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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!

Рада національної безпеки і обо-
рони України днями розглянула пи-
тання про підписання і ратифікацію 
у квітні 2010 року так званих Харків-
ських угод. Причому, мова зараз уже 
іде не просто про політичну оцінку тих 
угод і дій тих, хто їх підписав і ратифі-
кував. Мова і про юридичну оцінку. 
Конкретніше – РНБО дала доручен-
ня Службі безпеки України провести 
розслідування стосовно тих депута-
тів Верховної Ради, які 27 квітня 2010 
року ратифікували ці угоди. Розсліду-
вання стосовно того, що в їх діях мо-
жуть бути ознаки тяжкого криміналь-
ного злочину – державної зради. СБУ 
вже почала таке розслідування. 

А нещодавно Державне бюро роз-
слідувань за погодженням з Офісом ге-
нерального прокурора повідомило про 
підозру колишньому президенту України 
Януковичу в державній зраді за підпи-
сання «Харківських угод» на користь Росії.

Його підозрюють у тому, що він, у по-
рушення вимог Конституції України й 
закону «Про міжнародні договори Укра-
їни» підписав ці угоди, чим нашкодив су-
веренітетові, територіальній цілісності 
та недоторканності, обороноздатнос-
ті, державній та економічній безпеці 
України. Про підозру оголосили за ч. 1 
ст. 111 (державна зрада) Кримінально-
го кодексу. Санкція статті передбачає 
позбавлення волі на строк від 12 до 15 
років.

Треба нагадати, що подібна кримі-
нальна справа зі звинуваченням Яну-
ковича в державній зраді вже пройшла 
через суд – про сприяння Януковичем 
окупації Росією Криму і розв̀ язання 
нею війни на Донбасі. Вирок столично-
го суду – позбавлення волі Януковичу 
на 13 років. 

Чорноморський флот Росії – 
десант на нашій землі
Спершу згадаймо про ці Харківські 

угоди. Уже в перші тижні перебування 
на посаді президента Віктор Янукович 
21 квітня 2010 року в Харкові підписав 
від імені України Угоду між Україною та 
Російською Федерацією. Цим докумен-
том на 25 років продовжено термін пе-
ребування Чорноморського флоту РФ 
в Україні Зробив він це нібито під при-
водом отримання знижки на природний 
газ. 

Харківські угоди стали прелюдією 
до втрати Криму та й війни на Донба-
сі. Адже цими угодами продовжувався 
термін перебування у нас збройних сил 
Російської Федерації, тобто Чорномор-
ського флоту Росії, ще аж на 25 років! 

Після розпаду Радянського Союзу 
дві найбільші за населенням його рес-
публіки, вже незалежні держави, Ро-
сійська Федерація і Україна, крім іншо-
го майна і активів СРСР, мали ділити і 
Чорноморський флот, один з 4-х фло-

тів колишнього Союзу. Він базувався 
в Україні, у Криму, в Севастополі. Флот 
було поділено на російський і україн-
ський флоти. 

Невдовзі після підписання вели-
кої міждержавної угоди між країна-
ми, у 1997 році була підписана й угода 
про перебування Чорноморського фло-
ту Росії на території України. Тимчасо-
ве перебування: за угодою цей термін 
встановлювався у 20 років. Після цьо-
го російський флот мав полишити Укра-
їну. 20 років – цілком достатній термін 
для облаштування нового базування 
цього флоту в самій Росії, скажімо, у 
Новоросійську. Отже, у 2017 році наша 
територія мала бути очищена від росій-
ських збройних сил. 

І ось Харківські угоди. Причому, 
ними термін перебування Чорномор-
ського флоту Росії в Україні продовжу-
вався навіть не починаючи з того 2010 
року, а з 2017 року, тобто після завер-
шення терміну такого перебування. 
Отже, 2017 рік плюс ще 25 – по 2042 
рік!

Дуже важливо, що в тій міждержав-
ній угоді 1997 року було зафіксовано: 
по-перше – скільки російських вій-
ськових мають право бути в Криму, по-
друге – де саме вони мають бути. Звіс-
но, в основному в Севастополі. Але на-
справді про жодний контроль за цими 
вимогами з боку влади регіоналів у ті 
2010 – 2014 роки й не йшлося. В ре-
зультаті, починаючи з 20 лютого 2014 
року, військовослужбовці Чорномор-
ського флоту Росії у взаємодії з іншими 
підрозділами Збройних сил РФ здійсни-
ли окупацію та подальшу анексію на-
шого півострова Крим. Росія підступно 
скористалася зміною влади в Україні 
після Майдану, ослабленням обороноз-
датності нашої країни за 4 попере-
дні роки проросійським режи-
мом регіоналів. 

Нарешті – про Харківські угоди, 
ганебну Харківську зраду

Одностороннє незаконне вклю-
чення Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя до складу 
Російської Федерації на правах 
суб'єктів федерації було проголо-
шено Російською Федерацією 18 
березня 2014 року на підставі ре-
зультатів так званого «референдуму 
про статус Криму» 16 березня 2014 
року. Він проводився уже після фак-
тичного захоплення Криму Росією і 
під дулами російських автоматів. 

США. «Ми разом 
з Україною». 

Президент США Джо Байден за-
явив, що його країна ніколи не ви-
знає анексію українського півостро-
ва Крим Росією і США разом з Укра-
їною протистоятимуть агресивним 
діям РФ.

 «Сім років тому Росія порушила 

міжнародне право, норми, за якими 
сучасні країни взаємодіють одна з 
одною, а також суверенітет і терито-
ріальну цілісність сусідньої України, 
коли вона вторглася до Криму. Спо-
лучені Штати продовжують підтри-
мувати Україну і її союзників, і парт-
нерів, як і з самого початку цього 
конфлікту. У цю похмуру річницю ми 
підтверджуємо просту істину: Крим 
– це Україна».

Велика Британія. 
«Росія порушила ряд 
міжнародних угод, 
захопивши Крим».

Постійний представник Великої 
Британії в ООН Барбара Вудворд заяви-
ла про це під час онлайн-засідання ООН 
«Крим: 7 років порушень суверенітету 
та територіальної цілісності України».

«Ми не визнаємо і не будемо ви-
знавати незаконну анексію Кри-
му. Росія не лише зневажила Ста-
тут ООН, вона грубо порушила низку 
двосторонніх і багатосторонніх угод 
і зобов'язань, в тому числі Гельсін-
ський заключний акт та Будапешт-
ський меморандум».

Крім того, вона засудила по-
стійну мілітаризацію Росією Криму, 
Азовського і Чорного морів.

«З 2015 року Росія призвала 
на військову службу 28 тис. жите-
лів Криму. Вони розмістили щонай-
менше 32 тис. 500 осіб військово-
го персоналу у Криму і дислокували 
сучасне озброєння та системи попе-
редження ракетних ударів. Російські 
військові навчання у Чорному морі 
не тільки дестабілізують регіональну 
безпеку, але і також створюють зна-
чний економічний вплив. Російські 
судна навмисно перешкоджають 

судноплавству і порушують право на 
проходження комерційних суден, які 
щодня переслідуються».

 

Франція. «Припинити 
переслідування у Криму»

Постійний представник Франції 
при ООН Ніколя де Рів'єр закликав 
Російську Федерацію припинити сва-
вільну політику переслідування опо-
нентів окупації Криму. Посол наго-
лосив, що Росія кричуще порушила 
принципи Статуту ООН, а також прин-
ципи і зобов'язання в рамках ОБСЄ.

«Незаконна анексія Криму при-
звела до серйозних і постійних пору-
шень прав людини, позасудових страт, 
свавільних затримань, викрадень і на-
сильницьких зникнень, дискримінації, 
в тому числі на релігійному підґрунтті. 
Винні за ці порушення мають бути при-
тягнуті до відповідальності.»

Німеччина. «Повернути 
Крим Україні».

Німеччина не визнає анексію 
Криму та закликає Москву поверну-
ти Україні суверенітет над її терито-
рією.

Про це заявив 15 березня офі-
ційний представник федерального 
уряду ФРН Штеффен Зайберт.

«Цією анексію Росія поруши-
ла основоположні принципи міжна-
родного права та поставила під пи-
тання повоєнний мирний порядок 
в Європі».

Зайберт підкреслив, що резуль-
тати так званого референдуму «не 
мають юридичної сили», адже він 
проводився всупереч українській 
Конституції і в порушення міжнарод-
ного права, в тому числі, через не-
легальну суттєву присутність росій-
ських військ.

Крим – це Україна. Світ знову нагадує про це 
у 7-му річницю загарбання його Росією

Суд над Януковичем 
поки що не завершено

Після кількарічного розслідування і розгляду в суді, 24 
січня 2019 року Оболонський районний суд Києва виніс ви-
рок колишньому президентові України Віктору Януковичу: 13 
років ув̀ язнення. За державну зраду і сприяння Російській 
Федерації у розв̀ язанні і веденні війни проти України. Вирок 
був оскаржений. Але Київський апеляційний суд при розгляді 
апеляції підсудного і його захисту залишив вирок у силі. Тепер 
подана апеляція в останню, найвищу інстанцію: Верховний 
Суд України. Він почав розгляд і продовжить його 12 квітня. 

США: понад 100 мільйонів 
щеплень від коронавірусу

Мова про кількість щеплень, а не вакцинованих людей, 
бо чимало з них вакцинувався по двічі. Але все одно станом 
на 13 березня були повністю вакциновані понад 35 млн аме-
риканців – 10,5% населення країни. Близько 66 млн отрима-
ли принаймні одну дозу. Цього тижня США подолають показ-
ник у 100 мільйонів повністю вакцинованих людей. Плануєть-
ся запропонувати щеплення усьому дорослому населенню до 
літа 2021 року.
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Бліц-інформ
СБУ заблокувала 
незаконний видобуток 
корисних копалин на 
понад 19 млн грн
Служба безпеки України заблокувала 

незаконний видобуток корисних копалин 
у Чернігівській області на понад 19 міль-
йонів гривень.

Оперативники спецслужби встанови-
ли, що керівник одного з державних тор-
фодобувних підприємств видав незаконні 
накази для видобування торфу. Для такої 
діяльності на родовищі був відсутній спе-
ціальний дозвіл на розробку надр. До того 
ж сама земельна ділянка не перебувала 
на балансі підприємства.

За висновками профільних експертів, 
через дії посадовця було незаконно ви-
добуто понад 70 тисяч тонн торфу. Нара-
зі йому повідомлено про підозру у скоєнні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 (пору-
шення правил охорони або використання 
надр) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяль-
ності проводилося спільно зі слідчими На-
ціональної поліції України під процесуаль-
ним керівництвом Чернігівської обласної 
прокуратури.

Пресслужба Управління СБ України 
в Чернігівській області

Тиждень 
рятувальників
Від 8 по 15 березня підрозділи Управ-

ління Держслужби з надзвичайних ситуа-
цій у Чернігівській області 46 разів залу-
чались до ліквідації пожеж, надзвичайних 
подій.

Щоденно перебувало на цілодобо-
вому чергуванні 198 чоловік особового 
складу та 67 одиниць спеціальної техніки.

Вогнеборцями врятовано одну особу, 
ліквідовано 28 пожеж, з яких 1 виникла 
на об'єкті, 25 в житловому секторі грома-
дян, 1 на транспорті та 1 інша. На жаль, у 
вогні загинуло чотири особи, ще дві отри-
мали травми.

13 березня о 16. 21 до Служби поря-
тунку «101» в смт Козелець надійшло пові-
домлення про пожежу житлового будинку 
у с. Олбин. Під час гасіння в будинку ряту-
вальники виявили тіло 72-річного госпо-
даря помешкання. Ймовірною причиною 
трагедії послужило порушення правил по-
жежної безпеки при експлуатації пічного 
опалення.

14 березня о 04. 35 до Служби поря-
тунку в м. Корюківка надійшло повідо-
млення про пожежу приватного житлово-
го будинку в с. Хотіївка. Під час гасіння ря-
тувальники виявили тіло чоловіка, 1971 
року народження без ознак життя. Ймо-
вірною причиною пожежі стало коротке 
замикання електромережі.

О 05. 05 у с. Крути Ніжинського райо-
ну сталася пожежа приватного житлового 
будинку. Господар помешкання отримав 
термічні опіки і був госпіталізований до 
лікарні. Ймовірною причиною пожежі по-
служило порушення правил монтажу на-
грівальних печей і димарів.

14 березня до Служби порятунку у 
Варвинському районі надійшло повідо-
млення про дорожньо-транспортну приго-
ду. Водій автомобіля «Volkswagen Passat» 
здійснив зіткнення з придорожнім дере-
вом. Від отриманих травм 35-річний чоло-
вік помер на місці події. 

Крім того, підрозділи оперативно-ря-
тувальної служби Чернігівщини 17 разів 
залучалися для надання допомоги та про-
ведення інших невідкладних робіт, а саме 
буксирування автомобілів, надання допо-
моги бригадам екстреної медичної допо-
моги, відкривання дверей, надання іншої 
допомоги населенню, а також виконання 
заходів із запобігання поширенню захво-
рюваності на коронавірус.

5 мільярдів на ремонт доро-
ги Київ-Чернігів, 120 мільйонів 
на реконструкцію «Качанівки», 
136 мільйонів – на реконструк-
цію та будівництво шкіл. Зага-
лом Управління капітального бу-
дівництва витратить п’ять з по-
ловиною мільярдів гривень на 
облаштування об’єктів інфра-
структури. 

Капітальний ремонт автомо-
більної дороги М-01 Київ-Черні-
гів-Нові Яриловичі.

Протяжність ділянки доро-
ги, яку капітально відремонту-
ють, – 80 км, з них 37 км – у на-
шій області. Загальна вартість 
робіт – 5 мільярдів гривень. Це 
– найдорожчий проєкт, що реалі-
зовується на кредитні кошти Єв-
ропейського банку реконструкції 
та розвитку та Європейського ін-
вестиційного банку.

Чотиришарове покриття до-
роги становитиме 45– 50 санти-
метрів, а на ділянці від Києва до 
транспортного вузла Кіпті вста-
новлять нові дорожні знаки, на-
несуть розмітку та облаштують 
зовнішнє освітлення.

Приймально -діагностичні 
відділення.

Другий за вартістю проєкт – 
облаштування приймально-діа-
гностичних відділень у дев'яти 
опорних закладах охорони 
здоров’я області. Його реалізують 
у рамках програми Президента 
України «Велике будівництво». За-
гальна вартість – понад 100 міль-
йонів гривень.

Відділення приведуть до єди-
ного стандартного зовнішнього 
вигляду та оснастять їх високотех-
нологічним медичним обладнан-
ням для екстреної медичної до-
помоги. Після проведення рекон-
струкції відділення матимуть в’їзд 
для автотранспорту швидкої ме-
дичної допомоги через павільйон 
або критий навіс, окремі бокси, 
загально-медичну та адміністра-

тивно-господарську зони.
На трьох об’єктах ремонтно-

будівельні роботи були заверше-
ні у 2020 році, на шести будівель-
ні роботи мають завершитись до 
кінця цього року.

Реставрація Національного 
історико-культурного заповід-
ника «Качанівка».

У палаці та парку здійснюва-
тимуть благоустрій території та 
оснастять фондосховища та ви-
ставкові зали сучасним облад-
нанням.

Загальний кошторис – при-
близно 120 мільйонів гривень.

Облаштування навчальних 
закладів області.

Будівництво нової загально-
освітньої школи й облаштуван-
ня комплексного спортивного та 
баскетбольного майданчиків та 
смуги перешкод в селі Григорівка 
Бахмацького району. Нині 98 ді-
тей навчаються в аварійній будів-
лі 1905 року.

Загальна вартість об’єкту ста-
новить 65,4 млн грн.

У 2021 році мають завершити 
першу та другу черги будівництва 
вартістю 29,7 мільйонів гривень. 
З цієї суми кошти ДФРР складати-
муть 26,7 мільйонів і три мільйо-
ни – видатки місцевого бюджету.

На капітальний ремонт Горо-
днянської загальноосвітньої шко-
ли № 2 витратять 23,8 мільйонів. 
Тут у 2019 – 2020-х роках вже 
були замінені вікна та двері, замі-
нили покрівлю та утеплили фасад. 
На 2021-й заплановані роботи з 
внутрішнього оздоблення вартіс-
тю 12 мільйонів гривень.

Реконструкція школи в селі 
Журавка Варвинського району, 
де навчаються 235 дітей з Журав-
ки, Кулишівки, Макіївки та Анто-
нівки, стартувала два роки тому. 
Уже замінили дах, вікна, двері та 
утеплили фасад будівлі. На ре-
монт внутрішніх приміщень пла-
нують витратити 12 мільйонів.

Загальний кошторис проєкту 
– 27,6 млн грн.

Будівлю гімназії в Ічні поча-
ти відновлювати після часткової 
руйнації внаслідок вибухів скла-
дів боєприпасів в жовтні 2018 
року. На сьогодні вже перевели 
будівлю на опалення від альтер-
нативних джерел, модернізували 
тепломережу, замінили вікна та 
двері на енергозберігаючі, відре-
монтували саму будівлю та дах. У 
2021-му завершуватимуть тепло-
реновацію стін, перекриватимуть 
горища та зовнішні віконні укоси.

Вартість додаткових робіт орі-
єнтовно становить 20 мільйонів, 
загальний кошторис проєкту – 
31,2 млн.

Хаб соціального партнер-
ства та інституційного розвитку.

Створюватимуть хаб на базі 
колишнього чернігівського кіно-
театру імені Щорса. Заверши-
ти цей проєкт планують до 2023 
року. Тут облаштують приміщення 
коворкінгу, універсального твор-
чого простору, конгрес-холу та ма-

лого конференц-залу.
Загальна кошторисна 

вартість проєкту – 55 міль-
йонів гривень.

Реставрація Чернігів-
ського обласного філар-
монійного центру.

Реалізація проєкту 
розпочалася у 2020-му, 
коли частково реставрува-
ли фасад та покрівлю, за-
мінили покриття прилегло-
го тротуару та відремонту-
вали системи водостоку. 

Роботи з внутрішнього оздоблен-
ня заплановані на 2021 рік. Буде 
модернізована сцена та устатку-
вання глядацької зали, оновлять 
освітлювальне та мультимедійне 
обладнання, замінять 620 крісел. 
Для людей з інвалідністю будуть 
встановлені пандуси та ліфти.

Загальна кошторисна вар-
тість проєкту – 32,4 мільйона, з 
яких 22,1– вартість запланова-
них робіт на 2021 рік.

Реконструкція будівлі хірур-
гічного корпусу ЛОР- відділення 
обласної лікарні.

Проєкт реалізують за кошти 
Державного фонду регіонального 
розвитку. Це – третя частина за-
гального плану покращення на-
дання профільної медичної допо-
моги в обласній лікарні вартістю 
21,6 млн гривень.

Вартість робіт – 10,2 мільйо-
на гривень.

 
На знімках: Палац у Качанів-

ці; Обласна філармонія. 

Волонтерський проєкт 
«Перша Кобза Чернігівщини – 

дітям та захисникам Донеччини!»
Нещодавно делегація Чернігівщини відвідала схід 

України у межах реалізації цього благодійного проєкту.
У перший день візиту народний артист України, відо-

мий кобзар Василь Нечепа, депутат Новгород-Сіверської 
районної ради Василь Малкович, заслужений працівник 
культури України Юрій Дзюбан та начальник відділу ци-
вільно-військового співробітництва штабу Командування 
Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Рус-
лан Мирошниченко побували в Маріуполі. Відвідали ка-
федральний храм святителя Петра (Могили) Православ-
ної церкви України, де разом із учасником бойових дій на 
Донбасі, Героєм України Володимиром Жемчуговим зу-
стрілися із парафіянами та військовими. При цьому храмі 
нещодавно створили школу гри на бандурі. Гості передали 
бандуру з Чернігівщини для юних музикантів.

Наступного дня учасники просвітницького проєкту 
вирушили до Волновахи, де побували у храмі святого Ми-
колая Чудотворця, побудованому в пам'ять про загиблих 
22 травня 2014 року бійців 51 окремої механізованої 
бригади (ОМБр). Після спілкування з прихожанами митці 
Чернігівщини подарували музичні та ліричні виступи при-
сутнім.

Під час візиту волонтери також відвідали бійців, які 
проходять лікування у військовому шпиталі, поспілкува-
лися з військовими капеланами, влаштували камерний 
концерт в будинку Донецької Митрополії для військових 
та цивільного населення.

Музичні композиції у виконанні Василя Нечепи та 
ліричні виступи й вірші Юрія Дзюбана, які лунали в хра-
мах Донеччини, були присвячені 207-й річниці з дня наро-
дження Тараса Григоровича Шевченка.

На зворотному шляху делегація Чернігівщини відвіда-
ла Бієвецький музей-садибу Василя Симоненка на Пол-
тавщині. 

Проєкт був ініційований командуванням Сухопутних 
військ і проходив під патронатом Донецької єпархії ПЦУ.

В лютому 2019 року Василь Нечепа долучався до реа-
лізації аналогічного проєкту «Перша кобза Чернігівщини 
- дітям та захисникам Луганщини!» Тоді він співав на пе-
редовій, у фронтових Трьохізбенці та Кримському, провів 
майстер-класи в мистецьких навчальних закладах Сєвє-
родонецька, Лисичанська та Новодружеська.

Чемпіонат України з футболу. 
Прем`єр-ліга. 17 тур. 8 березня. Львів. 
«Рух» – «Десна» – 0: 4.

Другий підряд чудовий матч «Десни», 
після перемоги в попередньому турі над 
«Інгульцем» – 3:0. Те, що суперники були 
з нижньої половини турнірної таблиці ролі 
не грає. Нині чемпіонат такий напружений 
і несподіваний, що і аутсайдери відбира-
ють очки у лідерів. Грати з усіма треба на 
повну силу: боротьба за медалі і місця в 
єврокубках, яку веде «Десна», дуже напру-
жена, нашим втрачати очки не можна. 

На 21 хвилині рахунок відкрив Євген 
Чепурненко. Після певної перерви він по-
вернувся у нашу команду, за яку грав кіль-
ка років, ще у першій лізі, провів 133 мат-
чі, забив 38 м`ячів. Другий гол на 43 хви-
лині забив Єгор Картушов. В обох випад-
ках асистував, зробивши чудові гольові 
передачі партнерам, Андрій Тотовицький. 

В другому таймі рахунок з пенальті 
збільшив Пилип Будківськимй, і це його 7 
м`яч в турнірі, він нині кращий бомбардир 
команди, на один м`яч випереджає Тото-
вицького. Четвертий м`яч забив Олексій 
Гуцуляк, це його перший гол за клуб. 

18 тур. 14 березня. Київ. «Шахтар» 
– «Десна» – 4:0. Цей матч на арені Націо-
нального спорткомплексу «Олімпійський», 
де «Шахтар» проводить домашні ігри, 
склався для нашої команди вкрай невда-
ло. Втім, понад дві третини тайму йшла рів-
на боротьба з обопільними шансами. Пе-
релом настав на 34 хвилині, коли в наші 
ворота було призначено доволі сумнівний 
пенальті. Причому, спершу головний суддя 
в полі на зафіксував якогось порушення. 
Але в справу втрутився так званий ВАР, ві-
део асистент арбітра. Це відеозапис мат-
чу, який веде за полем арбітр ВАР. Він дав 
сигнал головному арбітру, що побачив у 
нашій штрафній порушення з боку нашо-

го захисника. Переглянувши запис, суддя 
призначив пенальті. Його реалізував бра-
зильський легіонер Тото. Після цього гра 
у наших «розклеїлася». В другій половині 
другого тайму ізраїльський легіонер Со-
ломон за кілька хвилин забив два м`ячі, 
останній м`яч забив Тете. 

Втім, навіть після цієї прикрої пораз-
ки «Десна» залишилася на 4 місці, з тим 
же відривом від «Зорі» у 2 очки. Цей наш 
основний суперник за медалі того ж дня 
програв динамівцям 0:2. Словом, бо-
ротьба в чемпіонаті загострюється. Гра-
ти ще аж 8 турів. 

Таблиця чемпіонату після 18 турів: 
забиті і пропущені м`ячі, набрано очок

«Динамо» 38 – 13 43

«Шахтар» 40 – 12 39

«Зоря» 31 – 13 32

«Десна» 27 – 18 30

«Ворскла» 24 – 15 28

«Олександрія» 26 – 21 26

«Колос» 25 – 19 26 

«Дніпро-1» 23 –30 19 

«Маріуполь» 17 – 28 17

 «Олімпік» 22 – 30 17 

«Інгулець» 16 – 27 16

«Рух» 15 –31 13

«Минай» 12 – 33 13

 «Львів» 11 – 37 12 

«Зоря», «Олімпік», «Минай» і «Львів» 
мають у запасі по відкладеному матчу.

Наступний матч «Десна» нарешті про-
водить вдома, в Чернігові, на стадіоні ім. 
Гагаріна. В суботу 20 березня вона при-
ймає «Дніпро-1». Початок матчу о 17. 00. 

Потім перерва, викликана матчами 
збірної України. А далі знову матч вдома: 
3 або 4 квітня «Десна» приймає «Олімпік».

Що цього року будують і ремонтують в області

«Десна»: боротьба в чемпіонаті 
загострюється
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Бліц-інформЛітературно-мистецька панорама

Літературно-
мистецька 
премія імені 
Леоніда Глібова
Клуб «Краєзнавець» об-

ласної бібліотеки ім. В. Коро-
ленка запросив на урочистос-
ті з нагоди вручення обласної 
літературно-мистецької пре-
мії імені Леоніда Глібова.

Премію у 2002 р. за-
снували міське громадське 
об'єднання Літературна спіл-
ка «Чернігів» та редколе-
гія журналу «Літературний 
Чернігів».

За доброю представни-
ки громадськості вшанували 
пам'ять громадського діяча, 
поета, байкаря, видавця, який 
тривалий час жив і працював 
у Чернігові, Леоніда Іванови-
ча Глібова (5. 03. 1827–10. 11. 
1893) і поклали квіти на його 
могилу біля Троїцького собо-
ру міста.

Про життєвий та творчий 
шлях поета розповів відеоро-
лик «Леонід Глібов: «Читайте, 
згадуйте мене!», який підготу-
вали працівники бібліотеки.

Голова журі конкурсу, за-
служений працівник культури 
України, головний редактор 
журналу «Літературний Черні-
гів», письменник Михась Ткач 
представив цьогорічних лау-
реатів.

Ними стали: поетеса Лари-
са Ткач, за книгу поезій «Мить 
життя»; краєзнавець, бібліоте-
кар-бібліограф відділу краєз-
навства бібліотеки ім. В. Коро-
ленка Людмила Студьонова, 
за книгу «Чернігівські силуе-
ти» та просвітницько-краєз-
навчу діяльність; прозаїк, пе-
рекладач, кандидат педагогіч-
них наук, доцент Ніжинського 
педінституту ім. М. Гоголя Ана-
толій Ролік, за книгу перекла-
дів з німецької «Микола Гоголь 
в німецькій науковій та ху-
дожній літературі. Антологія»; 
письменник, журналіст Пилип 
Юрик (Запоріжжя), за книгу 
байок «Городні дебати» та ак-
тивну громадську діяльність; 
бандурист, викладач Черні-
гівської школи мистецтв, лау-
реат Всеукраїнських конкур-
сів Максим Медвєдєв, за ак-
тивну участь у популяризації 
українських народних пісень.

Також свої відзнаки отри-
мали минулорічні лауреати 
премії імені Леоніда Глібова 
(тоді врученння не відбуло-
ся через карантин) письмен-
ниця, голова обласного осе-
редку Національної спілки 
письменників України Ганна 
Арсенич-Баран, ніжинський 
письменник Анатолій Шкулі-
па, поет, чернігівець Михайло 
Сушко.

Сердечно вітали лауреатів 
заступниця директора біблі-
отеки Алла Мальована, пись-
менник, викладач Ніжинсько-
го державного університету 
ім. М. Гоголя Олександр За-
барний та інші.

У читальному залі демон-
струвалася книжково-ілю-
стративна виставка «Сузір'я 
зачарованої Десни», яку пред-
ставила модератор заходу, за-
відувачка відділу краєзнав-
ства Ірина Каганова.

Свято Колодія
Весело, із піснями та варениками, 

провели зиму у бібліотеці. Тут відзначили 
свято Колодія. 

