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Продовжте передплату 
на нашу газету 

на друге півріччя

Передплатна ціна мінімальна:
14 гривень на місяць.

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.

 Політика, соціальні проблеми, екологія.

 Публікації раніше невідомої нам історії 

         України, СРСР.

 Проза і поезія відомих письменників світу.

 Культура, мистецтво, спорт.

 Корисні поради. 

 У світі цікавого. 

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

Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 
знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

На жаль, славетний і стародавній 
Новгород-Сіверський Чернігівської 
області в останні кілька років став 
асоціюватися насамперед із комуніс-
тичною символікою – мозаїчними зо-
браженнями керівників злочинного 
комуністичного тоталітарного режиму 
В. Леніна і Й. Сталіна на водонапірній 
вежі в центрі міста.

ЩО БУЛО
На неодноразові офіційні та нео-

фіційні звернення Українського інсти-
туту національної пам’яті та Чернігів-
ської обласної державної адміністра-
ції прибрати цю комуністичну симво-
ліку з публічного простору відповідно 
вимог Закону України «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціа-
лістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки», Новго-
род-Сіверська міська рада та попере-
дній міський голова Олег Бондаренко 
відповіли відписками, тобто відмови-
лися.

З 2018 року місцева поліція та 
прокуратура за зверненням Україн-
ського інституту національної пам’яті 
розпочала кримінальне проваджен-
ня за фактом пропаганди символіки 
комуністичного тоталітарного режи-
му. Важко якось раціонально пояс-
нити той факт, що слідство затягло-
ся аж до трагічної кончини Новгород-
Сіверського міського голови Олега 
Бондаренка 29 жовтня 2020 року від 
Covid-19 і було припинено за фактом 
його смерті.

Відразу чітко з’ясуємо позицію 
Українського інституту національної 
пам’яті: звернення до правоохорон-
них органів було крайньою мірою че-
рез категоричне небажання місце-
вої влади виконувати вимоги Закону 
України «Про засудження комуністич-
ного та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки». Це був вимушений крок 
для реалізації законодавчих норм 
державної політики національної 
пам’яті, припинення факту наруги над 
пам’яттю мільйонів жертв комуністич-
ного тоталітарного режиму.

ЩО ЗАРАЗ
На початку 2021 року, після об-

рання Новгород-Сіверською місь-
кою головою Людмили Ткаченко, до 
неї знову звернулися УІНП та обласна 
державна адміністрація з листами, в 
яких вкотре закликали: «пропонує-
мо Новгород-Сіверській міській раді 
провести передбачений частиною 
шостої статті 7 Закону демонтаж (ви-
лучення з публічного простору) розмі-
щених на водонапірній вежі у м. Нов-

город-Сіверський мозаїчних зобра-
жень Володимира Леніна та Йосипа 
Сталіна».

У відповідь знову відписка за під-
писом Новгород-Сіверської міської 
голови, тобто відмова.

Що здивувало:
1.У листах УІНП та ОДА, згадуючи 

норми закону щодо визначення кому-
ністичної символіки, написали «Від-
повідно до підпунктів «ґ», «д» пункту 
4 частини першої статті 1 вказано-
го Закону, символіка комуністичного 
тоталітарного режиму символіка, що 
включає, в тому числі, ЗОБРАЖЕННЯ 
(виділено нами), пам’ятники, пам’ятні 
знаки, написи, присвячені особам, 
які обіймали керівні посади в кому-
ністичній партії». 

2. У відповіді міської голови бук-
вально написано таке: «Вказані Вами 

мозаїчні зображення В. Леніна та 
Й. Сталіна не є ні пам’ятниками, ні 
пам’ятними знаками». 

Іншими словами, Новгород-Сівер-
ська міська рада НЕ ПОБАЧИЛА у тек-
сті Закону терміну «зображення» і на 
цій помилковій підставі намагаєть-
ся переконати, що «правовий меха-
нізм їх демонтажу, в тому числі орга-
нами місцевого самоврядування, не 
передбачений жодним нормативно-
правовим актом».

3.Наприкінці відповіді за підпи-
сом Новгород-Сіверської міської го-
лови вказано на колективну відмову 
більшості депутатів виконувати ви-
моги згаданого Закону України: «Крім 
того, питання щодо демонтажу моза-
їчних зображень В. Леніна та Й. Ста-
ліна, які знаходяться на водонапірній 
вежі на Базарній площі в місті Нов-
город-Сіверському, було винесено 
на розгляд сьомої позачергової сесії 
VIII скликання, однак вказане рішен-
ня прийняте не було, так як не набра-

ло достатньої кількості голосів депу-
татів».

Крім всього іншого ЗНОВУ ДИВ-
НО: чому це питання має вирішуватися 
саме на сесії міської ради, а не викон-
комом міської ради або навіть самою 
головою виконкому, тобто міською го-
ловою? Мозаїчні зображення В. Лені-
на та Й. Сталіна на водонапірній вежі 
НЕ є зареєстрованими пам’ятками міс-
цевого або національного значення. 
Про це ще кілька років тому, після пе-
ревірки всіх реєстрів пам’яток та інших 
документів, однозначно заявив Депар-
тамент культури і туризму, національ-
ностей та релігій облдержадміністра-
ції. Іншими словами, для держави їх НЕ 
існує. Це і стало причиною, чому в 2015 
році до списків про декомунізацію ці 
зображення не потрапили, а на них 
звернули увагу пізніше, після сигналів 
громадськості. Ще цікавіше, що вони 
НЕ знаходяться на балансі Новго-
род-Сіверської міської ради, 
НЕ є комунальним майном.

Ностальгія за СРСР 
і російськими танками?

Нова Новгород-Сіверська міська голова відмовилася 
прибрати комуністичну символіку з публічного простору

Пошта у травні – червні веде передплату на дру-
ге півріччя 2021 року. Нагадуємо читачам, у яких пе-
редплата оформлена лише на перше півріччя, про 
можливість її продовження. Також по 20 травня ви 
ще зможете передплатити газету на червень, з про-
довженням на наступні місяці.

Росія видає паспорти жителям 
окупованого Донбасу

Майже 530 тисяч жителів ОРДЛО (Особливих районів 
Донецької і Луганськоїх областей) за два роки отримали 
російське громадянство у спрощеному порядку.

Пресцентр МВС Росії повідомив: «З початку реалізації 
указу президента РФ від 24 квітня 2019 року... громадян-
ство РФ отримали більше 527 тисячі осіб, які постійно про-
живають на територіях окремих районів Донецької та Лу-
ганської областей України».

У МВС зазначили, що робота з прийому жителів ОРДЛО 
в громадянство РФ триває.

Коронавірус у світі: 
близько 153 млн заразилися, 

більш 3,2 млн померли
Постійно оновлювана моніторингова сторінка 

Worldometers показує, що, станом на 2 травня 2021 року 
в світі від коронавирусной хвороби COVID-19 померли 
3206481 чоловік, близько 153 млн заразилися, близько 
20 млн інфіковані в даний час, більше 130 млн одужали. 
Середня летальність: 2,1%.

Країни, де найбільше померлих від коронавирусу (в 
тисячах): США – 591, Бразилія – 407, Мексика – 217, Ін-
дія – 216, Великобританія – 128, Італія – 121, Росія - 111 
(за оцінками Росстату – в РФ набагато більше померлих), 
Франція – 105, Німеччина – 84, Іспанія – 78, Колумбія – 
74, Іран – 72, Польща – 68, Аргентина – 64, Перу – 62, ПАР 
– 54, Індонезія – 46, Україна – 44, Туреччина – 41.
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Бліц-інформ
Кому пропонують 
роботу та скільки 
платять?
Шукаєте роботу? Зверніться 

до служби зайнятості.
У базі вакансій на останню 

декаду квітня їх налічувалося 
782.

До переліку найзатребувані-
ших увійшли:

слюсар – 70 вакансій (заро-
бітна плата 6 000 – 11 000 грн);

водій автотранспортних засо-
бів – 44 вакансії (6 000 – 15 750 
грн);

тракторист – 43 (6 000 – 
20 000 грн);

підсобний робітник – 39 
(6 000 – 9 000 грн);

швачка – 30 (6 000 – 9 200 
грн);

інженери – 29 (6 000 – 
15 650 грн);

лікар – 28 (6 000 – 13 000 
грн);

електромонтер – 23 (6 000 – 
12 940 грн);

продавець продовольчих то-
варів – 21 вакансія (6 000 – 
7 000 грн).

Які культурні 
проєкти області 
включені 
у «Велике 
будівництво»
Культура – новий напрям 

у Програмі Президента Укра-
їни Володимира Зеленсько-
го «Велике будівництво». У 
2021 році планується віднов-
лення 20 об’єктів культурного 
спрямування.

Зокрема, на Черкащині – 
Будинок культури у Каневі на 
700 місць. Тут буде розташова-
на Шевченківська національ-
на бібліотека та Канівська шко-
ла мистецтв. Центр облаштують 
для вивчення та популяриза-
ції діяльності та життя видатних 
осіб української історії тощо. На 
реалізацію об’єкту передбачено 
76,2 млн грн.

Також у планах будівництво 
культурно-мистецького центру 
«Дзбан» в с. Старий  Косів Івано-
Франківської  області, де будуть 
кінотеатр, гончарні майстерні та 
конференц-зали.

Масштабна реконструк-
ція запланована і для таких 
об’єктів, як: Національний ху-
дожній музей України, Націо-
нальний історико-культурний 
заповідник «Качанівка» на Чер-
нігівщині, Бережанський замок, 
оборонні мури Жовкви, Палац 
Потоцьких у Тульчині, Підгорець-
кий замок, Національний запо-
відник «Хортиця», Національ-
ний літературно-меморіальний 
музей Григорія Сковороди, «Бі-
лий та Сірий будинки Косачів» 
в с.Колодяжне, Миколаївська 
астрономічна обсерваторія, На-
ціональний заповідник «Софія 
Київська», Національний архі-
тектурно-історичний заповідник 
«Чернігів стародавній», Держав-
ний історико-архітектурний за-
повідник «Стара Умань» та за-
мок Любарта в Луцьку.

Відкритий лист до міського голо-
ви Владислава Атрошенка і депута-
тів міської ради.

Шановне товариство!
У середу, 28 квітня, на сесії місь-

кої ради буде розглядатись питання 
про долю теплохода «Казбек», яка 
тривожить багатьох чернігівців. Від 
імені громадської організації «Сівер-
ський інститут регіональних дослі-
джень» і небайдужих містян прошу 
дослухатись до висловлених нижче 
думок.

Теорія: про туризм у Чернігові.
Місто, яке хоче будувати свою 

економіку на туризмі, повинно дбати 
про те, як затримати туриста на одну 
чи більше ночей. Лише таким чином 
можна отримати від нього належний 
прибуток. Щодо Чернігова відомо, 
що оглядова екскурсія містом спо-
кійно укладається в неповний день. 
Більшість гостей не залишається на 
ночівлю, тому насправді це не турис-
ти, а екскурсанти. Необхідно визна-
ти, що одних церков (і навіть церков 
з ресторанами поряд) для розвитку 
місцевого туризму явно недостатньо. 

Перетворити Чернігів з екскур-
сійного міста в туристичне можна 
тільки шляхом створення нових ці-
кавих об’єктів. Світова практика за-
свідчує: найкраще цю роль викону-
ють музеї, які повинні зустрічати ту-
ристів на кожному кроці, займати їх 
увагу і час. Музеї, як і гастрономічні 
страви, повинні задовольняти різні 
смаки. Не випадково, в західних кра-
їнах так багато музеїв, які підтриму-
ють влада та підприємці. Там, де іс-
нують музеї, добре живеться ресто-
ранному, готельному, розважально-
му та всім іншим видам туристичного 
бізнесу. Разом із збереженням істо-
ричних пам’яток, розвиток музеїв – 
основне вкладення в туристичну інф-
раструктуру.

Саме з цієї причини в Черніго-
ві потрібно розширювати існуючі та 
створювати нові різноманітні музеї: 
археології, етнографії, побуту, окре-
мий музей історії Чернігова, музей 
військової авіації і техніки тощо. На-
приклад, для правильно організова-
ного туристичного бізнесу є нонсен-

сом, що в Чернігові існує унікальна 
колекція радянських літаків-вини-
щувачів, але вона досі не працює на 
місто. 

До чого тут «Казбек»? 
По-перше, теплохід «Казбек» сам 

по собі є пам’яткою історії транспор-
ту. Його вік становить 50 років. Для 
техніки це вже історія. В України су-
ден цієї серії одиниці. З кожним де-
сятиріччям цінність «Казбеку» як 
пам’ятки буде лише зростати. В за-
хідних країнах таку техніку бережуть. 
Якщо «Казбек» зникне, в Чернігові 
стане на один цікавий об’єкт мен-
ше. Свого часу у міському парку сто-
яв паровоз, у тролейбусному депо – 
старий тролейбус, але їх розпиляли 
на металобрухт. Кожен такий випа-
док – втрата для міста. 

По-друге, «Казбек» є пам’яткою 
історії судноплавства на Десні. З 
кінця ХІХ до кінця ХХ ст. Десна була 
річкою-трудівницею з інтенсивним 
річковим рухом і великим флотом. 
Тепер з економічних причин судно-
плавство на Десні навряд чи відно-
виться в таких обсягах. 

Якщо думати про Черні-
гів як туристичне місто, «Казбек» 
обов’язково потрібно зберегти у 
будь-який спосіб. Зберегти, навіть 
якщо він не буде плавати. Найпро-
стіше логічне рішення – використо-
вувати його як літній ресторан або 
кінотеатр. Головне, щоб справжній 
теплохід і надалі прикрашав Десну і 
Чернігів. 

Найважливіше: музеєфікація. 
За сприятливих обставин «Каз-

бек» може стати основним об’єктом 
або складовою частиною одного з 
нових унікальних музеїв Чернігова. 

Пропозиція перша: створити на 
«Казбеці» «Музей річкового судно-
плавства», присвячений судноплав-
ству на Десні та інших річках. В Украї-
ні такого музею не існує. Він має бути 
наповнений оригінальними експона-
тами, моделями плавзасобів, плана-
ми лоцманів ХІХ ст. тощо. Бажаючих 
відвідати його експозицію буде біль-
ше ніж достатньо. 

Друга пропозиція: створити «Му-
зей Десни». Десна – одна з найбіль-
ших річок Європи і на такий музей 
заслуговує. В Європі існують музеї 
Дунаю, Рейну, Темзи. Він повинен 
мати комплексний характер, де на 
першому плані будуть природа і еко-
логія, а за ними все інше – рибаль-
ство, судноплавство, історія тощо. 
За правильної організації він стане 
центром тяжіння для туристів і міс-
цем проведення уроків для учнів 
Чернігова, області і Києва. Врахо-
вуючи зростання інтересу до водних 
ресурсів та екології в світі, значен-
ня такого музею матиме національ-
ний і міжнародний масштаб, і він має 
шанси отримувати міжнародне фі-
нансування. 

Створення музею може здійсню-
ватись коштом міста і шляхом приват-
ного партнерства. Сподіваємось, що 
час, коли чернігівські бізнесмени ста-
нуть щедрішими до культури і зрозумі-
ють, що від неї прямо залежить роз-
виток міста, все ж колись настане.

З повагою, Сергій Лепявко, 
доктор історичних наук, 

професор, 
заслужений діяч науки 

і техніки України 
26.04.2021

Цей лист відомий чернігівський 
історик, автор книг про наше міс-
то, оприлюднив за два дні до се-
сії міської ради. Ще раніше ав-
тор передав цього листа в саму 
міськраду. 

Одразу – про розгляд на сесії. 
Питання щодо продажу теплоходу 
зняли з порядку денного. Таке рі-
шення ухвалили за пропозицією 
міського голови Владислава Атро-
шенка. «За» проголосували 38 де-
путатів з 42.

Рішення відклали на місяць, 
адже у червні закінчується термін 
експлуатації теплоходу і постане 
питання його ремонту.

«У теплохода закінчується тер-
мін використання, він потребує ре-
монту – 1-1,5 мільйона гривень, 
50-60 тисяч річна плата за шварту-
вання, також утримання капітана. 
З огляду на все це і постало питан-
ня продажу», сказав Атрошенко.

Також мер додав, що пропози-
цію про використання теплоходу як 
музею треба вивчити, обговорити. 

Теплохід приписаний до річко-
вого порту, який фактично не діє 
через відсутність пасажирського і 
вантажного судноплавства. 

Менше всього хотілося б, щоб 
теплохід був просто проданий на 
металолом. Найліпше було б від-
ремонтувати судно і продовжува-
ти проводити на ньому захоплюю-
чі прогулянки по Десні для всіх охо-
чих. На це треба не такі й великі ко-
шти, порівнюючи з тими десятками 
й сотнями мільйонів гривень, які 
плануються в місті на деякі доволі 
неоднозначні проекти.

Якщо пропозиція музею на суд-
ні потребує вивчення, створен-
ня його плану, наповнення екс-
понатами, можна поки що дійсно 
пришвартувати теплохід в районі 
основного міського пляжу Золо-
тий берег, біля центрального пар-
ку культури і відпочинку. І поки що 
використовувати як заклад харчу-
вання чи кінотеатр. Можливо, до 
цієї справи долучиться й місцевий 
бізнес. 

Чемпіонат України з футболу. Прем`єр-ліга. 
22 тур. 17 квітня. Ужгород. «Минай» – «Десна» 
– 3:1.

Два виїзні матчі на Західну Україну, до аут-
сайдерів турніру, начебто ж обіцяли «Десні» по-
вноцінні 6 очок за дві перемоги, мінімум – 4, за 
перемогу і нічию. А завершилося повним фіаско: 
нуль очок у 22 і 23 турах.

Ось матч з командою, зареєстрованою в селі 
Закарпаття, дебютантом прем`єр-ліги, клубом, 
що займав останнє місце в турнірі. 

Наші начебто володіли ініціативою, але ата-
кували якось беззубо. Натомість пропускали го-
стрі контратаки господарів. Під час однієї наш за-
хисник збив гравця господарів. Пенальті реалі-
зував гравець збірної Азербайджану Нурієв. Ще 
в першому таймі він же завершив красиву ата-
ку господарів. І це був уже 10-й м`яч Нурієва в 
чемпіонаті. Вже на 5-й хвилині другого тайму гос-
ті господарі забили третій м`яч теж після гарної 
атаки. Правда, за 6 хвилин, після чергової подачі 
кутового наш захисник Максим Імереков ударом 
головою забив один м`яч. 

23 тур. 24 квітня. Львів. «Львів» – «Десна» 
– 1:0.

Після фіаско в попередньому турі, здавалося 
б, «Десна» дасть бій в цьому. Повернувся в стрій і 
дехто з травмованих. Але все одно матч вийшов 
для наших невдалим. На останніх хвилинах пер-
шого тайму пропустили м`яч. А те, що в другому 
таймі Гуцуляк навіть з пенальті не зміг зрівняти 
рахунок, зайве показало: нашим ще треба вчи-
тися грати. 

24 тур. 1 травня. Чернігів. «Десна» – «Ко-
лос» – 2:2.

Те, що втратили в матчах з аутсайдерами, до-

велося надолужувати у матчах з прямими кон-
курентами за зону єврокубків. «Колос» з Кова-
лівки на Київщині в попередньому турі переміг 
«Ворсклу», набрав порівну з нею очок, по 37, і на-
віть вийшов на 4 місце, потіснивши полтавчан на 
5-те. Наші мали перед цим туром 36 очок, 6 міс-
це. Так що це був принциповий матч за вихід у єв-
рокубки.

Це був останній матч «Десни» в чемпіонаті на 
своєму полі. Через карантин, матч пройшов без 
глядачів. 

Головний тренер «Десни» Олександр Рябо-
конь виставив такий стартовий склад: Паст, 
Тамм, Єрмаков, Сухоцький (до 74'), Конопля, Іме-
реков (до 46'), Огіря ( до 67'), Домбровський ( до 
46'), Калитвинцев, Безбородько, Гуцуляк (до 81'). 
Заміни: Гітченко (з 46'), Картушов (з 46'), Мосто-
вий (з 74'), Дегтярьов (з 81').

Наші атакували, але забити не вдалося. На-
томість гості на 30 хвилині забили, розігравши 
штрафний. Вже на 8 хвилині другого тайму гості 
подвоїли рахунок після стрімкої контратаки. Си-
туація для нас стала критичною. Але наші загра-
ли дуже активно. Чергова атака призвела до по-
рушення гостями правил перед штрафним май-
данчиком. І Владислав Калитвинцев забив чу-
довий м`яч прямо зі штрафного. Але натомість 
на 67 хвилині другу жовту картку попередження, 
відтак червону і вилучення отримав наш капітан, 
ключовий гравець Владислав Огіря. Понад 20 
хвилин наші грали в меншості. Але їхня чергова 
гостра атака призвела до того, що захисник гос-
тей зрізав м`яч у свої ворота. 

Ця нічия зберегла інтригу щодо того, які дві з 
трьох команд займуть 4 і 5 місця в зоні єврокуб-
ків: «Колос», «Десна» чи «Ворскла»? Бо в той же 

день полтавчани вдома програли новому чемпі-
ону «Динамо» – 1:5.

На прохання тренерів національної збірної 
України, чемпіонат завершується раніше. Тому 
передостанній тур грають серед тижня. Дуже 
важливий матч «Десна» грала якраз з «Вор-
склою» в Полтаві, вчора, 5 травня, коли наша га-
зета вже була здана в друк. Ви вже знаєте його 
результат. Як і результат теж важливого для нас 
вчорашнього матчу «Олександрія» – «Колос». 

Втім, у «Десни» ще є надія і на останній тур, в 
неділю 9 травня, коли вона грає в гостях з «Ма-
ріуполем».

Таблиця чемпіонату після 24 турів: забиті і 
пропущені м`ячі, набрано очок

«Динамо» 56 – 15 61

«Шахтар» 49 – 19 48

«Зоря» 41 – 21 44

«Колос» 34 – 23 38 

«Десна» 36 – 27 37

«Ворскла» 34 – 28 37

«Олександрія» 32 – 33 29

«Дніпро-1» 35 –36 29 

«Львів» 24 –49 28

«Рух» 23 –38 24

«Інгулець» 23 – 38 23

«Маріуполь» 23 – 40 22

«Олімпік» 27 – 44 21 

 «Минай» 15 – 41 18

«Десна»: нелегкий фініш

Теплохід «Казбек» може стати 
музеєм Десни й судноплавства
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Бліц-інформМистецька панорама

Нагороди 
викладачам 
Ніжинського 
університету
Нещодавно президія Ака-

демії педагогічних наук Укра-
їни за багаторічну сумлінну 
працю та з нагоди 200-річчя з 
дня відкриття Ніжинської ви-
щої школи нагородила викла-
дачів Ніжинського державно-
го університету імені Миколи 
Гоголя. 

Почесною Грамотою АПН 
України нагороджений:

Папуча Микола Васильо-
вич - доктор психологічних 
наук, професор, завідувач ка-
федри.

