!

Більшість випасів тепер «простоюють». 
Пастухи вибирають ділянки, які між селами, 
аби корови були ближче до домівок. Між на-
селеними пунктами відстань невелика, та 
все ж вона є.

– Мені випадає три дні пасти на мі-
сяць, — каже Меланія Граб, якій уже 73 
роки. Пояснює: – За кожну корову влас-
ник повинен пасти череду по черзі. Якби 
худоби було б більше, то й менше довело-
ся б усім клопоту. А так доводиться дуже 
часто перегонити череду з однієї паші на 
іншу.

– У моїй Грабовці є 4 корови, у Мек-
шунівці теж стільки. – додає. – А в Проле-
тарській Рудні уже лише 2 корови. Старші 
люди не мають сили вже тримати корів, 

а молодші не дуже-то й хочуть займатися 
обтяжливим ділом.

Меланія Василівна працювала у кол-
госпі свинаркою, дояркою. Довелося по-
трудитися і листоношею. Допомагає їй 
пасти стадо сестра – Євдокія Мекшун із 
Мекшунівки. Хоч худоби і небагато, та жін-
кам у поважному віці вже нелегко впорю-
ватися із особливо норовистими тварина-
ми. Обидві мають купу хвороб. Хоча у селі 
не дуже пожалієшся на свої болячки. Ні-
коли за клопотами. Жінки ще тримають 
господарства і стараються себе обслуго-
вувати.

– У мене корови нема, - каже Є. Мек-
шун. – Уже такий вік, що не подужаю.

– Років з 10 тому у Грабовці було 15 
корів, -- ділиться думками її старша се-
стра Меланія. – А тепер і я вже буду Зорку 
продавати. Нема здоров’я її тримати. По-
заторік наймала косарів, щоб траву коси-
ли. Торік купила сіна за 1300 гривень. А 
цей рік вже нічого не заготовляла. Аж до 
сліз жалко корівку. Та що я можу зробити 
без хазяїна? Діти просять, щоб я її прода-
вала. Дочка з Любеча, а син з Чернігова 
не наїздяться ж кожен день допомагати. А 
це все-таки клопіт.

– Молоко забирають заготовачі із мо-
локозаводів?

– Їм не вигідно сюди заїжджати. Дале-
ко! Та й ціна у них невигідна. Люди роблять 
сметану, сир. Їдуть продавати у Славутич 
на базар. А ще молоко купують дачники.

... Чи довго проіснує ця міжсільська 
череда? В окрузі стільки лугів, трави! 
Але... явно бракує рук, щоб потекла мо-
лочна ріка чи хоча б молочний ручай... Та й 
у нього, схоже, не дуже багато перспектив 
у нинішніх реаліях.

Ріпкинський район
4 жовтня 2012 р.

Фото автора.

Сергій ПАВЛЕНКО: 
«Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини»

Сергій Олегович Павленко – відомий чернігівський, журналіст, істо-
рик, редактор історико-краєзнавчого журналу «Сіверянський літопис». 
Він готує до видання свою нову книгу «Матеріали до історії, етнографії 
Чернігово-Сіверщини». Статті з неї він люб'язно надав для публікації на-
шій газеті. Вказуються дати, коли написано ці тексти.

На три села – одна череда

На селах вже давно викопали картоплю. 
Але ще є робота. Багато хто із селян Черні-
гівщини продовжують заготовляти на зиму 
дрова. Ні, це не ледацюги, які досиділи до 
останнього. У господарів підсохлі за літо 
дрова вже лежать акуратно складеними під 
стріхами хлівів, повіток. Але добавка до зро-
бленого запасу не зашкодить. Хто його знає, 
яка там буде зима! Біля багатьох дворів — 
розпиляні привезені колоди. Чоловіки руба-
ють дрова.

У селі Петрики Ріпкинського району є 
газ. Але... біля багатьох дворів лежать при-
везені стовбури сухостою. За рубанням 
дров я й застав 84-річного Василя Плато-
новича Анісовця (на знімку). Щоправда, він 
здивував своєю «сокирою». Зовсім вона 
була несхожа на звичну.

– Це я так вже років зі двадцять колю, 
– похвалився ветеран-механізатор, який, як 
з’ясувалося під час розмови, також 17 років 
був бригадиром тракторної бригади.

Чоловік зробив собі полегшення:
– Хлопці допомогли мені виточити го-

стру «піку». Вставив я її в коробку передач із 
старого комбайна. Ну, і все це крутить елек-
тромотор потужністю 4 кВт.

Василь Платонович продемонстрував, 
як працює нехитрий пристрій, що схожий на 

невеличку гарматку. Він приклав до «піки», 
яка крутиться, деревину, і вона почала ко-
лотися. Спочатку розколов її наполовину. 
Потім у такий же спосіб «розбив» великі по-
ліняки на дрібніші.

– Треба добре тиснути? – цікавлюся.
– Та ні. У півсили.
– А для чого вам дрова, якщо газ є?
– А ми ними топимо одну грубку в хаті, а 

другу – в літній кухні. Бо там їсти худобі готу-
ємо. А якщо палити тільки газ, то дорого ви-
йде...

Чоловік спиляв стару вербу в городі. 
Притяг її трактором до будинку.

– Так ви ще й на техніці їздите? – здиву-
вався я, оскільки Василь Платонович вже зі-
гнутий у попереку.

– О, та він ще трактором город оре, – до-
дає його дружина Ганна Іванівна.

Одне слово, молодці. Незважаючи на 
поважний вік, порають двох свиней, трима-
ють з 20 курей, вирощують картоплю, іншу 
городину.

Сільський раціоналізатор продемон-
стрував мені ще один свій винахід. Він виго-
товив пристрій для тертя яблук. Крутиш ко-
лесо за ручку і відро яблук швидко перетво-
рюється на м’якоть та сік. Дещо змінив – і 
пристрій перемелює зерна кукурудзи на бо-
рошно...

У доброго хазяїна, як мовиться, все до 
ладу!

11 грудня 2012 р.
Фото автора.

P.S. Як повідомив мені син Анісовців, 
батьки уже померли…Василь Платонович 
відійшов у царство небесне 30 жовтня 2018 
року на 91 році життя через місяць після 
операції, яку витримав…

Пастухи Меланія Граб (зліва) 
 Євдокія Мекшун

Дрова рубають – друзки не летять

З 18 лютого у Національ-
ному архітектурно-історич-
ному заповіднику «Чернігів 
стародавній» (у Борисогліб-
ському соборі, на Валу) роз-

почала роботу виставка ар-
хеологічних досліджень «Тор-
гівельні зв’язки Чернігова за 
давньоруської доби».

Виставка створена на 
основі археологічних мате-
ріалів – предметів торгів-
лі, знайдених під час дослі-
джень на території міста та 
в найближчій його окрузі. В 
експозиції фрагменти сто-
лового посуду з напівфаян-
су ХІІ–ХІІІ ст. сирійського ви-
робництва, тарні середзем-
номорські амфори, фрагмен-
ти скляних келихів ХІІІ ст., які 
походять з Сирії та Єгипту, 
намисто зі скла, сердоліку та 
бурштину.

Вироби з кольорового 
металу представлені булав-

ками з фігурним навершям, 
дисковим світильником ХІІ–
ХІІІ ст. західноєвропейського 
походження, монетами ХІ ст.

Одним з основних пред-
метів торгівлі Русі був 
овруцький шифер – черво-
ний камінь, який використо-
вувався як в будівництві, так 
і для дрібної пластики. Ви-
роби з цього каменю також 
презентуються на вистав-
ці. Частина експозиції – це 
ваги та різноваги до них різ-
ного часу, які використову-
валися в торгівельному про-
цесі.

Тетяна НОВИК, 
старший науковий 

співробітник заповідника 

Один із пріоритетних напрямків діяльнос-
ті Національного архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній»: науко-
во-дослідницька. З цією метою у 2018 році в 
Українському інституті науково-технічної і еко-
номічної інформації зареєстровані науково-
дослідні роботи: «Пам’ятки комплексу історич-
ного середмістя Чернігова» та «Монастирські 
ансамблі Болдиних гір». Їх вивчення заплано-
вано на період 2018-2023 рр.

Наукові співробітники здійснюють дослі-
дження зазначених тем в архівних і бібліотеч-
них установах Києва, Чернігова, а також інших 
міст України та за кордоном. Матеріали дослі-
джень публікуються, зокрема, у регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних наукових ви-
даннях. 