Українське свято Колодія має суто на-
ціональний зміст. Особливе місце у свят-
куваннях посідають обрядові дії, пов’язані 
з шлюбними відносинами та продовжен-
ням роду. 

Гості свята дізналися, як наші предки 
святкували Колодія, а також побачили те-
атралізоване дійство, яке показали спів-
робітники. Також лунали запальні народні 
пісні у виконанні гурту «МЕГО+». Гості мали 
змогу взяти участь у конкурсах, почасту-
ватися варениками. 

Керівництво Чернігів-
ського академічного театру 
ім. Т. Шевченка зустрілося з 
представниками мас-медіа 
Чернігівщини, щоб розпові-
сти про особливості роботи 
протягом непростого 95-го 
театрального сезону.

Однією з тем прес-
конференції були особли-
ві умови діяльності закладу 
в умовах карантину. Дирек-
тор театру Сергій Мойсієнко 
акцентував на запобіжних 
заходах: дезінфекція при-
міщень, вимога перебувати 
в масках, дотримання сані-
тарної дистанції при розта-
шування глядацьких місць. 
Керівництву театру вдалося 
максимально зберегти ко-
лектив, директор подякував 
глядачам, які повернулися 
до театру щойно він відкрив 
двері після карантинних об-
межень.

Також він повідомив, що 
на початку наступного теа-
трального сезону плануєть-
ся проведення ювілейного 
заходу та святкового кон-
церту, присвяченого 95-й 
річниці від дня утворення 
театру. Передбачається по-
вернутися до традиції про-
ведення на базі театру фес-
тивальних форумів та учас-
ті колективу у Міжнародних 
фестивалях і конкурсах як в 
Україні, так і за кордоном.

Художній керівник теа-
тру, заслужений артист Укра-
їни Андрій Бакіров поінфор-
мував, що протягом 95-го 
театрального сезону відбу-
лися прем’єрні покази ряду 
вистав: українського фар-
су «Приборкання норовли-
вого» за п’єсою Я. Стельма-
ха у постановці Андрія Ба-
кірова; поновленої вистави 
«Майська ніч» М. Старицько-
го за повістю М. Гоголя у по-
становці заслуженого діяча 
мистецтв України Віри Тит-
мченко; філософської притчі 
«Саронська квітка, або Інша 
сторона гріха» за творами 
Лесі Українки у постановці 
Дкениса Федяшова; вистави 
«Небезпечні зв̀ язки» за ро-
маном Шодерло де Лакло у 
постановці Андрія Бакірова. 
Розповів про творчі плани. 

Триває оформлення лі-
цензії на виставу «Загад-
кові варіації» за творами 
Еріка-Емманюеля Шмітта, 
над постановкою якої пра-
цюватиме Денис Федєшов. 
Також у театрі працюють 
над поновленням вистав, 
до яких глядачі виявляють 
особливий інтерес. Зокре-
ма, 14 березня представле-
но виставу «Наше містечко» 
з оновленим акторським 
складом.

Керівники театру за-
певнили, що докладатимуть 
максимум зусиль, щоб збе-
регти афішу традиційного 
Міжнародного фестивалю 
«Слов’янські театральні зу-
стрічі», проведення якого 
вже не раз переносилося че-
рез карантинні обмеження і 
нині планується на жовтень 
2021 року. Очікується участь 
театрів з Києва, Харкова, Ні-
жина, Варшави та інших.

У заключному слові ди-
ректор театру Сергій Мойсі-
єнко зазначив, що колектив 
уже розпочав підготовку до 
відзначення 30-ї річниці Не-
залежності України.

Наступною прем’єрою 
сезону стала постановка 
Анастасія Кузик «Темна істо-
рія» – сценічна імпровізація 
за творами сучасного бри-
танського драматурга і кіно-
сценариста Пітера Шеффе-
ра. Це третя робота молодої 
режисерки в Чернігівському 
театрі, і перша її постановка 
на великій сцені.

…Молодому скульптору 
випала нагода вразити відо-
мого мільйонера своїми ро-
ботами. Все готове до гран-
діозного вечора! І…вразити 
вдається, але аж ніяк не ро-
ботами! Їх все одно у темря-
ві не видно. Натомість рап-
том стає «видно» те, чого при 
світлі ніколи не побачиш: 
привиди з минулого та не-
прохані гості! Приємний ве-
чір перетворюється на хаос, 
проте все треба привести до 
ладу до того, як ввімкнеться 
світло. 

Прем’єрний показ виста-
ви «Темна історія» відбудеть-
ся 18 і 19 березня, о 18. 30.

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. 

«Нашого цвіту по всьому сві-
ту». Так називається авторський курс 
кандидата філософських наук Тама-
ри Андрійчук, який вона читає на кур-
сах вже не перший навчальний рік. 
Нині тема курсу – «Видатні науков-
ці української діаспори». Авторка вже 
прочитала лекції: «100 років Україн-
ському вільному університету» – «Ві-
день – Прага (1921 – 1945)» і «Мюн-
хен (1945–2021)» «Дмитро Дорошенко 
(1882 – 1951), «Наталія Полонська-Ва-
силенко».

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

Читачі дарують бібліотеці книги
Бібліотека висловлює щиру подяку письменниці Валентині Мас-

тєровій за подаровані книги. Одна з них це нова збірка поезій Світ-
лани Антонишин «Первосвіт» з дарчим написом авторки для бібліоте-
ки. Цього літа у бібліотеці ім. М. Коцюбинського відбулася презента-
ція збірки віршів Світлани Антонишин «На білому камені», яка викли-
кала справжній захват у читачів. Друга книга – дослідження Сергія 
Павленка «Зображення гетьмана Івана Мазепи» (редактор книги В. 
Мастєрова).

Відома біатлоністка Ніна Лемеш передала бібліотеці добірку ви-
дань, підготованих Національним Олімпійським комітетом України. 
Це великі ілюстровані енциклопедії з Олімпійських видів спорту та іс-
торії Олімпійського руху, книги про систему підготовки спортсменів, 
спортивний менеджмент, добірка книг Віктора Берегового «Спор-
тивне сузір'я Чернігівщини».

Бібліотека отримали в подарунок книги від громадської активіст-
ки, волонтерки, меценатки й друга книгозбірні Ірини Березинець. 

Олег Заболотний неодноразово надавав підтримку бібліотеці. 
Днями бібліотека отримала від мецената нові книги для дітей та до-
рослих: Клайв Баркер «Викрадач вічності», Мартін Поллак «До Гали-
чини», Святослав Гуменюк «Український путівник по Словаччині», Ге-
орг Дроздовський «Тоді в Чернівцях і довкола. Спогади старого ав-
стрійця», літературно-художнє видання «Легенди України». Також ви-
дання Тараса Шевченка про нього: книга Миколи Лисенка «Коріння 
Шевченкового роду» та «Тарас Шевченко. Щоденник (12 червня 1857 
–13 липня 1858)».

Театр ім. Шевченка: 
прем̀ єри 95-го сезону

«Спільний простір: місто на місто» – і це 
не протистояння чи суперечка, а швидше 
товариська зустріч семи київських та шес-
ти чернігівських художників у Мистецькому 
центрі (ART Centre) обласної бібліотеки для 
юнацтва, що розпочалася 5 березня. Кура-
тором спільної виставки є наш колега Свя-
тослав Подлевський, художник та історик. 

Мета виставки випливає зі спостере-
ження, доволі незвичного для нашого часу 
цифрових технологій: столичні митці час-
то навіть не здогадуються, що відбуваєть-
ся в мистецькому житті сусіднього облас-
ного центру, а «провінція» не знає, що ро-
биться в культурних осередках Києва. Ви-
ставка також є логічним продовженням 
попередньої, «Спільний простір» (див. «Про-
стір, що поєднав дванадцятьох», «Світ-інфо» 
від 4.02.2021 р.).

Гіпоцентр усієї експозиції становлять 
три картини: Святослав Подлевський, Чер-
нігів «Вигнання: студія за Мазаччо»; Володи-
мир Матвійців, Чернігів «Зцілення»; Святос-
лав Подлевський «Вигнання: післямова». 

Робота на дереві киянки Марини Афа-
насьєвої «Мить» нагадує відвідувачам про 
«Мить історії» – однойменну щоденну про-
граму-календар Юрія Шаповала на Україн-
ському радіо, складну історію нашої країни, 
червону й чорну, радісну й сумну водночас. 
На полотні Олексія Малиха (Київ) «Знак осе-
ні» чітко відстежуються тотемні стовпи інді-
анських племен Канади (о. Вікторія, Отта-
ва). Неймовірно, проте картина киянки Оле-
сі Рибченко «Тамара І» знову повертає нас 
до канадської столиці: корабель, побаче-
ний авторкою у Грузії, дуже нагадує амфібію 
Lady Dive…

Ознайомитися з виставкою можна до 31 
березня (з понеділка по п’ятницю, з 10-ї до 
18-ї год.) у блакитній залі нового корпусу об-

ласної бібліотеки для юнацтва (вул. Шевчен-
ка, 54: навпроти стадіону ім. Юрія Гагаріна).

Валерій ПОМАЗ,
бібліограф обласної 

бібліотеки для юнацтва

11 березня глядачі змогли побачити на 
сцені філармонійного центру цю концертну 
програму, побудовану на національних фоль-
клорних традиціях. У фойє центру була розгор-
нута виставка творів шевченківської темати-
ки з фондів обласного художнього музею.

У програму увійшли як номери, спеці-
ально для неї підготовлені, так і ті, що є на-
ріжними у творчості ансамблю: поема-кан-
тата «Тополя», «Сіверська старшина», «Див-

люсь я на небо», «Батуринський шляхетний», 
«Каперуш», «Хай живе вільна Україна». Об-
робка – керівника колективу, заслуженого 
діяча мистецтв України Сергія Вовка, а та-
кож Григорія Верьовки.

Особливого колориту додає програмі 
художнє читання поезії Кобзаря у виконан-
ні актора Молодіжного театру, заслуженого 
артиста України Олексія Биша: «Така її доля», 
«Погуляли гайдамаки», «Молітесь, братія».

«Сіверські клейноди» – до 207-ї річниці 
від дня народження Тараса Шевченка

Київ – Чернігів: товариська зустріч митців

Володимир Матвійців, 
«Зцілення» (Св. Миколай)

 Олеся Рибченко, «Тамара І»
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Бліц-інформ
Чернігівщина 
аграрна
У 2020 р. підприємствами об-

ласті, що займалися виробництвом 
сільсьгосппродукції (крім малих), 
було реалізовано 4618 тис. тонн 
зернових та зернобобових куль-
тур, що майже на 5% менше, ніж у 
2019 р.

Провідне місце в реалізації 
зернових займають кукурудза – 
83% та пшениця – 13%. Серед ре-
гіонів України за обсягами реаліза-
ції кукурудзи Чернігівщина посідає 
перше місце (17% загальноукраїн-
ського показника).

Середня ціна реалізації зерно-
вих в області склала 4578 грн за 
1 т. Зростання цін у порівнянні з 
2019 р. Зазнали всі зернові культу-
ри, крім проса та гороху. Найбільше 
подорожчала гречка (більше, ніж у 
2 рази), пшениця (на 26%) та куку-
рудза (на24%).

Насіння олійних культур було 
реалізовано 784 тис. т (на 12% мен-
ше, ніж рік тому), із загального об-
сягу олійних найбільше реалізова-
но соняшнику – 597 тис. т. За 1 т 
олійних підприємствам області про-
понували в середньому

10824 грн (на 34% більше, ніж у 
2019 р.).

Середня ціна реалізації карто-
плі зменшиласяв порівнянні з 2019 
р. на 12% і становила 4556 грн 
за 1 т.

Обсяг реалізації тварин у жи-
вій масі та молока мав незначний 
ріст і був 29 тис. т та 226 тис. т 
відповідно. 

Середня ціна реалізації свиней 
збільшилася майже на 2% і склала 
40708 грн за 1 т, великої рогатої ху-
доби – на 11% (32489 грн), молока 
– на 8% (8804 грн).

Головне управління статистики 
у Чернігівській області

Служба зайнятості: 
за 2 місяці – 
близько 2 тисяч 
працевлаштованих
Протягом січня-лютого в облас-

ті за сприяння служби зайнятості 
забезпечено роботою близько двох 
тисяч громадян, з них 35 % – опе-
ративно, до набуття статусу безро-
бітного.

Лави безробітних в області по-
повнили майже 5 тисяч громадян – 
саме стільки шукачів роботи взято 
на облік службою зайнятості протя-
гом двох місяців року.

Загалом же на обліку перебу-
вали та отримували послуги 17,8 
тисяч безробітних. З них 1,1 тис. – 
працевлаштовано, 0,4 тис. – скеро-
вано на професійне навчання, 0,2 
тис. – залучено до громадських та 
інших робіт тимчасового характеру.

На 1 березня 2021 року в об-
ласті налічувалось 14,2 тис. безро-
бітних. Водночас роботодавці по-
требували 1,1 тис. працівників.

Долучайтеся 
до благодійного 
фонду «Захистимо 
Україну!»
Просимо надати допомогу паль-

ним або коштами на підтримку ді-
яльності Чернігівського благодій-
ного фонду «Захистимо Україну!», 
який, у свою чергу, допомагає укра-
їнській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховува-
ти за такими реквізитами: на карт-
ку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука 
Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

Сучасникам відомо декілька 
автопортретів Тараса Шевченка: 
так званий Перший в овалі, ще 
один, подарований Варварі Рєп-
ніній, автопортрети 1845, 1847, 
1848, 1849–1850, 1851 років, 
автопортрет у темному костюмі, 
зі свічкою, у світлому костюмі, у 
шапці й кожусі та останній авто-
портрет. Визначитися з кількіс-
тю портретів дуже важко. Чима-
ла кількість їх не дійшла до нашо-
го часу й відомо про них лише з 
листування й спогадів сучасників. 
Ймовірно, існують особисті колек-
ції, які мають зображення Кобза-
ря, створені його мистецьким ге-
нієм, але це тільки здогади.

 Коротку історію щодо мож-
ливого авторського портретного 
зображення Тараса Григоровича 
Шевченка розповідає документ, 
що перебуває на зберіганні в 
Державному архіві Чернігівської 
області. Це лист Якова Платоно-
вича Забіли – товариша голови 
благодійного «Товариства видан-
ня загальнокорисних і дешевих 
книжок», автора статей про Т. Г. 
Шевченка – до секції з охорони 
пам’ятників мистецтва та старо-

вини Чернігівського губернського 
відділу народної освіти: про зна-
хідку портрета Т. Г. Шевченка та 
придбання його для музею укра-
їнських старожитностей ім. В. В. 
Тарновського у Чернігові. 

Але нехай краще розповість 
сам автор: «При поездке в Киев 
по поручению секции по охране 
памятников искусств и старины 
мне случайно удалось натолкнуть-
ся на портрет Т. Г. Шевченко хо-
рошей работы, приписываемый 
кисти самого Шевченко (автопор-
трет), но без авторской подписи. 
История происхождения портрета 
следующая. Владелица этого пор-
трета привезла его в этом году из 
Варшавы, и достался он ей от род-
ственника ея Энгельгарда, при-
ятеля поэта, которому сам Шев-
ченко будто бы подарил этот пор-
трет. Она изъявила готовность 
продать этот портрет в музей им. 
В. В. Тарновского в Чернигове, 
но предварительно желала бы, 
чтобы этот портрет осмотрели и 
оценили специалисты. С этой це-
лью я виделся с Беляшевским, ди-
ректором Киевского Городского 
Музея, который согласился осмо-

треть его в комиссии при своем 
музее и сделать оценку как с ху-
дожественной стороны, так и в 
смысле стоимости, а равным об-
разом окончательно установить, 
принадлежит ли он действитель-
но кисти самого Шевченко, но при 
этом добавил, что он желал бы 
сам приобрести этот портрет для 
Киевского Музея.

Взяв обещание от владелицы, 
что она в первую очередь продаст 
этот портрет в музей Тарновско-
го и только при отказе музея Тар-
новского продаст в другие руки, я 
считаю своим долгом довести об 
этом до сведения секции. Яков 
Забелло. 31 июля 1919 г.». 

На сьогодні це все. Чим скін-
чилася ця історія невідомо. Але, 
можливо, шанувальники поетич-
ного та мистецького Генія Тараса 
Шевченка, зацікавившись цією 
історією, захочуть розкрити таєм-
ницю портрета й прийдуть до чи-
тального залу архіву.

 
Ірина РЯБЧУК,

провідний спеціаліст відділу
використання інформації 

документів архіву  

Виставка 
«Чернігівські шляхи 

Т. Г. Шевченка» – 
на сайті обласного 

архіву
Напередодні дня народження 

Шевченка Державний архів Чер-
нігівської області підготував до 
експонування оновлену фотодоку-
ментальну виставку «Чернігівські 
шляхи Т. Г. Шевченка». До неї уві-
йшло більше 30 документів за пе-
ріод 1844 – 2006 років.

Це, в першу чергу, автогра-
фи Тараса Шевченка, історія яких 
пов'язана з його спробою роз-
повсюдити альбом «Живописная 
Украина» та ілюстрації, що уві-
йшли до нього: «У Києві», «Виду-
бицький монастир у Києві», «Судна 
рада», «Старости», «Казка», «Дари в 
Чигирині».

Більша частина докумен-
тів присвячена вшануванню 
пам’яті Шевченка в різні історичні 
періоди.

Виставку розміщено на веб-
сайті архіву Чернігівської в розділі 
«Документальні виставки онлайн» 
за посиланням https://cn.archives.
gov.ua/expos/temat/shevchenko.
php.

«Чернігівгаз» газифікував 
380 нових об’єктів

У 2020 році працівники «Чернігівгазу» газифікували 
20 багатоповерхівок та 333 приватних будинки, забезпе-
чивши комфортний побут для 2,5 тис сімей. Також компа-
нія збудувала та підключила системи газопостачання на 15 
промислових об’єктах загальною потужністю 6,7 тис м куб/
год. Серед них – асфальтобетонний завод та зерносушиль-
ні комплекси.

«Ми надаємо увесь пакет послуг з газифікації – від мо-
менту, коли клієнт лише подумав про те, що йому потрібен 
газ, і до моменту, коли він уже зміг увімкнути його і почав 
користуватися – те, що називається «під ключ». Тобто це і 
фахові консультації, і проектування мереж, і підбір облад-
нання відповідно до потреб та бюджету клієнта – хай то по-
бутовий споживач чи великий промоб’єкт. Ми будуємо вну-
трішні та зовнішні мережі газопостачання, вводимо їх в 
експлуатацію та здійснюємо пуск газу», розповідає дирек-
тор з капітального будівництва АТ «Чернігівгаз» Сергій До-
рошенко.

Із 380 приєднань, які «Чернігівгаз» здійснив минуло-
го року, 127 були стандартними, а 253 – нестандартними. 
Тобто на об’єктах споживачів були індивідуальні особли-
вості, всі їх фахівці враховували при проектуванні та будів-
ництві мереж. Наприклад, в 16-поверховій новобудові збу-
дували мережу газопостачання для дахової котельні.

«Чернігівгаз» має 65-річний досвід роботи, досвідче-
них спеціалістів та технічну базу, які дозволяють втілювати 
нам проекти будь-якої складності. І після того, як ми гази-
фікували будинок чи промисловий об’єкт, ми залишаємося 
з нашим клієнтом і за його замовленням завжди готові за-
безпечити технічне обслуговування внутрішніх мереж газо-
постачання, налаштування та сервісне обслуговування га-
зового обладнання, реконструкцію мереж – тобто всі ті по-
треби, які можуть виникнути в ході експлуатації», каже Сер-
гій Дорошенко.

АТ «Чернігівгаз» обслуговує 357 тисяч споживачів у ка-
тегорії «населення» та 2028 промислових і комунальних 
об’єктів. У 2020 році АТ «Чернігівгаз» доставило 587,4 млн 
куб.м газу. Загальна протяжність газопроводів, які обслу-
говує компанія, складає 14 тис. км.

Вийшов 5-й номер цієї газети, яку з листопа-
да минулого року видає її засновник і редактор 
Петро Антоненко, також засновник і редактор на-
шої газети «Світ-інфо». Зміст номера. 

Літературно-мистецька Чернігівщина: Кача-
нівка. 

Літературна Прилуччина. Поезії: Микола Тур-
ківський, Олена Шульга, Микола Ткаченко, Євген 
Постульга, Валентина Грибенко, Ніна Горбань, 
Світлана Коробова; проза: Тетяна Лепська. Мате-
ріали підготувала Прилуцька Центральна міська 
бібліотека ім. Любові Забашти (директорка Люд-
мила Зубко).

Незабутні. Дмитро Куровський, Володимир 
Сапон.

Володимир В`ятрович. «Комуністичний ре-

жим проти культури».
Потужні цитати незламного Василя Стуса. 
Діаспора. Іван Багряний. «Чому я не хочу 

вертатися до СРСР?»
Розстріляне Відродження. Майк Йогансен. 

«Гнилизна». Оповідання.
Артур Конан Дойл: творець Шерлока Холм-

са й багатьох інших захоплюючих творів. 
Ернест Хемінгуей: на бистрині життя. 
Етель Ліліан Войнич і її роман «Зніми взут-

тя твоє».
Опанас Маркович: трудівник на ниві рідної 

культури. 
Степан Васильченко – письменник, журна-

ліст, педагог. 
Петро Антоненко. «Стамбул-Константино-

поль». Оповідання.
Література й кіно Польщі. «Панни з Вілько»: 

повість Івашкевича і фільм Вайди. 
Поезія Марії Кучеренко. 
Золотий фонд української естради. Олек-

сандр Білаш. Василь Зінкевич. 
Афоризми. Сократ, Конфуцій, Лукрецій, Тацит, 

Гете, Шіллер, Бредбері, Станіслав Єжи Лєц. 
Газета безкоштовно поширюється на бібліо-

теки, навчальні заклади Чернігова і області. 
Всі бажаючі можуть придбати газету в Черні-

гівському Культурно-мистецькому центрі «Інтер-
меццо» (вул. Шевченка, 9).

Новий номер газети «Струна» розміщений на 
сайті газети «Світ-інфо» за адресою http://svit11.
wordpress.com

Новий номер обласної літературно-мистецької газети «Струна»

В селі Без-
углівка днями 
начальник Го-
ловного управ-
ління Нацполі-
ції в Чернігів-
ській області 
Володимир Ні-
дзельський від-
крив четвер-
ту поліцейську 
станцію. Вона 
розташована у 
приміщенні ста-
ростату села 
Безуглівка. В 
кабінеті зробле-
но ремонт та є 
все необхідне обладнання для роботи.

У приміщенні станції офіцер вести-
ме прийом громадян, консультувати-
ме їх з правових питань, буде надавати 
допомогу у вирішенні проблем у межах 
своєї компетенції.

Нестиме службу в цій громаді діль-
ничний офіцер поліції Олександр Тоць-
кий. В органах внутрішніх справ він 
працює з 2012 року. До цього обслу-
говував південну частину Ніжинського 
району, до складу якої якраз і входять 
населені пункти Талалаївської громади. 
Вона включає 15 населених пунктів та 
налічує майже 7 тисяч людей.

– Хочу подякувати керівнику полі-
ції області Володимиру Нідзельському 
за те, що підтримав нас. У нас має бути 
дільничний, який обслуговує лише нашу 
громаду. Олександр Миколайович до-
бре знає цю територію, бо багато років 

тут пропрацював. Я розраховую на тіс-
ну співпрацю як з дільничним, так і з ке-
рівництвом поліції району та області, – 
підкреслила голова Талалаївської сіль-
ської ради Людмила Андрусенко.

Володимир Нідзельський зазначив, 
що проект «Поліцейський офіцер грома-
ди» дуже важливий.

Поліцейський першим прийде на до-
помогу місцевим мешканцям.

–Співпраця з головою громади у 
нас налагоджена ще з тих часів, коли я 
почав працювати дільничним офіцером 
поліції. Зону обслуговування знаю дуже 
добре. Будемо забезпечувати порядок 
в громаді, – сказав дільничний офіцер 
поліції Олександр Тоцький.

На Чернігівщині вже відкриті станції 
у Лосинівській, Плисківській та Вертіїв-
ській громадах.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

Невідомий портрет Шевченка

Четверту поліцейську станцію області 
відкрили в Талалаївській громаді
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1 З Януковичем і його 
режимом все зрозумі-

ло. Але тоді, у 2010 році, наша 
Конституція все ж вимагала за-

твердження міждержавних угод, ще 
й такого рівня, парламентом. Тобто, 
ратифікації Верховною Радою Укра-
їни. І ця так звана «ратифікація» від-
булася вже 27 квітня 2010 року. 

Саме обставини цієї «ратифіка-
ції» і встановлює зараз РНБО і за її 
дорученням розслідує СБУ. 

«Переформатування» 
парламенту

Тут треба зробити короткий екс-
курс в історію нашого парламента-
ризму. Грудень 2004 року. Апогей 
Помаранчевої революції, протисто-
яння тодішнього режиму президен-
та Кучми, що просував на прези-
дентських виборах свого кандида-
та, прем`єра Януковича, і опозиції, її 
кандидата Віктора Ющенка. 

Майдан, що постав на підтримку 
Ющенка і проти величезних фальси-
фікацій на виборах на користь Яну-
ковича, в апогеї протистояння за-
вершився тим, що ініціативу взяла 
у свої руки Верховна Рада. 8 груд-
ня вона ухвалила два рішення, як 
величезний суспільний компроміс. 
Одним визнала фальсифіковани-
ми результати другого туру виборів, 
призначила третій тур, точніше, по-
вторне голосування другого туру, 
що прогнозовано означало перемо-
гу Ющенка. А другим рішенням вне-
сла кардинальну зміну в Конститу-
цію: систему влади було змінено на 
парламентсько-президентську. Тоб-
то зменшено повноваження прези-
дента і збільшено у парламенту. 

Але суттєво, що ці зміни мали на-
бути чинності після чергових парла-
ментських виборів весни 2006 року. 

Було очевидно, що перемога на 
президентських виборах політич-
них сил Майдану – Блоків Ющенка 
«Наша Україна» і Блоку Юлії Тимо-
шенко – це лише перший крок. Цим 
політсилам обов̀ язково потрібно 
було перемогти й на нових парла-
ментських виборах.

На жаль, цього не сталося. В 
перший же рік нової влади, з верес-
ня 2005 року, почалися чвари між 
«Нашою Україною» і БЮТ. Вони три-
вали кілька років і призвели на по-
чатку 2010-го до реваншу регіона-
лів. А ще раніше, весною 2006-го, 
політсилам Майдану так і не вдало-
ся здобути спільну більшість у новій 
Раді. Довелося долучати до коаліції 
Соцпартію на чолі з Морозом. Соці-
алісти невдовзі зрадили. Тому влітку 
2007 року президент Віктор Ющен-
ко вперше в нашій новітній історії 
розпустив Верховну Раду і призна-
чив нові вибори. 

Однак, чвари тривали. І «Наша 
Україна» та БЮТ навіть на цих поза-
чергових виборах 2007 року ледве 
набрали мінімальну більшість ман-
датів у Раді. Друге призначення Юлії 
Тимошенко прем`єр-міністром, на 
відміну від першого, тріумфального у 
2005 році, відбулося з мінімальною 
перевагою в один (!) голос: 226 «За».

Все ж, у цьому парламенті 6-го 
скликання Партія регіонів хоч і мала 
найбільшу фракцію, але більшості не 
мала. Такий хисткий парламент існу-
вав і в наступні роки. 

Ситуація змінилася з обранням 
Януковича в січні 2010 року прези-
дентом. На відміну від багатьох де-
мократичних країн, у нас якось не 
прийнято, щоб президент і парла-
мент були з різних політичних табо-
рів, урівноважували одне одного. У 
нас політичні сили хутко підлашто-

вуються під главу держави. І скільки 
вже їх було, цих «партій влади»!

Парламент, в якому більшість, 
хай і невелику, мали політсили Май-
дану, швидко почав «перелицьову-
ватися». В наступні тижні й місяці 
депутати від Майдану, а також по-
зафракційні почали перебігати до 
фракції регіоналів. В багатьох ви-
падках – всупереч Конституції Укра-

їни. Адже вибори 2007 року про-
йшли за суто пропорційною систе-
мою: всі мандати були розподіле-
ні згідно результатів партій і блоків 
на виборах. І за законом, депутати 
зобов̀ язані були увійти у їхні фрак-
ції і залишатися там до кінця каден-
ції. Вихід з фракцій мав тягти за со-
бою позбавлення статусу депутата. 
Між тим, депутати-перебіжчики ста-
ли з̀ являтися масово. Їх влучно на-
звали «тушками». 