Нагрудним знаком «Воло-
димир Мономах» нагородже-
на:

Коваленко Євгенія Іванів-
на – кандидат педагогічних 
наук, професор кафедри пе-
дагогіки, початкової освіти та 
освітнього менеджменту;

Нагрудним знаком «Григо-
рій Сковорода» нагороджена:

Сенченко Галина Григорів-
на – кандидат хімічних наук, 
доцент, декан факультету при-
родничо-географічних та точ-
них наук.

Нагрудним знаком «Костян-
тин Ушинський» нагороджені:

Забарний Олександр Ва-
димович – кандидат педаго-
гічних наук, доцент кафедри 
української літератури, мето-
дики її навчання та журналіс-
тики;

Мартиненко Володимир 
Васильович – кандидат істо-
ричних наук, доцент, декан іс-
торико-юридичного факульте-
ту університету.

За дорученням Президії 
Академії ректор університету, 
заслужений працівник осві-
ти України, доцент Олександр 
Самойленко 7 квітня, на кон-
ференції трудового колективу 
вишу, вручив нагороди викла-
дачам

Сплачено майже 
4,8 млрд мільярда 
податків, зборів, 
єдиного внеску 
Протягом першого кварта-

лу до бюджетів усіх рівнів плат-
никами Чернігівщини сплаче-
но понад 3,4 млрд грн подат-
ків, зборів та обов’язкових 
платежів. Рівень надходжень 
минулого року перевищено 
майже на 23%.

Від сплати податку на до-
дану вартість – понад 817 млн 
грн, податку на доходи фізич-
них осіб і військового збору – 
452 млн грн, рентних платежів 
за користування природними 
ресурсами – 198 млн грн, по-
датку на прибуток – 275 млн 
гривень.

До державного бюджету 
спрямовано 1,8 млрд грн. До 
місцевих бюджетів платниками 
податків сплачено 1,6 млрд гри-
вень. Рівень надходжень мину-
лого року перевищено на 9%.

Крім того, страхувальника-
ми сплачено 1,3 млрд грн єди-
ного внеску на загальнодер-
жавне обов’язкове соціальне 
страхування, що перевищує рі-
вень відповідного періоду ми-
нулого року на 11%.

Відеопроєкт до роковин 
Чорнобильської катастрофи

До 35-х роковин катастрофи обласний філармонійний центр 
підготував відеопроєкт. За сюжетом, туристи (їхню роль викону-
ють артисти Академічного камерного хору ім. Дмитра Бортнян-
ського) прямують у Зону відчуження. Вони прибувають у місто, де 
колись вирувало життя, блукають руїнами, пробують уявити, як 
жили люди. Сумні емоції сублімуються в музику-псалом «Живий в 
помощі Вишняго» авторства класика українського школи хорового 
співу Дмитра Бортнянського.

За словами художнього керівника і головного диригента хору 
Івана Богданова, з допомогою музичного кліпу артисти нагадали 
про сумну річницю, вшанували пам’ять жертв катастрофи.

Автор ідеї та керівник проєкту – заслужений діяч мистецтв 
України Сергій Теребун. Знімальна група висловлює подяку адмі-
ністраціям Національного заповідника «Чернігів стародавній» та 
Замглайського старостинського округу за сприяння в організації 
зйомок.

Цирковий колектив «Фієста» з Мени 
отримав звання народного художнього 

Міністерство освіти і 
науки України присвоїло 
зразковому художньому 
колективу «Фієста» зван-
ня народного художнього 
колективу.

– Уже досить давно 
«Фієста» має звання зразкового колективу, яке отримала від Мініс-
терства культури України, – говорить директорка центру дитячої та 
юнацької творчості Тетяна Руденко. – Але коли ми відсвяткували 
25-ти річчя «Фієсти», вирішили, що колектив все ж таки створений 
та функціонує в закладі освіти, тож цілком логічним є те, аби він був 
відзначений званням саме у цій галузі. Безліч перемог, нагород, 
відзнак та багаторічна діяльність «Фієсти» є тому підтвердженням.

У центрі дитячої та юнацької творчості вже два колективи мають 
звання: зразковий художній – «Барвінок» і народний художній – «Фієста».

Її посадили на подвір’ї бібліо-
теки. Це одна з груш, що були ще-
плені живцями від старої груші 
з саду родини Косачів у селі Ко-
лодяжному на Волині. Так Черні-
гів долучився до всеукраїнської 
акції «І проросте пагіння з мину-
лого у майбуття», присвяченої 
150-річчю з дня народження Лесі 
Українки. Цю грушу посадила се-
стра Лесі Українки Ісидора. Леся 
дуже любила це дерево й часто 
відпочивала під ним. 

Чернігівська область отри-
мала 9 саджанців, які висаджу-
ють на території освітніх та куль-
турних закладів.

Участь в акції у бібліотечно-
му саду взяли співробітники бі-
бліотеки, чернігівські волонтери, 
журналісти.

Директорка Чернігівської 
центральної бібліотечної систе-
ми Людмила Зіневич сказала на 
акції:

– Слово Лесі Українки є про-
роче для нас усіх. Воно об`єднує 
Україну, як і ця акція. Для Черні-
гова Леся є дуже близькою, тому 

що її батько був родом 
із Чернігівщини. Леси-
не слово тут завжди 
було популярним. Сюди 
приїжджала її мама. 
Леся теж мріяла потра-
пити до Чернігова, але 
так не сталося. 

Секретар міської 
ради Олександр Лома-
ко на цій акції зазна-

чив, що цим почато закладання 
біля бібліотеки саду на честь ви-
датних письменників.

Відійшов у вічність зна-
ний український скульптор 
Володимир Чепелик. Висо-
кі звання та нагороди від-
значали творчу діяльність на 
його довгому шляху, але вони 
не зіпсували його як людину, 
яка вкладала всю душу і сер-
це у розбудову української 
духовності.

Не забудемо, як у 1992 
році, коли вперше «в сім’ї 

вольній, новій» у незалежній 
Україні на Чернігівщині згаду-
вали Великого Кобзаря, саме 
його пам’ятник Тарасу Шев-
ченку з’явився на Валу в Чер-
нігові. 

Пам’ятатиме і Седнів сво-
го Почесного громадянина 
Володимира Чепелика за ба-
гаторічну турботу по увічнен-
ню славетних митців та по-
дальший розвиток седнів-
ських пленерів для чисельних 
художників із різних куточків 
нашої України.

Дякуємо, Володимире Ан-
дрійовичу, за те, що мали за 
честь бути поряд з Вами!

Андрій КУРДАНОВ,
науковий співробітник 

філії обласного 
історичного музею 

ім. В. Тарновського «Садиба 
родини Лизогубів» у Седневі

Конкурс дитячого 
екомалюнка «Книга 
і діти, екологія і світ»

29 квітня обласне журі підбило під-
сумки обласного етапу Всеукраїнсько-
го конкурсу дитячого екологічного ма-
люнка «Книга і діти, екологія і світ», що 
проводився у рамках Десятиліття дій 
Організації Об’єднаних Націй з віднов-
лення екосистем (2021–2030 рр.). Іні-
ціатором конкурсу є Національна бі-
бліотека України для дітей.

Велика кількість робіт була наді-
слана до обласної бібліотеки для дітей 
на розгляд журі конкурсу, що говорить 
про небайдуже ставлення дітей до на-
вколишнього середовища. Було пред-
ставлено 73 роботи з Чернігова, При-
лук та районів.

Ось переможці обласного етапу 
конкурсу (перші місця по вікових кате-
горіях).

Пилипенко Вероніка, Чернігів; 
Нодь Денис, Новгород-Сіверський ра-
йон, с. Об'єднане.

Колективні роботи: Голівець Альо-
на, Телегуз Надія, Новгород-Сівер-
ський р-н, с. Блистова; Литвин Аліна, 
Литвин Вікторія, с. Олешня.

Роботи переможців надіслані на 
всеукраїнський конкурс. Переможців 
буде оголошено 1 червня, у Міжнарод-
ний день захисту дітей, напередодні 
Всесвітнього дня охорони довкілля.

Кращі роботи учасників конкурсу 
будуть представлені на виставці в об-
ласній бібліотеці для дітей, а також на 
сайті бібліотеки.

Три колективи з Корюківки 
перемогли в міжнародному 

фестивалі 
 Відзнаки з Лос-Анджелесу надійшли не-

щодавно для колективів Корюківського місь-
кого будинку культури: танцювального «Ремік-
са», вокального «Ритму» та Театру танцю та мод 
«FASHION ZONE». Усі стали переможцями між-
народного онлайн-фестивалю ZIRKA «World 
Stars USA - 2021».

Колективи відео своїх виступів надіслали 
для участі у відповідних номінаціях фестива-
лю, який дистанційно відбувався в Америці, в 
м. Лос-Анджелес.

Танцювальний колектив «Ремікс» підготу-
вав молдавський танець «Сирба». Журі відда-
ло їм перше місце у номінації «Народна хорео-
графія» серед аматорів.

«Ритм» подав на конкурс роботи в номіна-
ції «Естрадний вокал». Старша група виборола 
І місце, а змішана завоювала Гран-прі.

«FASHION ZONE» свої сім робіт представля-
ли у двох номінаціях: «Сучасна хореографія» та 
«Оригінальний жанр. Театр мод». Перші місця 
вибороли танцювальні номери у виконанні се-
редньої вікової категорії і старшої дитячої ка-
тегорії. А в оригінальному жанрі – Гран-прі.

Чернігівська міська бібліотека ім. М. Коцюбинського
Конкурс 

мальованих листівок 
до Дня вишиванки

Дітей віком 10 – 15 років бібліотека 
запрошує до участі в конкурсі «Вишива-
на моя Україна» та намалювати своє ба-
чення місця вишиванки в історії рідного 
краю та вашої родини.

Роботи у форматі jpg або pdf надси-
лайте до 16 травня на електронну адре-
су бібліотеки lib-cls@ukr.net. 

20 травня, в День вишиванки, буде 
опублікований список переможців та 
віртуальний альбом мальованих листі-
вок. Переможці отримають призи, а кра-
щі листівки будуть надруковані, сформо-
вані в поліграфічний комплект та вико-
ристовуватимуться в благочинних ак-
ціях на підтримку захисників України із 
обов’язковим зазначенням автора лис-
тівки.

Після карантинних обмежень за-
ходи в бібліотеці відновляться. Книго-
видача триває, при попередньому за-
мовленні книг за тел. 67-67-60 (абоне-
мент), 77-51-29 (дитяча бібліотека).

Поповнення фондів
Цінний подарунок для бібліотеки зро-

бив відомий письменник, лауреат Шев-
ченківської премії, редактор газети «Гарт» 
Дмитро Іванов. Серед подарованих ним 
видань – книга відомого письменника, 
лауреата Шевченківської паремії Михай-
ла Слабошпицького «Наближення до суті». 
Вона розповідає про долі 35 письменни-
ків – від Адольфа де Кюстіна до Василя Го-
лобородька. Книга відомого літературного 
критика та публіциста Володимира Бази-
левського «Талант і талан» складається з 
вибраних есеїв та статей дослідника. 

 

Музей книги
Бібліотечний Музей книги поповнив-

ся новими експонатами. Колектив місь-
кої ЦБС щиро дякує за це колишній ви-
кладачці Чернігівського педагогічного 
університету Луїзі Ясинській. Пані Луїза 
передала до фондів музею свою домаш-
ню бібліотеку. То ж в одному з приміщень 
бібліотеки створено затишний куточок 
для тих, хто бажає ближче познайомити-
ся з історією книги та цікавими видання-
ми 40-х – 80-х років минулого століття.

Груша із саду Лесі Українки

Пам̀ яті Володимира Чепелика

Володимир Чепелик 
і Микола Жулинський на святі 

в Седневі у 2008 році

Учасниці вокального колективу «Ритм»

Володимир Андрійович Чепелик 
(17.10.1945, Київ – 13.04.2021, Київ) – про-
фесор Національної академії образотворчо-
го мистецтва і архітектури, голова Націо-
нальної спілки художників України. Народний 
художник України (1992), лауреат Національ-
ної премії України ім. Т. Шевченка (2000).

Закінчив Київський державний худож-
ній інститут.

У 1990 році обраний головою Наці-
ональної спілки художників України. Від 
1996 року – академік-засновник Націо-
нальної академії мистецтв України. Наго-
роджений орденами Ярослава Мудрого, «За 
заслуги». Учасник вітчизняних і міжнарод-
них виставок. Широке коло тематики творів 
митця, зокрема меморіальні ансамблі, пор-
третів видатних діячів вітчизнянолї історії.

Найвідоміші твори митця: пам'ятники – 
корабелам (Миколаїв), воїнам, полеглим при 
визволенні Києва у 1943 році (Південна Бор-
щагівка, Київ); Шевченку у Чернігові та в міс-
ті Форт-Шевченко (Казахстан); Жертвам чор-
нобильської аварії (Київ); Жертвам репресій 
(у Биківнянському лісі під Києвом), Михайлові 

Грушевському (Київ). У співавторстві з Олексі-
єм Чепеликом: пам'ятники народному артис-
ту України Миколі Яковченку (Київ, Прилуки), 
Олесю Гончару (Київ), Сержу Лифарю (Лозан-
на, Швейцарія), загиблим дочкам та синам 
України (Маутхаузен, Австрія), українському 
козацтву (Відень), Тарасові Шевченку (Тбілісі).

Твори Володимира Чепелика зберіга-
ються в музейних та приватних колекціях 
України і зарубіжних держав.

Пам`ятник Тарасові Шевченку 
на Валу в Чернігові
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Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним 

або коштами на підтримку діяльності Чер-
нігівського благодійного фонду «Захисти-
мо Україну!», який, у свою чергу, допома-
гає українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за та-
кими реквізитами: на картку «Приватбан-
ку» на ім'я Ясенчука Олександра: 5168 
7456 0409 2962. 

У музеї Прилук – 
термінал
Музей, як багатофункціональний ме-

ханізм, передбачає різне надання послуг. 
Саме для зручності відвідувачів у Прилуць-
кому краєзнавчому музеї впроваджена 
функція терміналу - можливість приймати 
оплату за послуги, що надає музей, банків-
ськими картками. Окрім оплати послуг , від-
відувач може поповнити рахунок телефону.

Функція терміналу у музеї встановле-
на АТ «Державний ощадний банк України» 
на безкоштовній основі.

Під час сплати послуги комісія банку 
становить 2%. Наприклад, за квиток вар-
тістю 20 грн. з картки відвідувача буде спи-
сана сума 20,40 грн. Отож відвідувач му-
зею може розраховуватися за бажанням 
чи то карткою, чи то «живими» коштами.

Міждержавна 
міграція незначна
У 2020 році в загальному обсязі пере-

міщень по області частка міждержавних 
склала один відсоток. Прибуло в область 
69 осіб, вибуло 104 особи. Більшість при-
булих була з країн, що межують із областю, 
– Російської Федерації (27 осіб) та Білорусі 
(17 осіб). Найбільш привабливими для емі-
грації стали Німеччина та Литва (50% ви-
булих). Крім того, географія закордонних 
міграційних переміщень представлена ще 
такими країнами, як Австралія, Азербай-
джан, Алжир, Вірменія, Греція, Грузія, Ес-
тонія, Італія, Йорданія, Казахстан, Киргиз-
стан, Латвія, Республіка Молдова, Нігерія, 
Нідерланди, США, Туреччина, Узбекистан.

Активніше за кордон виїжджали 
із міської місцевості (86% емігрантів). 
Склад мігрантів за статтю свідчить про 
перевагу чоловіків серед прибулих, а жі-
нок серед вибулих (61% та 58% відповід-
но). Найчисельнішою була вікова група 
30–44 роки (42,2%). 

Ветерани «Десни» – 
трикратні чемпіони 
України з футзалу
Ось уже три роки поспіль команда 

«Ветеран-Десна». За яку виступають ко-
лишні футболісти нашого клубу, стає чем-
піоном України з футзалу серед команд 
гравців 65-ти років і старше. 

Черговий чемпіонат пройшов 14 – 15 
квітня в Житомирі.

Програвши в першому матчі з міні-
мальним розривом харківському «Ко-
мунару», чернігівці впевнено перемогли 
фастівський ФК «Динамо» (2:0), львів-
ський «Енергетик» (3:0) та зеленодоль-
ский «Енергетик» (3:2). Гравці команди 
втретє отримали Кубок чемпіонату та зо-
лоті медалі переможців. Володимир Сто-
ян вчергове отримав звання «Кращий 
бомбардир чемпіонату», а Сергій Моска-
ленко став кращим гравцем команди.

Нашій команді перед турніром були по-
даровані футбольні м’ячі та комплекти ігро-
вої форми обласною асоціацією футболу.

На фото: чемпіони України Володи-
мир Стоян, Валерій Свєшніков, Володи-
мир Лобанов, Анатолій Осавальчук, Пе-
тро Шевченко, Сергій Москаленко, Ана-
толій Бегоян. 

Висадили алею пам’яті 
загиблих за Україну

Чернігів славиться своїм найкрасивішим в’їздом серед об-
ласних центрів. Тепер цей в’їзд  з боку Києва будуть супроводжу-
вати дуби, висаджені з ініціативи родин загиблих воїнів. Пред-
ставники їх організацій та міського керівництва спільно прове-
ли символічну акцію  – висадили кілька дерев у молодій дубовій 
алеї. Решту дерев посадили працівники «Зеленбуду».

- У майбутньому в кінці алеї планується зробити пам’ятний 
знак і написати, про що ця алея. Хай шанують наших хлопців! – 
говорить батько загиблого в АТО українського військового і за-
сновник громадської організації «Єдина родина Чернігівщини» 
Микола Шанський, який брав участь у висадці алеї.

– Ці дуби вже 7-8-річні,  тому 100%,  що вони приймуться. 
Дуже символічно, коли найкрасивіший в’їзд буде супроводжу-
вати алея пам’яті наших героїв, - прокоментував подію інший її 
учасник, секретар міської ради Олександр Ломако.

– Сьогодні висаджували дуб болотний, декоративна форма 
Грін піллар. Відрязняється тим, що сам по собі має пірамідальну 
сформовану крону. Взагалі дуб вибагливий до родючості ґрунту 
– тому будемо підживлювати, поливати. Я думаю, що років че-
рез 10 тут будемо бачити вже дорослу алею, – розповіла Ольга 
Вітковська, інженерка садово-паркового господарства КП «Зе-
ленбуд».

Ще одна дубова алея, кожне дерево в якій присвячене 
пам'яті чернігівця, загиблого при захисті нашої вітчизни в АТО/
ООС, у Чернігові знаходиться на території Березового гаю по вул. 
Пухова.

Таке рішення прийняла президія 
обласного комітету профспілки з ме-
тою підтримки студентів та учнів, які 
потребують соціального захисту. Сти-
пендії йтимуть з нового навчального 
року, з 1 вересня. 

Студентська рада Чернігівського 
кооперативного фахового коледжу 
облспоживспілки висуне кандидату-
ри восьми студентів та учнів для отри-
мання стипендії у розмірі 375 гривень 
щомісячно. Кожного нового навчаль-
ного року перелік претендентів буде 
оновлюватись.

Право на профспілкове заохочен-
ня отримають студенти і учні, які на-
вчаються за денною формою із числа:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування;

осіб, які в період навчання у віці 
від 18 до 23 років залишилися без 
батьків (батьки яких померли/оголо-
шені померлими, загинули або пропа-
ли безвісти);

дітей з інвалідністю (до 18 років);
студентів (учнів) із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до 
Закону України «Про державну соці-
альну допомогу малозабезпеченим 
сім'ям».

– Підтримка обдарованих сту-
дентів завжди була пріоритетним 
напрямком у нашій роботі. Вже по-
над шість років тридцять кращих сту-
дентів коледжу отримують щомісячні 
стипендії від правління облспожив-
спілки. Сподіваємося, що в подаль-
шому ми зможемо збільшити її роз-
міри, – наголосив голова правління 
облспоживспілки Анатолій Мирош-
ниченко. 

А з 2017 року за підсумками 
вступних іспитів правління облспо-
живсілки також оплачує вартість на-
вчання кращих слухачів закладу. На 
сьогоднішні таку пільгу отримують 10 
студентів та учнів. Оскільки коледж 
не має місць державного замовлен-
ня, створення для молоді додатко-
вого фінансового стимулу у навчанні 
стало важливою складовою здобуття 
освіти. 

Ностальгія за СРСР 
і російськими танками?

Коментар 
редактора газети
Великий, головний заголо-

вок цієї публікації, про носталь-
гію і російські танки, – від нашої 
газети. Стаття представника УІНП 
в нашій області, історика Сергія 
Бутка надіслана в нашу газету 21 
квітня під заголовком, який да-
ний нижче, про міського голову. І 
ось тут виникає перше запитання: 
а ким, власне, є міський голова? 
Царем, імператором, Новгород-
Сіверським князем, відновлено-
го через тисячу років князівства? 
І чому лише до неї претензії, що 
відмовилася прибрати комуніс-
тичну символіку? Адже є МІСЦЕВА 
ВЛАДА. А це, насамперед, Новго-
род-Сіверська міська рада. 

Не будемо зараз про те, що ту 
символіку, виявляється, можна 
було давно зняти і рішенням місь-
кого голови, чи «розширено» – ви-
конкому. Якщо міський, сільський 
чи інший голова виносить якесь 
рішення і на розгляд виконкому 
чи й сесії ради, то в цьому нема ні-
чого незаконного й поганого. По-
зиція колективного органу влади 
завжди більш вагома. 

І все ж, не можна тут омину-
ти і ролі міської голови Людмили 
Миколаївни Ткаченко. Врешті, го-
лова ж ВНОСИТЬ якесь питання 
на виконком чи раду. Голова ро-
бить доповідь, і може, це голова 
дивовижно «не побачила» в зако-
ні норму, що комуністичною сим-
волікою є і її зображення, а не 
лише пам`ятники. Дивна «незря-
чість» голови з вищою освітою і 
дуже великим стажем роботи в 
державних органах, у тому числі 
міськраді. 

Але давайте таки про міськра-
ду. Хотілося б уточнити, коли саме 
була та згадана її сесія, як стави-

лося і обговорювалося питання 
про символіку, власне – про звер-
нення УІНП і обласної державної 
адміністрації? Нарешті, як саме 
голосували і які саме депутати? 

Але для інформації – спершу 
про Новгород-Сіверську міську 
раду як адміністративно-територі-
альну одиницю. 

В процесі децентралізації в 
Україні вона стала у серпні 2018 
року Об`єднаною територіальною 
громадою, об`єднавши весь Нов-
город-Сіверський район, раніше 
окремий. Торік, при укрупненні 
районів в Україні, коли в облас-
ті з 22-х їх стало 5, сформував-
ся і укрупнений Новгород-Сівер-
ський район, до якого влилися 
кілька сусідніх. Але там свої ОТГ, 
Новгород-Сіверській не підпо-
рядковані. Власне, і громади від 
минулого року називаються вже 
не об`єднаними, а просто грома-
дами, й за назвами їх центрів – 
міська, селищна, сільська. 