Найбільшу увагу приділяється співпраці із 
всеукраїнським науковим часописом «Сіве-
рянський літопис» (редактор Сергій Павлен-
ко), Журнал вже понад чверть століття вихо-
дить у Чернігові, популярний не лише серед 
вітчизняних дослідників, а також зарубіжних. 
На його сторінках публікуються статті з архе-
ології, історії, історіографії, літературознав-
ства, мистецтвознавства, філософії, економі-
ки та багатьох інших галузей знань. Крім того, 
журнал включено до категорії Б Переліку нау-
кових фахових видань України, публікації яких 
зараховуються до результатів дисертаційних 
робіт зі спеціальностей 032 «Історія та архео-
логія» і 035 «Філологія».

Огляд статей науковців Національного 
архітектурно-історичного заповідника «Чер-
нігів стародавній» у журналі «Сіверянський 
літопис» у 2020 році.

Номер 1.
Травкіна Ольга, кандидат історичних наук, 

завідувач відділу музейної та науково-фондо-
вої діяльності: «Про розбудову Чернігівського 
кафедрального Борисоглібського монастиря 
наприкінці XVII – на початку XVIII ст. та місцез-
находження Чернігівського колегіуму».

Рига Данило, молодший науковий співро-
бітник науково-просвітницького відділу: «Істо-
ричні райони Чернігова та дерев’яне і цегляне 
будівництво у місті впродовж ХІХ – початку ХХ 
ст.». Процеси містобудування у сфері форму-
вання історичних районів м. Чернігова як гу-
бернського центру, а також виокремити осо-
бливості місцевого дерев’яного та цегляного 
будівництва протягом ХІХ та початку ХХ ст.

Номер 2
Олександр Литовченко, молодший нау-

ковий співробітник науково-просвітницького 
відділу: «До питання про господарську діяль-
ність Чернігівського Єлецького монастиря на 
початку XX ст.»

Тетяна Миколайко, молодший науковий 
співробітник науково-просвітницького відді-
лу: «Закриття Троїцького жіночого монастиря 
у м. Чернігові на початку 1960-х років».

Номер 3
Данило Рига, молодший науковий співро-

бітник науково-просвітницького відділу: «На-
вчально-виховний простір Чернігова 1920–
30-х років та зміни гімназійно-освітньої пара-
дигми в суспільстві». Дослідження статистич-
них даних стосовно кількості гімназій та учнів 
на території всієї Російської імперії, впродовж 
XІX – початку XX ст.

Номер 4
Алла Гаркуша, завідувач науково-про-

світницького відділу: «Книга буття у настінно-
му розписі Спасо-Преображенського собо-
ру (ХІ ст.) м. Чернігова». Монументальний жи-
вопис центральної бані та верхньої частини 
північної нави одного з найдавніших храмів 
Придніпров'я – Спасо-Преображенського со-
бору (XI ст.) Чернігова.

Людмила Нижник, старший науковий 
співробітник науково-просвітницького відді-
лу: «До питання про володіння П’ятницького 
жіночого монастиря м. Чернігова за часів 
Гетьманщини (за документами Центрального 
державного історичного архіву України та ін-
шими джерелами)»

Андрій Глухенький, молодший науковий 
співробітник відділу музейної та науково-фон-
дової діяльності: «Закриття Борисоглібського 
собору м. Чернігова на початку 1930-х років». 
Закриття собору радянською владою, а також 
ліквідація релігійної громади собору в 1933 р.

Олена Ванжула, старший науковий спів-
робітник відділу музейної та науково-фондо-
вої діяльності: «Амбітні плани та сумні реалії 
Чернігівського державного історико-культур-
ного заповідника наприкінці 1920-х – на по-
чатку 1930-х рр.».

Номер 5
Васюта Олег, заступник завідувача від-

ділу наукових досліджень печер та пам’яток 
археології: «Прізвисько Чернігово-Сіверсько-
го князя Олега Святославича: чому «Горисла-
вич»?»

Традиція надавати людям різні прізвиська 
побутує дуже давно. Вона існувала й за доби 
Середньовіччя. Прикладом чого є прізвиська 
тогочасних західноєвропейських правителів. 
Мета статті: розгляд цього явища на Русі у до-
монгольський період та з’ясування тлумачен-
ня прізвиська чернігово-сіверського князя 
Олега Святославича, яке він отримав від авто-
ра «Слова о полку Ігоревім».

Номер № 6
Ірина Бугера, молодший науковий співро-

бітник науково-просвітницького відділу: «За-
хідноєвропейські гравюри як зразок для на-
стінних розписів ХІХ ст. Чернігівського Троїць-
кого собору»

Підготував Сергій Черняков, 
учений секретар 

Національного архітектурно- історичного 
заповідника «Чернігів стародавній»

Науковці Національного заповідника 
«Чернігів стародавній» на сторінках 

журналу «Сіверянський літопис» 

Національний заповідник запрошує 
на виставку археологічних досліджень
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Батурин — гетьманська столиця

У фондовій колекції 
Національного заповідни-
ка «Гетьманська столиця» 
зберігається оригінальна 
збірка творів образотвор-
чого мистецтва, присвяче-
них особистості гетьмана 
Івана Мазепи. Серед них 
і скульптури роботи тала-
новитих українських мит-
ців. 

У 2006 році колекцію 
поповнила бронзова ста-
туетка «Іван Мазепа» ро-
боти заслуженого діяча 
мистецтв України, члена 
Національної спілки ху-
дожників України Анато-
лія Гончара. Вона була пе-
редана Дирекцією худож-
ніх виставок. Бронзове 
погруддя «Іван Мазепа» 
члена Національної спіл-
ки художників України Зі-
новія Федика передане 
Дирекцією художніх ви-
ставок у 2008 році. Гіп-
сове погруддя «Іван Ма-
зепа», створене членом 
Національної спілки ху-
дожників України Воло-
димиром Луцаком, було 
передане нашому закла-
ду у 2006 році також Ди-
рекцією.

Особливе місце в ко-
лекції скульптури займає 
авторська робота праців-
ника заповідника «Геть-
манська столиця», худож-
ника-реставратора ІІІ ка-
тегорії Віктора Авули. 
Погруддя «Гетьман Іван 
Мазепа» виконане з ко-
штовного каміння та до-
рогоцінних металів на по-
стаменті із яшми та ла-
брадориту. Подароване 
автором у 2004 році. 

 Всі ці роботи відо-
мих майстрів скульпту-
ри брали участь у ви-
ставках, організованих 
Національним істори-
ко – культурним запо-
відником «Гетьманська 
столиця»: у 2013 році у 
Полтавському художньо-
му музеї імені Миколи 
Ярошенка та у Сумсько-
му обласному художньо-
му музеї імені Нікано-
ра Онацького у виставці 
«Україна гетьманська в 
образах сучасних укра-
їнських художників». У 
2015 році це була ви-
ставка «Гетьман Украї-
ни Іван Мазепа» у Націо-
нальному архітектурно-
історичному заповіднику 
«Чернігів стародавній». 
Всі представлені тво-
ри увійшли до каталогу 
«Україна гетьманська в 
образах сучасних укра-
їнських художників» із 
серії «Колекція Націо-
нального історико-куль-
турного заповідника 
«Гетьманська столиця». 

У 2015 році колекцію 
скульптури примножила 
робота заслуженого дія-
ча мистецтв України Пе-
тра Германа «Іван Мазе-
па», яку до заповідника 
передав віце-президент 
Національної академії 
наук України Сергій Пи-
рожков. 

Оксана НОВІК

Автори – науковці 
Національного 

історико- культурного 
заповідника 

«Гетьманська столиця» 

Родина Розумовських докла-
ла значних зусиль для розбудови 
своєї малої Батьківщини – Черні-
гівщини. До цього вони залучили 
провідних українських та інозем-
них архітекторів з ґрунтовною фа-
ховою підготовкою. 

Значну архітектурну спадщи-
ну на теренах Чернігівщини зали-
шив видатний зодчий XVIII ст. Ан-
дрій Васильович Квасов. В його 
біографії досі безліч «білих плям». 
Відомо, що в 1748 р. Олексій Гри-
горович Розумовський залучив 
його до будівництва своєї приват-
ної садиби поблизу Козельця. Того 
ж року в Адамівці архітектор по-
чинає споруджувати садибу для 
матері Розумовського – Наталії 
Дем’янівни. За описом 1766 р. її 
будинок був дерев’яним, «архитек-
турной работы».

Відтак, можемо стверджува-
ти, що із середини XVIII ст. Квасов 
починає виконувати приватні за-
мовлення родини Розумовських. 
На цих замовленнях архітектор 
зарекомендував себе добрим 
знавцем своєї справи, тому у до-
кументах за 1752 р. зустрічаємо, 
що Квасова призначено на поса-
ду архітектора при новостворе-
ній «Експедиції Батуринського та 
Глухівського будівництва», метою 
якої, в тому числі, була реалізація 
задумів гетьмана Кирила Розу-
мовського по відбудові Батурина.