Крапку, гнилу і антиконституцій-
ну, поставив якраз Конституційний 
суд України, який дозволив такі ан-
тизаконні перебіжки. 

Цей процес «тушкування» на по-
чаток 2010 року вже починався. Ось 
в такій ситуації і відбулася та сум-
новідома «ратифікація» Харківських 
угод. 

Втім, оскільки всі добре розумі-
ли, що це зрада держави, протягти 
«ратифікацію» регіоналам було не 
так легко. І тут знову було потопта-
но всяку законність.  

27 квітня тодішній (і вже вдру-
ге на цій посаді) голова Верховної 
Ради Володимир Литвин о 10.00 ого-
лошує засідання парламенту відкри-
тим, при тому, що було зареєстрова-
но в залі лише 211 депутатів. Менше 
половини. Отже засідання – непра-
вочинне. Тут же похапцем виголошу-
ють присягу новообрані 11 депута-
тів від Партії регіонів. Кворуму все 
одно нема. Тим не менше, Литвин 
швидко ставить питання про рати-
фікацію Харківських угод на голосу-
вання, і о 10.38 «рішення прийнято»: 
оголошується, що «За» проголосува-
ло 236 депутатів. Навіть якщо хтось 
і «підтягся» пізніше, пленарне засі-
дання Ради не повинно було відкри-
ватися за відсутності кворуму. 

Потім ще й з̀ ясувалося, що дехто 
з депутатів, які нібито проголосува-
ли «За», в той момент взагалі були за 
межами України. 

На жаль, наша тодішня так звана 
політична еліта, переможці Майда-
ну, що після поразки на президент-
ських виборах і реваншу регіоналів 
раптом опинилися в опозиції, пону-
ро «проковтнули» це гвалтування де-
мократії і зраду держави. Як і зага-
лом наше розчварене громадянське 
суспільство. Все звелося до кидання 
яєць в Литвина під час цього фарсу, 
від яких його закривали парасоль-
ками, та підпалювання в залі димо-
вих шашок. 

Так само, як «проковтнули» і по-
дальше грубе «переформатування» 
того ж парламенту 6-го скликання 
регіоналами. 

«Ратифікакція» 
чи фікція?

…Пройшло майже 11 років. І ось 
нинішня українська влада, яку зараз 
так люблять критикувати, поверну-
лася до історії підписання і ратифіка-
ції Харківських угод. Того, до чого за 
5 років так і не дійшли руки у влади, 
що прийшла вже з другого Майдану. 

Яка не коротка у нас суспільна 
пам'ять, але «рукописи не горять», 
як написав класик. Нікуди не зникли 
і документи парламенту, є протокол 
тої «ратифікації». І нехай навіть ті 
236 голосів «За» частково були взя-
ті «зі стелі», але досі ніхто з тих «ра-
тифікаторів» не відмовлявся від того 
свого голосу. 

І зараз суспільству знову нага-
дали, хто тоді голосував. Можна зна-
йти і всі прізвища на сайті парла-
менту, можна нагадати бодай деякі. 
Річ у тім, що далеко не всі «ратифіка-
тори» втекли після Майдану в Росію, 
не всі відійшли від політики. Дехто і 
зараз у ній, і доволі активно, і вчить 
нас жити. 

Спершу згадаймо цих 236 депу-
татів пофракційно. Це 160 депута-
тів від Партії регіонів, 27 депутатів 
від Компартії (весь склад фракції); 
20 депутатів від блоку Литвина (весь 
склад); 13 позафракційних. Але 
(увага!) «За» голосували і 9 депутатів 
Блоку Юлії Тимошенко та 7 від фрак-
ції Ющенка «Наша Україна – Народ-
на самооборона». 16 зрадників пер-
шого Майдану. 

Ну, зрозуміло з такими регіона-
лами, як Олег Царьов, Вадим Колєс-
ніченко, Володимир Олійник, Пав-
ло Лебедєв, Дмитро Саламатін, Інна 
Богословська, Тетяна Бахтєєва, Ле-
онід Кожара, Сергій Ківалов, Олек-
сандр Єфремов, Олександр Омель-
ченко. Але дехто і нині є депутатами 
Верховної Ради, уже 9-го скликан-
ня. Це ті ж регіонали, які після дру-
гого Майдану перефарбувалися у 
фракцію «Опозиційна платформа – 
За життя»: Нестор Шуфрич, Віталій 
Борт, Сергій Ларін, Вадим Столар, 
Юлія Льовочкіна (Новікова). 

Крім того, ратифікацію підтри-
мали такі тодішні нардепи, як прези-
дент Українського союзу промислов-
ців і підприємців, колишній прем’єр 
Анатолій Кінах, колишній генпроку-
рор Святослав Піскун, суддя Кон-
ституційного Суду, заступник голови 
КСУ Сергій Головатий, Сергій Грине-
вецький, Давид Жванія.

І ось, коли зараз Служба безпе-
ки порушила і розслідує криміналь-
ну справу за статтею про державну 
зраду, «ратифікатори», тодішні, а дех-
то, як бачимо, й нинішні депутати (не 
повертається язик назвати їх «на-
родними»), раптом згадали про за-
кони й Конституцію, по яких вони не 
раз топталися. Конкретніше – заго-
лосили, що за законодавством депу-
тати парламенту не несуть юридич-
ної відповідальності за свої голосу-
вання. 

Все так. Але є відповідальність 
політична, моральна. Між тим, ба-
гато хто з «ратифікаторів», чи тих, хто 
понуро це «проковтнув», всі наступні 
роки й по сьогодні – зовсім не на по-
літичній пенсії. 

Газ в обмін 
на незалежність? 
Але все ж, яка мотивація, бодай 

лукава, була у ініціаторів злощасних 
Харківських угод? Притому, керівни-
цтво держави, наша політична еліта 
прекрасно розуміли, що це за угоди. 
І тут не треба лукавити. Ганебність 
їх була уже в самих термінах про-
довження перебування у нас росій-
ських збройних сил. Вдумаймося. 
Від 2010 року, коли угоди підпису-
вали й ратифікували, до завершен-
ня цього терміну у 2042 році мало 
спливти 32 роки! Інакше як насміш-
кою і знущанням щодо незалежної 
держави це важко назвати. 

Так от «мотивація». І Янукович, і 
Литвин (два вищі посадовці держа-
ви) тоді, у 2010-му, назвали одну й 
ту ж причину. Причому, Литвин по-
вторив це й днями у одній з телепро-
грам. Причина така: отримати від Ро-
сії знижку на газ проти ціни, закла-
деної в сумно відомій газовій угоді 
2009 року. І тоді Янукович, і зараз 
Литвин кивають на Юлію Тимошен-
ко, що «підписала на наступні аж 10 
років цю грабіжницьку для нас уго-
ду». 

Що на це сказати? Угода дійсно 
була погана для нас. Правда. фор-
мально Юлія Тимошенко як прем`єр-
міністр її не підписувала. Підписали 
дві структури: наш «Нафтогаз Укра-
їни» і російський «Газпром». Але це 
обидві державні структури. Зокре-
ма, наш «Нафтогаз» напряму підпо-
рядкований уряду, який тоді очолю-
вала саме Тимошенко. Може, ще 
нагадати, хто тоді був президентом 
України? Віктор Ющенко. Його при-
хильники у затяжній, по сьогодні, ві-
йні «Вітя чи Юля» торочать, що прези-
дент, мовляв, не давав вказівки під-
писати таку угоду. Навіть не знав про 
неї. Але якщо раптом допустити, що 
це й так, тоді виникає інше запитан-
ня: так що то був за президент, глава 
держави?

Але подалі взагалі всі ці торги і 
розрахунки. Якою б поганою не була 
та газова угода, якими б великими 
не були ті надані Росією знижки на 
газ (насправді не такі й великі), до 
чого взагалі ці розрахунки? Вдумай-
мося, про що йдеться? Про торгівлю 
НЕЗАЛЕЖНІСТЮ держави.

До речі, цікаву інформацію опри-
люднив днями, після цієї ухвали 
Ради нацбезпеки і оборони секре-
тар РНБО Олексій Данилов. «У 2008 
році РНБО було прийнято рішення, 
яке полягало в наступному: упро-
довж двох місяців Кабінет міністрів 
мав запропонувати законопроєкт, 
який би урегульовував питання ви-
ходу Чорноморського флоту Росій-
ської Федерації в 2017 році (із Кри-
му - ред.). На превеликий жаль, цей 
законопроект не був з невідомих 
нам причин зроблений, і ми вважа-
ємо, що це була перша цеглина, яка 
почала руйнувати всю систему нашої 
безпеки і привела до того, що у 2010 
році з’явились так звані Харківські 
угоди.»

Залишається ще раз згадати, хто 
був тоді, у 2008 році, президентом і 
прем`єр-міністром України і в що 
нам, Україні, обходяться чвари на-
шої так званої політичної еліти. 

Легітимність 
Харківських угод

Між іншим, Служба безпеки 
за дорученням РНБО розслідує не 
лише можливу державну зраду де-
путатів, а й те, яким чином були «ра-
тифіковані» Харківські угоди. Вище 
вже сказано, яким. Це робилося на 
очах у всіх, під телетрансляції, ві-
деозаписи засідань Ради. Врешті, 
не так важко встановити істину, не 
таке розслідують. 

Звісно, не для того, щоб че-
рез 11 років офіційно анулювати 
ту «ратифікацію». Росія сама фак-
тично розірвала Харківські угоди, 
коли весною 2014 року окупувала 
Крим. Відтак, для Кремля, за його 
логікою, вже безглуздо ставити пи-
тання, коли саме вивести свій Чор-
номорський флот з території Украї-
ни, тобто з Криму. Крим для Кремля 
(і нехай весь світ цього не визнає) 
вже 7 років – «територія Російської 
Федерації». 

Але правда нам потрібна на-
самперед ДЛЯ ПРАВДИ. 

Тільки от що саме встановить 
таке розслідування? Що угоди були 
«ратифіковані» абсолютно неза-
конно юридично? Але що тут ново-
го? 

Понад чверть століття ми пону-
ро спостерігали, як парламент дер-
жави топче ним же ухвалені зако-
ни держави. Зокрема, і щодо про-
цедури ухвалення законів. Сесійні 
засідання без кворуму. «Голосуван-
ня» депутата, коли він взагалі не 
був на засіданні. 

Парламент збагатив україн-
ську мову мінімум двома новими 
словами. Про «тушки» вже сказа-
но, ще одне слово – «кнопкодав-
ство», від нього – «кнопкодави». 
Всупереч тій таки Конституції, на 
яку зараз так забігали кивати «ра-
тифікатори». Адже Конституція 
зобов̀ язує депутата голосувати 
винятково ОСОБИСТО. 

Але лише нинішня Верховна 
Рада 9-го скликання, яку теж так 
густо у нас критикують, нарешті 
ввела кримінальну відповідаль-
ність за «кнопкодавство». Відтак, 
це буде ще одна підставим позбав-
лення статусу депутата. В зако-
ні нема саме такої підстави, але є 
інша: депутат втрачає мандат у разі 
вчинення кримінального злочину і 
відповідного вироку суду. 

Висновки для нашої 
новітньої історії

Основний висновок з цієї си-
туації з поверненням до обставин 
підписання і ратифікації Харків-
ських угод в тому, що ми нарешті 
починаємо аналіз нашої нової іс-
торії. Якраз доречно під 30-річчя 
незалежності. І аналізувати тут є 
що. Навіть у цій публікації згада-
но і перший Майдан, і постмайдан-
ні чвари нашої еліти, і грубе «пе-
реформатування» парламенту (до 
речі, можна ж повернутися до пи-
тання, як тоді це схвалив Консти-
туційний суд), і дивні маневри до-
вкола «газової голки» Росії, і на-
решті принизливі, ганебні торги 
незалежністю, торги у форматі тих 
Харківських угод. 

Давні справи? Вже історія? Але 
це не історія, коли на нашій зем-
лі війна і ми – єдина така країна 
в Європі, коли понад 13 тисяч за-
гиблих, півтора мільйони біженців, 
Коли ми втратили наші українські 
території. Це не історія. Це сього-
дення. 

Петро АНТОНЕНКО 

Нарешті – про Харківські угоди, 
ганебну Харківську зраду
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Бліц-інформ
Євросоюз 
продовжив 
персональні санкції 
проти Росії за агресію 
проти України
Рада ЄС на пів року продовжила 

санкції проти осіб та суб'єктів, відпо-
відальних за підрив територіальної 
цілісності Украни. 

«Сьогодні Рада вирішила про-
довжити санкції, спрямовані проти 
осіб та організацій, які підривають 
або загрожують територіальній ці-
лісності, суверенітету та незалеж-
ності України, ще на 6 місяців до 15 
вересня 2021 року», йдеться у пові-
домленні Ради.

Існуючі обмежувальні заходи пе-
редбачають обмеження подорожей, 
заморожування активів та заборону 
на надання грошових коштів або ін-
ших економічних ресурсів та надалі 
застосовуватимуться до 177 осіб та 
48 суб'єктів господарювання.

Обмежувальні заходи щодо дій, 
які підривають або загрожують те-
риторіальній цілісності, суверенітету 
і незалежності України, були вперше 
введені 17 березня 2014 року. 

У Польщі масова 
вакцинація: щеплення 
вже отримали 
мільйони людей 
Загалом в країні зробили май-

же 4,4 млн щеплень від коронавіру-
су. Понад 2 835 000 поляків отрима-
ли щеплення першою дозою, з них 1 
555 400 осіб – вже обома дозами 
вакцини. Населення країни - близь-
ко 38 млн. 

З початку вакцинації, Польща 
отримала близько 5,3 млн доз.

Прем'єр Матеуш Моравецький 
12 березня заявив, що кількість ще-
плень за день можна буде збільшити 
в рази, якщо тільки країна отримає 
більше вакцини.

«Ми готові збільшити кількість 
вакцинованих за день у три-чотири 
рази, і вакцинувати за місяць 10 
млн і навіть понад 10 млн людей. Все 
що нам треба – це більше доз», ска-
зав він.

Моравецький розповів, що спіл-
кувався про поставки вакцин з пре-
зиденткою Єврокомісії Урсулою фон 
дер Ляєн, і заклики прискорити по-
ставки лунають також від кількох ін-
ших країн.

У 2020 році у світі 
загинули 
65 журналістів
За даними річного звіту Міжна-

родної федерації журналістів (IFJ) за 
2020 рік у світі вбили 65 працівни-
ків засобів масової інформації. Жур-
налісти гинули в 16-ти ти країнах сві-
ту внаслідок спрямованих нападів, 
вибухів, обстрілів. Найбільше пра-
цівників медіа вбито в Мексиці (14), 
далі йдуть Афганістан (10), Пакистан 
(9), Індія (8), Філліпіни та Сирія (по 4), 
Нігерія і Ємен (по 3), Іраку та Сомалі 
(по 2), в Бангладеші, Камеруні, Гон-
дурасі, Парагваї, Швеції та Росії вби-
ли по 1 журналісту.

В IFJ також підрахували, що за-
раз у світі ув’язнено 229 журналіс-
тів, найбільше працівників медіа за 
гратами в Туреччині (67). 

Міжнародна федерація журна-
лістів публікує щорічний звіт з 1990 
року, за цей час у світі вбили 2680 
працівників ЗМІ.

Національну премію України 
імені Тараса Шевченка отримує 

мігрантка зі США
Традиційно в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, Ко-

мітет Національної премії, що носить ім`я поета, оголосив визначе-
ні ним імена лауреатів 2021 року. До фінального відбору на головну 
творчу премію держави були допущені кілька десятків кандидатів з їх-
німи творами. 

Як і зазвичай, головна увага громадськості була приділена номі-
нації «Література», адже й премія носить ім`я геніального письменни-
ка. У номінації «Література» лауреаткою визнана письменниця Оксана 
Луцишина за книгу «Іван і Феба». Роман розповідає про події в Україні 
в основному у 90-ті роки, у книзі Ужгород, Львів, врешті Київ, револю-
ційні події на Майдані. 

Оксана Луцишина народилася у 1974 році в Ужгороді в родині фі-
лологів. Закінчила факультет романо-германської філології Ужгород-
ського державного університету. Під час навчання проходила стажу-
вання у Канзаському університеті в США. Працювала викладачкою 
англійської і французької мов. Нині мешкає у місті Остін, штат Техас, 
США, викладає українську літературу в Техаському університеті.

Переможцем в номінації «Публіцістика і журналістика» став Ста-
ніслав Асєєв з книгою «В ізоляції». У книзі Асєєв пише про своє пере-
бування в полоні проросійських сил в окупованому Донецьку, куди він 
потрапив у травні 2017 року та був звільнений 29 грудня 2019 року.

У номінації «Кіномистецтво» переміг фільм «Атлантида» Валентина 
Васяновича, який розповідає про життя Донбасу після майбутньої пе-
ремоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій. В 
«Атлантиді» події розвиваються у 2025 році. 

У категорії «Візуальне мистецтво» лауреатом став Борис Михай-
лов з проєктом «Випробування смертю». Проєкт складається з масш-
табних світлин.

У категорії «Музичне мистецтво» лауреат – музичне агентство 
«Ухо» з циклом «Архітектура голосу».

У номінації «Театральне мистецтво» перемогли Сергій Маслобой-
щиков, Наталія Рудюк і Олександр Бегма за виставу «Verba» за моти-
вами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного ака-
демічного драматичного театру імені Івана Франка (Київ).

Годі вже переводити 
стрілки, але чому 

парламент «заморожує» 
зимовий час?

Переведення годинника на літній час 
2021 року в Україні заплановане в ніч із 
27 на 28 березня о 03.00. Стрілки годин-
ника переводяться на одну годину вперед.

Перехід на літній час щорічно відбу-
вається в останню неділю березня. А в 
останню неділю жовтня стрілки годинника 
знову переводять на зимовий час – на го-
дину назад. Така зміна часу в нашій краї-
ні здійснюється з 1996 року відповідно до 
постанови Кабінету міністрів.

Сезонне переведення годинників є 
причиною численних суперечок. Так, з од-
ного боку, вважається, що воно допома-
гає скоротити витрату електрики, але з 
іншого – може негативно позначатися на 
самопочутті людей.

Недавно, наприкінці лютого, Верхо-
вна Рада ухвалила в першому читанні за-
конопроект, що передбачає скасування в 
Україні переходу із зимового на літній час 
та навпаки. В разі ухвалення закону за-
вершиться затяжна епопея зі смиканням 
двічі на рік на зимовий і літній час. Це вже 
зробили багато країн.

Але чомусь згідно з новим законом 
пропонується встановити, тобто залиши-
ти саме нинішній, зимовий час. Ця ідея 
викликала в суспільстві чималу критику. 
Адже доволі сумнівною при цьому зимо-
вому часі є так звана «економія електрое-
нергії», коли за зимовим часом темніє уже 
у 4-й дня, а в похмурі дні й раніше. 

Між іншим, у вересні 2011 року Вер-
ховна Рада ухвалювала постанову про 
скасування переходу тої осені на зимовий 
час, відтак надалі про збереження єдино-
го часу протягом всього року, і саме літ-
нього. Але невдовзі, вже у жовтні, ця по-
станова чомусь була скасована. 

В Будинку профспілок, 
штабі Революції гідності, 

Майдану, відкрили 
покерний клуб

Міністр культури та інформполітики 
України Олександр Ткаченко заявив, що 
вважає неправильним відкриття розва-
жального закладу в Будинку профспілок 
на Майдані Незалежності та хоче публіч-
ного обговорення щодо цього питання.

«Вважаю неправильним відкриття 
розважального закладу будь-якого на-
прямку у місці, де сталися трагічні події 
Революції Гідності. Натомість варто було 
б додатково підтримати Музей Революції 
Гідності, який частково діє в цьому місці 
пам’яті та виконує свою важливу суспіль-
ну місію з утвердження цінностей грома-
дянського суспільства та боротьби україн-
ців за свої права».

Ткаченко запропонував організува-
ти відкрите обговорення цього питання, а 
також провести зустріч за участі керівни-
цтва Федерації профспілок України, адво-
катів та членів сімей Небесної сотні, МКІП, 
КМДА, громадськості, журналістів та всіх 
небайдужих патріотів України.

У Будинку профспілок, що на Майда-
ні незалежності в Києві,недавно відкри-
ли покерний клуб, про що повідомив клуб 
спортивного покеру «Full House».

Будинок профспілок був штабом під 
час Революції гідності. Під час найбільш 
трагічних подій на фініші Майдану – штур-
мі силовиками Майдану і його штабу, в Бу-
динку профспілок сталася пожежа, в якій 
загинули мінімум двоє людей. 

У Будинку профспілок уже намагали-
ся відкрити заклади харчування: KFC, «Ка-
ратєль» та «L’kafa». Після скандалів Феде-
рація профспілок визнала, що відкривати 
розважальні заклади в Будинку профспі-
лок недоцільно.

У 2018 році в Україні визнали покер 
видом спорту, пояснивши це тим, що спор-
тивний покер – інтелектуальна гра, а не 
азартна.

У 2020 році Верховна Рада легалізу-
вала гральний бізнес. Але казино й граль-
ні автомати можна розміщувати лише в 
готелях, а Будинок профспілок не є таким 
закладом.

Forbes Україна оновив рейтинг мільярдерів 
України. Статки більшості українських мільярдерів 
зросли.

Рінат Ахметов. Статки найбагатшої людини в 
Україні зросли до 7,6 млрд. доларів. Активи: 

Метінвест 3,3 млрд.
ДТЕК 2,1 млрд.
Нерухомість 0,7 млрд.
ПУМБ 0,3 млрд.
Лемтранс 0,3 млрд.
Інші активи 0,9 млрд.
Віктор Пінчук. Статки зросли до 2,5 млрд. дол. 

У червні 2020 року Forbes Україна оцінював його в 
1,4 млрд. Активи:

Нерухомість 0,8 млрд.
Грошові кошти 0,7 млрд.
Interpipe 0,5 млрд.
Інші активи 0,5 млрд.
Костянтин Жеваго. Статки зросли до 2,1 млрд. 

дол. У червні 2020 року Forbes Україна оцінював 
його в 1,1 млрд. Активи:

Ferrexpo 1,4 млрд.
Arterium 0,3 млрд.
Грошові кошти 0,3 млрд.
Інші активи 0,1 млрд.
Ігор Коломойський. Статки зросли до 1,8 млрд. 

дол. У червні 2020 року Forbes Україна оцінював 
його в 1 млрд. Активи:

Нафтогазові активи 0,7 млрд.
Металургійні активи 0,4 млрд.
Грошові кошти 0,2 млрд.
Нерухомість 0,1 млрд.
Дніпроазот 0,1 млрд.
Медіа 0,1 млрд.
Інші активи 0,2 млрд.
Геннадій Боголюбов. Статки зросли до 1,7 

млрд. дол. У червні 2020 Forbes Україна оцінював 
його в 1,2 млрд. Активи:

Нафтогазові активи 0,7 млрд.
Грошові кошти 0,5 млрд.
Інші активи 0,5 млрд.
Петро Порошенко. Статки зросли до 1,6 млрд. 

дол. У червні 2020 року Forbes Україна оцінював 
його в 1,4 млрд. Активи:

Roshen 1,1 млрд.
Грошові кошти 0,2 млрд.
Укрпромінвест-Агро 0,1 млрд.
Інші активи 0,2 млрд.
Вадим Новинський. Стан 1,4 млрд. дол. У черв-

ні 2020 року Forbes Україна оцінював його в 810 
млн. Активи:

Метінвест 1,1 млрд.
Грошові кошти 0,1 млрд.
Enwell Energy 0,1 млрд.
Інші активи 0,1 млрд.

Олігархи України все багатіють

У Білорусі порушено 
понад 2,5 тисячі 

кримінальних справ проти 
учасників протестів

Таку цифру озвучив 7 березня, в ефі-
рі телеканалу «Білорусь-1» заступник мі-
ністра внутрішніх справ Геннадій Казаке-
вич. За його словами, справи заводилися 
за статтями про масові заворушення, по-
шкодженні майна, хуліганство, образу, на-
клеп, погрози або насильство щодо пра-
цівників міліції та військовослужбовців 
внутрішніх військ.

Масові акції протесту проти фальси-
фікації результатів голосування спалах-
нули в Білорусі відразу після президент-
ських виборів 9 серпня минулого року, 
коли ЦВК знову оголосила переможцем 
Олександра Лукашенка. Протестуючі ви-
магають проведення нових, чесних вибо-
рів і звільнення політв’язнів, а також при-
пинення свавілля силовиків щодо протес-
туючих.

В ході протестів фізично постраждали, 
були арештовані і затримані тисячі людей, 
в тому числі десятки журналістів. Дев’ять 
людей загинули. Останнім часом протест-
ні акції носять локальний характер.

Євросоюз ввів санкції відносно Лука-
шенка і його оточення.

Третина дітей сидять в Інтернеті 
3 – 5 годин на день

Третина дітей шкільного віку, які мають доступ до Інтер-
нету, проводять у мережі від 3 до 5 годин щодня.

Такі дані оприлюднені в аналітичному звіті за результа-
тами кількісного дослідження на тему «Сексуальне насиль-
ство над дітьми та сексуальна експлуатація дітей в Інтернеті 
в Україні».

Згідно зі звітом, майже 34% дітей віком від 6 до 17 років 
щодня присвячують від 3 до 5 годин перебуванню в мережі 
Інтернет. Ще 13 % дітей проводять в Інтернеті від 5 до 7 год, а 
10% – більше 7 годин щодня.

1–2 години щодня користуються Інтернетом ще 28% осіб. 
Лише 5% респондентів користуються Інтернетом менше, ніж 
годину на день.

При цьому на навчання дві третини дітей витрачають в 
Інтернеті менше 2 годин на день, 28% – менше години та 37% 
– від 1 до 2 годин. Ще майже 16% витрачають на навчання в 
Інтернеті 3–5 годин, і ще близько 5% – більше 5 годин. 9% ді-
тей не користуються Інтернетом для навчання взагалі.

Як зауважили автори дослідження, на момент проведен-
ня опитування час на навчання – це виконання домашніх за-
вдань, заняття з репетитором та підготовка до екзаменів.

Дослідження було проведено міжнародною благодійною 
організацією «Служба порятунку дітей» у партнерстві із Упо-
вноваженим Президента України з прав дитини протягом 15 
грудня 2020 року – 20 січня 2021 року. Було опитано 4700 
респондентів. Це діти шкільного віку (6–17 років), які мають 
доступ до інтернету і користуються ним не рідше, ніж раз на 
тиждень.

Щодня читають 
тільки 8% українців 

В Україні 27%в людей читають 
більше ніж раз на тиждень. Водно-
час щоденних читачів в Україні тіль-
ки 8%.

 Про це розповіла директорка 
Українського інституту книги Олек-
сандра Коваль під час Всеукраїн-
ського форуму «Україна 30. «Культу-
ра. Медіа. Туризм».

«Можна побачити, як разюче 
відрізняється ситуація з читанням в 
Україні і в кількох європейських кра-
їнах. Скільки людей читає регуляр-
но, тобто більше ніж раз на тиждень, 
чи мінімум раз на тиждень? І якщо в 
Італії цей показник 56%, в сусідній з 
нами Польщі 36%, то в Україні таких 
читачів, які читають книжку більш 
ніж раз на тиждень, лише 27%».

Вона зазначила, що цей відсо-
ток читачів в Україні постійно падає. 

«Трохи зросли продажі елек-
тронних книжок, чи через інтер-
нет-книгарні, а не через стаціонар-
ні книгарні. Але це лише трошечки, 
і зовсім не відповідає тим трендам 
і тенденціям, які ми можемо спо-
стерігати в інших країнах світу, де 
справді є реальне зростання на 7–9 
відсотків продажів за результата-
ми року. В Україні ми навпаки ма-
ємо падіння на 50%. І це дуже сум-
но, бо означає, що книжка явно не 
належить до пріоритетних покупок і 
до пріоритетів проведення вільного 
часу», сказала вона.
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150-річчя з дня народження ге-
ніяльної Поетеси Лесі Українки було 
величаво і різноманітно відзначе-
не просвітянами в різних частинах 
України. Особливу увагу було звер-
нено на молодь і її участь у заходах.