Отже, Новгород-Сіверська 
міська рада – це саме місто, з 
його 14, 2 тисячі населення, в 
останні роки – одне з чотирьох 
міст обласного підпорядкування, 
а також колишній район. 

У жовтні минулого року, на 
чергових місцевих виборах в 
Україні, була обрана і Новгород-
Сіверська міська рада. Був обра-
ний, переобраний, міським голо-
вою і згаданий Бондаренко. На 
посаду вступити не встиг. І на по-
вторних виборах головою була 
обрана Людмила Ткаченко, котра, 
до речі, у жовтні обрана і депута-
том міськради. 

А тепер – про цю міськраду. В 
ній 26 депутатів: 5 обрані по тери-
торіальних округах, 21 – по єди-
ному багатомандатному округу, 
за списками політичних партій. 

Так яких же саме партій? Яким 

він є, політикум Новгород-Сівер-
щини, офіційно восени зафіксова-
ний виборами?

Кидається у вічі переваж-
на безпартійність депутатського 
корпусу. Жоден з 5-ти депутатів, 
обраних по округах, не є членом 
якоїсь партії. З 21-го депутата, 
обраного в єдиному багатоман-
датному окрузі, лише 5 партійні: 
«Батьківщина» – 2 депутати, по 
одному – «Наш край», Радикальна 
партія Ляшка, ОПЗЖ («Опозиційна 
платформа – За життя»). Це свід-
чення того, наскільки дискредито-
вані у нас партії, при нинішньому 
партійному цирку в Україні, з його 
понад 350-ма партійками. 

Але все ж закон вимагає, щоб 
і по округах, і в єдиному окрузі, 
кандидатів висували політичні 
партії. Тому гляньмо, хто ж вису-
нув тих, хто стали депутатами. 

Тут нема жодного депутата 
від славних колись національно--
демократичних сил. Навіть від та-
ких порівняно відомих, як «Свобо-
да» чи Народний Рух: обидві вони, 
особливо Рух, нині на узбіччі полі-
тикуму. 

Не видно серед депутатів і 
членів попередніх партій влади. 
Ні «Нашої України», за Ющенка, 
але навіть і передостанньої та-
кої партії влади – «Європейська 
Солідарність», партії Порошенка. 
Трішки представлена перед пере-
достання – регіонали, і то перели-
цьовані у ОПЗЖ. Зайве свідчення, 
що мильні бульки партій влади ло-
паються після відставки їх прези-
дентів.

Лідер – «Наш край», 6 депу-
татів. Друге місце – «Рідний дім», 
5 депутатів: партія чернігівсько-
го мера Атрошенка, яка не лише 
впевнено перемогла в Чернігові, 
а й створила структури і успішно 
виступила на виборах по області. 

Від цієї партії обрана депутатом і 
міська голова. 

По 4 депутати мають «Слу-
га народу» і «За майбутнє», 3 – 
ОПЗЖ, по 2 – «Батьківщина» і Ра-
дикальна партія Ляшка. 

Всі ці партії декларують патрі-
отизм, державність. Навіть вчо-
рашні регіонали – ОПЗЖ ніде ж 
не виступають за відновлення Ра-
дянського Союзу і російські танки 
в Україні. Тому запитання до об-
ласних організацій цих партій, на-
самперед тих, депутати яких «не 
помічають» символіку тоталітарно-
го комуністичного режиму в центрі 
древнього українського міста.

Щодо юридичної, правової 
оцінки ситуації, то дивує не лише 
те, що правоохоронні органи з 
2018 і аж по 2020 рік тягли з роз-
слідуванням, а й те, що воно було 
чомусь припинене через смерть 
попереднього міського голови. 
Невже ця справа була порушена 
конкретно проти нього, а не за 
фактом порушення закону? 

…Від Новгорода-Сіверсько-
го до кордону з Росією кілька де-
сятків кілометрів. А межа самої 
громади є державним кордоном 
України з Росією, державою-агре-
сором. І саме Російська Федерація 
після розпаду Радянського Сою-
зу офіційно визнала себе і прого-
лосила правонаступницею СРСР. 
І «правонаступно» продовжує за-
гарбницьку політику Союзу. 

Новгород-Сіверський став чи 
не останнім містом України, де 
лише недавно, вже задовго після 
ухваленого парламентом зако-
ну про декомунізацію, був наре-
шті демонтований пам`ятник Ле-
ніну. Тепер ось це. Сумні «рекор-
ди». Слово – за виборцями, гро-
мадянами, українцями на цьому 
північному форпості Української 
держави. 

Отже, рішень сесії ради просто 
НЕ потрібно, якщо робити справу від-

повідно до вимог Закону, а НЕ переводити 
її у політичну площину та бюрократичну тяга-

нину. Їхню долю має вирішувати виконком Нов-
город-Сіверської міської ради в робочому по-
рядку.

ТЕСТ НА УКРАЇНСЬКИЙ 
ПАТРІОТИЗМ
До тексту цієї публікації ми додали, крім 

світлин з комуністичною символікою в Новго-
род-Сіверському, ще й світлину, зроблену ро-

сійськими вояками в Україні на фронті росій-
сько-української війни. На ній зображено танк 
з написом «За Сталина!!!» 200-ї окремої мото-
стрілецької Печензької ордена Кутузова брига-
ди Збройних сил Російської Федерації в складі 
берегових військ Північного флоту. Її підрозді-
ли воювали проти Збройних Сил України в 2014 
році на Луганщині, а в 2015 році в боях за Де-
бальцеве. Загалом у військах російського агре-
сора, як власне в усій Російській Федерації, був 
і є культ поклоніння Сталіну як символу агресії, 
загарбницької, імперіалістичної політики.

Це ще одне з багатьох нагадувань, що мо-

заїчні зображення на водонапірній вежі у Нов-
город-Сіверському є не просто комуністичною 
символікою колишнього злочинного тоталітар-
ного режиму, а фактично є і символікою сучас-
ного російського агресора, з яким Захисники 
України воюють вже восьмий рік…

Таким чином, питання прибирання з публіч-
ного простору цих зображень є тестом на укра-
їнський патріотизм, відданість власній Україн-
ській державі.

 
Сергій БУТКО,

Український інститут національної пам’яті
Чернігів

Студенти кооперативного коледжу 
отримають профспілкову стипендію
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«Динамо» – чемпіон
Київське «Динамо» достроково, за три тури до завер-

шення чемпіонату України з футболу у прем`єр-лізі, вибо-
роло звання чемпіона. 

У 20 турі кияни перемогли на той момент чинного чемпі-
она донецький «Шахтар» – 1 : 0, взявши реванш за поразку 
в першому колі. Відтак, кияни перед останніми чотирма тура-
ми випереджали суперника на 10 очок, які відіграти донеч-
чанам було практично не реально. У 21 турі кияни вдома пе-
реконливо перемогли дебютанта ліги «Інгулець» – 5:0 і офор-
мили чемпіонство.

Цікаво, що до чемпіонства команду привів відомий румун-
ський тренер Мірча Луческу. У свої 76 років у нього величез-
ний послужний список: тренував клуби Італії, збірну Туреччи-
ни. А головне – тривалий час був тренером якраз «Шахтаря» і 
саме з ним команда багато разів вигравала чемпіонат і Кубок 
України. А у 2009 році виграла Кубок УЄФА, і це єдиний єв-
ропейський кубок, виграний командами незалежної України. 
Кілька років тому він пішов з клубу, але запас зробив міцний. 
Донеччани виграли 4 попередні чемпіонати поспіль. 

Отже, 30 чемпіонат України на фініші: в ці вихідні пройшов 
24 тур, серед цього тижня черговий, а у наступні вихідні остан-
ній 26 тур. Лише остання команда турніру «вилітає» у нижчий ди-
візіон – першу лігу, Натомість аж три кращі її команди на на-
ступний сезон виходять у прем`єр-лігу, де знову буде 16 команд. 

А тепер статистика за всі 30 чемпіонатів. Це 16-те чемпіон-
ство киян. І лише вони з донеччанами вигравали всі чемпіона-
ти, крім першого. Тоді, у 1992 році, після розпаду СРСР, перший 
чемпіонат незалежної України виграла «Таврія» з Сімферополя, 
яка свого часу пограла і у вищому дивізіоні союзного футболу. 

Далі – гегемонія київського «Динамо». І лише у 2002 році 
чемпіоном вперше став «Шахтар». То ж основні його успіхи 
припадають на 2000 – 2010 роки. 

Більше того: ці дві команди майже завжди ділили перші 
двоє місць в чемпіонаті. Лише двічі срібло здобував одесь-
кий «Чорноморець», один раз «Дніпро», а востаннє, у 2013 
році, харківський «Металіст». 

В Чернігові помер відомий 
російський письменник, 

який називав себе 
«руським», Юрій Сбітнєв

Юрію Миколайовичу йшов 90-й рік. 
Він народився 8 жовтня 1931 року в 
місті Вереся Московської області, по-
мер 16 квітня цього року в Чернігові. 

Він був правнуком педагога Сбіт-
нєва з Новгорода-Сіверського, за-
вжди пам`ятав про своє древньорусь-
ке коріння, називав себе не росій-
ським, а саме руським письменником. 

Батько Сбітнєва був репресований радянським комуністич-
ним режимом, ув̀ язнений.

Юрій закінчив Літературний інститут ім. Горького в Мо-
скві. Працював робітником, журналістом, зокрема, в попу-
лярних журналах «Смена», «Огонек». Багато років жив і пра-
цював у Сибіру, на Далекому Сході, в Середній Азії, на Памірі. 
Сибірська тема – в численних книгах письменника. За його 
сценаріями знято три художні фільми.

За довге творче життя написав безліч сценаріїв радіо- 
і телепередач, видавав книги поезії, прози та публіцистики. 
Його книги перекладені на англійську, польську, чеську, ні-
мецьку, болгарський, ряд інших мов.

З кінця 1980-х років жив у місті Талєж Московської об-
ласті. У 2013 році переїхав в Україну і став членом Націо-
нальної Спілки письменників України. 

Останні три десятиліття Юрій Сбітнєв присвятив вивчен-
ню літописної спадщини Древеньої Русі. Цей багаторічний труд 
завершився написанням роману-дилогії «Великий князь», пер-
ша книга якої вийшла в 2007 році, друга книга – в 2009 році. 
Герой роману – Ігор Чернігівський, князь-миротворець, який 
став жертвою зради, княжих усобиць Київської русі XII століт-
тя. Один з перших давньоруських святих, канонізований пра-
вославною церквою як мученик. Юрій Сбітнєв виступив ініці-
атором встановлення пам'ятника князю на Валу, в Чернігові.

Письменник багато десятиліть займався вивченням ше-
девра світової літератури «Слова о полку Ігоревім». Попере-
днім результатом цих досліджень стала видана 2010 року в 
Чернігові книга «Таємниці рідного Слова». Цю книгу Сбітнєв на-
звав «духовним конспектом» до наступної монументальної ро-
боті – роману «Велика княгиня». У жовтні 2016 року в чернігів-
ському видавництві вийшла в світ перша книга цього роману.

 Останні роки Сбітнєв мешкав у Чернігові. Він хотів посе-
литися в Новгороді-Сіверському, але не склалося. 

Письменник рішуче засуджував російську агресію проти 
України.

Землю – 
селянам
Верховна Рада на засі-

данні 28 квітня у другому чи-
танні та в цілому ухвалила 
закон №2194 щодо прове-
дення земельної децентра-
лізації – він є ключовим для 
проведення земельної ре-
форми.

Законопроєкт регулює пе-
редачу земель громадам. Він 
має виправити юридичні ко-
лізії роботи ринку землі, а та-
кож врегулювати реалізацію 
переважного права орендаря 
на купівлю та електронні зе-
мельні торги.

Серед основних нововве-
день закону:

передача земель у кому-
нальну власність сільських, 
селищних, міських рад;

скасування зайвих до-
зволів та дублювання проце-
дур перевірки документації із 
землеустрою;

запровадження незалеж-
ного контролю документації 
із землеустрою через громад-
ську експертизу / рецензу-
вання;

надання відомостей доку-
ментації із землеустрою ста-
тусу публічних, відкритих та 
загальнодоступних даних;

інтеграція та уніфікація 
землевпорядної, топографо-
геодезичної та картографічної 
діяльності;

зменшення вартості робіт 
та тривалості часу, що витра-
чається на виконання проце-
дур, пов’язаних з проведен-
ням землеустрою;

зменшення ризиків хабар-
ництва та корупції.

Дехто забуває про 
злочини комунізму, 
хоч Комісія з реабілітації 
завалена зверненнями

Національна комісія з реабілітації 
жертв тоталітарного режиму СРСР досі 
отримує тисячі звернень з усього сві-
ту. Про це розповів глава Українсько-
го інституту національної пам'яті Антон 
Дробович.

«Комісія з реабілітації перевантаже-
на, тисячі людей чекають її рішення. У ми-
нулому році вона через карантин засідала 
лише 6 разів, тоді як повинна була засіда-
ти удвічі частіше. Більш того, з усіх регіонів 
нам пишуть про те, що не встановлено но-
вого стандарту посвідчення реабілітова-
ного. Тому в даному випадку необхідна ро-
бота з удосконалення нормативної бази. 
Частина законодавчих актів з цього при-
воду – аж з 90-х років.

Комісія з реабілітації може визнати 
людину невинною в злочині, який йому 
приписала радянська система, а також 
може визнати його потерпілим. Якось уве-
чері нам зателефонувала 90-річна бабу-
ся і розповіла, як вона чекає реабілітації 
свого родича: «Мені не треба ніяких пільг, 
просто хочу, щоб прозвучала правда». 
Тільки консультацій по телефону ми за ми-
нулий рік надали близько тисячі.

Часто не дуже свідомі політики почи-
нають «качати» тему про те, що не треба 
торкатися теми комунізму і його злочи-
нів. Нічого подібного! Цих людей я запро-
шую до себе в гості, я покажу їм, скільки 
запитів нам пишуть люди зі всієї України і 
просять відновити справедливість. Я вже 
мовчу про те, скільки людей звертається 
за допомогою в пошуку хоч якоїсь інфор-
мації про репресованих чи зниклих під час 
війни родичів або предках. Пишуть з Укра-
їни, Європи, Казахстану, Росії. Архів на-
ціональної пам'яті створив спеціальний 
центр, який допомагає в таких випадках».

Уряд виділяє 
500 мільйонів 

на швидкісний 
інтернет у селах

Кабмін погодив надання субвен-
ції (500 млн грн) територіальним гро-
мадам на підключення закладів соці-
альної інфраструктури у селах, де не-
має широкосмугового доступу до ін-
тернету.

Про це заявив на засіданні уряду 
прем'єр Денис Шмигаль.

«Аби безперебійно мати доступ до 
якісних електронних послуг, звісно, 
повинен бути доступ до якісного інтер-
нету. На жаль, зараз більше 15 тис на-
селених пунктів все ще не мають мож-
ливості підключитись до фіксованого 
широкосмугового доступу до інтерне-
ту. 

Мінцифри підготувало важливий 
документ, яким визначається порядок 
та умови надання субвенції місцевим 
органм влади для підвищення досту-
пу до інтернету у сільській місцевості»..

Відповідно до постанови, до за-
кладів соціальної інфраструктури на-
лежать:

заклади освіти, інтернати для ді-
тей-сиріт;

заклади первинної та вторинної 
медичної допомоги;

заклади соціального захисту та за-
клади, що надають соціальні послуги;

заклади культури (бібліотеки, му-
зеї та інші);

центри надання адміністративних 
послуг;

місцеві пожежно-рятувальні під-
розділи.

Віце-прем'єр - міністр цифрової 
трансформації Михайло Федоров за-
явив, що у 2021 році до оптичного ін-
тернету підключать понад 3 тисячі 
українських сіл.

Першого квітня почала-
ся нерестова заборона на 
вилов водних біоресурсів у 
вітчизнянних водоймах. 

Під час нересту дозво-
лено аматорська риболов-
ля, але тільки з берега в 
світлий час доби в межах 
населеного пункту там, де 
немає природних нересто-
вищ, і тільки 1 вудкою з од-
ним гачком або спінінгом, 
при дотриманні норм вило-
ву - до 3 кілограм в день на 
людину. Риболовля в при-
родних нерестовищах ка-
тегорично заборонена .

За порушення Правил 
рибальства в період не-
ресту передбачено пока-
рання від адміністративних 
штрафів до кримінальної 
відповідальності. 

Правда, штрафи на-
стільки мізерні, що не мо-
жуть зупинити масове бра-
коньєрство. Штраф – від 
34 до 170 грн, а за гру-
бе порушення правил ри-
бальства (наприклад, ри-
бальство із застосуванням 
електроструму, вибухових 
або отруйних речовин) пе-
редбачений штраф 340-
680 грн з конфіскацією 
знарядь і засобів вчинення 
правопорушення. 

Законопроект який пе-
редбачає значне посилен-
ня покарання і збільшен-
ня штрафів за незаконний 
вилов водних біоресурсів, 
знаходиться у Верховній 
Раді України, він ще не при-
йнятий у другому читанні.

Крім штрафу, порушник 
повинен буде платити ком-
пенсацію за завдані збит-
ки, яка рахується за кож-
ну виловлену рибу, неза-
лежно від її розміру і ваги. 
Так: судак – 510 грн, сом – 
425, щука – 340, короп – 
306, білий амур, товстолоб 
– 255, плотва – 85, лящ – 
170 грн.

Котрий рік поспіль не-
рест у риби проходить в 
екстремальних умовах.

Багато років не прово-
дяться меліоративні робо-
ти по розчищенню нерес-
товищ, в результаті вони 
заростають і стають непри-
датними. Так само через 
незаконну забудову при-
бережної території зника-
ють місця традиційного не-
ресту риби. Де раніше були 
природні нерестовища – 
сьогодні бетонні причали 
приватних маєтків. Все це 
призвело до того, що за 
останнє десятиліття зни-

кло більше 40% природних 
нерестовищ, що істотно по-
значилося на чисельності 
риби.

Так само в цей потаєм-
ний для риби період бага-
то річок перетягнуті брако-
ньєрськими сітками.

Якщо в 1991 році було 
затримано 19 тисяч «риб-
них» браконьєрів, то в 
2020 році 114 тисяч по-
рушників природоохорон-
ного законодавства на во-
доймах. З них органами ри-
боохорони були затрима-
ні 46,5 тисяч порушників, 
які завдали збитків на 102 
млн грн., кажуть експерти 
Асоціації рибалок України.

Найбільше затримали 
браконьєрів в: Черкась-
кої, Дніпропетровської, 
Полтавської, Херсонської 
областях, на Азовському 
морі. За статистикою, ви-
являють не більше 15% від 
усіх порушень. Ці цифри го-
ворять про катастрофічне 
зростання випадків брако-
ньєрства.

Сьогодні моторизова-
ні бригади з багатокіломе-
тровими сітками знищу-
ють рибні запаси країни, 
виловлюючи ікряну рибу. 
Непоодинокі випадки, 

коли все це відбувається 
під «дахом» структур, яким 
держава довірила охорону 
риби.

За неофіційними дани-
ми незаконний вилов уже 
більше офіційного і стано-
вить 80 – 90 тисяч тонн 
риби на рік. Тіньовий риб-
ний ринок оцінюється в 4-5 
млрд грн.

Асоціація рибалок 
України звертається до 
всіх, хто любить наші во-
дойми, дбайливо ставить-
ся до риби, яка готується 
до нересту. Допоможіть за-
хистити майбутнє наших рі-
чок – не допускайте вар-
варського вилову риби в 
період нересту! Не зали-
шайтеся байдужими до по-
рушень природоохоронно-
го законодавства та у разі 
виявлення фактів брако-
ньєрства на водоймах по-
відомляйте про них в при-
родоохоронні та правоохо-
ронні органи.

Телефони гарячої лі-
нії: Держрибагентство - 
0 (800) 50-52-50; Держ-
екоінспекція - +38 (044) 
521-20-38; Поліція – 102. 

Асоціація рибалок 
України

Нерест і браконьєрство
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Бліц-інформ
Скільки  в Україні 
працюючих та пенсіонерів 
За даними Міністерства соціальної по-

літики, близько 13 мільйонів людей, які пра-
цюють, сплачують внески для 11 мільйонів 
пенсіонерів.

Про це в повідомила міністерка соціаль-
ної політики Марина Лазебна: «Є 13 мільйо-
нів працюючого населення, яке сплачує вне-
ски для 11 мільйонів пенсіонерів. Ми цього 
не витримаємо, ми постійно будемо думати, 
як підвищити пенсії».

За її словами, за останні десять років 
видатки державного бюджету на зарплати 
збільшилися в чотири рази, видатки пенсій-
ного фонду збільшилися всього у два рази. 
«Тобто пенсія відставала у два рази від зар-
плати». 

У Чехії помер 
науковець Іван Гавел – 
брат Вацлава Гавела
На 83-му році життя 25 квітня помер 

письменник, науковець, громадський і полі-
тичний діяч Іван Гавел – молодший брат Вац-
лава Гавела (1936 – 2011), видатного полі-
тика, драматурга, дев̀ ятого і останнього пре-
зидента Чехословаччини (1989 – 1992) та 
Чеської республіки (1993 – 2003).Іван Гавел 
разом з Вацлавом Гавелом у 1989 році сто-
яв біля витоків заснування політичного руху 
«Громадянський форум». Падіння комуністич-
ного режиму дозволило Івану Гавелові по-
вернутися до наукової та педагогічної роботи 
в празькому Карловому університеті. У 1990 
році заснував Центр теоретичних студій.

Іван Гавел був дослідником когнітивісти-
ки, математичної логіки, штучного інтелекту 
та філософії науки. Є автором низки науко-
вих праць, також входив до редакції часопи-
су «Vesmіr» («Всесвіт»), тісно співпрацював з 
празькою бібліотекою Вацлава Гавела.

Прототип першого 
долара США продано 
на аукціоні
Невелика мідна монета, викарбувана 

монетним двором США в 1794 році, яка ста-
ла прототипом для американського долара, 
продана на аукціоні за $ 840 тисяч. 

Монета трохи нагадує срібні долари, які 
потім карбувалися Монетним двором у Фі-
ладельфії, але відрізняється від них відсут-
ністю зірок. Тому вона отримала прізвисько 
«Долар без зірок з розпущеним волоссям» (у 
Свободи на аверсі майорить волосся). На ре-
версі зображений орел на скелі, його обрам-
ляє вінок.

Такі монети вважаються великий рідкіс-
тю нумізматики. Цю знайшли під час буді-
вельних робіт на Монетному дворі Філадель-
фії 1876 року.

Продається будинок 
королеви детективу 
Агати Крісті
Будинок на півдні Англії, в якому відома 

письменниця Агата Крісті (1890 – 1976) про-
жила разом зі своїм другим чоловіком архео-
логом Максом Маллоуеном аж до смерті, ви-
ставили на аукціон.