В обов’язки архітектора окрім 

основної роботи, як-то ведення бу-
дівельної та проектної докумен-
тації, входило підписання різно-
манітних контрактів, що передба-
чали наймання працівників та по-
стачання будівельних матеріалів й 
робочого інвентарю, крім того, він 
мав навчати будівельної справи. 

Оскільки будівництво головних 
міст Гетьманщини здійснювало-
ся переважно державним коштом, 
коли їх бракувало, А. Квасов розра-
ховувався власними заощаджен-
нями, можливо, не хотів, щоб зупи-
нялися розпочаті роботи. Збереже-
ні відомості, що в 1755 р. архітектор 
виділив 114 руб. на придбання у ху-
дожника Чайковського картин для 
Глухівської придворної церкви, за-
платив за підводи, купив 3000 цвя-
хів, а кошторис своїх витрат подав 
до Генеральної Військової канцеля-
рії для їх компенсації. Того ж року 
від «Експедиції Батуринського та 
Глухівського будівництва» отримав 
на купівлю золота та срібла для 
іконостасу та наймання майстрів 3 
тис. руб., а за «наружные работы» – 
953 руб. 50 коп.

У 1757 р. «Канцелярия от стро-
ений» вимагає повернення архі-
тектора до Росії. Кирило Розумов-
ський у своєму листі до Сенату дає 
позитивну характеристику діяль-
ності Квасова в Україні й заува-
жує: «многие каменные … церкви 
в погоревших городах … Нежине, 
Глухове и прочих, требуют при но-

вом их сооружении лучшего рас-
порядка и строения, как в архи-
тектуре, так и в других регулярных 
городовых учреждениях».

Проте, вже в 1761 р. Андрій 
Квасов знову перебуває на служ-
бі у гетьмана, працює над реаліза-
цією архітектурних проектів у Ні-
жині, Батурині, Глухові, Києві, Ост-
рі. 1 березня 1763 р. Між Кирилом 
Розумовським та Андрієм Квасо-
вим було підписано контракт, який 

складався з 9 пунктів та окреслю-
вав характер і об’єм робіт архітек-
тора. Термін дії контракту – 8 років, 
при цьому Квасов повинен був ре-
алізовувати державні замовлення.

У відомостях Канцелярії Мало-
російського скарбу щодо видачі ко-
штів на батуринське будівництво 
зустрічаються дані про оплату пра-
ці за 1762 та 1763 рр.: «Архитекту 
Квасову за два месяца декабря и 
января прошедшего 1762 года – 

116 руб., з июля по ноябрь – 400 
руб., з августа по ноябрь – 400 
руб., в 1764 р. из скарбовой кан-
целярии архитектору Квасову – 
400 руб., из собственного дому Ра-
зумовского – 59 руб.». Як бачимо, 
суми гонорарів значно різняться, 
ймовірно, в зв'язку з різним обся-
гом виконаних робіт.

Після скасування гетьманства 
(1764 р.) контракт між гетьма-
ном та архітектором завершуєть-
ся. Звітуючи про роботу в 1763–
1765 роках, А. Квасов подає дані 
про свої архітектурні досягнення: 
«национальный дом со службами 
К. Г. Разумовского», чотири хра-
ми в Ніжині, садиба О. Г. Розумов-
ського поблизу Козельця, садиба 
гетьмана в Батурині, храм у Почепі 
та інші державні споруди. 

Одним з найбільш вражаючих 
і збережених до нашого часу тво-
рінням А. Квасова на Чернігівщи-
ні є собор Різдва Богородиці в Ко-
зельці, споруджений на замовлен-
ня родини Розумовських.

З іменем архітектора Андрія 
Квасова пов’язано безліч споруд 
на теренах Чернігівщини, проте 
відомості щодо його архітектур-
ної діяльності саме в гетьманській 
резиденції Батурині дуже скупі. 
Маємо надію, що подальші науко-
ві розвідки відкриють і цю сторін-
ку архітектурного доробку Андрія 
Квасова.

Юлія ФУРСОВА

Однією з причин доносів у Гетьманщині 
стала боротьба за гетьманську булаву. Піс-
ля смерті Богдана Хмельницького (6 серпня 
1657 р.), на гетьманство стали претендува-
ти Юрій Хмельницький, Іван Виговський, Іван 
Брюховецький, Петро Дорошенко, Павло Те-
теря. Їх боротьба за владу і булаву викликали 
у суспільства пристрасть до доносів. 

Так, на гетьмана І. Виговського доніс 
полтавський полковник Мартин Пушкар, на 
Дем’яна Ігнатовича – генеральний суддя І. 
Самойлович. Одним із яскравих донощиків 
на гетьманів І. Мазепу й І. Скоропадського, 
що потрапив у заслання до Соловецького мо-
настиря, був бунчуковий товариш Данило Ва-
сильович Забіла. Резонансною справою став 
донос генерального судді Василя Кочубея та 
полтавського полковника І. Іскри на гетьма-
на І. Мазепу, результатом якого стала стра-
та донощиків у липні 1708 р. в с. Борщагівці 
поблизу Білої Церкви. Та вони були не єди-
ними фігурантами в цій справі. Співучасни-
ками доносу були визнані священик полтав-
ської Спаської церкви Іван Святайло, імовір-
но, за те, що був духовним наставником го-
ловних фігурантів справи. Також: його син, 
чернець Никонор, сотник полтавського пол-
ку, племінник І. Іскри Петро Кованько, писа-
рі В. Кочубея та І. Іскри І. Кожчицький та Я. 
Глуховець, а окрім них ще вісім слуг авторів 
доносу. Священика із сином та ченцем від-
правили до в’язниці Соловецького монасти-
ря з розпорядженням: «повелением никуда 
не выпускать их из монастыря; относительно 
Святайла приказано, если он пожелает, по-
стричь в монахи». Інших же «співучасників» 
доносу відправили до м. Архангельська з роз-
порядженням постригти в солдати, або вико-
ристовувати на розгляд князя В. Голіцина на 
різних роботах. 

Досить цікавою була інструкція щодо 
в’язнів, яких відправляли на «соловки». Їх 
супроводжувачам наказували: «Съ оными 
колодниками ехать тебе денно и нощно со 
всякимъ скорымъ поспешеніемъ, не мешкав 
нигде ни за чем ни одной минуты, и, будучи 
в пути, их между собою не соединять и ниче-
го ни с кем говорить их не допускать, бумаги, 
чернил также и никаких принадлежащих к че-

ловеческому погубленію орудій, как: топора, 
ножа, вилок, шила, иглы, крестов с гойтана-
ми, пуговицъ, запонок, перстней и веревок, 
чемъ могут себя умертвить и прочаго, также 
хмельнаго питья и ничего в руки не давать, 
и о том посланным при них караульным сол-
датам накрепко приказать, и самому тебе и 
унтеръ-офицеру повсегда надзирать, пищу их 
самому тебе наперед отведывать, и чтобы в 
рыбе и мясе, в протчей тому подобной пище 
костей не было». 

Отже, влада опікувалась збереженням 
життя ув’язнених на шляху до місця їх пере-
бування. 

Інколи автори доносів під час розгляду 
справ відмовлялися від попередніх свідчень, 
особливо коли це стосувалося державного 
злочину «интересное дело» чи «Слово и дело 
Государево». Адже донощик повинен був ви-
тримати тортури, аби підтвердити свою прав-
дивість. Останнє ставало потужним аргумен-
том для авторів доносів відмовитися від сво-
їх намірів. Саме так вчинив Д. Забіла після 
катування через «встряску» в батуринсько-
му Генеральному суді, відмовившись від своїх 
же свідчень, В. Кочубей також, не витримав-
ши побиття батогом, відмовився від свого до-
носу. 

Взагалі, доноси на вищих посадовців 
Гетьманщини – гетьманів, полковників, бун-
чукових товаришів масово починаються піс-
ля смерті Б. Хмельницького, а у XVIII ст. на-
бувають ще більшого поширення. Однією з 
причин було – бажання кар’єрного росту як 
нагорода за пильність. Також однозначно 
стверджувати, що донощики завжди під дією 
катування відмовлялися від свого вчинку теж 
неможливо. 

За час існування Гетьманщини доноси-
ли на всіх гетьманів, за виключенням Богда-
на Хмельницького. Отже, доноси в тогочас-
ному світі можна трактувати як ефективний 
інструмент контролю держави над суспіль-
ством Гетьманщини. Доносительство стало 
звичним явищем суспільно-політичного жит-
тя Гетьманщини, в якому спочатку були задія-
ні представники еліти – козацької старшини, 
а згодом і всі верстви населення.