Голова Хмельницької обласної 
«Просвіти» Віталій Міхалевський 
повідомив, що святкування ювілею 
Лесі Українки просвітяни Хмель-
ниччини здійснили поїздкою до м. 
Славути, де в 1904 році перебу-
вала Леся Українка на лікуванні. У 
спогадах колишнього вчителя Сла-
вутської школи записано: « У Сла-

вуту, до кумисолікарні, приїжджа-
ла пити кумис від сухоти якась гар-
на жінка-панночка. Люди казали, 
що ця вродлива та худорлява пан-
ночка є великою українською пое-
тесею, вченою і мудрою людиною». 
В 2018 р. на місці кумисолікуваль-
ні було відкрито пам’ятник Лесі 
Українці та її чоловікові Клименту 
Квітці ( перший і єдиний пам’ятник 
в Україні, де вони разом). А заступ-
ник голови «Просвіти» Хмельниць-
кого Ніна Гаврилюк (Шмурікова) 
написала вірш «Лесі Українці на 
150-річчя».

Іван Вєтров, голова обласної 
«Просвіти» Рівного, переслав ін-
формації про обласні конкурси для 
молоді: «Читці-декляматори» та «Інс-
ценізація», в яких узяло участь 400 
учнів (по відео) з різних закладів 
загально середньої освіти Рівнен-
щини. Переможці отримали дипло-
ми та грошові премії із фонду Това-
риства Української Мови, м. Чика-
го, США.

Голова Полтавської обласної 
«Просвіти» Микола Кульчинський, 
недавно обраний депутатом облас-
ної Ради, постарався, щоб Департ-

мент з інформаційної діяльності ви-
ділив кошти на видання «Вибрано-
го» Лесі Українки. Пан Микола пла-
нує бути в усіх бібліотеках області, 
куди буде передано видання і зу-
стрічатися з читачами.

В Харкові  виходить «Журав-
лик», щомісячна газета для дітей 
та дорослих, заснована обласною 
«Просвітою». Головний редактор, 
Анатолій Кіндратенко був довго-
літнім головою обласної «Просві-
ти». В газеті безліч цікавої інфор-
мації, твори дітей і вчителів, на-
родознавчі матеріяли, творчість 

читачів та історія. В газеті за лю-
тий подана цікава передова стат-
тя «150 років від Дня народжен-
ня Лесі Українки» філолога Ніни 
Горбань.

Товариство Української Мови 
ім. Шевченка (ТУМ-Чикаго, США) 
радо допомагає «Просвітам» в Укра-
їні у їхній важній, невтомній праці у 
вихованні молоді, яка шануватиме 
свою мову, свою культуру і захища-
тиме свою державу.

Віра БОДНАРУК,
голова ТУМ (США), професор 

Книги для українських 
шкіл закордону

На прохання Державного комітету телеба-
чення і радіомовлення України українські ви-
давці підготували україномовні книги для субот-
ніх і недільних шкіл за кордоном. Комітет звер-
нувся з проханням підтримати Міністерство за-
кордонних справ України у проведенні заходів 
для закордонних українців із відзначення юві-
леїв Лесі Українки (150-річчя з дня народжен-
ня), Григорія Сковороди (300-річчя з дня наро-
дження), Василя Стефаника (150-річчя з дня на-
родження) та передати українським суботнім 
і недільнім школам за кордоном україномовні 
друковані видання.

На листи 
в і д г у к н у л а с я 
низка видав-
ців. Зокрема, 
державне спе-
ц і а л і з о в а н е 
в и д а в н и ц т в о 
«Либідь» гото-
ве передати 
33 назви кни-
жок, видавництво художньої літератури «Дні-
про» підготувало для відправки 17 назв книг. 
«Веселка» має бажання передати 21 назву ви-
дань. «Мистецтво» запропонувало поповнити 
бібліотеки українських шкіл за кордоном мис-
тецькими альбомами. Видавничий дім «АртЕк» 
підготував до відправлення науково-популярні 
видання. Загалом на задоволення культурних 
потреб закордонних українців зібрали понад 
80 назв книг. Долучитися до акції ще можуть 
інші видавці.

У Нью-Йорку відбувся 
другий Фестиваль 

української сучасної музики
Це вже другий такий Фестиваль, що відкри-

ває можливості для громади та розвитку укра-
їнської культури у США. 

Цьогорічний фестиваль, який через поши-
рення COVID-19 організували в онлайн форма-
ті, тривав три дні. Він був присвячени 30-річчю 
незалежності України.

«Ми намагалисяч об’єднати українських 
композиторів різних поколінь. Для мене як для 
музикознавиці бачити цю безпрервність в іс-
торії української музики, спльні риси у техніці і 
в 1960-х і у 2010-х роках просто неймовірно», 
розповіла директорка Фестивалю Лія Бетстоун.

Виступи музикантів були записані та підго-
товленні до трансляції заздалегідь.

Марина Приходько, директорка з марке-
тингу розповідає: «Ми пропонували партнер-
ство з різними українськими організаціями за 
кордоном. Не тільки в США, не тільки в Кана-
ді навіть, а й у Великій Британії в Австралії та 
різних країнах, тому в нас цього року аудиторія 
дуже різноманітна».

Валерія Шолохова, українська віолонче-
лістка, вже 20 років мешкає у Нью-Йорку: «У 
Нью-Йорку не так багато українських заходів, 
тож мені було дуже приємно чути, що щось нове 
починається. Я дуже пишаюся, що могла грати 
у цьому фестивалі.»

За словами Дори Хом’як, президентки гро-
мадської організації «Разом», яка і заснувала 
фестиваль, одна з амбітних цілей проєкту – ви-
вести українську музику на новий світовий рі-
вень. І даний фестиваль є кроком до цього.

«Організатори планують надалі знайоми-
ти американську аудиторію з сучасною укра-
їнською музикою і сподіваються, що наступ-
ного року фестиваль відбудеться в реально-
му форматі на престижних нью-йоркських 
майданчиках».

Просвітяни вшанували пам’ять Лесі Українки 

Українська 
діаспора закликала 

посилити тиск 
на Росію

Міжнародній спільноті треба 
розширити санкції проти Росій-
ської Федерації, аби примусити її 
припинити окупацію Автономної 
Республіки Крим. Про це йдеться 
у заяві Конґресу українців Кана-
ди із нагоди Дня спротиву росій-
ській окупації Криму. «Міжнарод-
на спільнота та усі цивілізовані 
народи підтримують суверенітет і 
територіальну цілісність України», 
зазначили в організації. «Кіль-
ка днів тому КУК провів брифінг 
для канадського уряду, закли-
кавши до запровадження санк-
цій проти російських та окупацій-
них посадовців, відповідальних 
за грубі порушення прав люди-
ни громадян України», розповіли 
діаспоряни.

На прикладі 
Шевченка – 

про культурні 
зв’язки України 

та США
У Посольстві США в Україні 

у 207-й день народження Тара-
са Шевченка нагадали про його 
зв’язки з Сполученими Штата-
ми та дружбу з афроамерикан-
ським актором Айорою Олдри-
джем. 

 Скот Вітмор, заступник ата-
ше з питань освіти та культури ди-
пломатичного представництва, 
у відеоролику, оприлюдненому 
у Twitter, зазначив, що поет і ак-
тор познайомилися у Петербур-
зі, куди Айра приїхав із гастро-
лями 1858-го. «Не знаючи спіль-
ної мови, Тарас і Айра спілкува-
лися за допомогою мистецтва і, 
кажуть, їм це добре вдавалося. 
2014 року випускниця програми 
Фулбрайта Вірляна Ткач за під-
тримки Посольства США в Укра-
їні поставила виставу «Темна ніч, 
Ясні зорі» про знайомство Тараса 
з Айрою Олдриджем».

Він додав, що американ-
ське дипломатичне представ-
ництво в Києві через Фонд по-
слів зі збереження культурної 
спадщини допомогло повернути 
до України з США багато листів, 
документів, малюнків Шевчен-
ка, а також рукописний «Коб-
зар». Аташе поінформував, що 
на гроші цього гранту цінні па-
пери Тараса Шевченка були від-
реставровані, для них створили 
каталог.

Він також зазначив, що 
пам’ятники видатному україн-
ському поетові встановлені у Ва-
шинґтоні та ще у кількох великих 
і малих містах країни. «Культурний 
та історичний зв’язок між нашими 
двома країнами дуже тісний», ак-
центував п. Вітмор.

Вшанували 
Тараса Шевченка

У Башкортостані українські діти – ви-
хованці шкіл, в яких вивчається українська 
мова, долучилися до акції з вшанування Та-
раса Шевченка.

 Про це йдеться на сторінці Спілки укра-
їнських жінок, які живуть в РФ. 

«На світлинах – учасники Шевченків-
ських читань у Башкортостані – учні та вчи-
телі загальноосвітніх шкіл с. Золотонош-
ка Стерлітамацького району, с. Іваненково 
Благоварського району, с. Степанівка Аур-
газинського району та недільних шкіл рес-
публіки: «Злагода-Согласіє», Школа ім.Т. Г. 
Шевченка з м.Уфи та українська недільна 
школа м.Салават… Дякуємо дуже за участь! 
Чудові світлини! Золоті наші діточки! Завдя-
чуємо вчителям цих шкіл, за пропагуван-
ня української мови на теренах Республіки 
Башкортостан», йдеться повідомленні.

* * *
Колектив посольства України в Узбе-

кистані на чолі з послом Миколою Доро-
шенком та спільно з українською та крим-
ськотатарською діаспорами Узбекистану 
вшанували пам’ять Тараса Шевченка біля 
пам’ятника Кобзареві у Ташкенті.

У центрі Риги біля пам’ятника Тарасу 
Шевченку, прикрашеного прапорами Укра-
їни та Латвії, відбулась церемонія з нагоди 
207-річчя від дня народження Кобзаря. Та-
кож такі урочисті заходи відбулися у Литві, 
Польщі, Вірменії, Північній Македонії, Китаї. 
А в італійському місті Флоренція відкрили 
пам'ятник Шевченку.

СФУЖО заснувала 
стипендію 

імені Анни Кісіль
С в і т о в а 

ф е д е р а ц і я 
у країнських 
жіночих орга-
нізацій засну-
вала стипен-
дію для ви-
вчення укра-
їнської мови 
імені своєї 
голови, відомої діячки української діаспори 
Анни Кісіль, котра відійшла у вічність у лис-
топаді минулого року.

Завдяки цій стипендії п’ять українок із 
діаспори зможуть стати слухачами курсів 
української мови на Міжнародних школах 
україністики «Крок до України», заснованих 
Міжнародним інститутом освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою Національного універ-
ситету «Львівська політехніка».

Анна Кісіль за життя регулярно підтри-
мувала освітні проєкти серед діаспори та в 
Україні, зокрема, стала меценатом видан-
ня першого підручника з української мови 
як іноземної «КРОК-2», створеного за між-
народними стандартами у МІОК, та сприяла 
розвитку освітнього порталу «Крок до Укра-
їни» МІОК.

Багатолітній голова Ліґи 
українських політв’язнів 

Богдан Качор відійшов у вічність
У США на 97-му році життя помер Богдан Качор, голова 

Світової ліґи українських політичних в’язнів. Уродженець с. 
Лешнів на Львівщині Богдан Качор у роки Другої світової ві-
йни через причетність до ОУН сидів у казематах Бродів, Зо-
лочева та на Лонцького у Львові. Згодом перебував у нацист-
ських таборах Аушвіц, Маутгаузен та Ебензе.

Після звільнення з полону 
американськими військами за 
якийсь час еміґрував до Арґен-
тини, де взяв активну участь у 
громадсько-політичному жит-
ті української діаспори. Зокре-
ма, був головою Центрального 
товариства «Просвіта» в Буе-
нос-Айресі, членом Товариства 
української студіюючої молоді ім. М. Міхновського, співзас-
новником і скарбником Українського інформативно-видав-
ничого інституту, який видавав часопис «Вільна Україна» та 
книжки іспанською мовою про визвольну боротьбу в Україні.

Після переїзду з Арґентини до США в середині 1970-х рр. 
одразу долучився до громадсько-політичного життя тамтеш-
ньої української діаспори. Понад 20 літ очолював відділ Ор-
ганізації оборони чотирьох свобід України в Нью-Йорку, до-
вший час був секретарем її Головної управи. Належав до 
Управи фундації Українського вільного університету в Нью-
Йорку, де виконував функції фінансового секретаря.

Впродовж багатьох років Богдан Качор був секретарем 
Союзу українських політичних в’язнів у США та членом Упра-
ви Світової ліґи українських політичних в’язнів, а з 1998-го її 
очолював. 

Богдан Качор відомий своєю добродійною та меценат-
ською діяльність. Брав дієву участь у спорудженні пам’ятників 
Тарасу Шевченкові в Буенос-Айресі (Арґентина) та в Енкар-
насіоні (Параґвай), воїнам ОУН-УПА на цвинтарі Святого Духа 
в Гемтонбурзі (штат Нью-Йорк), Петрові Федуну («Полтаві») у 
Бродах Львівської області, Степанові Бандері у Бучачі Терно-
пільської області, виданні численних книг про національно-
визвольний рух.

Проєкт із акцентом 
на етнічних українців

Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр 
підготував новий проєкт із усної історії Ukrainian By Choice. 
Про це повідомили в Конґресі українців Канади. «Українець 
за вибором» досліджує етнічну приналежність людей, у кого 
один із батьків є українцем, а другий має інше етнічне похо-
дження. Усі респонденти розмовляють українською як дру-
гою чи третьою мовою, дуже пишаються своєю українською 
спадщиною та є в різній мірі активними членами української 
громади», йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту представлена серія інтерв’ю з людьми, 
багато хто з яких мав батьків-українців (або бабусь і дідусів), 
котрі свого часу еміґрували до Північної Америки з України 
здебільшого з політичних причин. Більшість учасників про-
єкту народилися в Канаді чи США у 1950-1980 рр., у той час, 
коли Україна не була вільною. Для їхніх батьків було дуже 
важливим, аби діти підтримували українську культуру, мову 
та традиції, тому віддавали їх до українських вечірніх шкіл, 
танцювальних гуртків і молодіжних організацій.

Ставши дорослими, ці люди переважно вважають себе 
канадцями, котрі мають українське походження, дехто – 
українськими канадцями. Багато хто відвідував Україну за 
радянських часів до 1991-го, ще дужче відчувши це почуття 
приналежності. А згодом у Канаді вони брали участь у бороть-
бі за незалежність України 1991 року.

Аріадна Охримович, інтерв’юерка проєкту та дослідниця, 
зауважила: «Замолоду дехто боровся зі своєю ідентичністю 
– або через відчуття, що нехтує своєю іншою етнічною при-
належністю, або через прийняття українською громадою не 
повною мірою, чи хтось із їхніх українських батьків був над-
мірно владним і вольовим. Зараз, у дорослому віці, ці люди 
служать українській громаді у різний спосіб – як музиканти та 
виконавці, політики, керівники й організатори громад тощо».

Іроїда Винницька, координаторка ініціативи, зазначила, 
що метою проєкту «Українець за вибором» є записати істо-
рію життя респондентів, у т. ч. опис родини, де зростала лю-
дина, школи, яку вона відвідувала, інформацію про місця ро-
боти тощо. 
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Дві третини тропічних 
лісів знищені 
або занепали

Про це йдеться у звіті некомерційної організа-
ції Rainforest Foundation Norway.

Втрата лісів також є основною причиною ви-
кидів, що викликають потепління клімату, оскільки 
густа тропічна лісова рослинність – найбільший жи-
вий резервуар вуглецю.

Вирубування лісу і переорієнтування земель – 
в основному для сільського господарства – знищи-
ли 34% первинних вікових тропічних лісів у світі і 
призвели до занепаду ще 30%. Це зробило їх більш 
уразливими для пожеж і руйнувань.

Більше половини руйнувань з 2002 року при-
пали на район південно американської річки Ама-
зонки. Друге місце за площею знищення тропічних 
лісів посідають острови Південно-Східної Азії, які в 
основному належать Індонезії. Третє місце – Цен-
тральна Африка (велика частина руйнувань припа-
дає на басейн річки Конго).

Загальні втрати лісів з 2002-го по 2019 рік 
більше площі Франції (643 тис. км2).

Амазонка в останні десятиліття перебуває під 
сильним тиском, оскільки сільськогосподарський 
бум змусив фермерів і спекулянтів землею спалю-
вати ділянки землі для вирощування сої, яловичини 
та інших культур. Все ж. Амазонка залишається вті-
ленням надії на збереження того, що залишилося 
від тропічних лісів. На Амазонку і її сусідів – річку 
Оріноко і тропічні ліси Анд – припадає 73,5% збере-
жених незайманих тропічних лісів.

У Норвегії побудують 
перший у світі морський 

тунель для суден
Міністерство транспорту і комунікацій Норвегії 

повідомило про виділення фінансування проекту і 
визначило перші завдання по початку будівельних 
робіт. Серед них – запуск процесу з придбання зем-
лі в районі будівництва тунелю та створення проек-
тної організації. 

Очікується, що перший етап реалізації проекту 
завершиться вже в цьому році, на нього виділять 
8,8 млн доларів з держбюджету Норвегії. Загальні 
інвестиції в проект оцінюються в 330 млн доларів.

Якщо все піде за планом, то перший в світі ту-
нель для суден буде відкритий в 2025-2026 році. 
Загальна протяжність тунелю складе близько 1,7 
км; висота – 37 метрів; ширина – 27 метрів; дозво-
лена осадка суден – до 12 метрів, а розрахункова 
пропускна здатність – близько 100 суден на добу.

Тунель пройде під горою заввишки більше 300 
метрів. У процесі спорудження планують вивезти 
баржами близько 3 млрд кубометрів твердих гір-
ських порід. Все будівництво займе близько чоти-
рьох років.

Півострів Стад огинають не менше 20 суден 
за добу, а з відкриттям нового морського тунелю 
їх кількість може значно збільшитися. Рух в тунелі 
буде односторонній, напрямок – змінюватися що-
години.

У Венесуелі величезна 
інфляція: 

вводять банкноту 
в мільйон боліварів 
 Через економічну кризу і стрімку інфля-

цію у Венесуелі з 8 березня ввели в обіг три 
нові банкноти – номіналом 200 і 500 тисяч і 
один мільйон болівар.

На лицьовій стороні усіх трьох нових банкнот 
зображений Симон Болівар – лідер боротьби за 
незалежність іспанських колоній у Південній 
Америці та другий президент Венесуели.

Хоча нові банкноти сталим найбільшими у 
Венесуелі, високої вартості вони не матимуть. 
Банкнота у 200 тисяч коштує лише 0,11 дола-
ра, у 500 тисяч – 0,27 долара, у мільйон – 0,53 
долара.

В Японії чиновника 
звільнили через 

вечерю за рахунок 
бізнесменів

Черговий високопоставлений чиновник 
знятий з посади у зв'язку з прийняттям дорогих 
частувань від представників бізнесу. Колиш-
ній заступник міністра загальнонаціональних 
справ і комунікацій Ясухико Танівакі переве-
дений на нижчу посаду – до секретаріату мініс-
терства – за порушення закону про етику держ-
службовців, оскільки брав частування від ке-
рівництва телекомунікаційної корпорації NTT. З 
вересня 2018 року по липень 2020 року Таніва-
кі тричі вечеряв за рахунок бізнесменів на суму 
близько 107 тис. Ієн (близько 1000 доларів).

Згідно із законом про етику держслужбов-
ців в Японії, чиновник повинен заздалегідь 
повідомити своє відомство, якщо його часту-
вання перевищують суму 10 тис. Ієн (близько 
100 доларів).

Розслідування також встановило раніше, 
що директор відділу глобальної стратегії мініс-
терства Ейдзі Макігуті і прес-секретар кабіне-
ту міністрів Японії Макіко Ямада також отри-
мували частування від керівництва NTT. Хоча 
вони стверджували, що самі заплатили за їжу 
в ресторані, розслідування виявило, що часту-
вання коштували більше тієї суми, що їм дове-
лося сплатити. Днями Ямада пішла у відставку.

У Росії померла 
остання носійка 
берингівського 

діалекту 
алеутської мови

У Росії на Камчатці помер-
ла остання носійка берингів-
ського діалекту алеутської 
мови Віра Тимошенко. Їй було 
93 роки.

Жінка померла на острові Бе-
ринга в селі Нікольське Алеут-
ського району. Вона багато років 
займалася збереженням алеут-
ської культури.

Дуже близька мова поки що 
зберігається на Алеутських остро-
вах (США), є кілька носіїв на ост-
рові Атка, але в Росії більше тих, 
хто говорить цією мовою, немає. 
І при цьому американський діа-
лект все-таки відрізняється до-
сить сильно.

Тимошенко народилася в 
1927 році в селі Нікольсько-
му. З 1959 і до 1982 року завіду-
вала Алеутським районним дер-
жавним архівом. До останніх 
днів продовжувала консультува-
ти російських й іноземних фахів-
ців з алеутської мови та культу-
ри, а також перекладала прозу 
і вірші.

Алеутська мова – єдина мова 
в алеутській гілці ескімосько-
алеутської групи, раніше широ-
ко використовувалася корінним 
населенням Алеутських остро-
вів, островів Прибилова, Коман-
дорських островів і півострова 
Аляска.

За даними експертів, залиша-
ється приблизно 100-150 актив-
них носіїв алеутської мови.

Для ремонту шпиля собору Нотр-Дам 
де Парі у Франції, який реконструюють піс-
ля великої пожежі у квітні 2019 року, по-
винні зрубати близько двох тисяч дубів. 
Дерева будуть відібрані в кількох регіонах 
Франції. Деревину повинні просушити, це 
займе близько 1 - 1,5 року.

Дуби відбирали за їх виняткову якість. 
Крім поважного віку, вони мають біль-
ше 40 метрів у висоту і в діаметрі більше 
1 м. Їх будуть рубати в публічних і приват-
них лісах. Вже надійшло багато заявок на 
поставку дубової деревини від приватних 
осіб.

Однак, у Франції вже понад 41 500 лю-
дей підписали петицію, що закликає від-
мовитися від використання столітніх дубів 
для реконструкції згорілого шпилю Собо-
ру в його оригінальному вигляді. Автори 
тексту петиції назвали це «екоцидом і бо-
жевіллям», наполягаючи, що сучасні тех-
нології пропонують інші рішення, менш 
шкідливі для довкілля. 

Рішення про відбудову конструкції 
шпиля з дуба ухвалили, щоб відновити 
його у повністю оригінальному вигляді. У 
деяких інших соборах у Франції в таких ви-
падках використовували бетон. 

Для основи, що тримає всю конструк-
цію шпилю, спершу необхідно буде зру-
бати 1000 дубів 230-річного віку у 2021 
році. Згодом знадобиться ще тисяча де-

рев — вже безпосередньо для каркасу 
шпилю. 

Втім, прихильники реконструкції з де-
ревини наполягають, що ліси все одно ви-
рубуються на деревину, і це звичайна гос-
подарська діяльність. Національний офіс 
управління лісами наводить цифри, що 
1000 дубів – це лише 0,1% дубів, які що-
річно вирубуються для комерційного про-
дажу – будівництва або виготовлення ме-
блів. «Дерев висаджують більше, ніж руба-
ють - 3 мільйони проти 2 мільйонів щоріч-
но», зазначають в Офісі. 

Знаменитий Собор Паризької Богома-
тері – одна з головних історичних пам`яток 
Парижу. Собор сильно постраждав від по-
жежі 2019 року, коли його величезний 
шпиль обвалився зовсім. 

Для відновлення Собору Паризької Богоматері 
зрубають дві тисячі столітніх і двохсотлітніх дубів

Найбагатша жінка 
світу вийшла заміж 

за вчителя
Колишня дружина найбагатшої люди-

ни планети, засновника компанії Amazon 
Джеффа Безоса – Маккензі Скотт ви-
йшла заміж за викладача природничих наук 
з Сіетла. 

У вересні 2020 року колишня дружина Без-
оса стала найбагатшою жінкою в світі. В ході 
процесу про розлучення вона отримала від чо-
ловіка, чий статок оцінюється в $ 170 млрд, 
4% акцій Amazon, ринкова вартість яких в 
день підписання паперів становила близько 
$ 35 млрд.

Маккензі і Джефф Безос зустрілися в 
1992 році, коли працювали в хедж-фонді 
DE Shaw. Через рік вони одружилися і пе-
реїхали в Сіетл. Пара виховує чотирьох ді-
тей: трьох рідних синів і дочку, усиновлену 
з Китаю.

Домогосподарка Маккензі написала дві ху-
дожні книги, її дебютний роман «Випробування 
Лютера Олбрайта» в 2006 році отримав нагоро-
ду «Американська книга». Подружжя прожило 
разом 25 років, але в середині 2019 року оголо-
сили про розлучення. Про його причини не пові-
домляється.

У грудні 2020 року Маккензі напи-
сала на своїй платформі, що з момен-
ту розриву з Безосом віддала зі своїх стат-
ків на бюлагодійність понад 4 мільярди 
доларів.

Новий чоловік Маккензі Скотт - Ден Джуетт 
більшу частину свого життя займався викла-
дацькою діяльністю. І тепер одружився «на одній 
з найбільш щедрих і добрих людей», написав він 
в інтернеті. 

У свою чергу Джефф Безос щасливий за ко-
лишню дружину, а її обранця вважає «хорошим 
хлопцем».

Музей Біблії у Вашингтоні повернув Єгип-
ту близько 5000 стародавніх артефактів після 
того, як було доведено, вони були незаконно 
ввезені в Сполучені Штати під час «Арабської 
весни».

За даними Міністерства туризму і старо-
житностей Єгипту, ці предмети включають 
«близько 5000 рукописів і фрагментів папіру-
су з текстами на коптською, ієратичною і де-
мотичною мовами, а також грецькою мовою; 
рукописи християнських релігійних молитов; 
окрім того ряд похоронних масок, частини трун, 
голови кам’яних статуй і групи портретів покій-
них».

«Доктор Хішам Аль-Лайті, глава централь-
ного управління Центру реєстрації старожит-
ностей, підтвердив, що репатрійовані предме-
ти не з музеїв або археологічних сховищ Верхо-
вної ради старожитностей, а скоріше в резуль-
таті незаконних розкопок», додали вони.

Поряд з відправленням у Єгипет музей та-
кож був змушений повернути 8106 спірних гли-
няних предметів до іракського музею в Багдаді.

Це не перший випадок, коли музею дово-
дилося повертати такі предмети в Ірак. У трав-
ні минулого року уряд США конфіскував глиня-
ний стіл, відомий як «Скрижаль снів Гільгаме-
ша», що датується 1600 роком до нашої ери, і 
який був в оренді музею. Уряд заявляє, що ар-
тефакт, куплений на Christie’s в 2014 році за 
1,6 мільйона доларів, був незаконно вивезе-

ний з Іраку.
З моменту відкриття в листопаді 2017 року 

Музею Біблії довелося зіткнутися з декількома 
звинуваченнями в спірних придбаннях старо-
давніх артефактів.

У квітні минулого року професор Оксфорд-
ського університету Дірк Оббінк був заарешто-
ваний за нібито крадіжку древніх фрагментів 
Біблії з колекції Oxyrhynchus в бібліотеці Са-
клера і продав їх Hobby Lobby для демонстра-
ції в музеї.

У 2018 році музей визнав, що принаймні 
п’ять із шістнадцяти сувоїв Мертвого моря ма-
ють «характеристики, несумісні з древнім похо-
дженням». У 2020 році експерти підтвердили, 
що жоден з текстових фрагментів не є автен-
тичним.

Крім того, в 2017 році компанія Hobby 
Lobby виплатила штраф у розмірі 3 мільйонів 
доларів і повернула біблійні клинописи й гли-
няні булли після того, як Міністерство юстиції 
США звинуватило компанію в їх контрабанді з 
Іраку.

Незважаючи на всі ці інциденти, Стів Грін, 
власник та голова Музею Біблії, а також прези-
дент роздрібної компанії Hobby Lobby вказав, 
що вони «будуть продовжувати шукати шляхи 
співпраці з Музеєм Іраку, Коптським музеєм та 
іншими установами, щоб надавати допомогу в 
збереженні і прославленні багатої культурної 
історії цих країн і багатьох інших».