Дім розташований у місті Уоллінгфорд, 
графстві Оксфордшир. У триповерховій бу-
дівлі часів епохи королеви Анни (18 століття) 
є вітальня, п'ять спалень, бібліотека, робочий 
кабінет, гардеробна, кухня та зала для снідан-
ків, чотири ванні кімнати та підсобне примі-
щення. До головної будівлі прилягає невели-
кий котедж з однією спальнею.

Біля будинку висаджені клумби та сад, а 
також облаштовані майданчики для відпочин-
ку, що ведуть до річки Темзи. Загальна площа 
ділянки складає близько 5 акрів (2,2 гекта-
ра). Будинок продають за 2,75 мільйона фун-
тів стерлінгів (3,8 мільйона доларів — ред.).

Агата Крісті написала в цьому будин-
ку кілька своїх бестселерів, у тому числі тих, 
де головною героїнею є детектив-аматор міс 
Марпл.

Журі Академії кінематогра-
фічних мистецтв і наук США ого-
лосило лауреатів 93-ї церемо-
нії нагородження однією з най-
престижніших кінопремій світу 
«Оскар».

Переможцем у найпре-
стижнішій категорії «Найкра-
щий фільм» стала американська 
стрічка «Земля кочівників». Ще 
два «Оскара» фільмові – «Най-
краща режисерська робота» і 
«Найкраща жіноча роль».

Ось ще деяні номінації та пе-
реможці ( найкращими визнані):

чоловіча роль: Ентоні Гоп-
кінс («Батько»);

жіноча роль: Френсіс Мак-
Дорманд («Земля кочівників»);

чоловіча роль другого пла-
ну: Деніел Калуя («Юда і Чорний 
Месія»);

жіноча роль другого плану: 
Юн Ю Чжун («Мінарі»);

оригінальний сценарій: Еме-
ральд Феннелл («Перспективна 
дівчина»);

міжнародний художній 
фільм: «Ще по одній»;

музика до фільму: Трент Рез-
нор, Аттікус Росс, Жон Батіст 
(«Душа»).

Традиційно відзначені 
«Оскарами» також найкращі піс-
ня до фільму, звук, робота ху-
дожника-постановника, опера-
торська робота, дизайн костю-
мів, монтаж.

«Земля кочівників» 
(Nomadland) – американський 
художній фільм 2020 року ре-
жисерки Хлої Чжао із дво-
разовою лауреаткою премії 
«Оскар» акторкою Френсіс Мак-
Дорманд у головній ролі, вона 
ж і продюсерка фільму. Знятий 
за документальним романом 
Джессіки Брудер (2017) «Зем-
ля кочівників: вижити в Амери-
ці XXI століття». Фільм у жанрі 

розповідає про життя літніх лю-
дей, які втратили житло й виму-
шені кочувати по Заходу США в 
будинках на колесах, переби-
ваючись тимчасовими заробіт-
ками. У кочівному житті вони 
вбачають сенс існування й цілу 
філософію. У багатьох є мож-
ливість повернутися до осілого 
способу життя, але вони цього 
не роблять. 

Прем'єра фільму відбула-
ся на 77-му Венеційському кі-
нофестивалі. Там він отримав 
головну нагороду – «Золотий 
лев».

Хлої Чжао (на фото) (нар. 
31. 03. 1982) – американська 
режисерка, сценаристка, про-
дюсерка китайського похо-
дження. Народилася та вирос-
ла у Пекіні, в сім'ї колишнього 
генерального директора дер-
жавної металургійної компанії. 
Переїхала у США. Вивчала кіно-
виробництво у Школі мистецтв 
Нью-Йоркського універоситету.

У 2015 році Чжао випустила 
фільм «Пісні, яких мене навчи-
ли брати», у 2017 – «Наїзник», 
у 2020 – «Земля кочівників», у 
2021 – «Вічні».

Президент США Джо Бай-
ден оголосив про запрова-
дження у США загальнона-
ціонального надзвичайного 
стану у зв’язку з «надзвичай-
ною загрозою» через зовніш-
ню діяльність уряду Російської 
Федерації.

Серед таких дій Байден на-
зиває спробу зірвати прове-
дення вільних і чесних демо-
кратичних виборів, а також пі-
дірвати демократичні інститу-
ції у США та країнах-партнерах 
і союзниках, участь Росії та 
сприяння злочинній кібердіяль-
ності, спрямованій проти США 
і союзників, сприяння та вико-
ристання транснаціональної 
корупції для впливу на інозем-
ні уряди.

Також це здійснення ексте-
риторіальної діяльності, спря-
мованої проти дисидентів або 
журналістів, дії для підриву без-
пеки у країнах та регіонах, важ-
ливих для нацбезпеки США, по-
рушення усталених принципів 
міжнародного права, включно 
з повагою до територіальної ці-
лісності країни. 

Лист Конгресу додається до 
відповідного указу Джо Байде-

на «щодо блокування власності 
у зв’язку зі специфічною шкід-
ливою зовнішньою діяльністю 
уряду РФ». 

Указ передбачає блокуван-
ня у США активів осіб, яких США 
визнають відповідальними за, 
або причетними у прямий або 
непрямий спосіб до:

злочинної діяльності РФ че-
рез кібертехнології;

її втручання у вибори в США 
або іншій країні; 

дій, що підривають демо-
кратичні процеси або інституції 
у США чи інших країнах; 

транснаціональної коруп-
ції;

вбивств чи завдання фізич-
ної шкоди громадянам США або 
їхніх партнерів;

дій, що підривають мир, 
безпеку, політичну стабільність 
або територіальну цілісність 
США, країн-союзників та парт-
нерів;

оманливих транзакцій чи ін-
ших спроб обійти санкції США, 
включно з використанням циф-
рової валюти. 

Як випливає з документа, 
такі санкції можуть торкнути-
ся осіб, які займали вищі ке-
рівні посади в уряді РФ, органі-
заціях, які були причетні до ви-
щезазначеної діяльності або 
які є «політичним підрозділом, 
агентством або інструментом 
уряду РФ», а також їхніх безпо-
середніх близьких – другого з 
подружжя та повнолітніх дітей.

Блокування власності мож-
ливе у тому числі за матеріаль-
ну, фінансову або технологіч-
ну підтримку зазначених ви-
дів діяльності або осіб з цього 
переліку.

З нагоди 100-річчя повіту Сарасота 
(Sarasota County ) на південно-західній Фло-
риді (США), місцева публічна бібліотека Джа-
каранда у місті Венис запросила 56 відділ 
Союзу Українок Америки (СУА) мати виставку 
українського народнього мистецтва та допо-
відь про українську-американську громаду, 
яка проживає у цьому повіті. Слава Стефа-
нишин, музейна референтка Відділу, та Рома 
Гуран, пресова референтка, підготовили ви-
ставку українського мистецтва, яка тривала 
увесь місяць квітень.

Доповідь про українську-американську 
громаду в Сарасота повіті (включає міста 
Венис, Норт Порт і Сарасота) підготовили 
Віра Боднарук і Анн-Марі Сусла на суботу 24 
квітня. Число слухачів було обмежене до 30 
осіб через карантин коронавірусу, а допо-
відь була виголошена на подвір’ї бібліотеки. 
Була виготовлена брошурка з відповідними 
світлинами до тексту, яку виготовила Анна 
Мацілинська (орг. референт Осередку ім. св. 
Андрія), з фотографіями Віктора Лісничого, 
голови Осередку ім. св. Андрія в Норт Порті.

Анн-Марі Сусла цікаво розповіла про 
перших українських відвідувачів цієї око-
лиці, де знаходяться теплі мінеральні води 
(Warm Mineral Springs), а потім про пенсіо-
нерів з північної Америки та Канади. Вони 
почали поселюватися тут і засновувати свій 
Культурний і Релігійний Осередок, українські 
церкви та відділи українських-американ-
ських організацій. 

На нинішній день тут проживає понад 
5000 осіб українського походження з різних 
хвиль приїжджих. Тут існують і активно пра-
цюють Українські-Американські Ветерани, 
пост 40; Український-Американський Клюб; 
Союз Українок Америки, Від. 56; Товариство 
Української Мови ім. Шевченка; Мужесь-
кий Клюб. Майже всі вони входять у Громад-
ський Комітет південно-західньої Флориди.

З рамени Громадського Комітету відбу-
ваються спільні відзначення Злуки Земель 
України 22-ого січня; вечір в честь Тараса 
Шевченка в березні; згадка про Чорнобиль-
ську аварію 26 квітня; День Незалежності 
України 24-ого серпня в North Port City Hall; 
Голодомор-Геноцид 1932 – 1933рр.

Крім загальних імпрез, кожне Товариство 
має ще й свої особисті імпрези: доповіді на 
різні теми, концерти, щоб збирати фонди на 
поміч потребуючим (особливо потерпілим на 
війні на Донбасі); пікніки; церковні свята.

Після слова Анн-Марі Сусли, бібліотекар 
Джакаранда бібліотеки Мері Фішер запро-
сила присутніх до середини бібліотеки, де 
Ірина Копі продемонструвала писання писа-
нок, а Богдана Пужик давала пояснення.

Імпреза була дуже успішною і дирекція 
Джакаранди бібліотеки щиро дякувала Лесі 
Попель, голові 56 Від. Союзу Українок Аме-
рики, за участь у відзначенні 100-річчя Са-
расота повіту.

Віра БОДНАРУК,
референт зовнішніх зв’язків 56 Від. СУА, 

професор, голова Товариства 
Української Мови (США) 
Фото Христини Шелдон 

Українці відзначили 100-річчя повіту на Флориді 

Анн Марі Сусла виголошує доповідь на 
подвір’ї бібліотеки

Ірина Копі демонструє писання писанок

Ірина Копі, Віра Боднарук, Леся Попель 
та др. Олеся Коновал

Байден оголосив у США 
надзвичайний стан через 

загрозливу діяльність Росії

Названо переможців 
«Оскара»



№198   6 травня 2021 року№198   6 травня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо 7Світ закордонного українства

Діаспора долучилася 
до екологічної акції
Українська центральна репрезентація 

в Аргентині та працівники посольства Укра-
їни висадили дерева в рамках глобального 
екологічного проєкту «Озеленення плане-
ти». Зокрема, у м. Монте-Гранде (провінція 
Буенос-Айрес).

Посольство України в Мексиці разом з 
місцевими українцями провело акцію озе-
ленення в одному з найбільших парків Ме-
хіко – Сан Хосе де Арагон. Надалі дана ло-
кація парку слугуватиме «українським ку-
точком», що символізуватиме міцну дружбу 
між Україною та Мексикою. Захід відбувся 
за підтримки Міністерства навколишнього 
довкілля Мексики та Мерії Мехіко.

Дипломатична місія України у республі-
ці Чилі заснувала у Патагонії Ліс дружби 
Чилі – Україна.

Асоціація українських медичних праців-
ників провінції Онтаріо (Канада), яка нещо-
давно розпочала свою роботу, теж долучи-
лася до глобального екологічного проєк-
ту. Асоціація створена з метою об’єднання 
українських медиків, надання допомоги 
молодим спеціалістам і студентам, а також 
для підтримки старшого покоління людей у 
діаспорі.

Новий голова 
Об є̀днання українців 

Польщі
Новим голо-

вою ОУП став 
58-річний Ми-
рослав Скірка. 
Його обрали на 
VIII з’їзді ОУП, 
який провели 
у віртуальному 
режимі. Петро 
Тима, котрий 
очолював ОУП 

із 2006 року, підсумував заходи, проведені 
за попередні роки.

Мирослав Cкірка є багаторічним актив-
ним діячем ОУП. Він працює директором 
програми польсько-американської фунда-
ції «Свободи» під назвою «Навчальні тури до 
Польщі». ОУП є найбільшою українською ор-
ганізацією в Польщі. Її створили 1990 року 
на базі Українського суспільно-культурного 
товариства, яке діяло в Польщі з 1956-го.

Сім років тому Росія втор-
глася у східну Україну і з тих 
пір безжально та відкрито 
знищувала, з повною знева-
гою, як людей, так і майно.

Статистика жахлива, і з 
часом вона лише погіршу-
ється. Внаслідок триваючої 
воєнної агресії Росії проти 
України з 2014 року на Дон-
басі було вбито понад 13 000 
осіб та понад 33 000 поране-
но (включаючи цивільних та 
військових), а в даний час в 
Україні перебуває понад 1,5 
мільйона внутрішньо перемі-
щених осіб. 

Загалом реакція західних 
демократій підтримує терито-
ріальну цілісність України та 
засуджує відверті та система-
тичні порушення Росією сво-
їх міжнародних зобов’язань, 
включаючи кілька узгодже-
них договорів про припинен-
ня вогню.

Зараз Росія знову від-
крито нарощує свою вій-
ськову присутність поблизу 
українського кордону та по-
силює свої військові прово-
кації та залякування супроти 
України.

Міжнародне співтовари-
ство висловило серйозне за-
непокоєння – і це правильно.

На жаль, західні лідери 
досі не до кінця зрозуміли, 
як діє нинішній російський 
цар, і побоюються, що на-
лежна жорстка реакція на 
його небезпечні провока-
ції може перерости у повно-
масштабну військову конф-
ронтацію із Заходом; тоді, 
коли Путін інтерпретує такі 
вагання та коливання зі сто-
рони Заходу як ознаки слаб-
кості, що лише живлять його 
ненаситний імперіалістич-
ний апетит.

Ось чому західні лідери 
повинні реагувати на ниніш-
ні провокації Путіна у проак-
тивний, об’єднаний і рішучий 
спосіб, що демонструє одно-
значну прихильність до неза-
лежності України та її права 
на самовизначення, що ви-
пливає з явного неприйнят-
тя українським народом сфе-
ри впливу Росії на Україну. 
Вони повинні відноситися до 
Росії з позиції сили, оскільки 
це єдина мова, яку розуміє 
Путін.

Поки західні лідери не на-
дадуть Україні певного шля-
ху до членства в НАТО, Росія 
не буде дійсно розуміти, яка 
позиція НАТО з цього питан-
ня. Будь-яка неясність НАТО з 

цього стратегічного питання 
підсилить політику Росії щодо 
регіональної дестабілізації, 
в тому числі в Україні, на по-
дальшу шкоду Заходу.

Західні лідери також по-
винні встановити свої умови 
та часові рамки для забезпе-
чення реального виведення 
російських військових з Укра-
їни, давши зрозуміти Росії, що 
вона ризикує бути відключе-
ною від міжнародної платіж-
ної платформи SWIFT, якщо 
вона не виконуватиме такі 
умови та часові рамки.

Через 7 років російської 
агресії вже час Заходу на-
діслати Кремлю однознач-
не повідомлення про те, що 
повага територіальної ці-
лісності незалежних дер-
жав, включаючи Україну, є 
обов’язковою і не підлягає 
обговоренню.

Евген 
ЧОЛІЙ,

Президент 
Громадської 

організації 
«Україна-2050», 

Президент 
Світового Конґресу Українців 

(2008 – 2018 рр.)

Екологічна подія, натхненна активіста-
ми України, відбулася 10 квітня, 2021 біля 
Українського Культурного Осередку ім. св. 
Андрія в Норт Порті, Флорида, США. Глобаль-
ний проєкт «Озелення Планети», базований 
в Україні, поширився по світі через «Rotary 
Club» і нав’язав контакт з місцевим «Rotary 
Club», урядовцями міста Норт Порт, та гро-
мадськими організаціями, щоб посадити де-
ревце перед Осередком ім. св. Андрія в Норт 
Порті.

Деревце «sweet gum» є символом участи 
міста Норт Порт у проєкті «Озелення Плане-
ти» в якому бере участь 100 країн і понад 1 
мільйон учасників. Давид Панків, віце-пре-
зидент «Rotary Club» у Venice-Nokomis,FL, є 

спонсором цього заходу, а член уряду Норт 
Порту Алис Вайт і засновник «People for 
Trees» подарувала деревце «sweet gum», яке 
вони посадили перед Осередком.

На цю подію прийшли члени української 
громади, урядовці міста Норт Порт та члени 
«Rotary Club».

Щира подяка всім хто причинився до 
успіху цієї події, особливо управі Осередку 
ім. св. Андрія.

Віра БОДНАРУК,
професор, Голова Товариства 

Української Мови (США),
Громадський Комітет

Світлина Віктора Лісничого

7 років російської агресії проти України: 
це необхідно зупинити!

Екологічна подія біля Українського 
Осередку в Норт Порті

В Канаді – про 
українську мову
Наукове товариство ім. Шевчен-

ка у Канаді провело 24 квітня вірту-
альну конференцію «Українська мова 
в Україні і в діаспорі». Подія відбулася 
через платформу Zoom Webinar. Голо-
вувала Марта Дичок (на фото), Універ-
ситет Західного Онтаріо (Канада).

Доповідачі: Міхаель Мозер, Ві-
денський університет, Австрія), «Ви-
токи нового українського правопису»; 
Алла Недашківська, Університет Аль-
берт, Едмонтон, Канада, «Мовні ідео-
логії у парадигмі нового українсько-
го правопису: актуальний контекст»; 
Юрій Шевчук, Колумбійський універ-
ситет, Нью-Йорк, «Інерція минулого 
та імперативи деколонізації»; Володи-
мир Кулик, Інститут політичних і етно-
національних досліджень Національ-
ної академії наук України. «Якої мов-
ної політики бажають українські гро-
мадяни?». 

Вишиті сорочки 
для жіночого хору 

у Бразилії 
Канадський український жіно-

чий хор «Веснівка» передав 40 виши-
тих сорочок для жіночого хору в Бра-
зилії. «Майже два місяці тому до хору 
«Веснівка» звернулися з проханням 
допомогти зібрати вишиті сорочки 
для жіночого хору в Бразилії. Завдя-
ки щедрості наших хористів, друзів 
та української громади в Торонто ми 
змогли зібрати 40 сорочок», ідеться в 
повідом ленні.

Створюється віртуальний 
некрополь української 

еміграції в Польщі
Українське історичне товариство у Республіці Поль-

ща за підтримки Об’єднання українців у Польщі ( та інших 
українських організацій приступає до здійснення проєкту 
«Живі у нашій пам’яті – віртуальний український некрополь 
у Польщі» та звертається до всіх, кому небайдужа доля відо-
мих доньок і синів українського народу, підтримати реаліза-
цію проєкту.

Метою проєкту є створення загальнодоступної інфор-
маційної платформи on-line (у польському й українськомов-
ному варіантах) про місця поховань у Республіці Польщі по-
статей, важливих для української національної пам’яті, ко-
трі зробили незаперечний внесок в українську історію та 
культуру.

Проєкт передбачає зібрання наявних даних про кілька 
сотень місць поховань, виконання фотографічної докумен-
тації та виготовлення біографічних інформацій про вказа-
них осіб. Здійснення проєкту буде відбуватися поетапно 
впродовж трьох років. 

На першому етапі проєкту впродовж 2021 року «Живі 
у нашій пам’яті – віртуальна некрополь української інтелі-
генції у Польщі міжвоєнного періоду», відбуватиметься до-
кументація місць поховань вояків українських армій, ко-
трі проживали у Польщі після поразки Визвольних змагань 
1917-1921 рр. Імена тих українських героїв-воїнів, часто ге-
роїв двох народів, досі, на жаль, мало відомі широкому за-
галу як у РП, так і в Україні. Водночас плануємо задокумен-
товання місць поховань видатних українців із Лемківщини, 
Бойківщини, Перемишльщини, Надсяння, Ярославщини, 
Любачівщини, Холмщини, Підляшшя у період 1918-1939 рр.

Хочемо водночас усвідомити, що польсько-українська 
історія не обмежується поодинокими сумними чи радісни-
ми подіями, адже поляки і українці були і будуть сусідами 
завжди.

Фінансові пожертви на кошти виконання проєкту необ-
хідно надсилати на банківський рахунок Українського істо-
ричного товариства у Польщі з припискою Na dzialalnosc 
statutowa — zywi w naszej pamieci. Рахунок — 36 1440 1387 
0000 0000 1310 6525.

Для закордону: BIC (SWIFT): BPKOPLPW
IBAN: PL 36 1440 1387 0000 0000 1310 6525
Bank name: PKO Bank Polski SA
Bank address: PKO Bank Polski S.A., 02-515 Warszawa, ul. 
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реалізувати. Збережімо пам’ять про місця поховань наших 
славетних предків!

Проф. Роман Дрозд, голова Українського історичного 
товариства у Польщі, д-р Роман Висоцький, Ярослав Вуй-
цик, проф. Ігор Галагіда, д-р Богдан Гальчак, проф. Рос-
тислав Жерелик, д-р Олександр Коляньчук, д-р Григорий 
Купрянович, Александр Маслей, проф. Марко Мельник, 
д-р Лука Рейт, Юрій Рейт, Мирослав Скірка, Олександр 
Стець, Петро Тима.

Українська кухня 
в Нью-Джерзі
Подружжя в штаті Нью-

Джерзі, де проживає одна з най-
більших українських громад Спо-
лучених Штатів, за підтримки ді-
аспори відкрило єдину у цьому 
штаті банкетну залу української 
кухні. «Хочемо задовольнити по-
треби українців, як це було вдо-
ма», поділився Михайло Войціць-
кий, власник компанії приготу-
вання їжі на замовлення.

16 літ тому подружжя разом 
із маленьким сином та донькою 
переїхали з Бучача до США. Ма-
рія за освітою кухар. Почала пра-
цювати помічником кухаря в од-
ному з магазинів середньоєв-
ропейської кухні, де покупцям 
пропонують, зокрема, й готові 
страви. «Мені це дуже сподобало-
ся. Я захотіла це показати в укра-
їнській кухні», розповідає Марія 
Войціцька.

Спершу готувала комплексні 
обіди та привозила їх в офіси. По-
тім почали займатися обслугову-
ванням святкових подій. На по-
чатку їм дуже допомогла україн-
ська громада, зокрема, місце-
ва церква. Пізніше долучилися 
й інші організації. «Потім перше 
замовлення в нас було від Укра-
їнської централі у Джерзі-сіті. І 
коли ми зробили, вони вирішили 
з нами співпрацювати», розповів 
Михайло.

Цю допомогу громади по-
дружжя не забуває й усі додатко-
ві послуги на свої банкети, музич-
ний супровід, декорування, торти 
замовляє тільки в українців. «Свій 
до свого про своє – цей принцип 
супроводжує нас усе життя. Є 
дуже багато українських органі-
зацій, яким ми також допомагає-
мо», запевняє п. Войціцький.

Команда подружжя бізнес-
менів на 99 % складається з 
українців. 

Подружжя мріє відкрити влас-
ний великий заміський комплекс 
відпочинку в українському стилі.
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Цікаві факти про Алжир

Понад мільярд доларів 
на очищення ріки 

в Бразилії
Там очищують від сміття річку Пі-

ньейрус, яка протікає через Сан-
Паулу. Головне місто однойменно-
го південно-східного штату Бразилії 
є найбільшим у країні і загалом Пів-
денній півкулі: тут мешкає понад 13,6 
мільйона людей, а разом у цій агломе-
рації 24 мільйони. 