Наталія ДРОБЯЗКО

Андрій Квасов на службі у Розумовських

Доноси в гетьманському суспільстві Скульптурна «Мазепіана» 

Іван Мазепа. 
Автор Петро Герман.

Іван Мазепа. 
Автор Зіновій Федик. 
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Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки 
«Меди і полини історії» – відомого чернігівського 
письменника, журналіста, краєзнавця Володимира 
Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). 
Поч. в №№ 175, 177–183, 185 – 193.

«Чому не турок я!»
1878 року закінчилася остання російсько турецька ві-

йна, в перебігу подій якої російські війська, після героїчної 
оборони Шипки, здобули Плевну, визволили Софію і підійшли 
до Стамбула, полонивши численну армію турків. Перемога 
перемогою, а війна війною. На Балканах полягли тисячі сол-
датів і офіцерів російських полків, тисячі отримали поранен-
ня, стали каліками. 

Переповнений пораненими був і Чернігів – їх лікували 
не тільки у шпиталях та лікарнях, а й у монастирях, приватних 
оселях чернігівців. Не вистачало ліків, перев’язувального 
матеріалу. Отож губернатор Михайло Дараган був приєм-
но здивований, коли у великому залі Дворянських зібрань 
побачив, як місцеві шляхетні пані і панянки краяли на бин-
ти сувої полотна, сорочки, простирадла. Приносили все це з 
дому, не соромилися збирати гроші на медикаменти у шин-
ках міста. 

Не був байдужим до цього і поет байкар Леонід Глібов. 
Ще влітку 1876 року чернігівці проводжали на Балкани за-
гін добровольців – лікарів і фельдшерів. На Соборній площі 
урочисто відслужили молебень, а у селі Количівці, за вісім кі-
лометрів від Чернігова, для них і супроводжуючих було вла-
штовано обід, на якому поет прочитав присвячений добро-
вольцям вірш, який потім опублікувала в «Особых прибавле-
ниях» до газети «Черниговские губернские ведомости».

Тоді ж видав на власні кошти у земській друкарні, якою, 
до речі, сам завідував, мініатюрну книжечку гумористичних 
віршів «Красный мотылек», кошти від продажу якої перека-
зав на користь балканських слов’ян, які страждали під ту-
рецьким ярмом. Через два роки вийшла така ж книжечка під 
назвою «Говорун», у якій зазначалося, що кошти від її про-
дажу «жертвуются в пользу средств добровольного флота». 

Відгукнувся Глібов поетичними рядками і на повернення 
до Чернігова військ, що визволяли Болгарію. Зокрема, такими: 

И от черниговской поляны,
От берегов Десны родной
Орлы летели на Балканы,
На берег дальний и чужой. 

Всі свої твори того часу поет підписував псевдонімом 
«Капитан Бонвиан», вони користувалися неабиякою попу-
лярністю. Зокрема, вірш «Ах, почему не турок я!», що побачив 
світ 12 жовтня 1878 року в «Черниговской газете». 

Історія його така. Разом з російськими пораненими в 
Чернігові з’явилися десятки турецьких військовополоне-
них. У лахмітті, босі і голодні, вони тинялися вулицями міста. 
Але невдовзі і про них потурбувалася місцева влада, прила-
штувавши у лікарні та шпиталі. Через якийсь час турецьких 
вояків, молодих хлопців, годі було пізнати. На них накидали 
оком чернігівські дівчата і молодиці. Отож і жартував Лео-
нід Іванович: 

Ах, почему не турок я! 
В плену я жил бы с наслажденьем,
Была б согрета грудь моя
Сердечных барынь умиленьем. 
Ах, почему не турок я!
Тайком от своего мороза,
Со мной красавица моя
Цвела б, как шипкинская роза. 
Ах, почему не турок я! 
Чернигову я дал бы славу,
Клянусь, история моя 
Затмила б милую Полтаву! 
Ах, почему не турок я! 
Узнали б гордые гяуры,
Как велика любовь моя,
Как злы турецкие амуры! 

Та війна довго нагадувала про себе. Ще на початку ХХ 
століття, згадував сучасник В’ячеслав Пухтинський, на чер-
нігівських вулицях і майданах можна було бачити поручика 
Сенюка – героя балканської кампанії. В одному із боїв його 
контузило і він втратив розум. Відтак роз’їжджав містом на 
білому коні, при повній парадній формі, з орденами і, вдаю-
чи із себе генерала Скобелєва, віддавав зустрічним бо йові 
команди. Під час військових парадів гарцював перед солда-
тами, салютував їм шаблею, вигукуючи: «Здорово, братки!»

Чернігівці з особливою повагою і навіть симпатією 
ставилися до нього. А в день урочистого відкриття у місті 
пам’ятників імператорам Олександру ІІ і Олександру ІІІ, до 
Сенюка підійшов генерал Михайло Драгомиров, команду-
вач Київським військовим округом, також герой російсько-
турецької війни, обійняв поручика і тричі поцілував.

Совачів Василь Якович (15. 06. 
1876 – 03. 05. 1924).

Полковник Армії УНР, начальник 
Санітарії Армії УНР, доктор медицини.

Народився у с. Турівка Прилуцько-
го повіту Полтавської губернії. Його 
батьками були Яків Васильович Сова-
чів і Надія Іванівна Міхновська – на-
щадки багатьох поколінь священиків 
Совачів та Міхновських.

В реєстраційній картці в пунк-
ті «національність» зазначив: «Укра-
їнець (з козаків 1-го реєстру короля 
Степана Баторія)».

Після закінчення в 1896 р. При-
луцької гімназії вступив на медич-
ний факультет Київського універси-
тету святого Володимира. Під час на-
вчання приблизно два роки очолю-
вав у Києві «Молоду Громаду», був 
«головним порадником» гімназійного 
гуртка, що виник у Прилуках близько 
1896 р. Успішно закінчив університет 
1902 р. і здобув право працювати лі-
карем.

З 11 січня 1903 р. – лікар для до-
ручень при Віленському губерніаль-
ному правлінні.

З 10 квітня 1904 р. на військовій 
службі на посаді молодшого лікаря в 
10-му піхотному Новоінгерманланд-
ському полку. У складі цього полку 
брав участь у російсько-японській ві-
йні. Свої найкращі фахові якості вия-
вив під час битви під Ляоляном, Мук-
деном, біля річки Шахе тощо. Само-
віддано працював у військово-сані-
тарних потягах і зведених шпиталях 
Маньчжурської армії. За цю війну на-
городжений орденами святого Ста-
ніслава 3-го ступеня з мечами та свя-
тої Анни 3-го ступеня. У Маньджурії 
познайомився зі своєю майбутньою 
дружиною Ганною Хартуларі (у май-
бутньому відомою акторкою), з якою 
обвінчався в Турівці під час відпустки 
30 квітня 1906 р.

Протягом 1909–1911 рр. на-
вчався в Імператорській Військово-
Медичній Академії, після чого вліт-
ку 1912 р. захистив дисертацію. Рі-
шенням Конференції Академії від 27 
червня 1912 р. Совачіву присвоєно 

ступінь доктора медицини. В 1910 р. 
нагороджений Орденом святого Ста-
ніслава 2-го ступен.

Початок першої світової війни і 
оголошення загальної мобілізації за-
стали Совачіва у с. Турівці. Згідно з 
мобілізаційним планом, він призна-
чений головним лікарем «польово-
го запасового шпиталю № 188», де 
працював до кінця листопада 1917 р. 
Брав участь у кривавих боях у скла-
ді 4-ї армії при обороні лінії Люблін-
Холм в 1915 р. За службу на посаді 
головного лікаря нагороджений орде-
нами святої Анни 2-го ступеню в 1915 
р. та святого Володимира 3-го ступе-
ню в 1916 р.

Звістку про лютневу революцію 
зустрів у м. Чернівцях. Брав активну 
участь в українізації військових під-
розділів, організації зборів вояків-
українців (у березні 1917 р. Совачі-
ва обрали отаманом усіх українських 
військ у м. Чернівцях). У тому, що на 
першотравневій маніфестації україн-
ські частини йшли окремо під націо-
нальним прапором, – його велика за-
слуга.