Американський Музей Біблії повернув тисячі 
артефактів до Єгипту та Іраку

Маккензі Скотт і Ден Джуетт
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Невдовзі виповниться сім років 
від початку гібридної війни на Дон-
басі. Звільнення Донеччини та Лу-
ганщини й досі залишається націо-
нальним пріоритетом, але перспек-
тива звільнення ОРДіЛО викликає у 
суспільстві не лише надії, але й по-
боювання. Очевидно, що далеко не 
всі мешканці окупованих територій 
є заручниками обставин, які чека-
ють на повернення української вла-
ди. Чимало з них свідомо підтриму-
вали створення «республік» на се-
паратистських «референдумах», а 
потім пішли захищати їх зі зброєю в 
руках. Як запевняють речники «ЛНР» 
та «ДНР», переконані сепаратисти 
становлять у «республіках» абсолют-
ну більшість. Такі заяви резонують 
зі стереотипом, що упродовж усьо-
го ХХ століття Донбас був оплотом 
Російської імперії – особливо після 
того, як її перезібрали більшовики. 
Але насправді, надзвичайна лояль-
ність Донбасу до радянської влади 
– такий самий пропагандистський 
міф, як і «народне повстання проти 
київської хунти» 2014 року.

Більшовицька 
цитадель

«Донбас – це район, без яко-
го соціалістичне будівництво зали-
шиться простим, добрим побажан-
ням», – наголошував Владімір Лє-
нін на ХІ партійному з’їзді 1922 року. 
Вождь пролетаріату мав рацію: ще 
наприкінці ХІХ століття цей край 
став одним із головних промислових 
центрів Російської імперії. Але захо-
пити Донбас, що зрештою й сталося, 
більшовикам було недостатньо: тре-
ба було ще й вписати цей сюжет до 
офіційного ідеологічного наративу. І 
зробити це без міфотворчості було 
неможливо. Прихильників лівих ідей 
серед донбаського робітництва не 
бракувало, як і в будь-якому про-
мисловому регіоні тогочасної Євро-
пи. Але на 1917 рік їхнє становище 
було не таким тяжким і безнадійним, 
як це потім описувала радянська іс-
торіографія.

«Працюючи простим слюсарем, 
я заробляв 45 карбованців при ці-
нах на чорний хліб у 2 копійки, на бі-
лий – 4 копійки, фунт сала – 22 ко-
пійки, яйце коштувало копійку, а 
найкращі чоботи – 7 карбованців. 
Коли я вів партроботу в Москві, то 
й половини того не мав, хоча й обі-
ймав доволі високу посаду», згаду-
ватиме Нікіта Хрущов про своє жит-
тя у Юзівці, куди його родина, ряту-
ючись від злиднів, втекла з Курської 
губернії.

Попри те, що місцеве робіт-
ництво доволі охоче виходило на 
страйки, а іноді й просто бунтува-
ло, професійні революціонери рідко 

мали помітні успіхи. Наприклад, по-
встання 1905 року, під час якого ро-
бітники захопили машинобудівний 
завод у Горлівці, закінчилось тим, 
що чотири тисячі озброєних бійців 
«робітничої самооборони» були розі-
гнані урядовими силами в кількості 
60 донських козаків, сотні драгунів і 
трьох рот піхоти. 

З початком «громадянської ві-
йни» готовність донбаського проле-
таріату помирати за «комуну» вияви-
лася значно нижчою, ніж цього очі-
кувало більшовицьке керівництво. 
Наприклад, у січні 1918-го Червона 
гвардія Донбасу номінально налічу-
вала 50 тис. бійців, але покладати-
ся на цю красиву цифру було немож-
ливо. «На фронті червоногвардійці 
з Донбасу нараховували кілька со-
тень осіб. Отримавши обмундиру-
вання, озброєння, вони спокійно 
йшли додому, у кращому разі несли 
місцеві караули», згадував Володи-
мир Антонов-Овсієнко, командувач 
Південного революційного фронту з 
боротьби з контрреволюцією. Втім, 
вже у 1920-х постав офіційний пан-
теон революційних героїв, чиї поста-
ті пропаганда роздувала до гігант-
ських розмірів. І в тінях, які вони від-
кидали на історію, розгледіти реаль-
ну хроніку на Донбасі було складно.

Одним із таких діячів став про-

фесійний революціонер «Артем» – 
Фьодор Сєрґєєв, який у лютому 1918 
року опинився на посаді голови рад-
наркому Донецько-Криворізької ра-
дянської республіки (ДКРР) – тієї са-
мої, від якої ведуть свій політичний 
родовід «ЛНР» та «ДНР». Історія ДКРР 
була дуже короткою – заледве два 
місяці, але ще більшою мірою без-
славною. Червона Армія Донбасу, 
поспіхом створена для оборони ДКР, 
виявилася небоєздатною, і донбась-
ка революційна епопея 1918 року 
закінчилася відступом на Царицин. 
Артем тільки й устиг, що надіслати 
генералу Герману фон Ейхгорну гнів-
ний ультиматум. Причому до органі-
зації «евакуації», тобто вивезення 
матеріальних цінностей до Росії, то-
вариш Артем підійшов із таким ен-
тузіазмом, що 9 квітня 1918 року в 
Маріуполі спалахнуло робітниче по-
встання проти розграбування заво-
дів.

Згодом товариша Артема при-
значили на декоративну посаду нар-
кома пропаганди УРСР, а потім пере-
кинули ще далі – на посаду надзви-
чайного уповноваженого ЦК РКП (б) 
у Башкирії, де, за висловом колеги 
Тімофєя Сєдєльнікова, він виявив 
«почти полную деловую невменяе-
мость». Після цього Артема до важ-
ливих справ не підпускали і тримали 
на декоративних посадах аж до його 
загибелі за курйозних обставин у 
1921 році. Але нова влада потре-
бувала героїв, і на честь товариша 
Артема почали називати міста (зо-
крема Бахмут на Донеччині), вули-
ці, есмінець Балтійського флоту і на-
віть острівець у Каспійському морі. 

Серед пам’ятників Артему найвідо-
мішим є 30-метровий залізобетон-
ний монумент авторства Івана Ка-
валерідзе, споруджений 1927 року 
на горі поблизу сучасного Святогір-
ська Донецької області. На поста-
менті викарбувані слова, які нібито 
належали Артему: «Видовище неор-
ганізованих мас для мене нестерп-
не». Так цілком невидатний персо-
наж посмертно перетворився на ге-
роя революції, чиє ім’я стало ваго-
мим доказом революційної звитяги 
Донбасу.

Але якщо товариш Артем так і 
залишився третьорядним персона-
жем офіційного радянського панде-
моніуму, то навколо Клімента Воро-
шилова звели справжній культ осо-
би, який за масштабом поступав-
ся хіба що сталінському. Вихідець із 
Луганщини, Ворошилов також був 
професійним революціонером, який 
1918 року став командиром 5-ї ар-
мії РККА, сформованої з луганських 
та харківських робітників. Його успі-
хи на цій ниві були далеко не безсум-
нівними. «Під Луганськом дати бою 
не змогли. Артилерія відмовилася 
від бою, а піхота виступила в незна-
чній кількості», доповідав 27 квітня 
1918 року Микола Руднєв, начшта-
бу 5-ї армії РККА. А тимчасом до Пе-
трограда вже летіли рапорти про те, 

що славна 5-та армія під команду-
ванням Клімента Ворошилова 25–
26 квітня розбила під Луганськом 
цілих дві німецькі піхотні дивізії, за-
хопила дві артилерійські батареї, 20 
кулеметів і два літаки. Влітку 1919-
го Ворошилов так бездарно здав 
Харків, що його запідозрили у зраді 
й відправили під трибунал. Але під 
час розгляду справи суд дійшов ви-
сновку, що Ворошилов попросту не-
компетентний: «військові знання не 
дозволяють довірити йому навіть ба-
тальйон».

Втім, усе це не завадило Воро-
шилову 1934 року стати наркомом 
оборони СРСР. Ще за життя у 1935 
році на його честь перейменували 
Луганськ, Ставрополь та Усурійськ, 
не рахуючи вулиць, заводів та інших 
об’єктів. Серед іншого, його ім’я отри-
мали серія радянських танків (КВ), 
а також відзнака для громадян, які 
здали нормативи зі стрільби, — так 
званих «ворошиловських стрільців». 
«Побеждать тебе привычно, Воро-
шилов, / Полководец славный, ста-
линский нарком!» – співалося у одній 
із багатьох пісень, присвячених «ге-
рою революції». В часи хрущовської 
десталінізації Ворошилову велося 
не дуже: 1958 року Ворошиловграду 
повернули назву Луганськ, а 1960-го 
його самого усунули з посади голо-
ви Президії ВР СРСР. Вже після його 
смерті Луганськ знову стане Воро-
шиловградом, а 1977 року там вста-
новлять помпезний кінний пам’ятник 
наркому. Та попри всі ці пертур-
бації, більшовицькі «святці» міцно 
прив’язували Донбас до радянського 
пропагандистського наративу.

«Донбасс никто 
не ставил на колени»

У 1930-х значення Донбасу для 
економіки СРСР стало без пере-
більшення колосальним. На кінець 
десятиліття «всесоюзна кочегарка» 
постачала 60% усього радянсько-
го кам’яного вугілля, таким чином 
на 70% забезпечуючи потреби хі-
мічної промисловості СРСР, на 50% 
– потреби електростанцій і на 60% 
– металургії. Крім того, на Донбасі 
виплавляли 30% усього радянсько-
го чавуну, 20% сталі та 22% прока-
ту. Пропорційно зросло й ідеологіч-
не значення Донбасу. Фактично цей 
край став головною вітриною радян-
ської індустріалізації. На всесвітній 
виставці у Парижі 1937 року в па-
вільйоні СРСР майже 27 квадрат-
них метрів займала експозиція, при-
свячена Юзівці, котру ще 1924 року 
завбачливо перейменували на Ста-
ліне. Саме про Донбас у 1930 році 
зняли один із перших радянських 
звукових фільмів – «Ентузіязм (Сим-
фонія Донбасу)» Дзиги Вертова, 
який став гімном першої п’ятирічки. І 
саме з Донбасу – з шахти «Централь-
на-Ірміне» у Кадіївці – 1935 року по-
чався всесоюзний стахановський 
виробничо-економічний експери-
мент, який надійно забезпечив ре-

гіону особливий ідеологічний статус. 
Так виникла легенда про незапере-
чну відданість Донбасу радянській 
владі, якій судилося надовго пере-
жити сам СРСР.

Але за пишними лаштунками 
пропаганди ховалася зовсім інша 
дійсність. Як виявилося, звільне-
ним від «капіталістичної експлуата-
ції» робітникам велося не так уже й 
добре. 1923 року в містечку Шахти 
Донецької губернії УРСР невдово-
лені умовами життя і праці гірня-
ки вийшли на демонстрацію. Після 
цього місцеве керівництво змінили 
й підпорядкували увесь район Пів-
денно-Східній області РРФСР, але 
1927 року в Шахтах знов сталися 
заворушення. Москва, розуміючи, 
що невдоволення нуртує по всьо-
му Донбасу, розгорнула репресив-
ну кампанію. Першою її ціллю стали 
«старі специ» – технічна інтеліген-
ція, котра працювала ще з дорево-
люційних часів. 1928 року почав-
ся сумнозвісний Шахтинський про-
цес, а потім іще ціла серія процесів 
проти «шкідників» та «контррево-
люціонерів». У підсумку на Донбасі 
під судом побували 9 із 10 «старих 
спеців», але каток репресій прой-
шовся не лише по них. Символом 
радянського терору на Донбасі ста-
ло Рутченкове поле – місцевість 
на території сучасного Донецька, 
яка у 1930-х була розстрільним по-
лігоном НКВС, де за наявними під-
рахунками знищили до семи тисяч 
місцевих мешканців. У Луганську 
масові страти здійснювалися на те-
риторії Гусинівського кладовища та 
в місцевості під назвою Суча балка 

– там стратили сукупно від 10 до 15 
тисяч осіб.

У лютому 1940 року на радян-
ські екрани вийшов фільм «Вели-
ке життя» про шахтарів Донбасу. 
«Сильны шахтёры силою народа / 
И обогреты ласкою вождя», – бра-
во виспівували кіношні шахтарі, 
крокуючи в забій. Але реальність 
була інакшою. Наприкінці 1930-х 
на Донбасі знизили зарплатні тари-
фи, зате збільшили робочий час та 
вдвічі скоротили декретні відпуст-
ки. Від 1940 року працівникам за-
боронили змінювати місце роботи, 
а за спроби зробити це самовіль-
но карали ув’язненням терміном 
від 2 до 4 місяців. Був запровадже-
ний 7-денний робочий тиждень, а 
за прогули карали 6-ма місяцями 
виправних робіт. Після попередніх 
репресивних кампаній бунтувати 
проти промислового кріпацтва ніх-
то вже не наважувався, але зворот-
ним боком покори стала деморалі-
зація. Якщо до революції на Донбас 
звідусіль їхали у пошуках заробіт-
ків та перспектив, то тепер імпе-
ративом для тамтешнього затеро-
ризованого населення стало еле-
ментарне фізичне виживання. І це 
оприявнилось із початком «Великої 
Вітчизняної війни».

Відповідно до постанови ЦК ВКП 
(б) від 27 червня 1941 року, при від-
ступі радянська влада застосову-
вала на Донбасі тактику «випале-
ної землі»: вивезенню або знищен-
ню підлягало не лише обладнання, а 
й продовольчі запаси, що де-факто 
прирікало місцеве населення на го-
лодну смерть. Не обійшлося й без 
окремих підлостей. Так, перед са-
мим відступом зі Сталіно влада зро-
била його мешканцям прощальний 
«подарунок», розстрілявши в’язнів 
тюрми на вулиці Червоноармійській, 
– так само вона раніше вчинила у 
Львові в тюрмі на вулиці Лонцького. 
Точну кількість убитих у Сталіно не 
встановлено, але збереглися спога-
ди очевидців про 22 ями, заповне-
ні розстріляними, серед яких були 
як кримінальні злочинці, так і про-
сті робітники, ув’язнені за прогули 
та запізнення.

«Донбасс никто не ставил на ко-
лени / И никому поставить не дано», 
– ці рядки радянський поет Павло 
Беспощадний написав 1942 року у 
Таджикистані, куди був евакуйова-
ний із Горлівки. Але насправді обо-
рона Донбасу виявилась далеко не 
взірцевою, а німецьку окупацію чи-
мало місцевих мешканців попер-
вах сприйняли фаталістично. Десят-
ки тисяч промислових робітників, а 
також понад 2 тисячі гірничих техні-
ків та інженерів залишилися на сво-
їх підприємствах, що значно полег-
шило німцям перезапуск донбаської 
промисловості. В роки окупації на 
маріупольській «Азовсталі» ремон-
тували німецькі танки, на Макіїв-
ському заводі імені Кірова виготов-
ляли снаряди, на потреби Вермахту 
працювали хімкомбінати Горлівки й 
Костянтинівки, а текстильні підпри-
ємства Ворошиловграда, Сталіно й 
Маріуполя вдягали німецьких сол-
дат. Після себе окупанти залишили 
пам’ять про свої звірства, але окрім 
жертв, радянській владі були потріб-
ні ще й героїчні сюжети, які розвіяли 
б усі сумніви щодо стосунків Донба-
су з радянською владою.

Такий сюжет знайшовся. Ще у 
квітні 1943 року у фронтовій пресі 
з’явилася стаття Володимира Ляс-
ковського й Михайла Котова про 
«Молоду гвардію» – підпільників, які 
діяли в окупованому Краснодо-
ні (нині місто Сорокіне Лу-
ганської області). 

Як Москва ховала незручну 
історію Донбасу за лаштунками пропаганди

Посмертний злет. Більшовика 
Артема, для якого Донецько- 

Криворізька Радянська Республіка 
була лише черговою авантюрою, 

у «ДНР» зробили основоположником 
«донбаської державності»

Перший червоний офіцер. Улюбленець Сталіна Климент 
Ворошилов став одним із найпомітніших донбаських 

героїв у радянському пантеоні

Найважливіше мистецтво. Фільм «Ентузіязм» 
Дзиги Вертова був взірцем високотехнологічної 

та талановитої пропаганди ранніх 1930-х
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Як Москва ховала незручну 
історію Донбасу за лаштунками пропаганди

1944 року побачила 
світ і їхня книжка «Серця 

сміливих». Історію про героїв-
комсомольців оцінили й передали 

сталінському «письменницькому мі-
ністрові» Олександру Фадєєву, який 
1946 року на замовлення партії на-
писав роман «Молода гвардія». Ця 
книга стала біблією героїчного все-

союзного культу, зведеного навко-
ло краснодонських сміливців. І хоча 
достовірність описаних подій викли-
кала серйозні сумніви, роман Фадє-
єва включили до шкільної програми, 
він перевидавався 276 разів, а його 
сукупний наклад перевищив 26 млн 
примірників. Пам’ятники, топоніми, 
поштові марки та інші способи вша-
нування пам’яті молодогвардійців 
годі перелічити. Остаточно й надовго 
пам’ять про те, що Донбас був жерт-
вою одразу двох тоталітаризмів – 
радянського і нацистського – зник-
не у підмурках культу Великої Пере-
моги (докладніше див. Тиждень № 
19/2020), поступившись місцем ра-
дянській ура-патріотичній міфології. 
Форпост «руСского мИра»

Утретє значні пропагандистські 
сили Москва перекине на донбась-
кий напрям вже у 2014 році, аби ви-
правдати та водночас приховати ро-
сійську агресію під машкарою «на-
родного повстання проти київської 
хунти». Але після того, як сценарій 
гібридного вторгнення провалився 
у більшості південно-східних регіо-
нів, про «Новоросію від Харкова до 
Одеси» у Москві забули, зосередив-

шись на Донбасі. 28 січня 2021 року 
у Донецьку відбувся форум «Русский 
Донбасс», на якому окупанти опри-
люднили офіційну версію міфологе-
ми, яку вони вже сьомий рік наса-
джують у ОРДіЛО. Відповідно до од-
нойменної доктрини, «ЛНР» та «ДНР» 
проголошуються правонаступниця-
ми згаданої Донецько-Криворізької 
радянської республіки 1918 року, 
котрі «2014 року стали на шляху 
українського націоналізму і фашиз-
му та західного імперіалізму», вико-
навши роль «прикордонної форте-
ці руського світу». Фактично «респу-
блікам» відводиться роль форпосту, 
який не входить до складу Російської 
Федерації, але змушений постійно 
воювати за її інтереси.

Це, своєю чергою, визначає 
зміст пропагандистської роботи в 
ОРДіЛО. Оскільки сенсом існуван-
ня «ЛНР» та «ДНР» оголошується ві-
йна, там формуватиметься лише 
культ героїв, які протистоять воро-
гам Росії, а також культ втрат, яких 
«республіки» зазнають у цьому про-
тистоянні. Статусу героїв там на-
дають загиблим польовим коман-
дирам, яких із 2014 року назби-

ралося більш ніж достатньо. Зо-
крема, у «ЛНР» та «ДНР» вже стоять 
пам’ятники Гіві та Моторолі, Валерію 
Болотову та Олександру Захарченку, 
Олексію Мозговому та Олегу Маміє-
ву. Не бракує пам’ятників і узагаль-
неним «ополченцям» та «доброволь-
цям». І не менш активно триває ме-
моріалізація загиблих цивільних 
мешканців, яких незмінно подають 
як жертв «українських карателів». 
Окрім пам’ятників, цілям пропаган-
ди слугують тамтешня система осві-
ти, медійні ресурси, мережа парамі-
літарних дитячих та юнацьких орга-
нізацій, регулярні масові заходи та 
інші засоби. Мета цієї роботи поля-
гає не в тому, щоби притлумити факт 
окупації, давно очевидний для всіх. 
Головне завдання – витіснити з ко-
лективної пам’яті мешканців ОРДіЛО 
спогади про реальний перебіг подій 
на Донбасі, котрі мають мало спіль-
ного зі створеними у Москві міфо-
логемами. Бо в історії про Донбас, 
який «героїчно повстав проти київ-
ської хунти», немає місця для розпо-
відей про вбивства бойовиками ци-
вільного населення, про організова-

не ними мародерство, а також про 
1,5 млн переселенців, котрі виїхали 
з «молодих республік» до «фашист-
ської» України. Так само, як в істо-
рії про більшовицькі звитяги не зна-
йшлося місця для розповіді про те, 
яким насправді був Донбас до рево-
люції і чим він став під орудою фана-
тиків та авантюристів. Так само, як 
за лаштунками міфу про «всесоюзну 
кочегарку» та культу «Великої Вітчиз-
няної війни» був похований факт, що 
Донбас був полігоном вбивчого зма-
гання двох тоталітарних режимів. 

Утім, сьогодні класична пропа-
ганда вже не така ефективна, як ко-
лись. Інформаційний простір більше 
не герметичний, а отже, встанови-
ти світоглядну монополію нездатна 
жодна влада. Але так чи так, допо-
ки ОРДіЛО залишаються в окупації, 
вивільнення справжньої історичної 
пам’яті Донбасу з-під радянського та 
неорадянського намулу залишаєть-
ся справою далекої й туманної пер-
спективи. 

Максим ВІХРОВ
«Тиждень», 18. 02. 2021 р.

11 лютого 1923 року радянський Харків 
вшановував кривавих катів. Геть не востаннє, 
як виявилося пізніше. Але з таким розмахом – 
точно уперше.

Місцева преса аж захлиналася, славлячи 
чекістів. Соборним майданом, що встиг стати 
Радянським, урочисто промарширували части-
ни військ ДПУ. А в занедбаному нині «Муссурі» 
зійшлися на мітинг такі серйозні товариші, що 
куди тому Воланду з його сатанинським балом.

От де скупчилися справжні «враги рода че-
ловеческого»: Яків Петерс, Генріх Ягода, Ва-
силь Манцев, Всеволод Балицький, Роберт Ей-
деман. Ще й кілька сотень дрібніших бісів на 
додачу. 

До чекістського керівництва приєднало-
ся партійне та радянське. Як республіканське, 
так і місцеве. Сам товариш Скрипник, «бать-
ко українізації», вшанував збіговисько своєю 
присутністю. Щоправда, у дещо незвичній для 
його нинішніх прихильників іпостасі. Так і ска-
зав: «Приветствую ГПУ как старый работник 
ЧК и главный прокурор республики».

З чим саме він його вітав, довелося роз-
биратися дуже довго. Простіше було сказати, 
чому: у Харкові проходив грандіозний піар-за-
хід з відмивання чекістської репутації.

Необхідність цієї акції може здатися сум-
нівною всім, хто виріс у пізньому СРСР, коли 
слово «чекіст» вже було оповите легендами. 
Так вони і на початку двадцятих ходили. От тіль-
ки мали прямо протилежне емоційне забарв-
лення. Доходило до того, що чекісти навіть іме-
ні свого соромилися.

У звіті Центрального управління надзви-
чайних комісій 5-му Всеукраїнському з’їзду Рад 
(1921 р.) читаємо: «В ряде городов, по изгнании 
белогвардейцев, местные Губревкомы даже 
не решались называть органы чрезвычайной 
репрессии именем Ч.К., скрывая их специаль-
но придуманным названием «Следкомы».

Наприкінці 1919-го, щось зо три тижні, та-
кий «Следком» існував і у Харкові. Та потім по-
вернулися до старої назви.

Причиною несподіваної сором’язливості 
звіт називав «недоверчивое отношение к ор-
ганам чрезвычайных репрессий со стороны 
широких трудящихся масс, явившееся в ре-
зультате белогвардейской клеветы». І частка 
правди у цьому була: денікінська пропаганда, 
як і будь-яка інша, не вирізнялася надмірною 
правдивістю. Але 107 трупів, знайдених біли-
ми у колишньому концтаборі на Чайковській, 
точно не були бутафорськими.

1920-1922 роки теж не поліпшили чекіст-
ський імідж в очах харківського обивателя. І 
не лише тому, що продовжувалися розстріли. 
До всього, майбутні «рыцари революции» ста-
ли частенько світитися у кримінальній хроніці: 
як не збройні пограбування, то хуліганство. То 

ж не дивно, що комусь «нагорі» прийшла у го-
лову думка ґрунтовно відбілити геть не прива-
бливий образ вартових радянської влади.

«Свято» готували поспіхом. Про що свід-
чить цікаве оголошення в «Коммунисте» від 11 
лютого 1923 року: нарада в ЦК КПУ з питань 
партійного будівництва, запланована на сьо-
годні, переноситься на наступний день. Бо всі 
йдемо вітати парад військ ДПУ!

Привід для урочистостей, начебто, вказа-
ний конкретно. На другій сторінці читаємо: «11 
февраля исполняется 5 лет со дня организа-
ции Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии». 
Тобто, за людською логікою, її мали заснувати 
11 лютого 1918 року.

Але ж ні! Спогади першого голови ВУЧК 
«Начало работы», вміщені на цій же сторінці, 
вказують на іншу дату: «ВУЧК зародилась еще 
в ноябре 1918 года, в вагоне т. Шварца, в го-
роде Курске, в период нахождения украинско-
го ревкома на колесах… К настоящей работе 
приступили только 5 января 1919 года, по за-
нятию Харькова красными войсками».

То ж листопад 1918-го чи, все-таки, лютий? 
Не повірите: листопад 1917-го! Це коли покла-
датися на спогади Григорія Петровського, вмі-
щені на першій сторінці того ж числа того са-
мого «Коммуниста». «Всеукраїнський старо-
ста» згадує: «Организация Чека относится как 

раз к тому моменту, 
когда мне пришлось 
в первых числах ноя-
бря в Петербурге при-
нимать бывшее ми-
нистерство внутрен-
них дел».

Однак відомо, що 
наркомом внутрішніх 
справ Петровський 
став 17 (30) листопа-
да 1917 року. І нар-
комом всеросійським 
– не українським! Пе-
ребуваючи саме на 
цій посаді, наш пече-
нізький земляк поста-
вив свій автограф під 
сумнозвісною поста-
новою про «червоний 
терор».

Якщо придивитися 
уважніше до святково-
го числа «Коммунис-
та», то виявиться, що 
перша сторінка б’є у 
пику другій! Бо на пер-
шій святкують «5 лет 
работы ЧЕКА-ГПУ», а 
на другій – «Пятилетие 
ЧК на Украине».

Різниця суттєва, 
коли спиратися на до-
кументальні мате-
ріали. Всеросійська 
ЧК при Раднаркомі 
РРФСР була створе-
на 7(20) грудня 1917 
року. А декрет про ор-
ганізацію Всеукраїн-
ської ЧК Тимчасовий 
Робітничо-Селянський уряд України видав 3 
грудня 1918 року.

Тобто, призначене точкою відліку 11 люто-
го (29 січня за ст. ст.) 1918 року просто зави-
сає між двома відомими датами. Ані у Харкові, 
ані у Києві, тільки-но захопленому військами 
Муравйова, ніякої «української» ЧК в цей день 
точно не створювали.

Та вінцем плутанини є святкове звернення 
Президії Всеукраїнського Центрального Вико-
навчого Комітету «Ко всем рабочим, крестья-
нам и красноармейцам Украины». У ньому чор-
ним по білому значиться, що український ке-
рівний орган відзначає, все ж таки, п’ятиліття 
Всеросійської ЧК. Бо Всеукраїнська працює 
тільки чотири роки. Але вітає з круглою да-
тою «Государственное Политическое Управле-
ние Украины». У зв’язку з чим нагороджує його 
Червоним прапором… Всеросійського ЦВК.

Видно, разом з чекістами святкував і се-
кретар, який готував звернення, і випускаю-
чий редактор «Коммуниста». Бо вилізла, мов 
шило з мішка, не лише поспішність підготовки 
до дати, а й умовність української радянської 
державності. Вище керівництво республіки 
ніяк не могло визначитися, чиє воно – україн-
ське чи російське.

Врешті-решт, за нього це зробила газета. 

Наступне число «Коммуниста», від 13 лютого 
містило суттєве уточнення: вибачте, переплу-
тали. Коли ЦВК Всеукраїнський, той прапор він 
вручає від себе, а не від росіян.