Останні 70 років води ріки постійно 
забруднювались. Влада штату постави-
ли мету – очистити річку до кінця 2022 
року.

У очищення річки вкладають понад 
мільярд доларів. Гроші виділив уряд, є 
і приватні пожертвування. Зусилля вже 
принесли перші плоди: в одну з приток 
Піньейрус повернулася риба, а вздовж 
берегів оселилися качки і чаплі.

За оцінками фахівців, повернення 
риби у Піньейрус принесе користь 200 
тисячам домогосподарств, розташова-
них вздовж річки.

Швеція виділить 
30,6 млн. доларів субсидій 

на сонячні панелі для 
приватних домовласників

Шведське енергетичне агентство 
загалом виділило близько 570 міль-
йонів доларів на програму «сонячних» 
знижки на період 2009 – 2021 років. 

Днями уряд країни оголосив, що має 
намір виділити ще 260 мільйонів швед-
ських крон (30,6 мільйона доларів) на 
підтримку власників будинків у встанов-
ленні фотоелектричних систем. 

Новий бюджет буде доступний лише 
для приватних домогосподарств. Рані-
ше знижки на частку вартості придбан-
ня та встановлення фотоелектричних 
систем коливались у межах 10-20%.

На початку року запроваджено по-
даткову пільгу на оплату праці та мате-
ріальні витрати, пов'язані з розміщен-
ням невеликих сонячних батарей, пунк-
тів зберігання та зарядок для електро-
мобілів.

Шведське енергетичне агентство 
заявило, що завдяки програмі субсидій 
сонячні потужності зросли з 689 МВт 
наприкінці 2019 року до 1 ГВт в кінці 
2020 року

У Великобританії 
запустили найпотужнішу 

припливну турбіну 
Компанія Orbital Marine Power за-

пустила найпотужнішу приливну турбі-
ну в Європі. Пристрій зможе виробля-
ти достатньо енергії, щоб забезпечити 
електрикою 2 тис. багатоквартирних 
будинків. Це одна з найбільш потужних 
турбін в світі, яка використовує енергію 
морських припливів.

Будівництво проекту почалося в 
2019 році. Новий пристрій встанови-
ли на приливну турбіну попередньо-
го покоління компанії Orbital. Нова 
модель складається з 235-метрової 
надбудови, з'єднаної з двома інши-
ми турбінами, які можуть повертати-
ся на 360 градусів. Це особливість до-
зволить генерувати енергію без не-
обхідності рухатися. У майбутньому, 
за словами співробітників Orbital, на 
можна буде встановлювати ще більші 
лопатки.

У світі зробили понад 
мільярд щеплень проти 

коронавірусу
Станом на 24 квітня, у світі було зроблено мільярд 

щеплень проти коронавірусу COVID-19. Приблизно така 
ж кількість людей вже отримала хоча б одну дозу вакци-
ни проти коронавірусу.

Про це свідчать офіційні дані, опубліковані на сайті 
американського видання Bloomberg.

Кампанія з вакцинації триває п’ять місяців. За цей 
час громадяни 207 країн світу отримали понад мільярд 
щеплень проти коронавірусу.

58% щеплень отримали громадяни США (225,6 млн 
доз), Китаю (216,1 млн доз) та Індії (138,4 млн доз).

Найвищий показник вакцинації населення в Ізра-
їлю. Там щеплення отримало 60% дорослого населен-
ня. На другій позиції ОАЕ (вакциновано 51% населення). 
Далі йдуть Велика Британія (49%), США (42%), Чилі (41%), 
Бахрейн (38%) та Уругвай (32%).

На території країн Європейського Союзу було зро-
блено 128 мільйонів щеплень, це 21% населення. Най-
більше вакцинованих на Мальті (47%), далі йде Угорщи-
на (37%), Німеччина (22,6%) та Італія (19,9%).

У країнах з низьким економічним рівнем було вико-
ристано всього 0,2% від введених доз.

У 12 країнах вакцинація проти коронавірусу на вка-
зану дату не почалася. Зокрема, це Танзанія, Чад, Ма-
дагаскар, Буркіна-Фасо, Ерітрія, Центральноафрикан-
ська Республіка, Бурунді, Самоа, Північна Корея, Гаїті, 
Кірібаті, Ванцату.

Найпопулярніша у світі вакцина – AstraZeneca (ви-
користовують у 135 країнах). Вакцини компаній Рfizer 
та BioNTech – у 89 країнах. Вакцину Moderna – в 37 
країнах. Китайську Sinopharm – в 33 країнах. Росій-
ську Sputnik V – у 28 країнах. Китайську Sinovac – у 23 
країнах.

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації 
проти коронавірусу COVID-19. 

Рауль Кастро пішов з посади 
лідера Компартії Куби

Рауль Кастро 17 квітня заявив про відставку з поста 
лідера Комуністичної партії Куби, завершуючи шість де-
сятиліть правління його сім'ї. Кастро заявив, що передає 
керівництво молодому поколінню.

Рауль Кастро обійняв посаду президента у 2008 році, 
після того, як цю посаду залишив його старший брат Фі-
дель. У 2011 році Рауль Кастро обійняв посаду першого 
секретаря партії. 

З ім'ям Рауля пов'язують лібералізацію економіки 
країни, економічне зростання і нормалізацію відносин зі 
США.

Першим секретарем центрального комітету Компар-
тії Куби обрано 60-річного президента країни Мігеля Ді-
ас-Канеля Бермудеса. Він у 2018 році вже перейняв у 
Кастро посаду голови Державної ради країни.

Фідель Кастро, який очолив революцію, в результа-
ті якої було скинуто диктатора Батисту в 1959 році, офі-
ційно очолив Компартію в 1965 році. Він швидко встано-
вив контроль над партією і був беззаперечним лідером 
країни, доки не захворів у 2006 році. В 2008 році він пе-
редав президентство своєму молодшому братові Раулю, 
який воював разом з ним під час революції. Фідель Ка-
стро помер у 2016 році.

Алжир, офіційно Алжирська Народна Демо-
кратична Республіка – держава на північному 
заході Африки. Член ООН з 1962 року. Площа – 
2,381 млн км2 (10-е місце в світі), найбільша за 
площею країна Африки. Населення – 43 851 000 
осіб (33-е місце в світі). Столиця – Алжир, насе-
лення майже 3 мільйони людей, головне місто і 
господарський центр країни, великий порт на Се-
редземному морі, залізничний вузол і аеропорт. 

Офіційні мови країни – арабська та берберська. 
Алжир був заснований фінікійцями як одна з 

численних північноафриканських колоній. Місто 
було відоме карфагенянам і римлянам як Ікозіум. 
Було зруйноване мавританами 373 року, а потім 
вандалами в V столітті. У першій половині X століт-
тя місто було відроджене як центр торгівлі на Се-
редземному морі берберською династією Зірідів. 

У XVI столітті країну захопили турки. У 1830 – 
1962 роках – французька колонія. З липня 1962 
року – незалежна держава.

Алжир є однією з найбагатших країн за запа-
сами нафти і газу. 

Пустеля Сахара займає 80% території Алжиру.
Найвища температура, коли-небудь зафіксо-

вана в країні, – 51 0С.

Довжина берегової лінії Алжиру – 998 км, 
але пляжний відпочинок тут мало розвинений.

У війні за незалежність від Франції загинуло 
близько мільйона алжирців.

Закон забороняє військовим Алжиру одру-
житися на іноземках.

В країні 7 об'єктів всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО.

В Алжирі 136 аеропортів.
Ви не знайдете тут у звичайних супермарке-

тах спиртні напої, а розпивати їх у громадських 
місцях суворо заборонено.

У Версальському палаці 
запрацював аудіогід 

українською
У Версальському палаці біля Парижу, ре-

зиденції королів Франції, запрацював украї-
номовний аудіогід у межах ініціативи дружини 
президента України Олени Зеленської.

Це вже чотирнадцятий україномовний ауді-
огід. До кінця року планують запуск ще щонай-
менше семи аудіогідів.

Запуск аудіогіда став можливим завдяки 
підтримці Посольства України у Французькій 
Республіці, Міністерства закордонних справ 
України.

У планах – розширити список україномов-
них аудіогідів, запустивши їх у лондонському Та-
уері, Національному природознавчому музеї в 
Берліні, музейному комплексі Ватикана, Мемо-
ріальному комплексі історії Голокосту – Яд Ва-
шемі в Ізраїлі, Державному музеї мистецтв іме-
ні Ігоря Савицького в Узбекистані

Під час офіційного візиту президента Украї-
ни Володимира Зеленського до Катару його дру-
жина Олена Зеленська відвідала Національний 
музей Катару, де з її ініціативи був підписаний 
Меморандум про впровадження першого на те-
риторії цієї країни україномовного аудіогіда. 

Таких домовленостей було досягнуто після 
перемовин Олени Зеленської та голови катар-
ської організації Qatar Museums шейхи Мейас-
си бінт Хамад Аль Тані.

«Я хочу, щоб українська мова лунала в істо-
ричних пам’ятках всюди, де є українці. Впрова-
дження першого україномовного аудіогіда в Ка-
тарі – чудовий крок для наших країн для пізнан-
ня одна одної», відзначила Олена Зеленська.

Під час перемовин Олени Зеленської та 
шейхи Мейасси бінт Хамад Аль Тані сторони об-
говорили низку проектів у культурній сфері. Зо-
крема, обмін досвідом між працівниками му-
зейних установ двох країн, проведення спільних 
заходів в Україні та Державі Катар у галузі куль-
тури, мистецтва та моди, а також впроваджен-
ня онлайн-виставок, які набули актуальності в 
часи COVID-19.

В Японії – найменший 
у світі ескалатор

В середині березня 1892 го року було запа-
тентовано винахід американця Джесса Рено, 
який представив ескалатор, саме, як атракці-
он. І в 1896-му році цей винахід було втілено в 
життя: «розважальний ескалатор» встановили 
в Коні Айленді, Нью-Йоркському парку і він ко-
ристувався величезним успіхом. 

Перший ескалатор в метро був встановле-
ний в 1911 році в лондонському метрополіте-
ні. Остаточно концепцію ескалатора розроби-
ли в компанії «Otis Elevator Company» в 1921-му 
році і з тих пір, його конструкція, практично, не 
змінювалася. 

Найменший у світі ескалатор знаходиться 
нині в японському місті Кавасакі. Його висота 
– вісімдесят три сантиметри. Він встановлений 
в одному з супермаркетів. 

Китайський 
аеропорт 

Гуанчжоу став 
найбільш 

завантаженим 
у світі

Аеропорт Гуанчжоу вибив 
«Хартсфілд-Джексон» Аталанта 
з вершини найзавантаженішого 
аеро порту в світі.

Після 22 років поспіль лідер-
ства в сфері авіації США, за під-
сумками 2020 році аеропорт Ата-
ланти опустився на друге місце. 
Натомість «Гуанчжоу Байюнь» пе-
рестрибнув з 11-го місця на перше.

У 2020 році Гуанчжоу обслу-
жив 43,8 мільйона пасажирів, що 
на 40 відсотків менше, ніж в 2019 
році, а в Атланті – 42,9 мільйо-
на пасажирів, що на 61 відсоток 
менше у порівнянні з попереднім 
роком.

Торік у Китаї було сім з 10 най-
більш завантажених аеропортів, 
оскільки обмеження на поїздки по 
всьому світу знизили попит і зму-
сили багато літаків стояти на зліт-
ній смузі.

Жоден з європейських ае-
ропортів не потрапив в топ-10, 
хоч торік в цьому рейтингу брали 
участь лондонський аеропорт Хі-
троу і паризький аеропорт CDG.

Українців 
у Польщі серед 

іноземців найбільше
Охочих постійно проживати в 

Польщі збільшилось на 5% від по-
чатку року. Найбільшу кількість 
дозволів на проживання у Польщі 
отримали українці.

Серед 478,5 тисяч іноземців, 
які мали чинні дозволи на про-
живання станом на 1 квітня 2021 
року, були громадяни таких кра-
їн: України – 261 тисяча осіб; Бі-
лорусі – 30,5 тисяч; Німеччини – 
20,2 тисячі; Росії – 12,9 тисячі; 
В’єтнаму – 10,8 тисячі. 

Більшість іноземців мають до-
звіл на тимчасове проживання 
(до 3 років).

Наведені дані не враховують 
осіб, які тимчасово перебувають 
у Польщі на умовах безвізу або 
на підставі віз. Також до уваги не 
бралися дозволи на тимчасове 
проживання, термін дії яких тим-
часово продовжений через вве-
дення епідемічної загрози та епі-
демічного стану. 
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Від «трудових армій» до плати за яблуні. 
Як у СРСР душили селян податками і повинностями

Чому репресували 
вченого-статистика

Лев Літошенко – відомий 
радянський економіст та ста-
тистик, який спеціалізувався 
на проблемах села, якось під-
рахував обсяг «трудповиннос-
тей», виконаних селянами та 
їхніми кіньми лише в його рід-
ній Нижньодуванскій волос-
ті Купянського повіту Харків-
ської губернії. Як з’ясувалося, 
лише за один 1920 рік дві ти-
сячі місцевих коней, залуче-
них до виконання «трудповин-
ностей», мали «пробіг» у по-
над 500 тис. верст, і більшість 
цього кілометражу коники на-
кручували не з порожнім во-
зом. При чому, як наголосив 
дослідник, ситуація у волості 
була цілковито середньоста-
тичною, а не якимось винят-
ком.

Тоді ж Літошенко провів 
аналіз обсягів примусової 
праці в шести європейських 
губерніях. З’ясувалося, що 
в межах «трудповинностей» 
примусові залучення станви-
ли 11,3% від усієї праці чо-
ловіків, 3,2% – жінок та 9,7% 
– коней. Тобто кожен чоло-
вік-селянин щодев’ятий день 
своєї праці гарував на безо-
платній радянській панщині.

«Трудповинності», які ні-
чим не компенсувалися, по-
при інше, призводили до до-
строкового зношення інвен-
тарю та підривали здоров’я 
коней і волів. Враховуючи, 
що тяглова худоба на той час 
була основою добробуту, це 
неабияк підривало селянські 
господарства.

Загалом, за підрахунка-
ми Літошенко, в 1920–1921 
роках податковий тиск на 
одне селянське господарство 
(продрозверстка, трудові по-
винності, різноманітні подат-
ки та збори) в абсолютно-
му вираженні перевищував 
довоєнну норму (тобто ста-
ном на 1913 рік) у середньо-
му вдев'ятеро. А в перерахун-
ку на душу населення кожен 
селянин віддавав «народній 
владі» працею та продуктами 
рівно вдесятеро більше, ніж 
клятому царському режиму. 
В 1930-х дослідника репресу-
вали за так званою справою 
Трудової селянської партії.

Кардинальні зміни в еко-
номічній політиці більшовиків 
сталися на Х з’їзді РКП(б). 15 
березня 1921 року з’їзд ухва-
лив рішення про заміну роз-
верстки натуральним подат-
ком. Уже 27 березня 1921-го 
надзвичайна сесія ВУЦВК під-
твердила готовність викона-
ти рішення з’їзду російських 
більшовиків. Однак тут не обі-
йшлося без одного «але» – 
дія продрозверстки на тере-
нах України була продовжена 
фактично до осені. Аргумен-
тувалося це тим, що потріб-
но, мовляв, забезпечити про-

дуктами голодуючих Повол-
жя. Фактом, що в самій Укра-
їні голодували п’ять губерній 
з населенням 9 542,2 тис. 
людей (аж до випадків людо-
жерства), в Москві не пере-
ймалися.

Узаконене 
рабство «воєнного 

комунізму»
Усе почалося із продроз-

верстки – головного елемен-
ту так званого воєнного кому-
нізму. Її добре учать у школі 
– про неї багато не говорити-
мемо. Лише згадаємо слова 
«вождя».

У своїй праці «Новая 
экономимческая политика 
и задачи политпросветов» 
Ленін самокритично зазна-
чав: «Мы сделали ту ошиб-
ку, что решили произвести 
непосредственный переход 
к коммунистическому про-
изводству и распределению. 
Мы решили, что крестьяне 
по разверстке дадут нужное 
нам количество хлеба, а мы 
разверстаем его по заводам 
и фабрикам, – и выйдет у нас 
коммунистическое производ-
ство и распределение».

Але про такий аспект «во-
єнного комунізму», як «трудо-
ва повинність», широкому за-

галу відомо набагато менше.
Більшовики вважали за 

норму примусово розпоря-
джатися особистим життям 
та руками підконтрольно-
го населення без будь-якого 
економічного стимулювання 
чи заохочення зі свого боку. 
Вважалося, що в умовах со-
ціалістичного господарюван-
ня це дає змогу планово та 
ефективно розподілити тру-
дові ресурси. Насамперед 
варто згадати винайдені то-
варишем Троцьким «трудові 
армії». Основним їхнім кон-
тингентом стали призовники-
селяни. Але з «трударміями» 
– як карта ляже. А от від епі-
зодичних, але регулярних на-
турально-особових трудових 
повинностей «відкосити» було 
неможливо, і цей тягар лягав 
практично на кожного жите-
ля села.

29 січні 1920 року Воло-

димир Ленін підписав «Де-
крет Совета Народных Ко-
миссаров. О порядке всеоб-
щей трудовой повинности». 
Хоча радянська Україна офі-
ційно вважалася абсолютно 
«незалежною» соціалістич-
ною республікою, його дія по-
ширювалася і на її територію. 
Варто згадати красномовний 
факт. Одним з організаторів 
практики продзагонів був та-
кий собі Олександр Шліхтер. 
Від листопада 1917 та по лю-
тий 1918-го він займав кріс-
ло наркома продовольства 

РРФСР. З березня 1918-го 
– надзвичайного комісара 
продовольства Сибіру, а по-
тім Пермської, Вятської, Уфім-
ської і Тульської губерній.

У 1919 році він вже нар-
компрод у маріонетковому 
уряді радянської України. Як 
бачимо, Москва кидала його 
на ділянки, де потрібно було 
пограбувати селян, і жодна 
декларативна «незалежність» 
Совіцької України тут ролі не 
грала.

Згідно зі згаданим Декре-
том, будь-якого громадянина 
могли примусово поставити 
на виконання певного фронту 
робіт. На практиці ж головним 
трудовим ресурсом стало се-
лянство. Селян мобілізували 
зазвичай з власним інвента-
рем, транспортом та кіньми-
волами.

Навіть відібраний у меж-
ах продрозверстки хліб тран-
спортували на зсипні пункти 
самі ж жертви пограбування 
власними кіньми. Селян вига-
няли на лісоповали, переве-
зення дров до міст, розчистку 
від снігу залізниць та шляхів, 
ремонт доріг, транспортуван-
ня вантажів тощо… Будь-який 
більшовицький клерк, обтя-
жений мінімальною владою 
та маузером, міг мобілізувати 
першого-ліпшого селянина, 
щоб на кілька днів припряг-

ти його конячку як службовий 
транспорт.

Фактично каторжна пра-
ця «трудообязанных» жодним 
чином не оплачувалася. За 
день роботи, щоправда, як 
дуже поталанить, могли вида-
ти «пайок» – фунт (трохи більш 
як 400 г) житнього хліба, дріб-
ку солі, десяток сірників та 
4–5 кг вівса на коня. Але за-
звичай мобілізовані не бачи-
ли навіть цього.

Зауважимо, що Декрет 
надавав право мобілізації 
на виконання трудової по-

винності не лише місцевим 
представникам різноманіт-
них центральних «надзвичай-
них» комісій, а й навіть місь-
ким та повітовим виконко-
мам.

Активісти-ідеалісти 
проти селян

Якщо органи губерн-
ського рівня формувалися 
ще з більш-менш адекватних 
людей, то низові переважно 
складалися з досить специ-
фічної публіки. Найчастіше 
це були представники міс-
цевого люмпену та містечко-
вих книжних, дуже ідейних, 
але абсолютно далеких від 
реального життя хлопчиків 
на кшталт Аркадія Ґолікова 
(майбутнього дитячого пись-
менника Аркадія Ґайдара).

Дитячий письменник 
Ґайдар, якого знав кожен 
радянський школяр, у свої 
16 років командував пол-
ком ЧОНу (часті особоґо на-
значєнія). Щоправда, щоб 
не травмувати дитячу психі-
ку, ніхто не пояснював піо-
нерам, що ЧОНівці – це ба-
нальні карателі, які воюва-
ли лише з селянами, які були 
озброєні одним обрізом на 
двох.

Скласти враження про 
тогочасних містечкових 
очільників можна на при-
кладі рідного для автора Го-
родка – донедавна райцен-
тру Хмельницької області. 
Останнім власником горо-
доцьких маєтностей був зна-
менитий мікробіолог та біо-
хімік Сергій Виноградський, 
чиє ім’я цілком виправдано 
стоїть в одному ряду з імена-
ми Пастера та Мєчнікова.

Нобелівським лауреатом 
він не став лише через те, що 
відкриття ним хемосинтезу 
сталося на кілька років ра-
ніше фундації найпрестиж-
нішої премії світу. В його що-
денниках є згадка про пер-
шого радянського очільни-
ка Городка: «Один младший 

конюх, мало куда годный, 
вдруг стал играть роль не-
коего начальства…». В тому-
таки щоденнику йдеться, що 
того хлопа він колись взяв 
на роботу виключно на про-
хання його матері, яка сліз-
но просила дати хоч яку ро-
боту синочку, бо він нездара 
й інакше піде красти чи гра-
бувати…

Восени далекого 1973 
року цей персонаж висту-
пав перед нами, свіжоспе-
ченими жовтенятами, зі спо-
гадами про свою боротьбу 
за владу Рад та про тяжке 
життя за царату. Найбіль-
ше ж старий більшовик роз-
казував про свавілля жор-
стокого поміщика-самоду-
ра Виноградського, який 
ледь переїхавши до Городка 
з Петербурга, одразу ж на-
казав засипати всі криниці 
у дворах й примусив меш-
канців міста ходити до про-
довбаних ним артезіанських 
свердловин.

Для розуміння ситуації: 
«прихатні» криниці – це най-
вищий рівень ґрунтових вод, 
у які відфільтровується весь 
вміст розташованих за кіль-
ка метрів від них дворових 
же клозетів та гнойовищ. 
Борець за радвладу навіть 
у старості не міг второпати 
простого факту – видатний 
мікробіолог, шокований ре-
зультатами аналізів, таким 
чином рятував «пригнобле-
них» від інфекційних хвороб.

Книжні містечкові хлоп-
чики теж були «не цукор». Тут 
варто згадати, що всі крива-
ві злочини «червоних кхме-
рів» та хунвейбінів здійсню-
валися руками ідеологічно 
прокачаних підлітків та юна-
ків, які в ім’я Високої Ідеї не 
жаліли ні свого життя, ні чу-
жого, і до того ж практично 
не знали оточуючих їх реалій.