Наприкінці листопада 1917 р. Вій-
ськовий Секретаріат Центральної 
Ради відкликав Совачіва для роботи 
в Києві. В грудні 1917 р. він призна-
чений Начальником санітарних уста-
нов України при Санітарній управі 
Військового Секретаріату. Управа за-
ймала приміщення в готелі «Бельвю» 
на Володимирській вулиці, в цьому ж 
будинку родині Совачів надали ма-
леньку кімнатку. В січні 1918 р., коли 
місцеві більшовики підняли заколот у 
м. Києві, ця частина міста перетвори-
лася на арену запеклих боїв. Від біль-
шовицьких окупантів Совачіви вте-
кли на Прилуччину.

До Києва повернувся на початку 
травня 1918 р. У період Української 
Держави працював у Головній вій-
ськово-санітарній управі Військового 
Міністерства (деякий час був її керів-
ником).

У лютому 1919 р. обійняв поса-
ду начальника Санітарії Армії УНР (є 
свідчення сучасників, що не було кому 

доручити цю важливу справу, оскіль-
ки у війську бракувало елементарно-
го: ліків, інструментів, транспортних 
засобів, персоналу). Санітарна Упра-
ва по червень 1919 р. знаходилася 
на Галичині, потім – у м. Кам’янець-
Подільському. То був час великих ви-
пробувань: епідемії скорочували кіль-
кісний склад українського війська у 
кілька разів більше, ніж бойові втрати. 

На початку жовтня 1920 р. під час 
роботи у шпиталі м. Коломия тяжко 
захворів. Після інтернування в листо-
паді 1920 р. по квітень 1921 р. пере-
бував у м. Тарнові. 

Пізніше працював лікарем на ку-
рорті в с. Підлютому (нині – Івано-
Франківська область). Таке стано-
вище гнітило родину Совачів – вони 
збираються до Чехо-Словацької Рес-
публіки. Тим більше, що Ганні запро-
понували роботу в Ужгородському 
театрі (там продовжувала свою ді-
яльність трупа Садовського), про що 
клопоталися і місцева «Просвіта», і 
Український громадський комітет у 
Празі.

Але 3 травня 1924 р. Василь Со-
вачів помер від висипного тифу, яким 
заразився під час лікування хворих у 
с. Сливки біля с. Підлютого.

Доктор медицини Совачів – автор 
7 друкованих наукових праць.

Прилуцький краєзнавчий музей 
імені Василя Маслова.

Чернігівська обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. В. Ко-
роленка видала щорічний календар 
«Знаменні і пам’ятні дати Чернігів-
ської області» – на 2021 рік. Укла-
дачі: Л. В. Студьонова, І. Я. Кагано-
ва, О. В. Дорохова. Відп. за вип: І. М. 
Аліференко. Друкуємо березневу 
частини календаря.

4 – народився Павло Олександро-
вич Сердюк (1926–1999) – критик і лі-
тературознавець, лауреат премії імені 
М. Коцюбинського, доцент Ніжинсько-
го педінституту імені М. Гоголя, автор 
кількох книг.

5 – в с. Янівка Глухівського повіту 
Чернігівської губ. (нині с. Первомай-
ське Сумської обл.) народився Федір 
Михайлович Уманець (1841–1918) – 
письменник і громадський діяч, ви-
пускник Новгород-Сіверської гімназії, 
голова Чернігівської губернської зем-
ської управи.

8 – народилася Інна Антонівна 
Коломієць(1921–2005) – скульптор,

заслужений художник України, ав-
тор пам’ятників бджоляру П. Прокопо-
вичу в Батурині, кобзарю О. Вересаю 
в Сокиринцях, скульптурної компози-
ції з бронзи борцям руху Опору нацис-
там в Корюківці;

8 – в с. Талалаївка Ніжинського 
р-ну народився Віктор Миколайович 

Орленко (1961–2015) – один із героїв 
Небесної Сотні, учасник протистоянь 
на київському Майдані. Від отримано-
го кульового поранення після трива-
лого лікування помер. Посмертно при-
своєно звання Героя України.

11 – 65 річчя Павла Олександро-
вича Кривоноса (1956) – дипломата, 
Надзвичайного і Повноважного По-
сланника ІІ класу, заслуженого буді-
вельника України, почесного профе-
сора Національного педуніверсите-
ту імені М. Драгоманова у Києві і Від-
критого університету розвитку людини 
«Україна». Народився у Прилуках.

14 – в с. Янівка Глухівського пові-
ту Чернігівської губ. (нині с. Первомай-
ське Сумської обл.) народився Олексій 
Павлович Фльоров (1866–1954) – пе-
дагог, засновник і перший директор 
Чернігівського учительського інститу-
ту. Помер у Чернігові.

15 – 80-річчя Віри Андріївни Тим-
ченко (1941) – режисера-постановни-
ка Чернігівського академічного теа-
тру ім. Т. Шевченка, заслуженого діяча 
мистецтв України, лауреата премії ім. 
М. Коцюбинського. 

16 – в Чернігові народився Бо-
рис Степанович Бутнік-Сіверський 
(1901–1983) – мистецтвознавець, 
історик, етнограф, бібліограф, кан-
дидат історичних наук. Автор мис-
тецтвознавчих та народознавчих 

праць, в яких йдеться і про Чернігів-
щину.

17 – народився Михайло Олексан-
дрович Врубель (1856–1910) – худож-
ник, життям і творчістю пов’язаний з 
Україною. Від 1896 до 1910 року пері-
одично перебував з дружиною, опер-
ною співачкою Н. І. Забілою, на хуторі 
Плиски Борзнянського повіту. Тут на-
писав декілька значних творів: панно 
«Ранок», «Вечір», картини «Бузок», «До 
ночі», «Царівна-Лебідь», портрет дру-
жини. Розпочав роботу над творами 
«Богатир», «Демон повержений».

18 – народилася Леся Йосипівна 
Коцюба (1921–1986) – фольклорист, 
доцент Ніжинського педінституту ім. 
М. Гоголя, авторка низки праць про О. 
Марковича. Українська дисидентка.

22 – 1996 р. відбулися установчі 
збори товариства «Чернігівське зем-
ляцтво» у Києві. 

26 – в с. Кучинівка Щорського р-ну 
народився Леонід Никифорович Те-
рехович (1941–1992) – український 
поет, дисидент, позбавлений свобо-
ди за творчість. Жив і помер у рідно-
му селі.

30 – в с. Синявка Менського р-ну 
народився Олексій Іванович Дей 
(1921–1986) – фольклорист, літера-
турознавець, мистецтвознавець, док-
тор філологічних наук, професор. Жив 
і працював у Києві.

Календар березня

Василь Совачів
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Любов Веселова
Одна з 

ф у н д а т о -
рів театру, 
з ас лу же -
на артист-
ка Укра-
їни, про-
відна май-
с т р и н я 
сцени. За-

кінчила Дніпровське державне те-
атральне училище. В театрі з 1982 
року.

Швейк – «Бравий вояк Швейк»; 
Дар'я Петрівна – «Собаче серце»; 
Джульєтта, Годувальниця, Лукре-
ція – «Агов, Джульєтто!»; Доріна 
– «Тартюф»; Бабакіна – «Іванов»; 
Берта – «Поминальна молитва»; Еу-
хенія, Елена – «Дерева вмирають 
стоячи»; Матильда Штосс – «Три то-
вариші»; Анфіса Тихонівна – «Вов-
ки та вівці»; Наталя Федорівна, Фа-
їна Іллівна – «Черевики на товстій 
підошві».

Юлія Матросова
Одна з 

фу ндаторів 
театру, про-
відна май-
стриня сце-
ни. Закін-
чила Кур-
г а н с ь к е 
о б л а с н е 
культурно-освітнє училище. В театрі 
з 1979 року.

Євдокія Пилипівна – «За дво-
ма зайцями»; Авдотья Назарівна 
– «Іванов»; Фрау Залевські – «Три 
товариші»; 

Еухенія, Елена – «Дерева вми-
рають стоячи»; Міссіс Хіггінс – «Піг-
маліон»;  Гете, Прокурор, Суддя – 
«Степовий вовк». 

А також в рамках МайАрт: 
«Українське альфреско», «Цветаєв-
ський альбом», «Серебряные дре-
безги».

Тетяна Салдецька
А к т о р к а 

драми, провід-
на майстриня 
сцени. Одна з 
фундаторів те-
атру. Закінчи-
ла Дніпров-
ське держав-
не театральне 

училище. В театрі з 1982 року.
Пані Мюллерова, Пані Палівце-

ва – «Бравий вояк Швейк»; 
«Ельміра» – «Тартюф»; Сара – 

«Іванов»; Фрау Гассе – «Три товари-
ші»; Аркадіна – «Чайка»; Хеновева 
– «Дерева вмирають стоячи»; Міссіс 
Хілл – «Пігмаліон»; 

Сестра Ретчед – «Політ над гніз-
дом зозулі».