Та справжньою родзинкою цього числа 
стали промови, виголошені у «Муссурі» під час 
урочистостей. Жоден з ораторів так і не роз-
крив страшної таємниці: то що ж сталося 11 
лютого 1918 року? Чому святкуємо саме у цей 
день?

Натомість у потоці славослів’я дивом зна-
йшлася твереза думка. Спробував відзна-
читися об’єктивністю голова ВУЦВК Григорій 
Петровський: «В ЧК могли идти только самые 
преданные революционеры, но могли про-
никнуть и самые отъявленные авантюристы и 
подлецы».

Цікавою була промова московського гос-
тя – заступника голови ДПУ СРСР Йосипа Ун-
шліхта. Виголошуючи традиційне «да здрав-
ствует!», першим у списку він поставив не Лені-
на, а Дзержинського. Після чого вручив голові 
ДПУ УСРР Василю Манцеву «богато украшен-
ное бархатное красное знамя». Від керівни-
цтва всесоюзної «контори».

Григорій Петровський не стримався і за-
уважив, що українські ЦВК і Раднарком всти-
гли не тільки ощасливити чекістів таким самим 
прапором, але й передати їм «несколько десят-
ков золотых и серебряных часов для награж-
дения сотрудников ГПУ».

Відповідь Манцева варто навести дослів-
но. Зауваживши, що ніхто тепер не дізнається, 
чи він обмовився, чи традиційно напартачили 
газетярі. Але у викладі «Коммуниста» вона зву-
чала так: 

«Клянемся, что ГПУ под красным знаменем 
ВУЦИК’а и Совнаркома употребит все силы на 
борьбу с революцией».

Не збрехав! Хай не саму революцію, але 
тих, хто її робив, саме «органи» і побороли у 
часи «Великого терору». З чекістів, які виступа-
ли у «Муссурі» 11 лютого 1923 року, пройшов 
живим через «єжовщину» хіба тільки Недоля-
Гончаренко. За дивним збігом обставин, єди-
ний етнічний українець з усіх тодішніх промов-
ців від ДПУ.

Його і дотепер згадують. Як людину, що по-
дарувала чекістсько-міліцейському спортклубу 

назву «Динамо». І клуб цей для пре-
стижу «органів» зробив значно біль-
ше, ніж всі офіційні урочистості за всі 
роки радянської влади.

А от згадок про свято 11 лютого 
після 1923 року знайти не вдалося.

Едуард ЗУБ, 
історик, співробітник 

Українського інституту 
національної пам`яті

«Mediaport», 11.02.2021

Маркери імперії. Пам’ятник «за-
хисникам республіки» встанов-
лено у Луганську 2016 року на 
місці, яке до війни готували під 
пам’ятник Катерині ІІ. Сам же 

сквер був розбитий 1956 року на 
місці Гусинівського кладовища, 

яке у 1930-х було місцем масових 
страт репресованих

Операція «Репутація»: загадки забутого свята

Святкове число харківського «Коммуниста» 
з Феліксом Едмундовичем

Григорій Петровський 
у 1923-му був головою 

Всеукраїнського 
центрального 

Виконавчого Комітету. 
А у 1917-1919 роках – 
російським наркомом 

внутрішніх справ

Перший голова 
Всеукраїнської ЧК 

Ісак Шварц (товариш 
Семен). Саме у його 

вагоні на станції 
Курськ та ВУЧК 

і зародилася

А от чекістське свято 1927-го. Зверніть увагу: дата інша



№195   18 березня 2021 року№195   18 березня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо 1111      Cвіт історії

Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особах

Календар 
всесвітньої історії

19 березня 
Народилися: 1864 — Василь Липківський, український 

церковний діяч, перший митрополит Київський і всієї України 
відродженої 1921 р. УАПЦ, страчений у 1937 р. за присудом 
НКВС; 1895 – Максим Рильський, український поет; 1904 – 
Марко Вороний, український поет і перекладач, репресова-
ний і розстріляний на Соловках.

20 березня
Народилися: 1632 – Іван Мазепа, видатний український 

політичний, державний і громадський діяч; 1828 – Генрік Іб-
сен, норвезький драматург.

 1917 -–історик Михайло Грушевський обраний головою 
Центральної Ради.

21 березня 
Народилися: 1873 – Яків Гандзюк, генерал армії УНР, роз-

стріляний більшовиками; 1889 – Олександр Вертинський, ро-
сійський і український актор, співак: 1929 – Юрій Мушкетик, 
письменник, багаторічний голова Спілки письменників Украї-
ни, уродженець села Вертіїівка Ніжинського району.

22 березня 
1842 – народився Микола Лисенко, український компо-

зитор, піаніст, диригент, педагог.
1904 – у лондонській газеті «Іллюстрейтед міррор» упер-

ше у пресі опублікована кольорова фотографія. 
23 березня 
1903 – американські брати Райт отримали патент на пер-

ший літак. 
1942 – окупанти спалили 670 дворів села Піски Новоба-

санського району Чернігівської області, загинуло 860 жите-
лів. 

24 березня 
1802 – англійський винахідник Річард Тревітік отримав 

перший патент на паровоз. 
1900 – народився Іван Козловський, співак, уродженець 

села Мар’янівки на Київщині.
25 березня 
1807 – почалися регулярні пасажирські перевезення за-

лізницею між Суонсі й Мамблзом (Велика Британія), перша 
залізниця з регулярним пасажирським рухом у світі. 

1918 – представники національних партій та рухів Біло-
русі оголосили про створення Білоруської Народної Республі-
ки (БНР) та її незалежність від Росії. 

1999 – на трасі під Борисполем загинув в автокатастрофі 
лідер Народного Руху України В’ячеслав Чорновіл

26 березня 
1988 – Славутич, місто експлуатаційників Чорнобиль-

ської АЕС, прийняв перших новоселів. 
27 березня 
1793 – Катерина ІІ після чергового поділу Польщі видала 

маніфест про приєднання Правобережної України до складу 
Росії. 

1854 – Кримська війна: Велика Британія і Франція оголо-
сили війну Росії.

28 березня 
1971 – у СРСР почато випуск автомобіля ВАЗ «Жигулі» 

Волзького автомобільного заводу.
Народилися: 1709 – Олексій Розумовський, російський 

граф, генерал-фельдмаршал. Син простого українського ко-
зака Григорія Розума і Наталі Демешки, котрий починав 
кар’єру як півчий у придворному хорі. Таємний чоловік імпе-
ратриці Єлизавети Петрівни (вінчання відбулося 1742 р.). За 
активної участі Розумовського 1745 р. відновлено Київську 
митрополію, а 1747 р. проголошено царську грамоту про об-
рання гетьманом його брата Кирила Розумовського; 1897 
— Микола Сціборський, діяч УНР, полковник, визначний діяч 
ОУН, публіцист і теоретик українського націоналізму; 1925 – 
Дмитро Гнатюк, український співак. 

29 березня 
1972 – у Канаді помер Іван Огієнко (митрополит Іларі-

он), український громадський і церковний діяч, митрополит 
(від 1943 р.), мовознавець, історик церкви, педагог. Був мі-
ністром освіти, міністром віросповідань УНР. Із 1920 р. – на 
еміграції.

2004 – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словач-
чина і Словенія стали членами НАТО. 

30 березня
1973 – у США помер Дмитро Донцов, український літера-

турний критик, публіцист, політичний діяч.
31 березня
1873 – народився Микола Міхновський, ідеолог укра-

їнського націоналізму та державної самостійності, громад-
ський, політичний діяч і філософ.

1896 – американець Джадсон Уїткомб запатентував за-
мок-блискавку. 

1 квітня 
1809 – народився Микола Гоголь, письменник.
1890 – бельгійський емігрант Шарль Ван Деполь одер-

жав у США патент на тролейбус. 
2004 – помер Микола Руденко, український письменник, 

дисидент і політв’язень радянських часів, засновник і перший 
голова Української групи сприяння виконанню Гельсінських 
угод.

Опанас Сластіон (Сластьон, Сласті-
онов) – український архітектор і живо-
писець, етнограф і мистецтвознавець, 
громадський діяч і педагог. Народився 
14 січня 1855 р. у м. Бердянську Тав-
рійської губ. (тепер у складі Запорізь-
кої обл.), в родині іконописця-рестав-
ратора.

Спочатку Опанас навчається у Петер-
бурзькій школі «Товариства заохочення 
мистецтв», у 1874 – 1882 рр. – у Петер-
бурзькій Академії Мистецтв у І. Крамсько-
го та П. Чистякова. Час після закінчення 
Академії Сластіон використовує для ман-
дрів Україною: замальовує селян у народ-
ному одязі та речі їхнього вжитку, краєви-
ди та пам’ятки.

Упродовж 1883 – 1929 рр. Сластіон 
виконує ілюстрації до таких творів Тара-
са Шевченка (техніка різних робіт – туш, 
перо, акварель білило, пастель): «Гайда-
маки», «Гамалія», «Катерина», «Наймичка», 
«Сліпий» («Невольник»), «Ой сяду я під ха-
тою», «На Великдень, на соломі», «Не хочу 
я женитися», «Ой одна я, одна», «Закувала 
зозуленька», «Причинна».

Варто зупинитись на циклі малюн-
ків Сластіона до окремого видання пое-
ми «Гайдамаки» 1886 р. Ці ілюстрації (14 
на окремих аркушах і 34 в тексті), підне-
сені й романтичні, неодноразово відтво-
рювалися у «Гайдамаках» і «Кобзарі», в 
альбомах і листівках, у журналах і читан-
ках; українські художники вчилися на цих 
зразках. 

У 1887–1900 рр. Опанас працює ху-
дожником з розробки обмундирування 

військ Технічного комітету Військового мі-
ністерства. 

У 1900 – 1928 рр. Сластіон викла-
дає у Миргородській художньо-про-
мисловій школі ім. Миколи Гоголя – на-
вчальному закладі, що постав 1896 
р. коштом Полтавського губернського 
земства та добровільних внесків гро-
мадян. Завдання школи полягало в 
ознайомленні кустарів губернії з кера-
мічним виробництвом. Замовлення до 
школи надходили навіть з-за кордону, 
а роботи її вихованців доволі часто від-
значалися нагородами на міжнародних 
виставках. 

15 вересня 1918 р. на базі школи 
утворено Миргородський художньо-про-
мисловий інститут з відділами декоратив-
но-народного мистецтва та технічно-ке-
рамічним, також педкурсами для підго-
товки вчителів малювання.

У 1912 р. лікар Іван Зубковський 
(1848–1933) відкриває в Миргороді дже-
рело лікувальної мінеральної води, а у 
1916–1919 рр. споруджено першу части-
ну санаторного комплексу: Миргородську 
водо- та грязелікарню, дієтичну їдальню-
клуб.

Відбувалося це так. У березні 1916 
р. Опанас Сластіон входить як художник 
(головний керівник художньої частини) 
до складу комітету з побудови комплек-
су Миргородського курорту. Саме завдя-
ки Сластіону три перші будівлі комплексу 
було споруджено у формах українського 
архітектурного стилю. 

Що ж це таке: український архітектур-
ний стиль (далі – УАС), зокрема, на Пол-
тавщині? Так зветься напрямок в україн-
ській архітектурі ХХ ст., що сформувався у 
поєднанні народних мистецьких форм та 
стилю модерн, традиційних та новітніх ма-
теріалів.

Становлення УАСу на Полтавщині від-
бувалося в 3 етапи:

1903 – 1909, початковий, можна 
окреслити одним словом:

пошуки; 
1910 – 1917 рр., основний, УАС засто-

совується на всій території губернії, та-
кож поширюється на Чернігівщину.

1918 – 1930, 1935 – 1941 рр., за-
ключний, на якому відбувалось поступо-
ве творче згасання (через небезпеку ре-
пресій).

У 1903 – 1905 рр., у часі дискусії до-
вкола спорудження будинку Полтавсько-
го губернського земства, Опанас Сласті-
он першим сформулював теоретичні за-
сади УАС.

Нагадаємо тут його 6 принципів:
Дверний або віконний проріз: трапе-

ційний шестикутний,
арка: еліптична або трицентрова.
Дах наметового типу.
Залом (виступ) на даху.
Галерея, піддашшя, опасання (суціль-

на крита галерея навколо будівлі).
Колонка: звивиста, кручена.
Кераміка, орнаменти: широке засто-

сування. 
Найкращими зразками УАС на Пол-

тавщині, розробленими архітектором 
Опанасом Сластіоном, вважаються такі 
пам’ятки:

Будинки кредитово-кооперативних 
сільськогосподарських і споживчих това-
риств у с. Устивиця, Велика Багачка, Ве-
ликі Сорочинці (1910 – 1914), Хомутець 
(1913 – 1914);

Миргородська водолікарня, їдальня-
клуб, грязелікарня (1916 – 1919);

Будинок Рубцова в Миргороді (1910).

Автор публікацій – Валерій ПОМАЗ,
 бібліограф Чернігівської обласної 

бібліотеки для юнацтва

Іван Пулюй приходить у 
цей світ 2 лютого 1845 р. у м. 
Гримайлів (Тернопілля) у роди-
ні священика греко-католиць-
кої церкви. Навчання в шко-
лі для маленького Івана роз-
починається з шестирічного 
віку. У цей час його цікавлять 
твори Тараса Шевченка і Мар-
ка Вовчка, Григорія Квітки-
Основ’яненка і Миколи Косто-
марова.

Далі – Тернопільська кла-
сична гімназія. Мова викла-
дання – німецька, частка 
української в тижневому роз-
кладі становить … 2 год. Про-
те юнак з відзнакою долає цю 
важливу освітню сходинку.

У 1864 р. Іван пішки (як 
свого часу Михайло Ломоно-
сов) вирушає до столиці Ав-
стро-Угорської імперії. Мета 
– теологічний факультет Ві-
денського університету. Пара-
лельно Іван встигає на лекції 
з астрономії, математики та 
фізики.

Настає 1869 р. – довгоочі-
куваний для батьків Івана: син 
з відзнакою закінчує універ-
ситет! Сан греко-католицько-
го священика обіцяв у тому 
часі цілком успішне (за сучас-
ною термінологією), доволі 
прогнозоване майбутнє. 

Замість священицьких 

свячень Іван продовжує осві-
ту на фізико-математичному 
відділенні філософського фа-
культету, де зосереджується 
на вивченні електротехніки 
та фізики. Згодом випускник 
обох факультетів стає асис-
тентом кафедри експеримен-
тальної фізики в Alma mater, 
пізніше отримує посаду асис-
тента-викладача кафедри фі-
зики, механіки й математики 
Військово-морської академії 
в м. Фіуме (тепер м. Рієка, Хор-
ватія).

У 1875 р. Пулюй здобу-
ває ступінь доктора філософії 
у Страсбурзькому універси-
теті й стає приват-доцентом у 
Віденському університеті. У 
1884-1889 рр. Пулюй – про-
фесор, у 1889 –1890 рр. – 
ректор Німецької вищої тех-
нічної школи у Празі. 

Тепер до питання першо-
сті відкриття Х-променів. На 
думку дослідників наукової 
спадщини Пулюя, його праці 
з цієї теми друкуються раніше 
й вони просто набагато ґрун-
товніші, ніж роботи Рентгена. 
Також знімки Пулюя суттєво 
якісніші за Рентгенові, зокре-
ма, саме український фізик 
першим виконує знімок усьо-
го скелета людини. 

Пулюй вважається не 
лише першим дослідником не-
онового світла, він також по-
ліпшує технологію виготовлен-
ня ниток розжарювання для 
звичних нам ламп освітлення. 
Ще у 1881 р. Пулюй патентує 
переносні лампи для шахт.

Співавтор першого по-

вного перекладу Біблії на 
українську мову. У 1864-
1867 рр., у часі праці чинов-
ником з особливих доручень 
царського уряду у Варшаві, у 
Пантелеймона Куліша вини-
кає ідея українського пере-
кладу Біблії. А вже 1869 р. в 
додатку до львівського літера-
турного журналу «Правда» по-
бачило світ п’ятикнижжя Мой-
сея: «Святе Письмо, або вся 
Біблія Старого і Нового Заві-
ту русько-українською мовою 
переложена. Частина І. П’ять 
книг Мусієвих».

У Відні Пантелеймон Ку-
ліш знайомиться з Іваном Пу-
люєм, фізиком і винахідником, 
чудовим знавцем грецької. 
Співпраця над українським 
перекладом Біблії виявилася 
доволі плідною: у 1871 р. до 
Лондонської штаб-квартири 
Британського і закордонного 
Біблійного товариства пере-
дано 4 Євангелія Нового За-
повіту. Мета: офіційне видан-
ня Біблії українською мовою. 

Але Франц Міклошевич, 
відомий віденський славіст і 
головний рецензент перекла-
ду Куліша, того року був нала-
штований вкрай рішуче: «пе-
реклад досить віддалений від 
грецького оригіналу і не може 
бути прийнятий до друку під 
патронатом Британського і 
закордонного Біблійного то-
вариства».

Куліш засмучений, його 
фінансове становище теж до-
волі складне, пожежа на хуто-
рі Мотронівка забрала багато 
матеріалів перекладу, проте 

пряма відмова друку не зупи-
няє його: упродовж наступних 
14 років він працює над зміна-
ми й доповненнями до пере-
кладу. Нарешті сталося: 1885 
р. Біблійне товариство купує 
в Куліша переклад Нового За-
віту, яке згодом двічі видає у 
Відні, у 1887 та 1892 рр.

Куліш мріє про видання 
вже повного перекладу Біблії 
на Батьківщині… У 1897 р. він 
помирає, багаторічну працю 
не завершено. Тоді Ганна Бар-
вінок, дружина, передає цей 
переклад до колекції україн-
ських старожитностей Василя 
Тарновського (молодшого). У 
1899 р. помирає і він, але пе-
ред смертю встигає домови-
тися з Іваном Нечуєм-Левиць-
ким про завершення пере-
кладу й навіть оплачує цьому 
відомому письменнику його 
працю. 

Так наприкінці 1903 р. 
у Відні побачило світ «Святе 
Письмо Старого і Нового За-
віту. Переклад П. О. Куліша, І. 
С. Левицького і І. Пулюя». Ста-
лося це після тривалих пере-
мовин Івана Пулюя з Британ-
ським і закордонним Біблій-
ним товариством, яке й наре-
шті дозволило друк. 

Це видання не можна вва-
жати канонічним: хоча над 
своєю часткою Пантелеймон 
Куліш і працював упродовж 
30 років, перекладав він до-
волі вільно, зі значними від-
хиленнями від оригінально-
го тексту… Проте це був пер-
ший повний переклад Біблії на 
українську мову.

Іван Пулюй, перший український 
фізик світового рівня

Опанас Сластіон: засновник 
українського архітектурного стилю

За проектами Сластіона збудовано 
багато земських шкіл на Полтавщині і 

Чернігівщині, деякі з них збереглися й досі
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Сергій ПАВЛЕНКО: 
«Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини»

Сергій Олегович Павленко – відомий чернігівський, жур-
наліст, історик, редактор історико-краєзнавчого журналу 
«Сіверянський літопис». Він  готує до видання свою нову кни-
гу «Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини». 
Статті з неї він люб'язно надав для публікації нашій газеті. 
Вказуються дати, коли написано ці  тексти.

Фотофакт

Олександр Косяненко, житель Сосниці, прилаштовує снопи на даху до-
вженкової клуні, яка протікає. Зібрав солому з своїх 20 соток і не тільки по-
дарував її музею, а й сам вкладає щільно сніп до снопа. Справжня екзотика! 
Бо де ще можна побачити майстра, який укладає солом’яний дах? Перекрита 
клуня – такий подарунок до дня народження Олександра Довженка.

2005 р.

Село Нова Рудня (Ріпкинський 
район), у якому більше порожніх хат, 
ніж людей… Місцевий житель пока-
зує крицю, яка залишилася від рудні 
– заводу із виробництва металу. На 
ці «камені» з болотної руди чекало 
ще кілька важливих операцій, поки 
нарешті отримували продукт потріб-
ної якості.

На Чернігово-Сіверщині у ХVІІ ст. 

було 40 рудень, кожна з яких виро-
бляла по 7–10 тонн металу за рік. Ге-
неральний обозний Василь Борков-
ський, який за часів І. Мазепи відав 
всією артилерією Гетьманщини, три-
мав кілька таких потужних підпри-
ємств. Вони виробляли метал висо-
кої якості для гармат. За 30 км від 
Нової Рудні – село Пушкарі. Козаки 
цього села добре зналися, яка кри-
ця підходить для виливання гармат-
них стволів.

…З ревізії Чернігівського пол-
ку 1732 р. дізнаємося про підлеглих 
Києво-Печерського монастиря «ра-
ботних людей нищих», які працю-
вали у Гуті Новій (Ярмола Мазепа) 
та у Гуті Старій (Василь Мазепен-
ко). Схоже, батько і син після 1709 
р. втратили господарства, майно і 
поневірялися: їм як явним далеким 
родичам гетьмана співчуваючі цер-
ковні діячі лаври надали прихис-
ток у глухих чернігівських місцинах, 
підпорядкованих обителі. Фактич-
но вони переховувалися. Певно, у 
часи правління їхнього покровите-
ля вони мали кращий статус та стат-
ки на Чернігово-Сіверщині і вико-
нували якісь функції при гетьман-
ських дозорцях.

2012 р.

Іноді знаходиш цікаве не тільки 
в архівному документі...

Село Яворці Ріпкинського райо-
ну. Ця жіночка розповіла мені про 

назви кутків села, місцеві урочища. 
Наостанок спитав її прізвище.  Воно 
у Тамари Андріївни Маун виявило-
ся незвичним. «Мій прадід розповів 
діду, якого розкуркулили і вигнали з 
Убіжичів, –  повідомила співрозмов-
ниця, – що ми шведи, які тут залиши-
лися після ще тої війни...» 

Її прізвище – насправді поши-
рене фінське ім’я Мауну, що означає 
«великий». У  місті Або, наприклад, у 
1293-1308 рр. був єпископ Мауну. 
У складі армії Карла ХІІ були й фіни, 
які брали участь у переправі 1708 р. 
поблизу Мезина через Десну. Згідно 
з джерелами,  багато полонених по-
калічених вояк віська короля наза-
вжди залишилися у селах на Черні-
гово-Сіверщині.

2012 р.

Віртуальна виставка, присвячена цеглі давнього 
Чернігова. Вона підготовлена за ініціативи столичного 
Музею історії Десятинної церкви спільно з Національ-
ним архітектурно-історичним заповідником «Чернігів 
стародавній» та Навчально-науковим інститутом істо-
рії та соціогуманітарних дисциплін імені О. Лазарев-
ського Національного університету «Чернігівський ко-
легіум» ім. Т. Шевченка.Виставка знаходиться на сайті 
Заповідника. 

Під час підготовки виставки використано матеріали 
зібрання Заповідника «Чернігів стародавній», у тому чис-
лі здобуті експедицією Національного університету «Чер-
нігівський колегіум» впродовж 2012-2016 рр., а також ма-
теріали, зібрані під час підготовки каталогу «Пам’ятки мо-
нументальної архітектури північного Лівобережжя Украї-
ни XI–XIII ст.», виданого в Чернігові у 2019 р.

Початок мурованого будівництва в Чернігові 
пов’язаний з включенням Подесення до складу Давньо-
руської держави. Першою цегляною будівлею у місті став 
Спасо-Преображенський собор, заснований на початку ХІ 
ст. чернігівським князем Мстиславом Володимировичем 
(1024–1036 рр.). Будівельні технології, застосовані під час 
спорудження храму, були запозичені з Візантії через посе-
редництво Тмутаракані, що входила до складу Чернігово-
Сіверського князівства. Відомо, що за життя князя храм 
не було завершено. Це зробили згодом інші майстри, при-
четні до будівництва Софійського собору в Києві.

Спасо-Преображенський собор було збудовано з ка-
меню та цегли-плінфи («плінфа» – від грецької plinthos, 
«плита») виготовленої у дерев’яних прямокутних формах. 
Його фасади прикрашені орнаментальними вставками з 
плінфи та рельєфними деталями з фігурної цегли.

Розквіт чернігівського зодчества пов’язаний з кня-
жінням Володимира Мономаха (1076–1094 рр.). В цей час 
на території міської фортеці-дитинця візантійськими май-
страми було збудовано храм-усипальню з плінфи у техніці 
зі скритим рядом. 

У ті ж роки княжіння Мономаха в Чернігові складаєть-
ся самобутня школа чернігівського зодчества. До її виник-
нення причетні північноіталійські майстри, запрошені при 
посередництві сестри князя, Євпраксії-Адельгейди. Пред-
ставниками цієї школи впродовж кінця ХІ і ХІІ ст. були збу-
довані тереми, Борисоглібський собор, Успенський собор, 
Іллінська та Благовіщенська церкви. Ці споруди зведені з 
плінфи у рівношаровій техніці мурування. Для декоратив-
ного оформлення їх фасадів використана фігурна цегла 
найрізноманітніших форм. В Борисоглібському соборі та 
Благовіщенській церкві в мурування було включене і де-
коративне білокам’яне різьблення.

Наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. в Чернігові працю-
вала київська артіль відомого за літописними повідомлен-
нями зодчого Милоніга або його учнів. Вважають, що вона 
була запрошена до Чернігова після примирення князів 
місцевої династії Ольговичів з київським князем Рюриком 
Ростиславичем (між 1196 та 1206 рр.). Цією артіллю була 
збудована П’ятницька церква.

Фасади П’ятницького храму прикрашають орнамен-
тальні вставки та рельєфні елементи, виконані фігурною 
цеглою різних форм. 

Останньою спорудою, збудованою в місті з плінфи на-
передодні монгольської навали є так звані «ворота князів-
ського двору» споруджені на початку ХІІІ ст. Напередодні 
монгольської навали Чернігів лишається чи не останнім 
центром Південної Русі, де все ще використовували техно-
логію будівництва з плінфи.

Виробничі комплекси, що забезпечували монумен-
тальне будівництво Чернігова впродовж ХІ – початку ХІІІ 
ст., достатньо добре відомі завдяки археологічним дослі-
дженням. На сьогодні в місті досліджено залишки 9 печей 
(двоярусних горнів) для випалу плінфи. Усі вони розташо-
вані в заплаві р. Десна.

Після катастрофічного занепаду Чернігова після мон-
гольської навали муроване будівництво відновилося лише 
у 1620-х роках, під час входження міста до складу Речі По-
сполитої. Налагодити його вдалось лише завдяки запози-
ченню необхідних знань з територій, де воно функціону-

вало безперервно (Польща, Прибалтика, Правобережжя 
Дніпра тощо).

Будівельні роботи почались з реконструкції домінікан-
цями давньоруського Борисоглібського собору (перетво-
рений на костел). Утім колишнього розмаху будівництво 
досягло лише за часів Гетьманщини. Новий його розквіт 
припадає на кінець ХVІІ – початок ХVІІІ ст. та пов’язаний з 
ктиторською діяльністю гетьмана Мазепи і місцевої стар-
шини – В. Дуніна-Борковського, представників родин Ли-
зогубів і Полуботків. Їх коштом були розбудовані комплек-
си Борисоглібського, Троїцько-Іллінського та Єлецького 
монастирів (серед іншого – архітектурно оформлено під-
земні споруди), споруджена Катерининська церква тощо.

Впродовж ХVІІ – початку ХVІІІ ст. майже все муроване 
будівництво в Чернігові здійснювалось з цегли-пальчатки. 
Її ще називають «литовка» або «литовська» (назва запози-
чена з документів Великого князівства Литовського, де «ли-
товкою» іменували великоформатну цеглу для будівництва 
замків). Характерна риса пальчатки – наявність на верх-
ній площині жолобків, що об’єднувало досить різнорідну 
за розмірами цеглу. Вони призначались для забезпечення 
зціплення цегли з будівельним розчином. Для декоратив-
них елементів кладок (седриків, наличників, напівколонок 
тощо), типових для ранньомодерного будівництва Черніго-
ва, з середини ХVІІІ ст. використовувалась фігурна цегла.

Важливою ознакою цегли завжди є клейма, однак 
для будівництва Чернігівщини ХVІІ–ХVІІІ ст. вони досі не-
відомі. Перші клейма на місцевій цеглі з’являються лише 
на початку ХІХ ст. та пов’язані з розвитком фабричного ви-
робництва. В цей же час великоформатна цегла поступо-
во зникає, остаточно поступаючись у 1840-х роках цеглі 
затвердженого в Російській імперії стандарту (6 х 3 х 1,5 
вершки, тобто 27 х 13 х 7 см).