Зокрема, містечкові 
книжні хлопчики, які звикли 

купувати хліб у пекаря, ціл-
ком щиро вважали, що кіль-
ка десятків мішків збіжжя в 
клуні селянина – то «ізліш-
кі», які спокійно можна вилу-
чити на благо Пролетаріату 
та Світової Революції.

Думка, що чималій се-
лянській родині з того треба 
якось дожити до нового вро-
жаю та ще й чимось відсіяти-
ся навесні, була за межами 
їхнього розуміння. Вони ж 
нерідко свято вірили, що се-
лянський коник чи віл може 
24 години на добу тягати 
вантажі в рамках трудової 
повинності без перепочинку 
та корму.

Спекуляція 
на голоді

Варто нагадати, що зна-
менитий в своїй катастрофіч-
ності голод на Поволжі був 
спричинений не так погодни-
ми умовами, як активним ви-
лученням продзагонами хар-
чів у 1919–1920 роках. На-
весні 1921-го там вже просто 
нічим було відсіятися.

На відміну від наступно-
го замовчування Голодомору 
1932–1933 років, радянська 
пропаганда масово роздула 
проблему. Зокрема, під шумок 
боротьби з наслідками голо-
ду на Поволжі відбулася рек-
візиція церковних цінностей 
та масовий продаж за кордон 
культурно-історичної спадщи-
ни. Звісно, що отримані від того 
гроші пішли зовсім не на голо-
дуючих, а на фінансування за-
кордонних проєктів Комінтерну 
та індустріалізацію. Крім того, 
на трагедії незле «розвели» до-
бросердних «буржуїнів». Зокре-
ма, велетенську допомогу голо-
дуючим як у Росії, так і в Україні, 
надала Американська адміні-
страція допомоги (American 
Relief Administration – 
АRА).

До селян завжди ставилися з підозрою. Адже вони найдо-
вше чинили спротив російським комуністам, мали хоч і міні-
мальну, але приватну власність. Могли щось виростити в себе 
на ділянці, а отже, не були тотально залежні від держави, як 
робітники й «інтелігенція» в містах. До того ж, якщо говори-
ти про Україну, то село зберігало українську ідентичність, що 
теж лякало радянську владу, яка швидко наповнила гасла про 
міжнаціональну дружбу російським колоніалізмом. Ну і, коли 
бракувало грошей, їх завжди можна було здерти із селян. Із 
робітників взяти просто було нічого.

Трудармійська агітка

За оцінками Наркомату зовнішньої торгівлі, за роки своєї 
діяльності АRА ввезла близько 595 тис. тонн 

продовольства, медикаментів та одягу на загальну суму 
136 млн рублів золотом. Що особливо огидно – у час, коли 

«тупі американці» завозили продовольство, «розумні 
росіяни» його активно експортували.
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Від «трудових армій» до плати за яблуні. 
Як у СРСР душили селян податками і повинностями

Н а п р и к л а д , 
у січні 1923-го в 

Одеському порту став-
ся показовий випадок, коли 

з американського судна «Ма-
нітоба» розвантажували про-
дукти для голодуючих і одно-
часно в радянський пароплав 
«Владімір» не менш активно 
завантажували хліб на екс-
порт. 

Це стало однією з остан-
ніх крапель, що призвела до 
згортання діяльності АРА в 
СРСР. Керівник організації 
Герберт Гувер (майбутній 31-й 
президент США) вирішив за 
недоцільне субсидувати ра-
дянську індустріалізацію за 
рахунок життя людей.

Звичайний 
колоніалізм

Якщо на теренах РРФСР 
нововведений продпода-
ток поширювався виключно 
на зернові, то колоніальний 
харківський уряд радянської 
України значно розширив 
перелік сільськогосподар-
ської продукції, що підлягала 
оподаткуванню.

Згідно з Декретом РНК 
УСРР від 24 червня 1921 
року, оподатковувалися кар-
топля, олійне насіння (со-
няшник, конопля), продукти 
бджільництва, яйця, молоч-
ні продукти, продукція горо-
дництва та баштанні культу-
ри. Декретом РНК УСРР від 
26 червня того ж року опо-
даткував ще й солому.

Крім згаданого вище на-
турального податку, селяни 
сплачували ще й цілу низку 
грошових та натуральних по-
датків та зборів.

Серед них – загально-
громадянський податок, 
трудгуж податок (виконан-
ня перевезень власними 
кіньми), подвірно-грошовий 
тощо. Були й одноразові ви-
плати. Зокрема, декретом 
ВЦВК та РНК СРСР (березень 
1922-го) встановлювався 
одноразовий податок та лік-
відацію наслідків голоду – 1 
крб золотом.

На той час, зауважимо, 
досить серйозна сума, – тиж-
нева платня наймита-поден-
ника. Цей податок сплачував 
кожен працездатний грома-
дянин, що проживав на нео-
хопленій голодом території. 
Жителі голодуючих теренів 
РРФСР від податку звільня-
лися. На відміну від україн-
ців, які проживали в охопле-
них голодом губерніях УСРР.

Зрештою, станом на 
1922 рік селяни були зму-
шені віддавати державі май-
же стільки ж продукції, як і 
за продрозверсткою 1921 
року. Збирання продподат-
ку теж мало чим відрізняло-
ся від свавілля продзагонів. 
Зокрема, досить часто це ро-
билося руками озброєних до 
зубів спеціальних «робітни-
чо-селянських загонів», кіль-
кість яких тоді сягала 8 тис. 
Багнетів, та військових час-
тин Червоної армії.

Російські більшовики та-
кож придумали ще один спо-
сіб подоїти українських се-
лян. 12 серпня 1921 року по-
станова Ради праці та обо-

рони РРФСР запровадила 
практику військових постоїв.

Документ зобов’язував 
мешканців українських сіл, 
на території яких ставала на 
постій військова частина ро-
сійської Червоної армії, за-
безпечувати вояків у «повній 
нормі бойового пайка». Що 
характерно – продукти, ви-
трачені на прокорм червоно-
армійців, до продподатку не 
зараховувалися.

Зрозуміло, що селяни на-
магалися якомога швидше 
зібрати всі податки, щоб за-
йди забралися геть. Жорсткі 
методи заготівель одразу ж 
дали результат – вже за пер-
ше півріччя 1922 року до Ро-
сії вивезли майже 3 млн пу-
дів українського хліба.

Відповідно до Декре-
ту ВУЦВК та РНК УСРР від 
19 травня 1923 року, щоб 
спростити стягнення єдино-
го продподатку, його поча-
ли обраховувати в т.з. житніх 
одиницях. Селяни могли його 
сплачувати іншими продукта-
ми або готівкою за встанов-
леним «перевідним коефіці-
єнтом». Насправді «коефіці-
єнт», що не мав нічого спіль-
ного з ринковими цінами, 
виявився черговим радян-
ським шахрайством. До того 
ж саме у цей час впроваджу-
валася грошова реформа, і 
курс рубля стрибав, як боже-
вільний, і теж не на користь 
селян.

Після вдалого завершен-
ня грошової реформи уряд 
перейшов виключно на гро-
шове стягнення податків, й 
шахрайство з різними коефі-
цієнтами припинилося.

«Ножицями» 
по селу

На передній план вихо-
дять горезвісні «ножиці цін», 
про які теж чимало сказано в 
шкільному курсі історії. Тер-
мін, до речі, вигадав това-
риш Троцький. Так, під кінець 
1923 року ціни на промтова-
ри сягнули 276 % від рівня 
1913-го при набагато гіршій 
якості. Водночас ціни на сіль-
госппродукцію впали до 89 % 
від довоєнних.

Зрозуміло, що ці «ножиці» 
висмоктували ресурси села, 
як потужний насос. У відпо-
відь на це селяни одразу ж 
скоротили продаж продукції, 
що ледь не призвело до пер-
шої НЕПівської кризи. Уряд 
пішов на зменшення диспро-
порції – вже в квітні 1924 
року ціни на промтовари зни-
зилася у середньому до 131 
% від рівня довоєнних, а на 
сільгосппродукцію зросли до 
92%. «Ножиці» й далі викачу-
вали ресурси, але вже не так 
кричуще й болісно.

Через курс на форсовану 
індустріалізацію радянське 
керівництво знову почало 
активно «стригти» село, адже 
валюту на нові фабрики та 
заводи можна було взяти 
лише від експорту зернових. 
«Цінові ножиці» знову стали 
актуальними. Кризу хлібоза-
готівель 1927 року спровоку-
вали ще й настрої, які чекіс-
ти називали «пораженчески-
ми». У зв'язку з загостренням 
відносин із Польщею (через 

вбивство білоемігрантом Бо-
рисом Ковердою радянсько-
го посла – одного з організа-
торів розстрілу царської сім’ї 
Петра Войкова у Варшаві) і 
Великою Британією (через 
розрив дипломатичних від-
носин) у повітрі відчутно за-
пахло великою війною. Але 
значна маса селян не бажа-
ла захищати владу остогид-
лих більшовиків.

За повідомленнями 
ОДПУ, багато селян (зазви-
чай з «куркулів» і хоч тріш-
ки заможних) навіть із не-
терпінням чекали на прихід 
«буржуїнів», аби помститися 
комуністам та їхнім посіпа-
кам за грабіжницьку подат-

кову і хлібозаготівельну по-
літику. Одночасно на селі ма-
сово посилилися антиміські 
та антикомуністичні настрої. 
Тоді ж стала популярною дум-
ка: «нащо здавати за безцінь 
хліб більшовикам, як із дня 
на день їх проженуть британ-
ці чи поляки?»

Як результат – у січні 
1928 року, попри дуже гар-
ний врожай, селяни здали по 
продподатку лишень 300 млн 
пудів збіжжя, замість 430 
млн, зданих у 1927-му, що 
сильно вдарило по експорт-
ному потенціалу СРСР. Крім 
того, дефіцит хліба одразу ж 
відчули у великих містах.

Із вільних селян у 
колгоспні кріпаки

Сталін охарактеризу-
вав ситуацію як «селянський 
бунт» та «селянський страйк». 
Як у часи продрозверстки, 
для вилучення хліба в села 
вирушили «оперуповноваже-
ні» та «робітничі загони» (30 
тис. мобілізованих комуніс-
тів). Також були створені улю-
блені більшовиками «трій-
ки». До сільської «трійки» вхо-
див представник ОДПУ та по 
представнику від партосе-
редку та сільради. Залучив-
шись підтримкою люмпенів-
незаможників, вони вишу-
кували прихований «курку-
лями» та «підкуркульниками» 
хліб. Незаможник-пиятика, 
який вказував криївку пра-
цьовитого сусіда, отриму-
вав від знайденого 25 %. Ці 
ж трійки могли засуджувати 
особливо злісних приховува-
чів-саботажників на строк до 
трьох років. Зерно тоді вда-
лося «вибити», але наступно-
го 1929 року селяни просто 
скоротили посіви.

У відповідь комуністи 
розпочали тотальну приму-
сову колективізацію та пе-
ретворили селян на кріпаків, 
які мали працювати за вірту-
альну паличку «трудодня».

Усі знають, що майно 
розкуркулених та висланих 
до Сибіру селян передавало-
ся колгоспам. Але менш ві-
домо, що це був типовий, як 
кажуть зараз шахраї, «раз-
вод». Селяни, надто комбідів-
ці (члени комітетів бідноти) 
та їм подібні, радісно голо-
сували за передачу конфіс-
кату свіжоспеченому колгос-
пу. Халяву ж бо всі люблять. 
Але згодом від колгоспників 
зажадали оплатити державі 
вартість усього привласне-
ного, до того ж за досить таки 
завищеними цінами, а також 
сплатити всі податки та недо-
їмки, що значилися за репре-
сованими.

Кульмінація пограбуван-
ня села – це початок 1930-х, 
що обернулося сумнозвісним 
Голодомором 1932–1933 ро-
ків. За викачані з села ресур-
си на Заході масово закупо-
вували заводи.

У селищі Сатанів, що міс-
титься на межі Хмельницької 
та Тернопільської областей, 
і досі зберігся артефакт того 
«голодоморного» імпорту. В 
одній із кімнат старовинно-
го млина, що стоїть на Збручі, 
можна побачити ротор чима-
лого електрогенератора. Це 

залишки гідроелектростан-
ції, запущеної в 1933 році у 
межах програми посилення 
кордону (щоб ніхто з поми-
раючих від голоду не чкурнув 
до «пілсудчиків»). Електрое-
нергія живила потужні про-
жектори, якими «карацупи» 
освітлювали околиці та іншу 
прикордонну інфраструкту-
ру. Ротор британського ви-
робництва – його придбали 
за гроші, отримані від про-
дажу відібраного у тих самих 
селян.

У дещо меншому масшта-
бі голод повторився в 1946–
1947 роках, коли через полі-
тику радянської влади низка 
об’єктивних причин, що мо-

гли спричинити хіба що певні 
проблеми з продовольством, 
перетворилися на справжню 
трагедію. Комуністи пішли на 
цей злочин цілком свідомо. 
На кінець 1947 року Сталін 
запланував знаковий полі-
тичний крок – грошову ре-
форму та пов’язане з нею 
скасування карткової сис-
теми. Наслідком цього мали 
стати повні магазини краму 
та достаток продовольства. 
Попри поганий врожай, хліб 
масово вилучався з села та 
акумулювався в «закромах 
Родіни». Крім того, Москва 
не лише категорично відмо-
вилася від міжнародної до-
помоги, а й вивезла 2,5 млн 
тонн зерна до країн Східної 
Європи.

Але повернімося в дово-
єнні часи. Бажання подоїти 
село, яке більшовики розгля-
дали виключно як невичерп-
не джерело різних благ, про-
дукувало дедалі нові здир-
ницькі закони. Зокрема, в 
1939-му було запроваджено 
податки ще й на присадиб-
ні ділянки. Податок поширю-
вався й на сільську інтеліген-
цію – вчителів, лікарів, фель-
дшерів, ветеринарів тощо. Є 
версія, що автором ідеї був 
нарком фінансів СРСР Арсе-
ній Звєрєв.

Комуністи проти 
присадибних 

ділянок
Тут треба нагадати, що 

трудодні оплачувалися суто 
символічно. Зокрема, в 
1930–1940-х роках серед-
ня селянська родина мала 
від праці в колгоспі всього 
близько 5 % грошових дохо-
дів та десь 30–35 % потріб-

ного для виживання зерна. 
Все інше покривалося за ра-
хунок присадибної ділянки.

Тож селяни намагалися 
якомога більше працювати 
на присадибній ділянці і чим 
поменше на колгоспних по-
лях (все одно нічого не запла-
тять). Із часом це набуло рис 
масового саботажу, особли-
во в Україні. У відповідь 21 
лютого 1948 року Президія 
Верховної Ради СРСР ухва-
лила указ «Про виселення з 
Української РСР осіб, які зліс-
но ухиляються від трудової ді-
яльності в сільському госпо-
дарстві і ведуть антигромад-
ський, паразитичний спосіб 
життя». За цим документом 
репресіям підлягали селяни, 

які не виконали необхідний 
мінімум трудоднів та не спла-
тили в повному обсязі всі по-
датки.

Цей мінімум у кожній об-
ласті та навіть районі був 
різний. До того ж коливав-
ся залежно від сезону. На-
приклад, для колгоспників 
Кіровградщини з 15 червня 
по 15 серпня мінімум стано-
вив 30 трудоднів. Якщо вра-
хувати, що один повноцінний 
день роботи в колгоспі рів-
нявся в середньому 0,5 тру-
додня, то бачимо, як колгосп-
ник для виконання мінімуму 
мав гарувати щодня й без 
вихідних.

12 тисяч селян втратили 
свободу (і невідомо скільки з 
них вижило в таборах) лише 
за перші кілька місяців дії 
цього указу.

У 1948-му вкотре під-
вищили податки на подвір’я 
колгоспників. Тепер понад 
650 рублів платили в Україні 
і близько 600 рублів у Росії. 
Одночасно з цим продовжив 
діяти згаданий вище закон 
від 1939 року про оподатку-
вання усього, що вирощува-
лося на присадибних ділян-
ках.

Чи не найбезглуздішими 
селяно-грабіжницькими ак-
тами стали закони «Про сіль-
ськогосподарський податок» 
та «Про прибутковий податок 
з колгоспів», ухвалені у 1952 
році. Вони, серед іншого, об-
кладали податком фрукто-
ві дерева, до того ж податок 
на них встановлювали у 7,5 
раза вищий, ніж на зернові 
культури. Притім оподатко-
вувалися саме стовбури, а не 
врожай, як до цього.

Зрозуміло, що селяни 
почали масово вирубувати 
сади та садочки, бо чи вро-
дить чи ні – невідомо, а пода-
ток – плати! Оподаткування 
плодових дерев було скасо-
ване лише 1954-го розпоря-
дженням голови Ради міні-
стрів СРСР Георгія Маленко-
ва. Одночасно було зменше-
но на 60 % податковий тягар 
для селян. Наслідки масо-
вого садорубства вдало-
ся подолати лише під кінець 
1960-х.

В останні десятиріччя іс-
нування Радянського Союзу 
село перестало бути осно-
вним джерелом наповне-
ння бюджету – в скарбницю 
СРСР пішов потужний потік 
нафтогазодоларів, тож гно-
бити аграріїв вже не мало 
сенсу.

Село «доїли», але не так 
вже й сильно. Головним чи-
ном це відбувалося за раху-
нок заниження цін на аграр-
ну продукцію у межах держ-
закупівель. Утім, це компен-
сувалося низькими цінами 
на пальне, електрику та ма-
шини. Але ситуація на той 
час вже зайшла у безвихідь 
– пізньорадянські селяни 
втратили традицію заробля-
ти працею поза власними 
обійстями, не відчували себе 
господарями землі й доско-
нало опанували навички са-
ботажу та крадіжок як надій-
нішого методу виживання.

Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
TEXTY.ORG.UA, 05.04.2021

Вилучення схованого зерна

Заради показушного «ізобілія», що несподівано і ненадовго 
з’явилося в великих містах після скасування карток 
та грошової реформи, селянам довелося спочатку 

поголодувати…
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7 травня 
Народилися: 1840 – Марко Кропив-

ницький, український письменник, дра-
матург, актор; 1840 – Петро Чайков-
ський, російський композитор з україн-
ським корінням.

8 травня 
1945 – у передмісті Берліна підписа-

но заключний Акт про капітуляцію Німеч-
чини у Другій світовій1 війні. 

9 травня 
1890 – народився Кирило Осьмак, 

український громадський і політич-
ний діяч. Президент Української голов-
ної визвольної ради (1944). Загинув в 
ув’язненні в радянській тюрмі в 1960 р.

11 травня
1905 – народився Михайло Шоло-

хов, письменник , лауреат Нобелівської 
премії з літератури 1965 р., українець по 
матері. 

1927 – у Каліфорнії заснована Аме-
риканська академія кіномистецтв. Через 
два роки вона почала визначати лауреа-
тів кіносезону, а з 1931 р. вручати пере-
можцям «Оскари».

1928 – у Нью-Йорку вперше у світі 
почалася регулярна трансляція телепе-
редач.

12 травня 
996 – у Києві освячено першу на Русі 

кам’яну церкву – Десятинну. 
1935 – помер Юзеф Пілсудський, 

перший керівник відродженої Польщі. 
Очільник держави в 1918 – 1922 рр., 
прем’єр-міністр у 1926 – 1928 і 1930 р. 

13 травня 
1849 – народився Панас Мирний 

(Рудченко), український письменник.
1933 – застрелився Микола Хвильо-

вий (Фітільов), український прозаїк, поет, 
публіцист, громадський діяч. Самогуб-
ство письменника стало символом кра-
ху ідеології українського націонал-кому-
нізму й кінця українського національного 
відродження 1920 – 1930-х років. 

14 травня 
1783 – імператриця Катерина II ви-

дала указ про закріпачення селян у Но-
воросії (Україна).

1814 – народився письменник Ва-
силь Стефаник.

15 травня 
Народилися: 1873 – Павло Скоро-

падський, гетьман Української Держави 
у 1918 р.; 1891 – в Києві Михайло Булга-
ков, російський письменник.

16 травня 
1817 – народився Микола Костома-

ров, історик, етнограф і письменник.

18 травня 
1888 –у США продемонстрована 

перша грамофонна платівка. 
1920 – народився Іван Павло ІІ (Ка-

роль Войтила), Папа Римський, поляк, 
перший слов’янський глава католицької 
церкви (у 1978 – 2005 рр.), перший Па-
па-неіталієць за останні 455 років.

1944 – у ніч на 18 травня близько 
200 тис. представників кримсько-татар-
ського народу, тобто фактично всіх, ви-
везли із Криму у віддалених районах Се-
редньої Азії, Приуралля й Верхнього По-
волжя.

20 травня 
1879 – народився Борис Мартос, 

український політик і економіст, голова 
Ради Міністрів УНР у 1919 р. (квітень – 
серпень), науковий і громадський діяч на 
еміграції.

1892 – у Києві на Володимирському 
узвозі (з Подолу до Хрещатика) випробу-
вано перший у Російській імперії елек-
тричний трамвай. 

19 квітня 1931 року в Києві 
народився Ростислав Доценко, 
літератор, критик, перекладач, лі-
тературознавець, лауреат премій 
імені Максима Рильського та Ми-
коли Лукаша, учасник українсько-
го руху опору, політв’язень радян-
ських концтаборів.

Його родина жила в комунал-
ці за кількасот метрів від колиш-
нього Інституту шляхетних дівчат, 
де в ті часи НКВС регулярно вла-
штовував допити та розстріли 
«ворогів народу». Про це сусіди 
пошепки говорили на кухні, об-
говорюючи, до кого вночі приїж-
джав «чорний ворон».

Війну пережив у Києві. Лю-
бив читати тижневик «Літаври», 
який видавали Олена Теліга та 

її друзі. Попри тотальне зросій-
щення Києва, завжди розмовляв 
українською. Книги читав запо-
єм: ще до війни, як згадував Лев-
ко Лук’яненко, став книжником, 
«списувателем та малювателем 
зшитків». Усе життя займався са-
моосвітою, мав енциклопедичні 
знання з багатьох галузей.

Закінчив київську школу № 92 
імені Івана Франка, що містилась 
в будинку Колегії Павла Галага-
на (нині – Національний музей 
літератури України). У 1950 році 
вступив на філологічний факуль-
тет Київського університету ім . Т. 
Шевченка.

Але навчання було не довгим. 
Уже в 1953 році Ростислава До-
ценка звинуватили в «антирадян-

ській пропаганді» за поширення 
творів «буржуазно-націоналіс-
тичних» письменників (Михайла 
Грушевського, Володимира Ви-
нниченка та ін.) і разом з двома 
однокурсниками Григорієм Воло-
щуком та Миколою Адаменком 
засудили до 8-ми років виправ-
них робіт в таборах.

Для юнака це стало ще одним 
важливим життєвим університе-
том. В таборах він зблизився з 
діячами українського національ-
но-визвольного руху (зокрема – 
з предстоятелем забороненої на 
той час УГКЦ Йосипом Сліпим, Пе-
тром Дужим, Святославом Кара-
ванським, Юрієм Литвином), чле-
нами ОУН, бійцями УПА, литов-
ськими «лісовими братами», вче-
ними, митцями.