Мирослава 
Витриховська

Одна з фун-
даторів театру, 
провідна май-
стриня сцени. 
Закінчила Дні-
провське дер-
жавне теа-
тральне учили-
ще. В театрі з 1984 року.

Голда – «Поминальна молит-
ва»; Фрау Мюллер – «Три товариші»; 
Міссіс Пірс – «Пігмаліон»; Мурза-
вецька – «Вовки та вівці»; Cюзанна 
– «Оркестр»; Зінаїда Савівна – «Іва-
нов»; Аграфена Семенівна – «Шель-
менко-денщик».

Чернігівський Молодіжний театр
Вказано деякі ролі акторів у діючому репертуарі театру. 

Перший опис бібліотеки від-
носять до 1288 року – це перечис-
лення й опис бібліотеки князя Во-
лодимира Васильовича, зроблені 
Волинським літописцем. За часів 
Київської Русі книги мали неабия-
ку цінність, незалежно від змісту й 
чимало коштували, адже на їх ви-
готовлення та оформлення йшло 
чимало матеріалів. Через що вони 
були доволі масивними. 

Першим видатним ренесанс-
ним українським поетом, ім`я і 
твори якого знаємо, можна вва-
жати Павла Русина з лемківського 
села Кросно (народився близько 
1470 р., а помер 1517 р. в Сяноці), 
нині це територія Польщі. Поет дов-
го працював у Кракові, викладаю-
чи у тамтешній академії, бував в 
Угорщині, жив у Відні. Русин був та-
кож видавцем, виховував відомих 
слов'янських поетів Яна з Вісли-
ці, Яна Дантишенка, навчав Мико-
лая Коперника. Залишив по собі 
близько 4 тисяч віршів. У 1509 
році він видав книгу своїх поезій 
«Пісні Павла Русина з Кросна». 

Перший український словник 
складено після 1581 року невідо-
мим автором. Він лишився в руко-
писі і мав назву «Лексис з тлума-
ченням слов’янських слів на про-
сту мову». Тут 896 слів, автор під-
шив свого рукописа до «Острозької 
Біблії», яка вийшла у 1581 році, і в 
такому вигляді словник дійшов до 
нашого часу. 

Перший буквар видав Лаврен-
тій Зизаній у Вільні 1596 року. Він 
називався «Наука до читання й ро-
зуміння слов’янського письма». До 
книжки додав Зизаній «Лексис», 
тобто словник. «Наука» Зизанія за-
початковує довгий ряд видань бук-
варів в Україні та Білорусії у старі 
часи. Словник Зизанія містив 1061 
слово. Церковнослов’янські слова 
тут пояснюються простою україн-
ською мовою, яка майже тотожна 
з теперішньою. Це перший друко-
ваний словник української мови. 

Перший літературний гурток, 
відомий нам на території України, 
зібрав у II половині XVI ст. князь 
К. Острозький. До нього входили 
друкар і поет, брат Северина На-
ливайка, Дем’ян Наливайко, автор 
знаменитої на свій час книги «Апо-
крисис» Христофор Філалет, поет 
і культурний діяч Г. Смотрицький, 
його син Мелетій та інші. 

Першим теоретиком укра-
їнського віршування є Мелетій 
Смотрицький (1577-1633). Дум-
ки про науку поезію він виклав 
у своїй знаменитій «Граматиці 
слов’янській», яка вперше вийшла 
в Ев’є 1619 року. У граматиці є ціка-
ве посилання на твір М. Стрийков-
ського: «Хронограф Достовірний» 
(4-а Хронологія): «Овідій, славний 
латинський поет, був в ув’язненні у 
сармацьких народів і, навчившись 
досконало слов’янського діалекту, 
визнав його за чистий і красний і 
писав на ньому чудові стихи, або 
вірші». 

Найдавніший опис драматич-
ної вистави на території України 
лишив нам польсько-український 
поет XVII ст. Бартоломей Зиморо-
вич у своїй «Історії міста Львова» 
(середина XVII ст.), писаній латин-
ською мовою. Виставу влаштувала 
шкільна молодь на честь архієпис-

копа Івана Соліковського в червні 
1583 року. 

Найдавнішими українськими 
гумористичними сценами є дві 
інтермедії, додані до драми Я. Га-
ватовича «Трагедія, або Візерунок 
смерті Івана Хрестителя». Їх було 
зіграно в Кам’янці Струмиловій на 
ярмарку, в день відзначення смер-
ті Іоанна Хрестителя, під керівни-
цтвом Якуба Гаватовича, вільних 
наук і філософії бакаляра, тоб-
то вчителя. Сама драма написана 
польською мовою, а інтермедії – 
українською. З часу появи цих дра-
матичних сцен і бере початок укра-
їнська драматургія. 

Перше етнографічне видан-
ня вийшло у 1777 році під назвою 
«Описание свадебных украинских 
простонародных обрядов в Малой 
России и в Слободской украинской 
губернии, также и в великорос-
сийских слободах, населенных ма-
лороссиянами, употребляемых». 
Написав цю книжечку «прапор-
щик армейских пехотных полков, 
состоящих в украинской диви-
зии» Калиновський. Перші виста-
ви «Наталки Полтавки» відбулись 
у Полтаві зі спеціального дозволу 
князя Рєпніна. Для подальших ви-
став треба було цензурного дозво-
лу. Тим часом М. Щепкін захотів 
поставити цю п’єсу на свій бенефіс 
у Харкові. Г. Квітка-Основ’яненко 
порадив йому оголосити якусь 
давню п’єсу, а перед днем бенефі-
су зіслатись на нездоров’я якогось 
актора і просити зіграти «Наталку 
Полтавку», річ уже дозволену для 
вистави. 

Першим журналом в Україні, 
який намагався увести до літера-
тури українську мову, був «Харків-
ський Демокрит», що його видавав 
у 1816 році Василь Маслович. Сам 
він надрукував тут кілька україн-
ських віршів. Видавець був світ-
ською людиною і мав ще славу чу-
дового танцюриста – з особливим 
умінням танцював він козачка. У 
1816 році почав виходити інший 
харківський журнал «Украинский 
Вестник» (до 1819 р.). Його видава-
ли кандидат Харківського універ-
ситету Є. Філомафитський, капітан 
Г. Квітка (він же Основ’яненко) та 
вчитель гімназії Розумник-Гонор-
ський. Журнал містив чимало ма-
теріалів до історії, географії та ет-
нографії України.

Першу хрестоматію україн-
ської літератури уклав у 1829 
році галичанин І. Могильницький. 
Починалася вона з привілею русь-
кого князя Льва з 1292 року, потім 
ішли зразки творів літератури XVI 
– XVIII ст.: перекладні, оригінальні 
вірші, проповіді, пісні з «Богоглас-
ника», уривки з «Енеїди». 

Перша друкована антологія 
української поезії вийшла в Поча-
єві 1790 року – це був звід духо-
вних віршів і пісень, що складався 
з чотирьох частин і містив у собі ві-
рші, присвячені Богу, Богородиці, 
святим та іконам. Збірник містив 
247 творів і називався «Богоглас-
ник». У XIX ст. книжка багато разів 
перевидавалася. 

Першим українським літера-
турним критиком треба вважати 
О. Бодянського, котрий під псев-
донімом Мастак надрукував у ж. 
«Телескоп» проф. Надєждіна (1834 

р.) перший огляд сучасного укра-
їнського письменства, за вихід-
ну беручи видання Квітчиних по-
вістей. Після нього виступають як 
літературні критики М. Костома-
ров, А. Метлинський, М. Гатцук, 
П. Куліш. Ці критики починають 
українську літературу від Г. Квітки-
Основ’яненка. 

Перші українські поетеси. 
Найдавнішими, імена яких відомі 
й про яких збереглися докумен-
тальні свідчення, є інокиня Ани-
сія Парфенівна і Анна Любовичів-
на, які жили, очевидно, в кінці XVII 
– на поч. XVIII ст. і залишили акро-
вірші, де вписано їхні імена. Також 
першими українськими поетеса-
ми можна вважати Марту Писа-
ревську (1799–1874) і Олександру 
Псьол (1817–1887). Творів їх збе-
реглося зовсім мало. Писаревська 
за життя надрукувала один тільки 
вірш «Петраркина пісня» (переспів 
із Петрарки – «Сніп», 1841), хоч на-
писала значно більше. її спадщи-
на зберігалася довгий час у місті 
Вовчій (Волчанськ) на Харківщині 
в онуки поетеси, доля її тепер не-
відома. О. Псьол почала писати під 
впливом Т. Шевченка, її поетичний 
цикл «Три сльози дівочі» був відгу-
ком на арешт кириломефодіївців, 
зокрема Т. Шевченка. Довгий час 
ці вірші приписували П. Кулішу. Де-
які твори О. Псьол видавалися та-
кож за твори самого Т. Шевчен-
ка. Особливо любив поет вірш О. 
Псьол «Свячена вода» і навіть про-
хав друзів прислати йому цей вірш 
на заслання. 