Цегельні Чернігівщини ХVІІ–ХVІІІ ст. не збереглись та 
не досліджені Вони відомі лише за матеріалами писемних 
джерел.

НАІЗ «Чернігів стародавній»

Чернігівщина має чисельні слав-
ні сторінки своєї історії. Працюють 
музеї, зберігаються та відновлюють-
ся пам’ятки, пишуться книжки та по-
повнюються архіви. Але…

Життя продовжує історію на-
шого краю у нових поколіннях його 
мешканців. Ми повинні шукати нові 
методи та заходи, щоб передати 
наші знання для майбутніх патріотів 
нашої славної Чернігівщини.

Колись із сумом довелось кон-
статувати, що пів міста мешканців 
Чернігова не знають, де знаходить-
ся на Валу Колегіум. Мій знайомий 
у Шестовиці, на прохання проїхати 
до Коровеля, раптом повертає свою 
машину у бік річки Десна і дивується 
зауваженню, що Коровель ми тіль-
ки що проїхали – він понад 30 років 
живе в селі і гадки не мав, де ж саме 
знаходиться славетне городище Ко-

ровель.
Так, у нас є славетні Батурин, 

Седнів, Любеч – їх пам’ятки, екскур-
соводи, інформація в ЗМІ задоволь-
нять ваші потреби у відкритті секре-
тів чернігівської землі. А що робити 
населеним пунктам, де історики та 
краєзнавці дослідили історію, на-
писали статті та книги, але нема до 
чого доторкнутися, на що подивити-
ся? 

Відновити споруду чи відкрити 
пам’ятник – це сьогодні ще для сіль-
ських громад великі витрати. Але ж 
треба ж якось застосовувати нові 
технології для популяризації своєї іс-
торії.

За останні кілька років вдалося 
запропонувати сільським громадам 
Пакуля, Седнева, Шестовиці нові 
варіанти вшанування пам’яті одно-
сельців та окремих сторінок історії. 

Дякуючи їх керівникам, сільським 
депутатам, встановлені інформа-
ційні та пам’ятні дошки, цікаві бане-
ри. Вони вражають своєю інформа-
ційністю і кольоровістю – це звору-
шує, викликає емоції і звичайно, при 
потребі людина захоче тоді знайти 
книжку чи статті відомих краєзнав-
ців та науковців. На окремих бане-
рах ми бачимо сучасні реконструк-
ції давніх поселень, старожитності із 
фондів наших музеїв.

Ми хвилюємось, щоб ця краса 
зберігалась довше, але це вже пи-
тання керівників громади, як вони 
турбуються про благоустрій рідних 
сіл і містечок.

Андрій КУРДАНОВ, 
голова Чернігівського район-

ного осередку Національної спілки 
краєзнавців України

Виставка «Цегляні сторінки історії Чернігова»

Історія стає ближче до людей

П'ятницька церква

Спасо-Преображенський собор
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Батурин — гетьманська столиця

У XVII–XVIII ст. на українських землях 
панувала народна медицина. Батуринські 
гетьмани і генеральна старшина зі своїми 
родинами, що мешкали у місті, окрім знаха-
рів, ворожок та інших народних знавців-ці-
лителів, користувалися послугами найма-
них лікарів-

іноземців. Стаціонарних медичних за-
кладів до середини XVIIІ ст. у місті не було.

В історії лікарні, заснованої у Батурині 
К. Розумовським, досі багато «білих плям». 
У першу чергу – дата її відкриття. Автори 
книги «Лікарня Гетьманської столиці» В. Ні-
кітін та М. Терех, спираючись на опосеред-
ковані відомості, вважають, що лікарня як 
стаціонарний заклад почала працювати в 
місті у вересні – листопаді 1751 р. Принай-
мні, факт її існування у Батурині від часів 
Розумовського є науково доведеним. Це 
була перша лікарня подібного типу в Геть-
манщині!

У документах кінця XVIII – початку ХІХ ст. 
батуринські лікарні звалися лазаретами. 

На думку автора, лікарня Батурин-
ської економії Розумовських («лазарет 
экономический») з’явилася у Батурині піс-
ля 1767 р., адже її розмістили на дворищі 
колишнього підкоморія Батуринського су-
дового повіту Григорія Долинського, при-
дбаному К. Розумовським. А в 1767 р. двір 
ще належав Долинському, хоч він в ньому 
вже не жив, а здавав в оренду. Маєток суд-
ді мав площу близько 2 га і знаходився за 
сучасною адресою вул. Соколова № 12 та 
№ 10 А. На його території зараз розташо-
ване подвір’я діючої Батуринської лікарні.

Окрім власне лазарету, який розміс-
тився у хазяйському будинку на 4 кім-
нати, у дворі знаходилися окремі спору-
ди кухні, баня та комора. Всі будівлі були 
дерев’яними.

Гетьманський лазарет був забезпе-
чений повною аптекою і всім відомим на 

той час устаткуванням. Обслуговував він 
не лише служителів і підданих К. Розумов-
ського, а всіх, хто потребував медичної до-
помоги, до того ж, на безоплатній основі.

У 1836 р. у Батурині діяло дві лікарні: ла-
зарет Батуринської економії Розумовських 
і військовий лазарет. «Економічна» лікарня 
знаходилася на Київській вулиці, неподалік 
двору К. Розумовського, у дерев’яному бу-
динку на 5 кімнат. А полкова лікарня розмі-
щувалася у будівлі старого лазарету еконо-
мії, яку тимчасово винаймала.

Першу партикулярну аптеку в гетьман-
ській резиденції мав намір відкрити мос-
ковський аптекар Казимир Меєр, який 
отримав на це у 1751 р. універсал гетьмана 
К. Розумовського. Та, судячи з універсалу 
гетьмана, даного пізніше провізору Бети-
херу, Меєр відкрив аптеку в Глухові й про-
дав її згаданому Бетихеру. І вже Бетихер в 
1757 р. заручився дозволом гетьмана збу-
дувати аптеку в Батурині. Та чи було це реа-
лізовано – наразі не відомо.

Санітарними закладами Батурина дру-
гої половини ХVІІІ ст. були торгові бані. Про 
них у 1805 р. згадує лікар-мандрівник Оттон 
фон Гун, але інших даних про ці заклади не-
має. Вони знаходилися в заплавній частині 
міста, краще забезпеченій водою.

Церковно-громадські благодійні закла-
ди – шпиталі – будувалися або влаштову-
валися при церквах і монастирях та носили 
відповідну їм назву. На шпитальне призрін-
ня мали право «Люди всякие, от пана Бога 
хоробою и утомностями невежоны», без-
рідні старі люди, каліки, душевнохворі.

Найбільш рання згадка про шпиталі Ба-
турина датована 1723 роком. Тоді їх було 
три. За «Генеральним описом Лівобереж-
ної України» в середині XVIII ст. у Батурині 
було два шпиталі. Це були дерев’яні будів-
лі. Один з них знаходився біля дерев’яної 
Троїцької церкви, що стояла в межах ко-

лишньої фортеці. У ньому проживало 5 
осіб: 55-річний посполитий Лук’ян Рачи-
па, 40-річна посполита Мотря Слюсарка з 
30-річною сестрою Ганною (у відомостях 
про стан здоров’я зазначено «больна») та 
45-річна сліпа на обидва ока Ганна Стри-
кунка з 10-річною племінницею Параскою. 
Мешканців Покровського шпиталю на Ки-
ївській вулиці було четверо: 49-річна Єв-
докія Рупуриха з 16-річним сином-калі-
кою Захарієм («на ногу хром») та 10-річною 
донькою Степанидою з Обмачева, а також 
сліпа 59-річна Агафія Черкаска з Кролев-
ця.

Отже, «Генеральний опис» показав ті ж 
шпиталі, що існували раніше, за винятком 
шпиталю Миколаївської чи Введенської 
церкви, які тоді також діяли у Батурині. Зва-
жаючи на згадки, що будівлі шпиталів ста-
рі, можна стверджувати, що вони існували 
впродовж тривалого часу, утримуючись на 
пожертви церковної громади. Приміщен-
ня шпиталю являло собою будівлю з двома 
покоями, розділеними сіньми. Їх розмір пе-
редбачав утримання 5–12 осіб і рідко біль-
ше.

Відомо, що в 1747 р. на території Ба-
туринської сотні діяло 10 шпиталів. При-
пинення практики шпитального благо-
дійництва припадає на кінець XVIII ст. і 
пов’язується з прийняттям 7 листопада 
1775 р. «Учреждения для управления гу-
берний Всероссийской империи», що по-
клало початок новій системі організації 
громадського піклування та припиненням 
діяльності церковних братств після запро-
вадження кріпосного права.

Наталія САЄНКО

Автори – науковці Національного істо-
рико-культурного заповідника «Гетьман-
ська столиця» 

Досліджуючи тему відомого 
українського емігранта, борця 
за територіальну цілісність та 
незалежність української на-
ції, автора «Договорів і Поста-
нов прав і вольностей Війська 
Запорозького» Пилипа Орлика, 
стає зрозуміло, що родина геть-
мана в еміграції мало вивчена 
та представлена українському 
загалу. Свою увагу історики та 
науковці приділяють його полі-
тичній діяльності та актуальним 
досі постулатам першої євро-
пейської Конституції. Хотілося 
б нагадати про родину першо-
го впорядника конституційного 
права в Україні П. Орлика. Без-
перечно, саме рідні та близькі 
люди дали йому натхнення, на-
дію та підтримку.

Пилип Орлик – представ-
ник білоруського шляхетсько-
го роду чеського походження, 
який користувався родинним 
гербом «Новіна». До речі, кахлю 
з гербом Орликів виявили в Ба-
турині під час археологічних до-
сліджень 2018 р. 

Згідно генеалогічної до-
відки, укладеної у 1747 р. си-
ном гетьмана, Григорієм, істо-
рія роду Орликів сягає ХІІ ст. 
Першим у родоводі згадується 
Станіслав Орлик (1121 р., Че-
хія), від якого беруть свій по-
чаток дві родові гілки: перша 
– Шлезька (Сілезія), друга – 
Польська, представники якої 
оселилися у м. Кракові. Продо-
вжувачем польської лінії став 
Ян Криштоф Орлик, а його син 
Степан у шлюбі з Іриною

Малаховською-Володке-

вич мав двох синів – Степана 
та Пилипа.

Пилип Орлик народився 21 
(11) жовтня 1672 р. в селі Косу-
ті Ошмянського повіту на Вілей-
щині (Білорусь). Освіту здобув 
у Києво-Могилянській колегії. 
По її закінченню швидко просу-
нувся по канцелярській службі. 
У 1698 р. оселяється в гетьман-
ській столиці Батурині. У шлюбі 
Пилипа Орлика з Ганною Гер-
цик народжується восьмеро ді-
тей: троє хлопчиків та п’ять ді-
вчаток.

Анастасія народилася в 
1699 р. у Полтаві. У 22 роки ви-
йшла заміж за шведського ге-
нерала графа Югана Штайн-
фліхта. У подружжя народилося 
двоє синів: Карл Густав (1724–
1758 рр.) (названий на честь 
Карла XII) та Пилип (1726–
?) (названий на честь діда П. 
Орлика), який, ймовірно, помер 
у дитинстві. Анастасія Пилипів-
на померла у 1728 р. у м. Кілі, 
в Гольштинії (Німеччина). Після 
її смерті чоловік одружився на 
меншій сестрі Анастасії – Вар-
варі. Старший син Анастасії 
Карл Густав служив офіцером 
у полку «Руаяль-Полонь», ство-
реному в 1747 р. його дядьком 
Григорієм Орликом у Франції. 
Про його особисте життя зга-
док не віднайдено.

Григорій народився 5 лис-
топада 1702 р. в Батурині. Істо-
ричні сторінки життя і діяльнос-
ті Г. Орлика на сьогодні відомі 
завдяки ґрунтовній праці істо-
рика Ірини Дмитришин «Григо-
рій Орлик, або козацька на-

ція у французькій дипломатії». 
Згідно довідки про народжен-
ня, хрещеними батьками Григо-
рію стали гетьман Іван Мазепа 
та дружина генерального судді 
Кочубея Любов Федорівна.

Безтурботні дитячі роки ма-
лого Григорія закінчилися піс-
ля Полтавської битви (1709 р.). 
Проте, не зважаючи ні на що, 
він проніс у своєму серці лю-
бов до Батьківщини. Зробив 
блискучу дипломатичну кар’єру 
при французькому дворі, пере-
ймався питаннями «козацької 
нації». 

У 1747 р. Григорій одружив-
ся з донькою французького 
аристократа Луїзою Єленою Лє 
Брен де Дентевіль, нащадків по 
собі не залишив.

Михайло народився в Бату-
рині у 1704 р. З 1722 р. перебу-
вав при батьку в Туреччині. По-
мер у Салоніках після 1723 р., 
під час епідемії чуми.

Варвара народилася в Ба-
турині у 1707 р. ЇЇ хрещеним 
батьком був І. Мазепа. Відомо, 
що після смерті сестри Анаста-
сії вийшла заміж за графа Юга-
на Штайнфліхта. Власних дітей 
не мала, опікувалася племінни-
ками. Проживала з родиною у 
Стокгольмі (Швеція).

Яків народився в м. Бенде-
ри (Молдова) у 1711 р. Помер у 
травні 1722 р.

Марта народилася в Бен-
дерах у 1713 р. Вийшла за-
між за волинського шляхтича 
Дзєржановського. За дослі-
дженням І. Дмитришин, Дзєр-
жановський підтримував полі-

тичну діяльність родини Орли-
ків і разом з Григорієм звер-
тався до французького двору 
з питаннями звільнення «ко-
зацької нації» та гетьмана в 
еміграції П. Орлика.

Марина народилася на ост-
рові Рюген в маєтку Гральшер-
гоф (Німеччина) у 1715 р. Як 
склалося її життя – не відомо. 
Померла після 1750 р.

Катерина народилася у м. 
Сконе (Швеція) у 1718 р., по-
мерла немовлям.

На сьогодні сторінки жит-
тя дітей П. Орлика кілька разів 
ставали об’єктом історичного 
дослідження, але через відсут-
ність джерел повністю не роз-
криті. Та навіть ці історичні кру-
пинки відкривають нам карти-
ну життя родини, їхні повсяк-
денні турботи та любов.

Питання звільнення «ко-
зацької нації» з-під «російсько-
го ярма» та незалежності Геть-
манщини були головними для 
Пилипа Орлика, і він проніс їх 
через усе життя: завдячуючи 
підтримці родини, наперекір 
політичним переслідуванням. 
П. Орлик є безперечно прикла-
дом для українців саме зараз, 
коли в умовах новітнього про-
тистояння зі східним сусідом 
йде боротьба за територіаль-
ну цілісність країни. Нам необ-
хідно ще раз пригадати уроки 
минулого свого народу на при-
кладі мужності і єдності, віри і 
сили українця-патріота та його 
родини.

Наталія ДРОБЯЗКО

Микола 
Вербицький

13 лютого (за но-
вим стилем) 1843 року 
у Чернігові народив-
ся майбутній письмен-
ник, громадський діяч, 
педагог Микола Вер-
бицький.

Його батько, Ан-
дрій Іванович Вер-
бицький-Антіох, слу-
жив старшим секре-
тарем Чернігівської 

губернської управи. В родині значна увага при-
ділялася літературі та мистецтву. 

У 9 років Микола пішов вчитися до Чернігів-
ської гімназії, де навчався у самого Леоніда Глі-
бова. Коли хлопцю було лише 10 років, на сто-
рінках «Чернігівських губернських відомостей» 
побачили світ його перші вірші.

Після закінчення гімназії, продовжив на-
вчання у Київському університеті, з якого зго-
дом був виключений через участь у студент-
ському русі. Потім був Петербурзький універ-
ситет, але і звідти його відрахували й вислали 
до Києва, де Микола, ретельно підготувавшись, 
зміг скласти екстерном екзамени у Київському 
університеті.

Під час навчання у Петербурзі, на одній зі 
студентських вечірок, Микола Вербицький, 
Павло Чубинський та Тадей Рильський ство-
рили текст, який після декількох перероблень 
згодом став Державним Гімном України. Пер-
ші рядки придумав саме Микола Вербицький, 
котрий, імпровізуючи на мотив польського гім-
ну, заспівав: «Ще не вмерли України ні слава, 
ні воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться 
доля…». 

Після недовгого вчителювання у Полтаві, 
Микола Вербицький у 1866 році повернувся до 
Чернігова, де долучився до активної культурної 
роботи, що з неабияким піднесенням велася 
чернігівською інтелігенцією.

У пансіонаті пані Осовської Микола Вер-
бицький викладав словесність, там він позна-
йомився з Манєю Адасовською (майбутньою 
актрисою Марією Заньковецькою). Вербиць-
кий був її улюбленим вчителем, саме він поста-
вив у пансіонаті виставу «Дочка Кощія», в якій 
відбувся перший виступ майбутньої зірки.

У 1875 році Миколу Вербицького як украї-
нофіла та заступника селян висилають з Черні-
гова. Він їде вчителювати до Рязані, потім – до 
Орла. Загалом адміністративна висилка трива-
ла 25 років. 

До Чернігова Микола Вербицький повер-
нувся тільки у 1900 році. Виснажений хвороба-
ми та розлукою з рідними, Микола Вербицький 
все одно натхненно включається в літературне 
життя: пише романси «Веснянка», «На спомин», 
бере участь у виданні альманаху «З потоку жит-
тя», створює цикл віршів «Пісні старості». На 
жаль, літературний доробок Миколи Вербиць-
кого роздрібнений по різних виданнях, окрема 
збірка ще чекає на свій вихід.

Не стало Миколи Андрійовича 10 грудня 
1909 року. Тривалий час вважалося, що його 
поховали на Болдиній горі поряд з могилою 
Опанаса Марковича. Чернігівський дослідник 
Володимир Руденок, намагаючись встановити 
точне місце останнього притулку поета, натра-
пив на документ, в якому йдеться, що Вербиць-
кого поховали «на общем черниговском клад-
бище». Напевно, це питання ще залишається 
відкритим та потребує ретельного вивчення.

Олена КУННОВА, 
головний бібліограф Чернігівської 

Центральної міської бібліотеки 
ім. М. Коцюбинського 
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Батурина XVII – XVIII століть
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і по-

лини історії» – відомого чернігівського письменника, журна-
ліста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 
1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 177–183, 185 – 194.

Упродовж двох з половиною 
останнiх столiть iснувало кiлька 
справдi доленосних для нашо-
го краю проектiв, втiлення яких 
значною мiрою вплинуло б i на 
економiчний, i науковий та духо-
вний потенцiал Чернiгiвщини.

Передовсiм проект заснуван-
ня у Батуринi унiверситету – пер-
шого на Лiвобережнiй Українi. 
Проект з’явився 1760 року, його 
фундатором i протектором був 
гетьман Кирило Розумовський. 
Передбачалося функцiонування 
кафедр латинського красномов-
ства, фiлософiї, юриспруденцiї, 
iсторiї, математики, теоретич-
ної i практичної фiзики, анатомiї, 
хiмiї, ботанiки i природознавства 
– за зразком тогочасних німець-
ких унiверситетiв. Але скасуван-
ня гетьманства перешкодило 
реалiзацiї цього задуму.

А у не такi вже й далекi часи 
наша область мала можливостi 
стати потужним виробником 
електроенергiї. Наприкiнцi 1956 
року група спецiалiстiв iз Хар-
кова проводила дослiдження 
околиць селища Любеч 
теперiшнього Рiпкинського райо-
ну з метою будiвнитцва на Днiпрi 
гiдроелектростанцiї. Однак про-
ект було вiдхилено. Як було 
вiдхилено у 1967 роцi i проект 
фахiвцiв Київського iнституту «Те-
плоелектропроект» споруджен-
ня бiля Новгорода Сiверського 
Центрально¬-Української район-
ної атомної електростанцiї. Його 
прив’язували ще до 15 населе-
них пунктiв як нашої областi, так 
i Київщини, Вiнниччини i Жито-
мирщини. Нарештi вибiр випав 
на село Копачi Київської областi, 
де збудували нинi сумновiдому 
цiлому свiтовi Чорнобильську 
АЕС.

Втiм, з’являлися проек-
ти i дещо скромнiшi, але до-
сить цiкавi. 24 грудня 1866 року 
iмператор Олександр II затвер-
див концесiю на спорудження 
залiзницi вiд Курська до Києва. 
Сам же маршрут її розроблено 
було значно ранiше i проляга-
ти вiн мав у межах Чернiгiвщини 
по старому Московсько-
¬Київському тракту, тобто через 
Глухiв, Батурин, Борзну i далi – 
на Київ. Однак, якщо поглянути 
на карту, неважко помiтити зна-
чне вiдхилення залiзницi вiд цьо-
го маршруту. 

Внiс корективи до проек-
ту наш видатний земляк – за-
сновник вiтчизняної науки 
про бджiльництво, винахiдник 
першого у свiтi рамкового 
напiврозбiрного вулика Пе-
тро Iванович Прокопович (1775 
– ¬1850). Довiдавшись, що 
залiзниця проляже неподалiк 
його рiдного села Митченки бiля 
Батурина, вiн надiслав до уря-
ду листа такого змiсту: «Про-
шу отвесть железную дорогу от 
моих пасек, так как пчела боит-
ся лишнего шума, запаха гари и 
копоти. Все издержки по пере-
работке проекта и по удлинению 
железной дороги беру на себя».

Прохання Петра Iвановича 
задовольнили, вирiшено було бу-
дувати з часом залiзницю не че-
рез Батурин i Борзну, а через Во-

рожбу, Конотоп, Бахмач... Пер-
ший поїзд iз Курська до Києва 
прибув 14 листопада 1870 року. 

Як Батурину i Борзнi, так i Ко-
зельцю та Чемеру не судилося 
стати залiзничними станцiями. 
У груднi 1897 року Чернiгiвське 
губернське зiбрання заслухало 
доповiдь iнженера Г. Л. Савиць-
кого про проект будiвництва 
залiзницi по маршруту Київ – 
Козелець – Чемер – Красне – 
Чернiгiв – Седнiв – Чуровичi – 
Стародуб. А вже у квiтнi наступ-
ного року до Чернiгова прибу-
ла група iнженерiв на чолi iз М. 
П. Гасовським, яка внесла деякi 
змiни у проект. Нова залiзниця 
мала пролягти вiд Києва через 
Бровари, Семиполки, Козелець, 
Красне, а вiд Чернiгова, обхо-
дячи Замглайськi болота, через 
Бурiвку i Добрянку – на Гомель. 
Розроблено було тодi i проект 
прямої залiзницi вiд Чернiгова 
до Городнi, автором якого став 
А. А. Водянський. Всi три про-
екти, як знаємо, залишилися 
нездiйсненими...

Наприкiнцi позаминулого 
столiття у багатьох мiстах Євро-
пи з’явився новий вид мiського 
транспорту – трамвай. Пер-
ша в Росiйськiй iмперiї трам-
вайна лiнiя стала до ладу 1892 
року в Києвi, згодом – у Ниж-
ньому Новгородi, а 1899 року – 
у Москвi. Тодi ж могли б їздити 
на трамваях i чернiгiвцi. У квiтнi 
1898 року Чернiгiвська мiська 
дума прийняла ухвалу про пере-
дачу в концесiю Берлiнському 
залiзничному товариству 
строком на 45 рокiв мiської 
електростанцiї, що належала то-
вариству «Зиков i Ко».

Нiмецька фiрма, яку в Росiї 
представляв М. Конфельд, у 
свою чергу пообiцяла значно 
розширити мережу мiського 
освiтлення i розпочати прокла-
дання в мiстi трамвайних колiй. 
Передбачалося будiвництво 
трьох лiнiй: вiд залiзничного 
вокзалу по вулицi Шосейнiй до 
«Богоугодного заведения»; вiд 
примiщення мiської думи, че-
рез театральну площу, по вулицi 
Богоявленськiй, через Красний 
мiст до мiського саду; вiд апте-
ки Маркельса, мимо гiмназiї до 
пристанi i купалень на Деснi. На 
кiнцевих зупинках намiчалося 
звести легкi павiльйони, якi б 
взимку опалювалися. Трамвайнi 
вагони мали бути першого i дру-
гого класiв, плата за проїзд – 
помiрною.

На жаль, нi думцям, нi 
нiмецьким концесiонерам не 
вдалося ощасливити чернiгiвцiв 
популярним на той час транспор-
том. А ось у Конотопi, який тодi 
входив до складу Чернiгiвської 
губернiї i був уже значним про-
мисловим мiстом, трамвай став 
реальнiстю.

За якимись невтiленими про-
ектами можна нинi пошкодувати, 
а за якимись... Хiба що подякува-
ти Боговi за те, що залишилися 
вони тiльки на паперi. Як зазна-
чив наш сучасник, маємо те, що 
маємо.

Проекти, які не здійснилися

30 грудня 2005 року в містеч-
ку Остер, полишивши нині сущим 
могутній скарб, який в сотнях ти-
сяч книжок зберігається на поли-
цях бібліотек України, помер україн-
ський художник-графік та ілюстра-
тор Василь Андрійович Євдокимен-
ко (1925 – 2005).

На сторінці «Вікіпедії» серед ін-
формації про м. Остер, серед імен, 
поданих у «Персоналіях», знаходимо 
коротеньке повідомлення про Ва-
силя Андрійовича Євдокименка – 
«українського художника-ілюстра-
тора», який «працював у багатьох 
українських видавництвах худож-
ньої літератури». А ще – окрема сто-
рінка, присвячена художнику.

А тим часом чоловік, який на-
родився в селі Горбові на Новго-
род-Сіверщині в 1925 році став чи 
не найплодовитішим за кількістю 
українських літераторів, чиї книж-
ки ілюстрував впродовж життя, 
але залишається без жодних по-
честей на батьківщині. І дарма, 
що дослідник історії з Остерщини 
Петро Лавренчук називає в спад-
ку покійного Майстра до «300 ілю-
строваних ним книг та десятки ху-

дожніх полотен», в Новгород-Сі-
верщині про земляка знають хіба 
що працівники музею та кілька лю-
дей в рідному селі.

Натомість, в збірці «Пам`ятні лі-
тературні дати 2020 року» від Мі-
ністерства культури України та На-
ціональної бібліотеки для дітей, 21 
липня 2020 року нагадується про 
«95 річчя від дня народження Васи-
ля Андрійовича Євдокименка, укра-
їнського художника-ілюстратора».

На жаль, в селі Горбові на Нов-
город-Сіверщині, де народився не-
перевершений ілюстратор книжок, 
вже півтора десятиліття нема того 
осередка збереження історико-
культурної спадщини та просвітни-
цтва, яким 50 років був Музей Гор-
бівської сільської ради. І який в сво-
їх фондах зберігав змістовні матері-
али, документи, світлини та речові 
артефакти про три населені пунк-
ти: Горбів, Юхнів та Путивськ. Допо-
ки одного дня творіння рук та розу-
му шкільної родини не знищило не-
вігластво та яничарство! Після за-
криття школи музей зруйнували 
працівники Новгород-Сіверського 
районного відділу освіти!

Втрата музею боляче вдари-
ла й по пам’яті шановного земля-
ка, оскільки на полицях, вітринах та 
стендах, серед джерел iз минувши-
ни Подесення, знаходились матері-
али про життя та діяльність худож-
ника, які впродовж 60-70-х років 
пан Василь особисто чи через се-
стру Віру Андріївну Ковальову, яка 
працювала вчителькою Гірківської 

та Горбівської шкіл, передавав до 
шкільного музею. Фотографії, ілю-
страції, особисті речі тощо.

З часів дитинства та юності, які 
юнак провів у селі на березі Дес-
ни до призову на війну, залишилось 
кілька його ровесників та дві будівлі 
колишньої Горбівської 7-річної шко-
ли. Тож цікавою історією з життя по-
кійного ровесника з Горбова, стала 
розповідь Уляни Домоцької, 1928 
року народження. Жінка, серед ін-
ших фрагментів життєпису творця 
креативних ілюстрацій, розповіла 
про випадок, що стався з майбут-
нім художником та його друзями в 
школі. 