Працював у таборі в Куйби-
шевській області на будівництві 
Волзької ГЕС. Тут Ростислав став 
одним із засновників підпільної 
«Групи революційних марксис-
тів», яка розвивала теорію побу-
дови «державного капіталізму» 
на основі праць Карла Маркса. 
Після викриття групи був засу-
джений до розстрілу, який потім 
змінили на додаткові 7 років 
ув’язнення.

Загалом Ростислав Доценко 
відсидів десять років – почала-
ся хрущовська «відлига». Повер-
нувшись додому, як він сам писав 
згодом, «з мордовських конопель 
несподівано-сподівано шубов-
снув у київське шістдесятництво». 
Познайомився з Іваном Світлич-
ним, Іваном Дзюбою, Ліною Кос-
тенко, Аллою Горською.

Відновився в університеті, 
який закінчив 1965 року. Пра-
цював у видавництві «Дніпро», 
де підготував чимало переклад-
них видань українською мовою, 
серед яких і дванадцятитом-
ник Джека Лондона. Почав ви-
давати і власні переклади, ро-
боту над якими почав іще в та-
борах: романи Оскара Вайлда, 
Фенімора Купера, Вільяма Фол-
кнера, оповідання Марка Тве-
на, Едгара По. Виходили десят-
ки публікацій в періодиці: пере-
клади та статті на літературні та 
теми культури. Підтримував тіс-
ні зв’язки з «крамольними» Ми-
колою Лукашем та Григорієм Ко-
чуром.

У 1970-х роках над Ростис-
лавом Доценком знову нави-
сла загроза арешту, однак цьо-
го разу Система виявилася до 

нього поблажливою: після від-
мови співпрацювати з КГБ його 
«лише» звільнили з роботи у ви-
давництві та заборонили публі-
куватися. Лише за кілька років 
йому вдалося влаштуватись на 
роботу в сільськогосподарській 
бібліотеці. За час вимушеного 
«простою» уклав унікальні росій-
сько-український та англо-укра-
їнський словники прислів’їв і 
збірник світової поезії про мову, 
де самих тільки перекладів було 
зібрано більше, як зі ста мов.

У 1980-х роках, коли зно-
ву з’явилася можливість публі-
куватися, побачили світ понад 
сто творів різних жанрів (рома-
ни, повісті, оповідання, новели, 
п’єси, вірші) у перекладах До-
ценка: романи Вільяма Фолкне-
ра, Чарльза Діккенса, Маргарет 
Мітчел, твори Вашингтона Ірвін-
га, Роберта Луїса Стівенсона, 
Едгара По та інших.

У 1986 році Ростислава До-
ценка приймають до Спілки 
письменників України.

В часи незалежності почав 
збирати та досліджувати твор-
чість українських літераторів 
еміґрації, таких як Олена Телі-
га, Наталя Лівицька-Холодна, 
Галя Мазуренко, Леонід Лиман, 
Остап і Марта Тарнавські, Олек-
са Веретенченко й інших. У пре-
сі почали з’являтися його кри-
тичні статті, а також нові пере-
клади не тільки з англійської, 
а й із французької та польської 
мов, а також афоризми, що зго-
дом були зібрані в книжку «Світ-
лі думки проти ночі».

Написав книгу «На лезах 
блискавок» про поета-правоза-
хисника Юрія Литвина.

Був одружений із Ніною Ві-
рченко, відомою вченою-мате-
матиком. 

Помер 24 жовтня 2012 
року в Києві, похований на 
Лук’янівському кладовищі.

День планеты. Зарубежная печать ши-
роко информирует о состоявшемся 17 апреля 
в Москве очередном Пленуме ЦК КПСС, расс-
мотревшем вопросы первой сессии Верховно-
го Совета СССР десятого созыва.

Труды В. И. Ленина в Японии. В свя-
зи со 109-й годовщиной со дня рождения 
В. И. Ленина в Японии вышел в свет новый, 
переработанный перевод ленинской книги 
«Материализм и эмпириокритицизм». Пере-
водом и изданием произведений В. И. Лени-
на многие годы занимаются несколько япон-
ских изданий, крупнейшим из которых являет-
ся «Оцуки сиотен». Им опубликовано около 200 
ленинских работ. 

Подвиг советского народа. Издатель-
ство общественно-политической литературы 
ГДР «Диц-ферлаг» выпустило в свет на немец-
ком языке книгу воспоминаний Генерального 
секретаря ЦК КПРСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева 
«Целина». Ранее в этом издательстве выходили 
воспоминания Л. И. Брежнева «Малая земля» и 
«Возрождение».

«Известия, орган Президиума 
Верховного Совета СССР, 19.04. 1979.

В братній сім`ї радянських народів. 
В боротьбі за побудову комунізму неухильно 
зростають рушійні сили розвитку соціалістич-
ного суспільства – животворний радянський 
патріотизм, морально-політична єдність і друж-
ба народів СРСР.

П`ятий том Творів Й. В. Сталіна турк-
менською мовою. Ашхабад. Державне ви-
давництво Туркменської РСР випустило в світ 
у перекладі на туркменську мову п`ятий том 
Творів Й. В. Сталіна. Переклад з російського 
видання здійснений Туркменським філіалом 
Інституту Маркса – Енгельса – Леніна при ЦК 
ВКП (б).

Демонстрація єдності радянського 
народу. Вибори народних суддів. В неділю, 23 
грудня, в Узбецькій, Казахській, Грузинській, 
Молдавській. Туркменській, Естонській і Каре-
ло-Фінській РСР проводились вибори народ-
них суддів. Вибори пройшли в обстановці ве-
личезного політичного піднесення трудящих, 
перетворились на яскраву демонстрацію мо-
рально-політичної єдності радянського народу, 
його згуртованості навколо великої партії Ле-
ніна – Сталіна. 

 «Радянська Україна», орган Центрального 
Комітету КП (б) У, Верховної Ради і Ради 

Міністрів Української РСР, 25. 12. 1951 р.

У фонд економії. Цінна ініціатива горбів-
ських комсомольців: відпрацювати три дні на 
рік на зекономлених ресурсах. У промові Ге-
нерального секретаря ЦК КПРС товариша К. 
У. Черненка на черговому засіданні Політбю-
ро ЦК КПРС було підкреслено, що треба раці-
онально вести господарювання. Велика увага 
надається економії матеріальних ресурсів. Це 
завдання є головним і для комсомольських ор-
ганізацій.

Найголовнішою формою участі юнаків і ді-
вчат в загальній боротьбі за господарське 
ставлення до народного добра може і повинен 
стати створений по ініціативі XIX з̀ їзду ВЛКСМ 

Всесоюзний комсомольський рахунок еконо-
мії і бережливості. 

Грудневий день колгоспу. Трудова на-
пруга панує в ці дні на полях і формах колгос-
пу «40-річчя Жовтня». Трудівники Смолянки ді-
лом відгукнулися на виступ товариша К. У. Чер-
ненка на засіданні Політбюро ЦК КПРС і праг-
нуть по-ударному завершити четвертий рік 
п`ятирічки, закласти міцний фундамент госпо-
дарювання у завершальному її році. 

Соціально-демографічне обстежен-
ня. Згідно постанови Ради Міністрів СРСР, з 2 
по 11 січня 1985 року в нашій країні буде про-
ведено вибіркове соціально-демографічне об-
стеження населення. Метою його є одержання 
даних про зміни складу населення за час, який 
пройшов після перепису населення 1979 року, 
а також тих даних, які необхідні для здійснення 
ефективної демографічної політики. 

Заняття школи робсількорів. У 
п`ятницю в приміщенні редакції відбулося чер-
гове заняття школи робсількорів. На нього при-
були юні дописувачі багатьох шкіл району, спе-
ціалісти сільського господарства, піонервожа-
ті, педагоги, ветерани робсількорівського руху. 

На кубок газети. Редакція газети «По-
ліська правда», райком профспілки працівни-
ків сільського господарства, райком комсо-
молу, спорткомітет і райрада ДСТ «Колос» ого-
лошують традиційний шаховий турнір на кубок 
районної газети.

«Поліська правда», орган Куликівського 
райкому Компартії України іта районної 

народних депутатів, 11. 12. 1984 р.

Ростислав Доценко, літератор, 
учасник українського руху опору

Ростислав Доценко, 2011 р. 
Фото Веніаміна Еппеля

Ростислав Доценко з табірними товаришами Феліксом Красавіним, 
Давидом Мазуром та Аркадієм Суходольським. Фото: arch2.iofe.center
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16 квітня виповнилося 
180 років з дня народження 
(1841) у місті Борзна на Чер-
нігівщині Христини Данилівни 
Алчевської, видатної педаго-
гині, письменниці, бібліогра-
фіні, громадської діячки.

Батько не дозволяв Хрис-
тині навчатися разом із мо-
лодшими братами, тож вона 
під час занять підслуховува-
ла уроки під дверима. І при 
цьому навчилася читати та 
писати раніше братів. А коли 
незабаром родина переїха-
ла в Курськ і брати Михайло 
і Леонтій стали навчатися в 
гімназії, Христина писала за 
них твори, які вчитель визна-
вав кращими в класі.

З 18-и років друкувала 
статті у газеті «Колокол» під 
псевдонімом «Українка», лис-
тувалася з Олександром Гер-
ценом та іншими прогресив-
ними діячами того часу. Вва-
жала, що жінки мають таке 
саме право на освіту, як і чо-
ловіки. Закликала їх учитись 
самим і навчати людей у на-
родних школах. 

Її прогресивні ідеї та від-
даність українському руху за-
цікавили Олександра Алчев-
ського – майбутнього про-
мисловця, банкіра й мецена-
та. Вони почали листування, 
яке незабаром переросло в 

роман, а згодом одружилися. 
Переїхавши у Харків, Христи-
на Алчевська в 1862-му за-
снувала жіночу недільну шко-
лу (офіційно відкриту лише в 
1870-му), яку утримувала до 
1919-го. В ній отримали осві-
ту 17 тисяч жінок, переваж-
но з бідних родин. Навчання 
було безкоштовне, колектив 
однодумців-вчителів працю-
вав без винагороди, а школа 
стала справжнім методичним 
центром і зразком недільних 
шкіл. Педагогічні здобутки й 
розробки Христини Алчев-
ської та її соратників актуаль-
ні і для освітян 21 століття.

Завдяки постійній само-
освіті Алчевська мала гли-
бокі знання з багатьох дис-
циплін. Розробила методи-
ку проведення літературних 
бесід з учнями, а впорядко-
ваний під її керівництвом 
трьохтомник «Що читати на-

роду?» був відзначений По-
чесним дипломом на Всесвіт-
ній виставці в Парижі (1899), 
витримав 18 перевидань і 
став настільною книгою для 
педагогів.

Популяризувала україн-
ську мову, народну творчість, 
поезію Тараса Шевченка. За-
вдяки чоловіку недільна шко-
ла в 1896-му отримала – єди-
на серед подібних у всій імпе-

рії – власне приміщення.
В 1899-му на терито-

рії власної садиби в Харко-
ві вона разом із своїм чоло-
віком встановила перший 
в Україні пам’ятник Тарасу 
Шевченку.

Удостоєна багатьох висо-
ких нагород, віце-президент 
Міжнародної ліги освіти. Ав-
торка мемуарів «Передума-
не і пережите» (1912), опові-
дань, статей з методики на-
вчання.

Померла 15 серпня 1920-
го в Харкові. Все її життя – 
приклад самовідданої праці, 
вірного служіння справі на-
родної освіти.

З 2008-го ім’я Христини Ал-
чевської носить Борзнянська 
загальноосвітня школа № 1.

Син Григорій став відо-
мим композитором, Іван – 
оперним співаком, дочка 
Христя – відомою поетесою, 

перекладачкою і педаго-
гом… Загалом Христина та 
Олексій виростили в батьків-
ській любові та турботі всіх 
п’ятьох чудових, гідних і тала-
новитих дітей.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Сергій БУТКО,

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Український громадський 
діяч, організатор українсько-
го національно-культурного 
й громадського життя на Зе-
леному Клині (16. 04. 1882, с. 
Нова Басань на Чернігівщині 
– 28. 10. 1942, Київ).

На Далекий Схід Юрій 
Глушко потрапив, працюю-
чи у 1901–1903 рр. машиніс-
том у Добровільному флоті. 
Саме ця компанія протягом 
1883 –1901 рр. перевозила 
і переселенців з України на 
Приамурщину. Ще кілька ро-
ків Юрій Глушко працював на 
Східно-Китайській залізниці 
в Манчжурії. З отриманням 
у 1907 р. диплома механіка 
і початком роботи за фахом, 
він долучився до українсько-
го культурного життя у Влади-
востоці.

На початку 1909 р. він 

брав участь у створенні у Вла-
дивостоці українського хору, 
проведенні Шевченківських 
свят, виступаючи як режисер 
і артист-декламатор, а також 
в українських виставах. Па-
ралельно писав до україн-
ських часописів про україн-
ське культурне та громадське 
життя на Зеленому Клині під 
псевдонімом Юрій Мова. У 
його творчому доробку - «Під-
ручник акторові» (Владивос-
ток, 1918) і вірші, з яких збе-
реглися лише два.

19 березня 1918 року Ю. 
Глушко-Мова був обраний го-
ловою ради владивостоцької 
«Просвіти», невдовзі очолив 
Владивостоцьку українську 
окружну раду, був головою 
3-го Українського Далекосхід-
ного з'їзду (Хабаровськ, 7–12 
квітня 1918 р.). Тоді україн-
ська громада краю була на 
роздоріжжі щодо свого полі-
тичного і державного статусу 
– бути в складі Росії чи відо-
кремитися, приєднатися до 
Великої України». З'їзд звер-
нувся до українського уряду з 
проханням вимагати від уря-
ду РРФСР визнання Зелено-
го Клину частиною України на 
підставі принципу самовизна-
чення народу, який складав 
там переважну більшість на-
селення. 

Згодом Юрій Глушко іні-

ціював 4-й (Надзвичайний) 
Український Далекосхідний 
з'їзд (Владивосток, 25 жов-
тня – 1 листопада 1918), на 
якому був обраний головою 
Українського Далекосхідного 
Секретаріату. Навесні 1919 
року створив 1-й Ново-запо-
різький курінь вільного коза-
цтва у Владивостоку.

Вперше заарештований 
в 1918 році, після другого 
арешту став одним із понад 
200 учасників «Читинсько-
го процесу», і засуджений у 
1924 р. до 3 років позбав-
лення волі за антирадянську 
діяльність та «намагання ві-
дірвати Далекий Схід від 
РСФРР і злучити з Японією».

У 1930 році йому вда-
лося нелегально приїха-
ти в Україну, у Київ. Восени 
1941 року він взяв участь 
в роботі Української Наці-
ональної Ради в Києві. Піс-
ля арешту її провідних чле-
нів залишився без засобів 
до існування в окуповано-
му німцями місті і зрештою 
помер восени 1942 р. По-
хований на Лук'янівському 
цвинтарі у Києві. У 2012 
році на його могилі встано-
вили і освятили козацький 
хрест.

«Чернігівщина 
в житті славетних»

Проект «Знищені шедеври укра-
їнської дерев’яної сакральної архі-
тектури. Книга з доповненою реаль-
ністю» представили 15 квітня нау-
ковій громадськості Чернігова в об-
ласному історичному музеї імені 
Василя Тарновського. Це масштабний 
проект, що складається з декількох 
взаємопов’язаних частин.

Перша – це книга з одноймен-
ною назвою, що вийшла у харківсько-
му видавництві Олександра Савчу-
ка. Друга – створення безпосередньо 
3D-моделей п’ятьох храмів, про які 
йдеться на сторінках книги. Проект ре-
алізований за підтримки Українського 
культурного фонду.

 

Книгу вже презентували на Чер-
нігівщині, в Березні, адже Вознесен-
ський храм, який на обкладинці, був 
прикрасою та духовною святинею 
цього містечка до 20-30-х років ХХ ст. 
Відтепер він «відновлений» віртуаль-
но, адже кожен читач за допомогою 
свого смартфона може відсканувати 
QR-код зі сторінки видання (чи яскра-
вих наліпок) й побачити, як колись ви-
глядав саме цей храм та чотири інших 
шедеври. 

Ось їх перелік: Троїцька церк-
ва 1710 року села Пакуль на 
Чернігівщині;

Введенська церква 1761 року села 
Артемівка на Харківщині;

Вознесенська церква 1759–1761 
років містечка Березна на Чернігів-
щині; Покровська церква 1759 року 
міста Зіньків на Полтавщині; Микола-
ївська церква 1760-х років села Нові 
Млини на Чернігівщині.

До учасників зустрічі звернувся 
директор музею ім. В. Тарновсько-
го Сергій Лаєвський.Він зазначив: 
«Ми говоримо, згадуючи ці знище-

ні церкви, про ту культурну спадщину, 
яка через комуністичні переслідуван-
ня церкви і всього українського була 
безслідно знищена. Був утрачений ці-
лий пласт культури, в даному випадку. 
Мова йде про чернігівську архітектуру, 
яка мала свій стиль, а це означає, що 
були свої майстри, які тільки так уміли 
це робити. Декілька прикладів цього 
дерев’яного зодчества залишилося на 
Чернігівщині, але ті зруйновані церкви 
втрачені назавжди. Але завдяки ось 
таким проєктам ми можемо наблизи-
ти свої емоції до тих, якими вони були 
там, у знищених пам’ятках».

Як розповів виконавець проек-
ту Олександр Савчук (на фото) , ці 
3D-моделі створені завдяки дуже ре-
тельним, добросовісним і якісним опи-
сам, замірам і фотографіям, які свого 
часу зробив харківський мистецтвоз-
навець Стефан Таранушенко. Його ар-
хів нині зберігається в Інституті руко-
пису Національної бібліотеки України 
імені В. Вернадського. У 1920-1930-х 
роках Стефан Таранушенко дослідив 
близько 200 дерев’яних храмів Ліво-
бережної України. Вже за кілька років 
майже всі вони будуть знищені радян-
ською владою. 

Презентацію в Чернігові проілю-
струвала невеличка, але безцінна з 
точки зору культурної спадщини екс-
позиція з колекції історичного му-
зею: богослужебні книги та предмети 
церковного вжитку із Березинської 
Вознесенської церкви. Це Євангеліє 
1657 та книга Феофілакта Лопатин-
ського «Служба благодарственная» 
1710 р., а також покрівець і покрива-
ло 18 ст. дуже майстерного виготов-
лення. 

Голова обласної організації Наці-
ональної спілки краєзнавців України, 
директор Навчально-наукового Інсти-
туту історії та соціогуманітарних дис-
циплін імені О. Лазаревського Націо-
нального університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Шевченка, доктор іс-
торичних наук, професор Олександр 
Коваленко розповів, що з Олексан-
дром Савчуком особисто знайомий не 
перший рік. З допомогою цього видав-
ця побачили світ декілька праць чер-
нігівських істориків. Тож Олександр 
Борисович вручив Олександрові Сав-
чуку Подяку від обласної організації 
НСКУ.

Це видання з’явилося в берез-
ні 2021 року накладом всього 1000 
штук. Майже всі примірники вже наді-
слані в публічні бібліотеки, книгозбір-
ні вищих навчальних закладів та нау-
кові установи. Олександр Савчук по-
дарував музейній бібліотеці добірку 
книг власного видавництва.

Вікторія СИДОРОВА

Юрій Глушко-Мова

Христина Алчевська

Христина Алчевська 
з ученицями Харківської приватної школи, 1870 рік. 

Книга про знищені 
дерев’яні храми

Миколаївська церква з с. Нові Млини

Троїцька церква із с. Пакуль
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Батурин — гетьманська столиця Календар травня
Чернігівська обласна універ-

сальна наукова бібліотека ім. В. 
Короленка видала щорічний ка-
лендар «Знаменні і пам’ятні дати 
Чернігівської області» – на 2021 
рік. Укладачі: Л. В. Студьонова, І. 
Я. Каганова, О. В. Дорохова. Відп. 
за вип: І. М. Аліференко. Друкує-
мо травневу частину календаря.

5 – народився у с. Товкачівка 
Прилуцького району Григорій Івано-
вич Халимоненко (1941), сходозна-
вець, професор, доктор філологічних 
наук, поліглот, член НСП України. 

7 – у Прилуках народилася Ірина 
Василівна Дорожкіна (1946), багато-
літня голова «Спілки жінок Чернігів-
щини». Нагороджена Орденом княги-
ні Ольги ІІІ ступеня.

10 – у Чернігові народилася На-
дія Миколаївна Галковська (1951) – 
педагог, поетеса, лауреат премії іме-
ні Б. Грінченка.

14 – у с. Новий Биків Бобровиць-
кого району народився Володимир 
Володимирович Павленко (1946 – 
2011), головний архітектор Черні-
гова і області (1986–2011), лауре-
ат Державної премії України в галу-
зі архітектури, премії імені М. Коцю-
бинського.

15 – в с. Нова Басань Бобровиць-
кого району народився Юрій Микола-
йович Масютин (псевдо Юрмас Я.) 
(1896–1942), демограф, музикозна-
вець, співробітник Демографічного 
інституту і член музичної секції Інсти-
туту української наукової мови при 
УАН, дослідник творчості М. Леонто-
вича. На початку 1930-х рр. репресо-
ваний. Подальша доля невідома.

17 – у Носівці народився Мико-
ла Антонович Ляшенко (1946–2012), 
фотохудожник і фотожурналіст, ви-
давець книг серії «Бібліотека укра-
їнця», громадський діяч. Нагородже-
ний орденом Святого князя Володи-
мира. Лауреат літературної премії 
«Тріумф». 

20 – 60 років тому (1961) засно-
вано Державну премію України іме-
ні Т. Г. Шевченка (нині – Національ-
на премія України імені Тараса Шев-
ченка). Серед лауреатів – Р. П. Сер-
гієнко (кінорежисер), Г. Н. Кальченко 
(скульптор), В. О. Мельник (літерату-
рознавець), С. Ф. Шишко (живопи-
сець), Ю. М. Мушкетик (прозаїк), Д. 
Й. Іванов, Л. Н. Горлач (поети) та інші 
діячі, життям і діяльністю пов’язані з 
Чернігівщиною.

60 років (1961) від дня суду над дис-
идентами, членами Української робітни-
чо-селянської спілки Л. Г. Лук’яненком 
(1928–2018), уродженцем с. Хрипівка 
Городнянського району, та І. О. Канди-
бою (1930–2002), юристом з м. Глиня-
ни Львівської області.

22 – 160 років тому (1861) від-
булося перепоховання праху Тараса 
Григоровича Шевченка (1814–1861) 
на Чернечій горі поблизу Канева. 
Скорботний шлях пролягав з Петер-
бурга  і через Чернігівщину. 