Перша українська педагогіч-
на газета почала виходити в Бу-
дапешті 1868 року і призначала-
ся для народних учителів Закар-
паття. Видавало її угорське ко-
ролівське міністерство народної 
освіти. Звалася вона «Газета для 
народних учителей» (формат 28 
на 19 см). Це був український пе-
реклад угорської газети, писаний 
на так званому «язичії» (мішани-
на церковнослов’янської і україн-
ської мов). Для вчителів видавали 
її безкоштовно, а охочі могли пе-
редплачувати. В газеті друкували 
методичні статті та відомості про 
школи. Редактор річників 1868 і 
1869 років – Іван Керней. З 6-го 
річника мова газети наблизилася 
до народної. Пізніше тижневик для 
вчителів «Учитель» почав виходити 
й у Львові (1880 р., 1889-1914 рр.). 

Перша широка антологія тво-
рів українського письменства 
підсумовувала столітній розви-
ток нової української літератури 
і називалася «Вік». Вийшла вона 
в З томах 1900 року з короткими 
життєписами, оцінками творчос-
ті й бібліографіями. Починалася з 
І. Котляревського й містила твори 
близько 80 письменників. 

Перший тлумачний словник 
українсько мови – «Словник укра-
їнської мови» за редакцією Бориса 
Грінченка. Робота над словником 
була однією з найбільших заслуг 
письменника перед українською 
культурою. Вийшов словник в 4 то-
мах у Києві в 1907-1909 роках. 

Культурно-історичний, 
просвітницький портал 

«Спадщина Предків»

Цікаве з історії 
української літератури Володимир Банюк

Один з 
фундаторів 
театру, за-
с л у ж е н и й 
артист Укра-
їни, провід-
ний майстер 
сцени. За-
кінчив Дні-
пропетров-

ське державне театральне учили-
ще. В театрі з 1984 року.

Маркіз Форліпополі – «Трак-
тирниця»; Прокіп Сірко – «За дво-
ма зайцями»; Тартюф – «Тартюф»; 
Шабельський – «Іванов»; Тев'є – 
«Поминальна молитва»; Бальбоа 
– «Дерева вмирають стоячи»; Се-
ребряков – «Дядя Ваня»; Доктор 
Співі – «Політ над гніздом зозу-
лі»; Преображенський – «Собаче 
серце». Моновистава «Іуда Іска-
ріот».

Олексій Биш
Зас лу-

жений ар-
тист Украї-
ни, провід-
ний май-
стер сцени. 
В театрі з 
1994 року. 
З а к і н ч и в 
Дніпропетровське державне теа-
тральне училище.

Полковник Краус, Лікар, Водіч-
ка, Пастор – «Бравий вояк Швейк»; 
Шариков – «Собаче серце»; Граф 
Альбафьоритта – «Трактирниця»; 
Даміс – «Тартюф»; Доктор – «Три 
товариші»; Боркін – «Іванов»; Со-
рін – «Чайка»; Войницький – «Дядя 
Ваня»; Вождь Бромден – «Політ над 
гніздом зозулі»; Пабло, Густав, Гра-
вець у шахи – «Степовий вовк»; 
Плохов, Зеленін – «Черевики на 
товстій підошві».

Роман Покровський
З а к і н -

чив Запо-
різьке дер-
жавне му-
зичне учи-
лище ім. П. 
М а й б о р о -
ди. Працює 
у театрі з 
1998 року.

Клєант – «Тартюф»; Ромео, Ло-
ренцо – «Агов, Джульєтто!»; Іва-
нов – «Іванов»; Роберт Локамп 
– «Три товариші»; Мотл, Батюшка 
– «Поминальна молитва»; Триго-
рін – «Чайка»; Маурісьо – «Дере-
ва вмирають стоячи»; Астров – 
«Дядя Ваня»; Професор Хіггінс – 
«Пігмаліон”; 

Дейл Гардінг – «Політ над гніз-
дом зозулі».

Валентин Макар
П р о в і д -

ний майстер 
сцени, в те-
атрі з 1988 
року. Закін-
чив Ніжин-
ське учили-
ще культури 
і мистецтв 
ім. М. Заньковецької.

Оргон – «Тартюф»; Лебедєв– 
«Іванов»; Альфонс – «Три товари-
ші»; Лейзер Волф – «Поминаль-
на молитва»; Дорн –«Чайка»; 
Полковник Пікерінг – «Пігмалі-
он»; Линяєв – «Вовки та вівці»; 
Макмерфі– «Політ над гніздом 
зозулі».
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У світі цікавого

Деяку консервацію закривають щільними, твер-
дими поліетиленовими кришками. Інколи їх важко зняти 
з банки. Поставне на таку кришку невеличку каструлю з 
гарячою водою. За півхвилини кришка легко зніметься.

Світло псує консервацію. Тому місце для її збері-
гання має бути темним: комірчина чи шафа із дверцята-
ми будуть кращі за відкриті полиці.

Консервація не любить високої температури. 
Тому найкраще місце для неї льох чи підвал з темпера-
турою +5…+18 градусів. У міській квартирі підійде до-
бре утеплений балкон, де температура не опускається 
нижче нуля.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Брехня обійде пів-
світу раніше, ніж правда 
встигне взути черевики.

 Вір лише половині 
того, що бачиш, і нічому з 
того, що чуєш.

 З протилежного боку 
огорожі завжди зеленіше

 Чим менше можемо, 
тим більше бажаємо.

 Археологія – це по-
шук фактів, а не істини.

Було колись...
Олександр Македон-

ський з великою повагою 
ставився до філософів. Од-
ного разу він підійшов до 
Діогена і запитав, чи може 
він що-небудь зробити для 
нього. Діоген відповів, що 
цар може відійти, бо зату-
ляє йому сонце. Правитель 
не розгнівався, а прийшов 
у захват від цієї відповіді

Біографи розвіюють 
міф про невеликий зріст 
Наполеона, оскільки він 
становив 168 см. Цей зріст 
вважається цілком нор-
мальним для чоловіків тієї 
епохи.

Коли Олександр Дюма 
писав «Трьох мушкетерів» 
у форматі серіалу в одній з 
газет, в контракті з видав-
цем була обумовлена про-
гресивна оплата рукопису. 
Для збільшення гонорару 
Дюма придумав слугу Ато-
са по імені Грімо, який го-
ворив і відповідав на всі 
запитання в більшості ви-
падків «так» або «ні». Про-
довження книги під на-
звою «Двадцять років по-
тому» оплачувалося вже по 
словах, і Грімо став трохи 
більш говірким.

Куточок 
гумору

– Любий, чому ти біль-
ше не говориш, що кохаєш 
мене?

– Я це вже один раз 
сказав. Якщо щось змінить-
ся, повідомлю. 

☺ ☺ ☺
Мужчина, щоб затяг-

ти жінку в ліжко, здатен 
на будь-що. Перевершити 
його може лише жінка, ко-
тра твердо вирішила вийти 
заміж. 

☺ ☺ ☺
– Куме, я чув, твоя дру-

жина хоче навчитися води-
ти авто?

– А що тут робити?
– Головне – не стій у неї 

на дорозі. 

☺ ☺ ☺
– Любий, скільки разів 

я говорила тобі, що не тре-
ба бути таким скупим.

– На цьому тижні, лю-
бенька, – вісім разів. 

☺ ☺ ☺
– Миколо, ти ведеш не-

правильний спосіб життя. 
– Куме, от тільки не тре-

ба мені заздрити. 

Корисні порадиКорисні поради

 Найбільший за площею острів планети – Грен-
ландія (2175000 квадратних кілометрів). Є дані, що 
Гренландія насправді – скупчення островів покритих 
крижаною шапкою. Без неї площа поверхні склала б 
1680000 квадратних кілометрів.

 На Землі налічується 1343 діючих вулкана, при-
чому багато з них підводні. Найбільше вулканів в Індо-
незії. Тут з 200 вулканів 77 вивергалися в історично 
недавні часи.

 Найсильнішим в світі було виверження вулка-
на Кракатау, що представляє собою вулканічний ост-
рів і розташований в Зондській протоці між островами 
Суматра і Ява. Виверження сталося вранці 27 серпня 
1883 року. Морський хвилею, піднятою їм, було знесе-
но 163 села. При цьому загинуло більше 36 тисяч чо-
ловік. Камені, викинуті з кратера вулкана, злетіли на 
висоту 55 кілометрів (!). 