«Зустрічали новий 1941 рік. В 
спортивній залі було встановлено 
ялинку. Водили хороводи, танцюва-
ли, співали пісні. І так сталось, що в 
один момент старшокласники, се-
ред яких і був Василь Євдокимен-
ко, завалили ялинку. Але геть шустрі 
юнаки після всіх «охів-ахів» вчите-
лів, дуже швидко ситуацію виправи-
ли, знайшовши все необхідне. Вза-
галі Василь був серйозний, актив-
ний та красивий юнак. Він в школі 
малював плакати, що тоді було попу-

лярно, всілякі гасла писав до свят. А 
на перервах міг миттєво намалюва-
ти портрет друга чи по пам’яті поба-
чене десь на вулиці. В 1943 році, од-
разу після вигнання нацистів кілька 
десятків юнаків 1924 –1925 років 
народження з села забрали до вій-
ська. Пішов на фронт і Василь. На ві-
йні був художником при фронтових 
газетах. На жаль, не багато його ро-
весників повернулись додому. Оди-
ниці… В нашому музеї було дуже ба-
гато малюнків, дарованих Василем 
Андрійовичем. А ще були книжки з 
його ілюстраціями.»

Як митець, Василь Євдокимен-
ко, окрім творчого доробку для со-
тень книжок, газет та іншого шти-
бу видань, цікавий ще й тим, що 
більшу частину з набутого таланту 
взяв від пращурів, непереверше-
ної природи Новгород-Сіверського 
Полісся та від працьовитого люду 
на селі. Адже, увійшовши в 40-50 
роки ХХ ст. до гурту трендових ху-
дожників-ілюстраторів, отримав-
ши в 1955 році членство в Спілці 
художників та «знімаючи лаври» на 
низці поважних конкурсів під брен-
дом «Мистецтво книжкової графі-
ки», Майстер пензля та олівця так і 
залишився самоуком та без освіти! 
Тож на прикладі Василя Андрійо-
вича Євдокименка маємо говори-
ти про випадок, коли людину, без 
всіляких дипломів, внаслідок ще-
дрих дарувань природи та невтом-
ної праці, можна назвати ще й «са-
мородком»!

Переживши війну та складно-

щі 40-50-х, Василь Євдокимен-
ко справді так і не подбав «про ди-
пломи»! Він віддано працював, за-
лишаючи в пам’ять для нащадків 
особисту солдатську участь в Дру-
гій світовій війні та тисячі ілюстра-
цій на сторінках творів найзнаніших 
українських літераторів. Про що й 
засвідчує «Вікіпедія», яка називає 
О.Довженка, А.Тесленка, А.Головка, 
С.Васильченка, М.Коцюбинського, 
М.Вовчка, Б.Грінченка, Я.Щоголева, 

П.Куценка, О.Олеся, Д.Ткача, 
В.Нестайка, О.Донченка, В.Шкляра, 
П.Тичини, П.Грабовського, 
П.Мирного, Г.Храпача, А.Дрофана, 
Белих, Пантєлєєва…

Прикро, але інформацією про 
Василя Євдокименка, лавреата 
премії М. М. Коцюбинського, який 
полишив на землі такий великий 
духовний спадок, володіють ли-
шень одиниці. Кілька робіт юнос-
ті та воєнної пори зберігаються в 
Новгород-Сіверському музеї-запо-
віднику «Слово о полку Ігоревім», 
який минулого року влаштував не-
величку виставку з робіт ювіляра. 
Але як для рівня Майстра – то є ма-
ленькою дрібницею, що не сприяє 
усвідомленню образу та значення 
поважного земляка в історії краю. 
Як кажуть, вкотре маємо справу з 
традиційним випадком, коли від-
повідальним особам не вистачає 
волі, хоча минуло 15 років по смер-
ті. Відсутнє бажання для увічнення 
пам’яті митця в назві вулиць, вста-
новленні меморіяльних таблиць, 
заснуванні премії, започаткуван-
ні конкурсів для учнівської молоді 
тощо. Отож і важко нам, бо ми такі 
нiкудишні.

Борис ДОМОЦЬКИЙ
Новгород-Сіверський

P. S. Окрема подяка небайду-
жим творчим людям Остерщини за 
пам’ять про славного сина землі 
Новгород-Сіверської Василя Євдо-
кименка.

Василь Євдокименко: 
український художник, забутий на малій батьківщині
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Микола ТУРКІВСЬКИЙ
Т у р к і в с ь к и й 

Микола Петрович 
(16.05.1937, с. Ли-
новиця Прилуцький 
район – 12.12.1997, 
м. Прилуки). Закін-
чив Дніпропетров-
ське художнє учи-
лище. Працював на 
Прикарпатті май-

стром різьби по каменю, по дереву, ху-
дожником оформлювачем. У 1971 році 
переїхав з сім'єю в Прилуки і пов'язав 
трудову діяльність із заводом «Будмаш» 
(1971–1987).Автор близько 20-ти кни-
жок поезії, в тому числі кількох для дітей. 
Багато з них ілюстрував як художник. 
Лауреат обласної літературної премії 
ім. М. Коцюбинського.

Жовте озеро
О жовте озеро у полі!.. 
О соняхів гарячий цвіт! 
А обіч – наче на припоні – 
вітряк занедбаний стоїть. 

Старі, обдерті в нього крила, 
уже не крутяться давно. 
у тому році приїздили 
його знімати для кіно. 

Гуртом хотіли запустити 
(у ньому вітер аж гудів), 
та застогнав несамовито 
й відразу змовкнув у біді. 

Каміння важко скреготнуло, 
як хтось зубами од злоби. 
З’явилась хмара – мов акула, 
і тінь жбурнула до юрби. 

І все кінчилося. А в полі... 
у полі соняхи цвітуть. 
І жовто-жовто доокола. 
І місце, мабуть, крапці тут. 

* * *
Погляну – наче вороння, 
похилий люд на смітниках, 
Он хтось найшов щось і підняв, 
і сльози й радість на очах. 

А за плечима – грім війни, 
тягар важкого повоєння... 
І все-усе – від сатани! 
Від неї – й чортове щодення. 

* * *
Хато-хатино! О де твої очі? 
Хтось уже вибив давно. 
І мов до тебе вселилися ночі, 
кожне – аж чорне – вікно. 

Наче наповнена дьогтем ти, хато, 
й люди в тобі не жили... 
Дивишся страшно і якось вирлато –
мов напилася смоли. 

Олена ШУЛЬГА
Шульга Олена 

Василівна (Прилу-
ки, 1946 – 2004). 
У дитинстві дівчин-
ку скувала тяжка 
хвороба. Долати 
її допомагали рід-
ні, лікарі. Та най-
більше підсобля-
ла вона собі сама 
– вірою в життя, в 

те, що мусиш творити добро. Закінчи-
ла Київський державний інститут куль-
тури, працювала бібліотекарем у При-
луках. 1991 року в київському видав-
ництві «Молодь» вийшла збірка Оле-
ни Шульги «Зелений листопад», після 
якої поетесу прийняли до Національ-
ної спілки письменників України. Тво-
ри О. Шульги друкувалися в періодиці. 
Видала збірку поезії «Дивна птаха», за 
яку 2003 року удостоєна звання лау-
реата обласної премії імені М. Коцю-
бинського.

Розмова про милосердя
Не оспівавши раз на рік 

Держави вільної ознаки, 

Що стала раєм для калік, 

Хоч вийдіть на базар, писаки! 

Он факт живий під ворітьми, 

Що в ваші схеми не лягає: 

Забута власними дітьми, 

Бабуся руку простягає. 

Нам зручно натовп протиріч, 

Що вже не має сил кричати, 

Зіткнувшись навіть віч-на-віч, 

Не чути і не помічати. 

Де б ще вдалось молодику, 

Щоб чорним видавалось біле, 

Вичитувати в словнику, 

Що милосердя — застаріло?

В серцях ніяк не тане лід

З комуністичного порога,

Де ковзається інвалід, 

Благаючи про допомогу. 

Пихатим злом тривалий час 

Самовдоволено панує 

Людина-брат з солодких фраз –

Біди для неї не існує. 

Розкручуючи маховик, 

Не зважили сучасні гуни: 

Кому плювати на калік — 

І на здорових з часом плюне. 

Коли ж у душах співчуття 

І людяність не ночували, –

Як звати виросле дитя? 

Який ми лад побудували? 

Де наші центри добрих справ – 

Опора страдників надійна?

Для тих же, хто найнижче впав, – 

Ну хоч би юшка благодійна?

Точка зору вікна
На ніч від хатнього тепла й затишку 

Ми шторою вікно відгородили, 

Фіранками, ще й ковдрою старою: 

Адже воно дає дорогу світлу, 

Що заважає нам спокійно спати, –

Тож хай тепер на холоді конає. 

А у вікна – відмінна точка зору: 

Воно затято твердить, що повинні 

У темряві глухій хоч зорі дальні, 

Хоч проблиски, слабкі й поодинокі, 

Розвіювати дивну летаргію, 

Нагадуючи людям час від часу 

Про неминуче завтрашнє світання. 

Людська невдячність увійшла в прислів’я: 

Адже те скло – тонке, крихке й прозоре, 

Безтрепетно приймаючи на себе 

Усі завії, гради, зливи тощо, 

Удари сил, на противагу назві, 

До нас, людей, спрямовано жорстоких, 

І вже тому далеко не стихійних, 

Від поглядів своїх не відреклося. 

Коли ж нарешті невблаганний ранок, 

Промінням-списами роздерши штори, 

Нас змусив відхилити той непотріб, 

Вікно, закуте в льодяні лабети, 

Як і раніше, чисте й невідступне, 

Іскрилось гордим зовнішнім спокоєм. 

Лиш поступово теплота підтримки, 

Яку могло надати тільки Сонце, 

Розм’якшила відчуженості кригу 

І показну байдужість розтопила, 

Холодний блиск змінився помутнінням. 

Ще мить — найтяжчі, здавлені 

краплини –

І по шибках течуть нестримні сльози. 

Микола ТКАЧЕНКО
Ткачен-

ко (Чорно-
вус) Мико-
ла Никифо-
рович наро-
дився (12. 
02.1948 р.) 
і виріс на 
Полтавщи-
ні — в селі 

Павлівщина Гребінківського ра-
йону. Після служби в армії здо-
був фах журналіста в Київсько-
му державному університеті ім. 
Т. Шевченка. З дипломом, дру-
жиною-однокурсницею і малень-
кою донечкою Микола Ткаченко 
в 1976 році приїхав до Прилук. 
Тут і трудився чверть віку у місь-
крайонній газеті «Правда При-
луччини» – від кореспондента до 
редактора. Друкував поезію в 
місцевій, обласній, республікан-
ській пресі. Видав тпоетичні збір-
ки «Спілих вишень тепло» (1995 
р.), «В обіймах саду» (1999 р.), «На 
межі протиріч» (2001 р.).

2002 р. Миколу Ткаченка 
прийнято до Національної спілки 
письменників України. Членами 
цієї творчої спілки є також: його 
дружина Ніна Ткаченко та молод-
ша донька Олеся Білоцвіт.

11 вересня 2006 року після 
тяжкої хвороби обірвалася зем-
на дорога поета. Остання збір-
ка Миколи Ткаченка (Чорнову-
са) «Благослови моє ім'я» вийшла 
вже по його смерті. (2008 р.). У 
2011 році вийшла книга-спомин 
про нього «З вереснем віч-на-
віч».

* * *
Коли замерзли руки – відігрієш,
Коли замерзли вуха – відітреш.
Що з совістю замерзлою подієш? 
Її в долоні теплі не візьмеш.
Розбити можна, скажеш, 

об зневіру, 
віддать під суд – і весь до крапки 

глас.
Та де для совісті таку узяти міру, 
Щоб перемірять кожного із нас?!

* * *
НА БАШТАНІ
Достигають роси на світанку,
з кавунами дині обнялись.
Десь між ними дід згубив 

берданку,
а йому без неї – хоч втопись.

Чмиха люлька… Чмихає 
сердито…

Казка на баштані – мамо, ма!
Час просіяв роки чрез сито,
діда вже давно мого нема.

Мулять ребра кавуни і дині,
схованку знайшовши в бур'яні.
Я баштан той згадую й понині – 
найсолодший він чомусь мені.

І тепер, коли на люльку гляну,
бачу діда – сивий небокрай.
Розбрелися дині по баштану – 
хоч бери лозину й завертай.
28.08.1974 р.

* * *
На роздоріжжі
між землею й небом,
де сходяться
і губляться світи,
сніги нуртують
над принишклим степом,
мов замітають
вічності сліди.

А дід віджив…
Років минулих низка
самотньо примостилась
під вікном.
Хоч на столі
і череп'яна миска,
і чарка поминальна
із вином.

В чеканні діда
вичахла вечеря,
схолов куліш,
а діда все нема.
І баба в ніч
відкрила навстіж двері:
- Ки-ри-ле! Де ти?..
…Стугонить зима.
23.02.1996 р.

* * *
Не вкрадь,
не вдар,
не обезсудь.
Запам'ятай:
є честь,
є суд!

Не гнись,
не кланяйсь,
не гордись.
Не кулі – 
зради 
стережись!
12.02.1996 р.

Ніна ТКАЧЕНКО 
Н а р о д и -

лася в с. Ліс-
ничому Бер-
ш а д с ь к о г о 
району на 
В і н н и ч ч и -
ні. Закінчи-
ла факультет 

журналістики Київського універ-
ситету ім. Т. Шевченка, була на-
правлена на роботу до Прилук, 
де очолила радіоредакцію і ба-
гато років відпрацювала журна-
лісткою.

Перша збірка поетеси «Душа 
висвічує зорі» побачила світ у 
Прилуках 1995 року. Наступ-
ні збірки – «Пізнє причастя», «На 
околицях літа», «Освідчення си-
нього вітру». 

Живе у Прилуках.

* * *
 За прозорістю часу…
 Оксана Куценко

За прозорістю часу – 
Найдовша з доріг.
Не зустрівши ні разу,
Ти мене так беріг!

За прозорістю часу – 
Похмілля заграв.
Не зустрівши ні разу,
Ти мене так кохав!

За прозорістю часу – 
Безсоння німе.
Не зустрівши ні разу,
Не забудеш мене!

За прозорістю часу – 
Вінчання зими.
Не зустрівшись ні разу,
Не розлучимось ми.

* * * 
Шугає вітер по асфальту – 
Твої розшукує сліди.
Хоч знає, знає, що не варто –
Ти не повернешся сюди.

Вже листя стало напівчорне,
Асфальт поземкою дзвенить.
Та все одно під серце горне
Минулих днів щасливу мить.

* * *
Хто це мене покликав
З невідворотності зрад?
Мрія – колись велика! – 
Тулиться невпопад:

То – до холодного слова,
То – до пекучих ран.
Жінка – світу основа?
Боже, який обман!

Я зупинюсь з розбігу – 
Хвиля хвилю гойда.
В справжність зниклого снігу
Тала не вірить вода.

* * *
А ліс шумить не так, як ти казав,
І ти мовчиш не так, як я хотіла.
Спинилася душа біля октав,
Хоча здавалось, що кудись 

летіла.

А дощ іде не так, як ти ішов, 
І я сміюсь не так, бо майже 

плачу…
Вчорашній день прилип 

до підошов,
Ще сподіваючись наївно на удачу.

* * *
Не загуби мене в безсонні –
Я ще не знаю, де живу.
Думки лякливо-безборонні
Долають ламану криву.

Не загуби мене в мовчанні –
Слова народяться колись.
І будуть перші чи останні,
І нам без них не обійтись.

Євген ПОСТУЛЬГА
Народив-

ся в селі Оби-
чів Прилуць-
кого району. 
За професією 
й покликан-
ням Євген Ва-
сильович – 
поет, худож-
ник. Понад 20 років працював 
на заводі «Будмаш» у Прилуках 
художником–оформлювачем. 
Вірші друкувалися в газетах 
«Правда Прилуччини», «Літера-
турна Україна», альманасі «Ві-
трила», обласних періодичних 
виданнях. У творчому доробку 
поетичні збірки «Арія жайвора», 
«Ужинок радості і смутку», «Кали-
нове сонце».

 

* * *
Поросли обійстя бур̀ янами.
Блекотою поле проросло.
Хто ж це потішається над нами,
Хто згадав недобре ремесло?
В хату ми кого собі впустили?
Він у ній давно уже не гість.
Ми молились Богу і постились.
Він же їв так само, як і їсть.
Хоч терпінням сповнені по вінця
І душі не виміряти вглиб,
Та, як зорі, гаснуть українці,
І, як гади, множаться хохли.
25.03.2008

* * *
Ламалися крила. Падали світи.
Гули часи столітніми дубами.
І губи не стрічалися з губами
На берегах німої самоти.
І ні про що ніхто не говорив…
Словам затісно завше 

в оболонці – 
Вони сльозами висохли н сонці,
Здійнявши хмару смутку догори.
І тільки погляд в хаосі зітхань,
Твій чистий погляд світиться осою
На перехрестях витканих красою
Ще не розквітлих вранішніх 

кохань.
13.03.2009

* * *
Нікого словом не здивуєш,
Бо всі віднайдені слова
Перелопачуються всує,
Хоч термін їхній не сплива.
І це за сто віків не вперше,
Бо словом хвалять і клянуть,
А особливо словом брешуть
І навіть оком не моргнуть.
Вже слово затичка і пробка.
Запор словесний і понос.
І врешті надпис на надгробку,
Що хтось, колись любив когось.
Навмисно це, чи випадково
забули всі, почавши торг,
Що на початку було Слово
І теє Слово було-Бог.
05.11.2016
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У світі цікавого

Простий і дешевий спосіб очистити чайник від на-
кипу – лимонна кислота. На літр води 1 столова ложка 
порошку, прокип'ятити, залишити на ніч, а вранці вими-
тити чаййник, видаливши залишки накипу зубною щіт-
кою. Якщо накип особливо міцний і давній, можна про-
сто насипати на дно лимонної кислоти, додати столову 
ложку води, закрити чайник і залишити до ранку. Після 
цього його потрібно промити і двічі прокип'ятити в ньо-
му чисту воду (першу воду злийте).

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Актори грають тим 
краще, чим гірша п'єса. 
(Альбрехт Галлер).

 Найкращих і найгір-
ших акторів бачимо зовсім 
не на сцені. (Р. Роллан).

 Армія – це люди, зі-
брані в одному місці з єди-
ною метою: виправляти по-
милки дипломатів. (Дені-
єлз).

 За великим прапо-
ром можна багато прихова-
ти. (Г. Лаубе).

 Як зберегти мир – 
це військова таємниця. (Ж. 
Петан).

Було колись...
Вільям Шекспір воло-

дів ідеальною пам’яттю: 
він чудово знав не тіль-
ки англійську історію, але 
й найважливіші проце-
си в європейських кра-
їнах, мав обізнаність в 
античній філософії, юри-
спруденції, розбирався в 
навігації, тонкощах між-
народної дипломатії, ме-
дицині, володів кількома 
іноземними мовами, се-
ред яких латинь, грецька, 
французька, італійська та 
іспанська. Крім того, дра-
матург добре розбирався 
в політиці, музиці та бота-
ніці (дослідники нарахува-
ли 63 назви рослин в його 
творах

Цяньлун, китайський 
імператор (роки правлін-
ня: 1736 – 1795), стра-
тив усіх поетів, які писали 
сумну поезію. Очевидно, 
всі сумні вірші він сприй-
мав як критику свого 
правління.

Куточок 
гумору

– Ти знаєш, подруго, 
мій чоловік таки постарів. 
Коли вчора ми зайшли в 
пивбар, він спочатку поди-
вився в меню – яке тут по-
дають пиво, а потім уже на 
обличчя офіціантки. 

☺ ☺ ☺
– Ізя, чому ти завжди 

купуєш парну кількість кві-
тів? На похорон?

– Дуже просто. Просиш 
6 троянд, на тебе співчутли-
во дивляться і роблять ве-
лику знижку. Зручно: три 
троянди – дружині, три – 
коханці. 

☺ ☺ ☺
– Куме, а в чому ви збе-

рігаєте свої заощадження?
– У мріях.

☺ ☺ ☺
– У нас з чоловіком 

була любов з першого по-
гляду. Коли я вперше його 
побачила, моє серце за-
билося так, що ліфчик роз-
стебнувся.

☺ ☺ ☺
– Хочу, щоб мій чоловік 

дивився на мене так само, 
як його батько дивиться на 
свій самогон.

Корисні порадиКорисні поради

 У Новій Зеландії поблизу міста Роторуа є дивна 
річка. Її вода біля правого берега гаряча, мало не ки-
пить, а біля лівого холодна, як лід. Річка тече так швид-
ко, що обидва потоки не встигають змішуватися.

 В канадській частині озера Гурон є острів Мані-
тулін, найбільший з озерних островів. У свою чергу на 
цьому острові є озеро Маніту і це найбільше озеро в 
озері – (площа водної поверхні – 106 квадратних кі-
лометрів). У свою чергу на Маніту є ряд своїх островів.

 Жителі бразильського міста Пара визнача-
ють час ... по дощу. Короткі тропічні зливи йдуть 
тут по кілька разів на день і майже завжди в один 
і той же час.

 Найбільші піщані дюни 

зустрічаються в Сахарі в схід-

ній частині центрального Алжи-

ру. Тут довжина дюнної хвилі до-

сягає 5 кілометрів а висота 430 

метрів.

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

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

Неправильно Правильно 

По результатах року За результатами року

Порядка ста осіб Приблизно сто осіб

Поїхав по справам Поїхав у справах

Постановка питання Підхід до питання

Постороннім заборонено Стороннім заборонено

Поступати в інститут Вступати до інституту

Пиво…занесло у море
В Австралії двох приятелів віднесло у відкри-

те море на надувному матраці. Хлопці планували 
відплисти від берега на пару десятків метрів, але 
так захопилися розмовами і пивом, що не вгледі-
ли, як опинилися в кількох кілометрах від берега. 
Приятелі почали гребти руками, але користі від 
цього було мало. А ще й матрац почав здуватися, 
через що хлопцям доводилося по черзі спускати-
ся в воду і надувати його. Найбільше вони бояли-
ся появи акул.

Врятувало їх те, що, крім сумки-холодильни-
ка з пивом, вони прихопили з собою мобільні те-
лефони. Через майже три години дрейфування в 
морі їм вдалося додзвонитися ще одному прияте-
леві — він і прийшов на допомогу на гідроциклі.

Не треба називати 
жінку старою…

72-річна англійка Джанет Вітт керувала мага-
зином майже 20 років. У якийсь момент вона по-
сварилася з господарем закладу 45-річним Се-
мом Купером, через те, що він платив їй менше, 
ніж отримував чоловік – керуючий чайним мага-
зином цього ж власника. Вона подала на боса в 
суд за дискримінацію за віком і виграла значну 
виплату.

Суд з'ясував, що Вітт поскаржилася Куперу 
на несправедливу зарплату, у відповідь на що 
він став кричати на неї і назвав старою. Останнє 
висловлювання суд визнав дискримінацією за 
віком і зобов̀ язав Купера виплатити своїй уже 
звільненій співробітниці майже 17 тисяч фунтів.

Купив старе авто 
і знайшов у ньому 

понад 20 тисяч євро
У Німеччині стався незвичай-

ний випадок з власником старого 
Renault 5. Чоловік виявив у своїй 
машині, яку купив ще 4 роки тому, 
немалі кошти. 

50-річний житель Касселя на 
ім'я Уве Чеховіце виявив знахідку 
випадково, під килимком у салоні. 
Там він знайшов конверт, в якому 
були 5000 євро готівкою і ще 17000 
на виписці з чекової книжки.

Чеховіце звернувся в поліцію, 
яка швидко знайшла господаря гро-
шей. Ним виявився 69-річний пенсі-
онер з Гайдекрайса, колишній влас-
ник авто. У 2016 році чоловік по-
хапцем продавав свій Рено разом 
з іншими автомобілями в зв'язку з 
переїздом. Він залишив конверт з 
грошима в авто, після чого, судячи з 
усього, забув про нього. Потім і сам 
Рено був проданий: спочатку до ди-
лера, а в 2017 році виявився в ру-
ках Уве Чеховіце.

За знахідку і благородний вчи-
нок нинішньому власнику Рено ви-
писали гонорар в 2210 євро. До 
речі, сама машина йому обійшлася 
в 1200 євро.

Стрес, напруга, емоцій-
не вигорання. Вам напев-
но знайоме це відчуття пе-
ревтоми. «Якщо ви роби-
те те, що робили завжди, 
отримаєте те, що завжди 
отримували». Відома ци-
тата Генрі Форда тут якраз 
доречна. Потрібні якісь 
більш рішучі і цікаві дії. 

Спіть вдосталь. 
Наше тіло – прeкрaснa 
i нeймoвiрнo склaднa 
систeмa, якa пoтрeбyє 
тyрбoти i вiдпoчинкy. Сiм-
вiсiм гoдин пoвнoцiннoгo 
вiдпoчинкy нeймoвiрнo 
вaжливi. А ще нa 30 хвилин 
бiльшe вiдпoчинкy щoдня 
– цe ж прoстo, прaвдa?

Думайте, що і як їсте. 
Oсoбливo цe стосується 
тих, хтo звик пeрeкyшyвaти 
нa бiгy. Тому нa змiнy 
прoстoмy вгaмyвaння 
гoлoдy ліпше здoрoвi сто-
сунки з їжeю.

Менше кофеїну! Цe 
стимyлятoр, щo пoдрaзнює 
вaшy i бeз тoгo виснaжeнy 
нeрвoвy систeмy. 
Чeргoвa чaшкa кaви 
якщo i пiдбaдьoрить, тo 
нeнaдoвгo. Зaмiсть цьoгo 
спрoбyйтe фiзичнi впрaви 
aбo мeдитaцiю. 

Рухайтеся! Кожна хви-
лина, витрачена на йогу, 
пробіжку або катання на 
велосипеді, стає значним 
внеском у боротьбу зі 
стресом.

Найкращий відпочи-
нок – тиша. Мeдитaцiї 

дoпoмaгaють впoрaтися 
зi стрeсoм, змiцнити 
iмyнiтeт, нaлaгoдити сoн. 
Всьoгo п’ять хвилин тaкoгo 
рoзслaблeння зрoблять 
дeнь вiдчyтнo бiльш спо-
кійним. 

Рoбiть тe, щo вaс 
рaдyє. Kyпiть, нaрeштi, 
взyття, яке дaвнo 
хoчeтe, пoбaлyйтe сeбe 
мoрoзивoм в oбiдню 
пeрeрвy, y вихiднi дивiться 
стaрi фiльми. 

Вiзьмiть пeрeрвy, 
якщo втoмилися. Пoїдьтe 
кyди-нeбyдь. Вiдвeрнiться 
вiд yсiх тyрбoт, вiдпoчиньтe. 
Пoтрiбнo лишe нa якийсь 
чaс зyпинитися i пoслyхaти 
сeбe.

Мінімум раз на тиж-
день пробуйте щось 
нове. А якщо ентузіазму 
в надлишку – щодня. Не 
обов’язково відразу щось 
масштабне – просто йдіть 
на роботу іншою дорогою. 
Така, здавалося б, дрібниця 
– це незвичайний досвід.

Створіть собі 
комфортне оточен-
ня. Taк, пeрспeктивa 
пeрeтвoрeння oтрyйних 
для життя взaємин нa 
кoмфoртнi мoжe спoчaткy 
лякaти, oсoбливo якщo цe 
стoсyється дрyжби, сiм’ї, 
їжi, рoбoти aбo сaмoгo 
сeбe. Прoтe цe вaжливo.

Вчіться новому. 
Хoчeтe пoчaти з мaлoгo 
– нaвчiться вишивaти, 
нaприклaд. Якщo вaс 
привaблює більше – 
вирyшaйтe нa тримiсячнi 
кyрси вeб-дизaйнy. 

Почніть вести що-
денник. Якщo цe дaється 
вaжкo, нe вaртo вiдрaзy 
писaти щoсь щoдня. 
Вaжливий сaм прoцeс 
ствoрeння тeкстy, oтжe 
для пoчaткy мoжнa 
oбмeжитися пaрoю зaнять 
нa тиждeнь. Вигaдaйтe 
сoбi прoстy тeмy, 
нaприклaд «Чoгo я чeкaю 
вiд цьoгo дня», i пишiть всe, 
щo дyмaєтe. 

Як долати перевтому