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під 

реалізацію/придбати букіністич-
ну літературу: книги з історії, фі-
лософії, класику зарубіжну та 
українську (розстріляне відро-
дження, діаспорних письмен-
ників), сучасну українську лі-
тературу, фентезі, фантасти-
ку. Російську класику та соцреалізм 
не пропонувати. 

Тел. 063 236 18 03 (Олександр), 
ел. пошта: pivnich.info@gmail.com

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. 
(063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  e-mail: 
kmc.intermezzo@gmail.com  ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, су-
веніри, канцтовари, а також  туризм, екскурсії, прове-
дення презентацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, 
кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню 
духовних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. 
Тел.  (063) 236-18-03.

під 
ч-

ізм

Цікаве по планетіЦікаве по планеті
Неправильно Правильно
Попередити пожежу Запобігти пожежі

По понеділках Щопонеділка

По порядку Послідовно, по черзі

Надіслати по пошті Надіслати поштою

По привичці За звичкою

По просьбі На прохання

Газета виходить за сприяння Товариства 
Української Мови (США), голова ТУМ Віра Боднарук, 
та Міжнародної Фундації імені Івана Багряного, 
голова Олексій Коновал.

Жителі американського міста Тіптон, що 
у штаті Індіана, назбирали на нову автівку 
кур'єру місцевої піцерії Pizza Hut Робертові Пі-
терсу. У такий спосіб вони хотіли подякувати чо-
ловіку, який 31 рік на найвищому рівні обслуго-
вував клієнтів.

В піцерії Пітерс має чи не найбільший стаж 
серед працівників, серед клієнтів відомий сво-
їм доброзичливим настроєм.

Один із постійних клієнтів Пітерса, Таннер 
Ленглі, відкрив кампанію зі збору коштів на 
GoFundMe. Він хотів замінити стару автівку Пі-

терса, яка прослужила йому 28 років. 
Усього за два дні жителі Тіптона зібрали 

для Роберта Пітерса 19 тисяч доларів. Цього 
вистачило, щоб придбати Chevrolet Malibu 2017 
року випуску та покрити витрати на страховку 
й бензин.

Сам кур'єр розповів, що не міг повірити в 
такі «чайові». Він продовжував працювати роз-
носником піци, хоча родина пропонувала йому 
розглянути «фінансово стабільніші варіанти ро-
боти». «Але це моя мета в житті – намагатися 
зробити людей щасливими», розповів Пітерс.

У США клієнти кур'єра, який понад 30 років 
доставляв їм піцу, подарували йому машину

Мешканка Британії 
не знала, що вагітна, 
і раптово народила 

на парковці

Мешканка валлійського міста Пуллхелі, Вели-
кобританія, не помітила свою вагітність і народи-
ла на автомобільній парковці. На початку лютого 
25-річна Деліт Джонс всю ніч скаржилася на біль 
в животі і не пішла на роботу. Коли у жінки поча-
лися перейми, вона вирішила, що страждає від 
апендициту.

«У мене були подібні болі і раніше, і тоді мене 
госпіталізували. Тому я подумала, що це щось по-
дібне. Я зателефонувала мамі і сестрі, щоб вони 
приїхали допомогти мені. Потім характер болю 
змінився, і я впала на підлогу», розповіла Джонс.

«У якийсь момент вона сказала: «Мені здаєть-
ся, я народжую», і ми засміялися. Це був такий шок, 
коли виявилося, що так і є. Вона справді не зна-
ла про вагітність», — зізналася сестра Джонс Кейт.

По дорозі в лікарню швидка допомога зупи-
нилася біля магазину, щоб підібрати акушерку, 
яка виявилася поблизу. Пологи пройшли прямо 
на парковці супермаркету, де працює коханий 
Джонс.

У валлійки народився здоровий хлопчик ва-
гою 3,4 кілограма. Його назвали Гаррі. Джонс і 
дитину госпіталізували для медичного огляду, але 
протягом доби відпустили додому.

Тим часом її хлопець закінчив робочу зміну, 
не підозрюючи про те, що сталося неподалік від 
нього. Він дізнався, що став батьком, тільки коли 
повернувся додому. Молоді батьки повідомили 
новину шокованим друзям і родині.

Іммігрант із Гондурасу 
Алекс Гарсія вперше за 3,5 
роки вийшов на вулицю з церк-
ви у штаті Міссурі. Гарсія вирі-
шив покинути свою схованку 
24 лютого після того, як мігра-
ційні та правоохоронні органи 
заявили, що його не будуть за-
тримувати та примусово від-
правляти до Гондурасу. Джо 
Байден, ставши президентом 
США, скасував частину указів 
Трампа з питань міграції.

Вперше Гарсія спробував 
в'їхати до США у 2000 році, він 
тікав від бідності та насильства 
у Гондурасі. Тоді його депорту-
вали. У 2004 році чоловік знову 
приїхав у Сполучені Штати. Він 
опинився у місті Поплар-Блафф, 
штат Міссурі, де знайшов ро-
боту на будівництві та зустрів 

свою майбутню дружину, грома-
дянку США. Понад 10 років ро-
дина жила спокійно, за цей час 
у них народилося п'ятеро дітей.

У 2015 році чиновники 
зрозуміли, що чоловік у кра-
їні незаконно. Йому дали де-
кілька відтермінувань для ви-
їзду з країни, але у 2017 році 
його планували депортувати. 
Якби це сталося, Гарсія не мав 
би права повертатися до США 
впродовж 10 років.

Федеральні імміграційні 
службовці не можуть входи-
ти до церков, шкіл та лікарень 
для депортації людей. Тому 
Гарсія звернувся до Церкви 
Христа у місті Мейплвуд для 
отримання притулку.

Дружина та діти Алекса 
регулярно відвідували його 
та навіть переїхали з Поплар-

Блафф до Мейплвуда. Після 
того, як чоловік вийшов зі сво-
го притулку, мер міста сказав, 
що робить його почесним гро-
мадянином Мейплвуда, і пода-
рував йому ключ від міста.

«Дякую усім за підтримку 
мене та моєї родини. Попереду 
багато роботи», сказав Алекс, 
натякаючи на інших людей, які 
переховуються в церквах від 
депортації.

За даними організації 
Church World Service, ще 33 
іммігранти, які бояться депор-
тації, залишаються у церквах. 
Але в організації сподівають-
ся, що їх кількість зменшува-
тиметься. Після того, як Бай-
ден вступив на посаду, з цер-
ков вийшли щонайменше ще 
троє іммігрантів, яких пообі-
цяли не депортувати.

В Австралії знайшли 
здичавілу вівцю з 35-ма 

кілограмами шерсті 
Вівця заросла великою кількістю шерсті, 

бо приблизно п’ять років була не стрижена.
Дику вівцю знайшли в австралійському 

лісі приблизно за 60 кілометрів від Мерль-
бурна. «Вона недоїдала і ледве бачила через 
занадто велику кількість шерсті на тілі», по-
яснили рятувальники, які потім передали її в 
заповідник для догляду на фермі.

Надлишок шерсті обмежував рухи вівці 
та не давав нормально харчуватися, вона 
була худа і виснажена.

Виявилося, що тварина в минулому на-
лежала фермеру, вона мала слід від чіпу на 
вусі, але вже кілька років жила в дикій при-
роді. Тварину постригли, зістрижене руно 
тварини заважило 35,4 кг.

В Канаді річку визнали 
юридичною особою, 

щоб вберети її від 
посягань енергокомпаній

Річці Мегпай («Сорока») у канадській про-
вінції Квебек нещодавно присвоїли статус 
юридичної особи на базі двох резолюцій міс-
цевої влади і відповідно до особливостей 
місцевого екологічного законодавства, яке 
надає таку лазівку. 

Як юридична особа, річка тепер має 
дев'ять різних прав і можливість мати закон-
них опікунів, йдеться в прес-релізі місцевої 
влади. Ними можуть стати люди, що прожи-
вають на узбережжі і будуть стежити за її до-
бробутом.

Гідроенергетична компанія Hydro-
Quebec розглядає можливість побудувати на 
річці Мегпай дамбу, проти чого виступають 
екологи та місцеві жителі.

Прикладом для канадських екологів ста-
ло аналогічне рішення Нової Зеландії. Там у 
2017 році плем'я маорі добилося того, щоб 
річка Вангануї отримала юридичний статус.

У США чоловік вперше за 3,5 року вийшов із церкви: 
проживав там, щоб уникнути депортації