25 – народився Микола Васи-
льович Сукач (1946), керівник ака-
демічного симфонічного оркестру 
«Філармонія», лауреат премії імені 
М. Коцюбинського, заслужений діяч 
мистецтв України, почесний грома-
дянин Чернігова.

26 – 95 років (1926) з часу утво-
рення Чернігівського академічного 
українського музично-драматичного 
театру імені Т. Г. Шевченка.

29 – в с. Старий Білоус Черні-
гівського району народився Леонід 
Іванович Митьткевич (1896–1972), 
педагог, живописець-аматор. Ре-
пресований у справі так званої те-
рористичної організації М. Зерова. 
Реабілітований у липні 1956 року. 
Жив у Чернігові.

У 2019 році виповнилося 200 
років від дня народження видатного 
українського пасічника Степана Пе-
тровича Великдана, продовжувача 
справи свого батька – всесвітньо 
відомого діяча бджільництва Петра 
Івановича Прокоповича.

Степан Петрович був вели-
ким практиком, талановитим педа-
гогом, уважним експериментато-
ром, невтомним дослідником, пал-
ким пропагандистом бджільницької 
справи, завзятим патріотом Украї-
ни, а також активним громадським 
діячем.

Народився Степан Великдан 14 
липня 1819 року (за старим стилем) 
в селі Митченки Конотопського по-
віту (потім Бахмацький район) на 
Чернігівщині. Як стверджує дослід-
ник Василь Різниченко, в метрич-
них книгах Покровської церкви за 
1819 рік під № 15 вказано: 14 лип-
ня від дівки, що в домі поручика Пе-
тра Прокоповича тимчасово живе, 
Ганни Боровиківни, народився по-
зашлюбний син Степан.

Батько Степана – Прокопович 
Петро Іванович. Про його батьків-
ство довго не знали. В листах, пу-
блікаціях «в пасічницькій літерату-
рі» Степан Великдан був відомий як 
«помічник Прокоповича», учень Про-
коповича, улюблений учень, учень 
школи Прокоповича. Першим, хто 
дослідив, що Степан Великдан – 
позашлюбний син П. Прокопови-
ча, був відомий український історик 
Олександр Лазаревський.

З дитинства юнак допомагав 
батькові доглядати бджіл. На його 
очах створювалася школа бджіль-
ництва, зростала кількість вуликів 
пасіки. Під керівництвом Петра Іва-
новича Степан добре вивчив науку 
про бджільництво.

Кмітливий хлопець проводить 
досліди з бджолами, робить опис 
спостережень, веде листування. 
Після закінчення Конотопської по-
вітової школи, у свої шістнадцять 
років, як писав Петро Іванович, 
придбав Степан повні знання і до-

свід, завжди чудово виконував свої 
обов’язки, брав участь у навчально-
му процесі школи, був наставником 
і вихователем для учнів.

У 1836 році члена Імператор-
ського Московського товариства 
сільського господарства міщанина 
С. Великдана нагороджено срібною 
медаллю з написом «За усердие». У 
1838 році Петро Прокопович в листі 
до Товариства просить надати вчи-
телеві і помічникові, купцеві 3-ої 
гільдії Великданові право на вчите-
лювання в школах Міністерства На-
родної Освіти.

В 1848 році Конотопський 3-ї 
гільдії купець С. Великдан отримав 
право особистого дворянства.

Після смерті П.І. Прокоповича 
в 1850 році, Степан отримав спад-
щину: школу, пасіку, земельні угід-
дя, засіяні медоносними рослина-
ми, фруктовий сад, виноградники. 
Степан Петрович за всі роки діяль-
ності не зменшив, а навіть примно-
жив спадкове майно і пасіку. Площа 
його засіяних медоносними росли-
нами полів сягала 200 десятин.

Крім бджільництва, П. Прокопо-
вич, а потім і С. Великдан займали-
ся вирощуванням тутових дерев та 
розведенням шовкопряда, а також 
садівництвом, виноградарством.

У 1878 році школа бджільни-
цтва відсвяткувала 50-річний юві-
лей. Держава високо оцінила заслу-
ги Степана Великдана в бджільни-
цтві, нагородивши його орденом Св. 
Володимира IV ступеня.

Для популяризації школи 
бджільництва Степан Петрович 
бере активну участь у виставках не 
лише в Росії, а й за її межами. Так 
в 1867 році на Паризькій вистав-
ці експонати Степана Великдана 
були розташовані у двох павільйо-
нах та користувалися великою по-
пулярністю. Він надавав експонати і 
на виставки, які проходили в Санкт-
Петербурзі, Москві, Ромнах, Черні-
гові та інших містах Російської ім-
перії.

За свій життєвий шлях Степан 
Великдан в тогочасних періодич-
них виданнях, як-от «Труды импера-
торского вольного экономического 
общества», «Хлеборобский журнал», 
«Хлеборобская газета», «Земле-
дельческа газета», «Экономические 
записки», «Черниговские губерн-
ские ведомости» та інших опубліку-
вав більше 50 наукових статей, за-
міток, повідомлень.

З іменем Степана Великдана 
пов’язане і поширення україномов-
ної літератури у регіоні. На його па-

сіці знаходилося велике зібрання 
книг, де кожен бажаючий міг отри-
мати українське видання. Приділяю-
чи значну увагу рідній мові, Степан 
Петрович надає свої праці до дру-
ку в україномовний журнал «Осно-
ва», видавцем якого був Пантелей-
мон Куліш.

На жаль, портрета Степана Пе-
тровича не збереглося. Старожили 
села Пальчики згадували, що Сте-
пан Великдан без вусів і бороди, з 
голеним обличчям, зовні дуже схо-
жий з П. Прокоповичем, мав стро-
гий вигляд і гучний голос. Дуже лю-
бив природу та птахів.

Згідно записів метричної книги 
Троїцької церкви села Пальчики Ко-
нотопського повіту за 1879 рік, ко-
лезький реєстратор, Почесний гро-
мадянин, кавалер ордена Св. Воло-
димира IV ступеню Степан Петрович 
Великдан помер 29 серпня 1879 
року (за старим стилем), похований 
на території пасіки поряд з могилою 
батька.

На довгий час ім’я та місце похо-
вання Степана Великдана, який не 
залишив законних нащадків, було 
забуте.

Зусиллями колективу НІКЗ 
«Гетьманська столиця» у 2008 р. на 
місці поховання відомого пасічника 
було встановлено надгробну плиту з 
темного граніту зі словами «Велик-
дан Степан Петрович 1819–

1889 р. Спадкоємець Прокопо-
вича П.І. Керівник школи бджільни-
цтва».

Славне ім.’я Степана Великдана 
завжди згадуватимуть вдячні укра-
їнські бджолярі, адже його вклад в 
розвиток

бджолярської справи був не 
менш вагомим, ніж його батька П. 
Прокоповича.

Микола ТЕРЕХ

Автори публікацій – науковці 
Національного історико-
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця».

Питання побудови та внутріш-
нього оздоблення гетьманського 
палацу Кирила Розумовського у Ба-
турині до сьогодні залишається від-
критим. Неодноразово ця тема про-
стежується у публікаціях Ф. Горнос-
таєва, Г. Лукомського, М. Ісаєнка, В. 
Гребеняка. 

Цінним джерелом у вивченні 
минувшини Батурина є статті Васи-
ля Різниченка – краєзнавця та па-
тріота Батурина. Василь Різниченко 
був свідком першої реставрації па-
лацу на початку ХХ ст. Він на власні 
очі бачив не лише руїни, а й залишки 
колишньої величі та розкоші. У сво-
їх публікаціях «Батуринські палати», 
«Листи з Батурина», «Реставрація 
батуринського дворця», «З гетьман-
ських покоїв в Батурині», опубліко-
ваних в журналі «Ілюстрована Укра-
їна», він підкреслює унікальність та 
важливість збереження архітектур-
ної пам’ятки XVIII ст.

Отже, на кінець 1911 р., коли 
розпочалася реставрація, цен-
тральна будівля палацово-парково-
го ансамблю мала занедбаний ви-
гляд. Напівпідвальне приміщення, 
перший та другий поверхи були по-
вністю завалені сміттям та землею, 
міжповерхові перекриття не збере-
глися, почали рости бур’яни, а поде-
куди – навіть цілі дерева.

Незважаючи на нещадність 
часу та людську байдужість, поже-
жу та мародерство, залишилися 
фрагментарні деталі колишнього 
оздоблення палацу, які дозволяли 
скласти уявлення про гетьманський 
палац.

Під час розчищення будівлі від 
сміття було виявлено цікаві і незви-
чайні речі. Наприклад, у напівкру-
глих парадних залах другого повер-
ху були відкопані залишки печей. Як 
пише Василь Різниченко: «З чудових 
печ позістали тепер одні цоколі з ар-
тистичною барельєфною орнамен-
тикою (півкола з розасами)». Вже 
тільки з цього можна зробити ви-
сновок, що оздоблювальні роботи 
все ж були завершені, принаймні у 
парадних залах. 

Подвійні віконні рами і 65 две-
рей палацу були виготовлені із дуба.

На початок ХХ ст. від набірного 
паркету не залишилося й сліду, хоча 
в деяких залах (можемо припусти-
ти, що мова йде про напівпідваль-
не приміщення) частково зберегли-
ся кам’яні підлоги. Квадратні плити 
з монолітного сірого граніту грубої 
роботи сягали одного метра і біль-
ше завширшки.

Мармурових сходів на другий 
поверх очевидець вже не побачив.

На нижньому поверсі було від-
копано поміст із рештками кам’яних 
баз чотирьох колон, які підтримува-
ли склепіння, на якому мали висі-
ти величезні годинники. Колони не 
збереглися, та й сам поміст був по-
битий по краях.

У будівельному смітті було зна-
йдено кілька мідних монет. А от за-
лишків молочно-білих кахлів із глад-
кою поверхнею та синім кобальто-
вим орнаментом було дуже багато. 
Кахлі так міцно та надійно кріпили, 
що дістати їх неушкодженими було 
майже не можливо. Однак охочі 

оздобити власні груби гетьманськи-
ми кахлями були заповзятими: по-
шкоджені плитки вони залишали, 
а цілі – забирали з собою. Під час 
очищення будівлі від сміття числен-
ні уламки кахлів викидали просто з 
вікон та густо вислали ними головну 
алею парку. 

Сьогодні фрагменти оригіналь-
них кахлів з палацово-паркового 
ансамблю можна побачити в експо-
зиції палацу гетьмана Кирила Розу-
мовського.

Також Василь Різниченко зга-
дує, що стіни залів палацу прикра-
шали не шпалери, а розкішні роз-
писи та гіпсова ліпнина тонкої руч-
ної роботи. Деякі елементи ліпнини 
збереглися до початку першої рес-

таврації. Їх фотографували та без-
жально збивали зі стін, щоб замі-
нити новими. До наших днів збе-
реглись лише залишки шпалер з 
палацу, що зберігаються в Санкт-
Петербурзькій філії РАН, та малюнки 
і фото архітектора реставрації пала-
цу 1911–1913 рр. Андрія Білогруда.

Різниченка вразило, наскільки 
міцно і хитро було вимуровано па-
лацовий ансамбль: від цеглинки і 
тиньку на стінах до архітектури спо-
руд палацу і флігелів. Палацово-пар-
ковий комплекс, як і його внутріш-
нє оздоблення, мали просто вража-
ти витонченою красою, наповненою 
перлинами світового мистецтва.

Саме це і підкреслюють фраг-
ментарні згадки сучасників, що до-
дають штрихів до загальної картини 
величі гетьманського палацу – єди-
ного, який зберігся в Україні до на-
ших днів!

Тетяна ОКСІНЬ

«З гетьманських покоїв»

Фрагмент кахлі з палацу Кирила 
Розумовського, XVIII – XIX ст

Орнамент на кахлі з палацу Кирила 
Розумовського. Журнал 

«Ілюстрована Україна», 1914 р. № 7

Степан Великдан – видатний український бджоляр

Могила Степана Великдана та Петра Прокоповича в с. Пальчики. 
Фото 2008 р.
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Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книж-
ки «Меди і полини історії» – відомого чернігів-
ського письменника, журналіста, краєзнав-
ця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 
1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 177–183, 
185 – 197.

«Селянинъ» із пасажу 
Пасажем в архiтектурi прийнято називати торговi спору-

ди, розташованi по обидва боки проходу. На зламi ХIХ – ХХ 
столiть виник пасаж, названий Олексiївським, i в Чернiговi. 
Зрозумiло, не такий великий, як його ровесники в Києвi та 
Одесi чи двоповерховий i у кілька рядiв у Москвi – вiдомий 
«ГУМ». Розмiщувався вiн по вулицi Богоявленськiй. Тепер це 
вулиця Шевченка. 

Щоб уявити собi його мiсцезнаходження, варто зайти 
вiд облдрамтеатру в арку будинку № 9: приблизно звiдси i 
тягнулися торговi ряди до сучасного примiщення iнституту 
«Дiпроцивiльпромбуд». Трохи нижче інституту тодi стояла 
Здвиженська церква XVII столiття, частина фундаменту якої 
залишилася дотепер.

Олексiївський пасаж проiснував близько пiвстолiття: 
його знищено нiмецькими бомбами у 1941 роцi i при 
повоєннiй вiдбудовi мiста його залишки розiбрали. А цiкавий 
для нас пасаж тим, що в одному з його примiщень знаходила-
ся редакція сiльськогосподарського i кооперативного жур-
налу «Селянинъ», що його у 1908 роцi стало видавати Чер-
нігівське губернське товариство сiльського господарства.

Виходив часопис двiчi на мiсяць тоненькими брошурка-
ми по 30 з гаком сторiнок у кожному числi, але, безперечно, 
користувався повагою у селян: рiчна передплатна цiна ста-
новила пiвтора карбованця – не так уже й дорого. Вiдкривав 
же журнал хлiборобам багато секретiв: i як вести господар-
ство, i як вигiдно продати свою продукцiю, i як скористатися 
пiльгами кредитного товариства...

Нинi назви деяких статей часопису можуть навiть ви-
кликати посмiшку («Боротьба iз зайцями в саду», «Значен-
ня рогiв у великої рогатої худоби», «Полiпшення селянської 
курки», «Товариство по збуту яєць», «Простий спосiб економiї 
дров при топленнi кiмнатних печей»), але тодi подiбнi поради 
сприяли самоосвiтi селян. Вже навiть з огляду на те, що ди-
пломованих спецiалiстiв сiльського господарства на селах 
було обмаль, як i друкованого слова: «В деревню хорошая 
книга, хороший журнал, хорошая газета не часто попадает, 
ибо хорошее издание стоит хорошие деньги...»

Власне, i сьогоднi цiкаво почитати, наприклад, про 
культуру вирощування помiдорiв, котрi, як пише автор, «не-
смотря на свои ценные питательные качества, до сих пор 
мало распространены в селах». Зазначалося: щоб уник-
нути фiтофтори, не варто саджати помідори поряд iз кар-
топлею, а якщо пiсля неї – то не менше, нiж через чотири 
роки. Довiдуємося також, що кращими тогочасними сортами 
(1912 р.) були помiдори «Король ранніх», «Алiса», «Рузвельт», 
«Перфексiон» i «Спаркс Ерліана». Вмiщено у статтi i знiмок, на 
якому городник П. Кудрявцев iз Стародубського повiту стоїть 
серед пiдв’язаних помiдорiв, наче у молодому лiсi.

Широко публiкував журнал листи читачiв. Ось, на-
приклад, М. Болотний iз села Смолянки (тодiшнього 
Нiжинського повiту), жителi якого вирощували квасолю на 
продаж, повiдомляв, що дощова осiнь перешкодила їм во-
зити по бездорiжжю свiй урожай до Нiжина, i вони змушенi 
його реалiзувати дешевше на 10 15 коп. за пуд перекупни-
кам на станцiї Дроздiвка. Автор iз Олишiвки писав про пер-
шу в їхньому мiстечку одноденну сiльськогосподарську i кус-
тарну виставку, на якiй олишiвцi представили продукцiю 
садiвництва, городництва, бджiльництва, ткацькi i шкiрянi 
вироби. Всього у виставцi взяло участь більше сотнi 
господарiв, бiльшiсть з яких отримали грошовi винагороди 
i похвальнi грамоти. Житель села Держанiвки Козелецько-
го повiту розповiдав, що у їхньому «забытом Богом и людьми 
захолустьи» нарештi пiд керiвництвом агронома М. Богдано-
вича створено сiльськогосподарське товариство.

Не менш пiзнавальними є дослiдження про грибнi про-
мисли Чернiгiвщини, про вирощування у губернiї огiркiв, ка-
пусти, цибулi i часнику.

Чимало мiсця журнал придiляв рекламi сільськогоспо-
дарської технiки, як, наприклад, сепараторiв для переробки 
молока, мiнi млинiв iз двигунами, якi можна було замовити 
через один iз магазинiв Олексiївського пасажу.

На жаль, журнал «Селянинъ», що був заснований «для 
служения интересам, нуждам и запросам мелкого трудово-
го хазяйства Черниговского края», припинив своє iснування 
у 1915 роцi.

Комплекти номерiв часопису можна знайти тепер лише 
в архiвах i музеях. Три ж номери журналу за 1912 рiк пере-
дав мені ветеран журналiстики Андрій Фомiчов. Зберегла-
ся в одному iз номерiв i вкладка iз адресою передплатни-
ка: «Мина Якович Зюзькiн, станцiя Михайлівський хутiр, село 
Журавка Чернiгiвської губернії». Тепер це пiвнiчна околиця 
Сумщини.

* * *
Який же у мене був ціка-

вий і насичений враженнями 
день! 

З Мотрею Кочубеєвою по-
знайомилася, про її щирі по-
чуття до гетьмана Івана Мазе-
пи (чим він її зачарував), як то 
кажуть, на власні вуха почула. 

І в «офісі прези-
дента» побувала. Так-
так, це не помилка, 
гетьманський буди-
нок на Цитаделі в Ба-
турині колись вико-
нував такі функції, як 
нині офіс керівника 
держави. І нові цікаві 
експонати побачила. 
Пірнач у руках потри-
мала – вперше, бу-
лаву залишила на на-
ступний раз.

І старовинну маслобійку 
випробувала (а масло – сама 
ніжність), і як зерна на борош-
но перемелюють на жорнах – 
побачила, і хліб, спечений за 
старовинними батуринськи-
ми рецептами на заквасці, – 
скуштувала, як білять стару 
хату, де буде новий музей, – 
спостерігала. 

І наче ж не планувала най-
ближчим часом тур до Батури-
на (бо як туристка і журналіст-
ка бувала тут неодноразово), 
але після відвідування «Геть-
манської столиці» вирішила 
- варто! Адже тут є нові ціка-
винки в експозиції, з’явилися 
театралізовані елементи в 
екскурсіях, як-от: зустріч з 
Мотрею в будинку генераль-
ного судді, прогулянка з влас-
ником палацу – Кирилом Ро-
зумовським. 

Але найяскравіше вра-
ження – відвідування «Ко-
зацького двору» – нової ін-
терактивної експозиції, що 
створюється поруч з Цитадел-
лю в Батурині. Це буде інтер-
активний музей, який розміс-
тився в оригінальній старій 
хаті (її реставрація ведеться 
вже кілька років), де буде від-
творена атмосфера та побут 

козацької родини другої пол. 
XIX ст. Тут гостей зустрічати-
ме господиня – представниця 
родини, яка насправді жила в 
Батурині в той час. 

Від імені своєї героїні 
вона розповідатиме про пев-
ні події, свої буденні справи, і, 
можливо, запропонує гостям 

долучитися до тих чи інших 
клопотів: перемолоти зерно, 
побілити хату чи замістити 
тісто. Я бачила подібні експо-
зиції в інших країнах, і це за-
вжди справляє неабияке вра-
ження! 

«Ми давно мріяли саме 
про таку експози-
цію, - поділилася ге-
неральна директор-
ка Національного іс-
торико-культурного 
заповідника «Геть-
манська столиця» 
Наталія Реброва. – 
Наші музеї розпо-
відають переважно 
про гетьманів, і це 
наше основне за-
вдання. Але ми хо-
чемо розповісти та-
кож про звичайних 
козаків – хто вони, 
як жили». 

Отже, це не буде класич-
ний музей, де тільки огляда-
ють експозиції. Він буде жи-
вий, інтерактивний, і на пев-
ний час кожен відвідувач змо-
же стати «співучасником» тих 
справ і того способу життя, 
який вели батуринські козаки 
другої пол. XIX ст. 

Ми дізналися історію дея-
ких експонатів – серед них є 

унікальні! Приміром, скриня-
сейф (таких було виготовлено 
всього 200. Деякі артефакти 
музею подарували сьогодні 
на наших очах. 

До слова, все-все робить-
ся коштом меценатів (ні гро-
мада, ні держава не беруть у 
цьому участі) і зусиллями пра-
цівників-подвижників Запо-
відника. 

Урочисте відкриття «Ко-
зацького двору» в Батурині 
заплановане на 18 травня, 
у Міжнародний день музеїв. 
Обовязкова варто відвідати 
та побачити всі ці родзинки 
на власні очі!

Вікторія СИДОРОВА

* * *
Гетьманська столиця Ба-

турин отримує друге дихання 
завдяки меценатам і новим 
проектам!

Мало хто знає, але ко-
зацький стан на наших тере-
нах існував ще довго після 
руйнування Запорізької Січі 
аж до кінця 19-го століття.

Стереотипи у сприйнят-
ті самих себе у нас потроху 

руйнуються і, завдяки 
зусиллями меценатів 
просто біля Цитаде-
лі вже у травні цього 
року відкриється для 
туристів і відвідувачів 
хата-музей станового 
козака, яка пройшла 
етап реставрації і на-
повнюється рарите-
тами: посудом, того-
часним інвентарем, 
скринями, знаряддя-

ми праці та іншими предмета-
ми побуту.

До відкриття туристично-
го сезону музейники Батури-
на оновили експозицію у геть-
манській канцелярії, де, крім 
іншого, є воскові фігури геть-
манів.

«У експозиції з'явилися 
гроші. Гетьман Дем’ян Ігнато-
вич розжився талерами – це 
популярна європейська мо-
нета. Ходила і в Україні, ве-
лика срібна монета, від 30 
до 40 грамів», розповідає на-
уковий співробітник Віталій 
Мамалага.

Окрім 50 нових монет, в 
експозиції з'явилося хутро: 

лисиця, песець, бобер та ка-
ракуль. Також виставку допо-
внила точна копія шаблі геть-
мана Самойловича з араб-
ським написом, турецький 
кавовий набір, книги, універ-
сали та порохівниці.

За два десятки нових екс-
понатів у музеї витратили 
250 тисяч гривень – це все 
гроші благодійників з фонду 
«Світанок».

«Новинкою в цьому році 
стає і онлайн-каса для зруч-
ності і безпечності. Приймає-
мо відвідувачів відповідно до 
вимог карантину. В невелич-
ких приміщеннях групи по 5-7 
осіб, на відкритих територіях 
– по 10 осіб», каже завідувач-
ка відділу заповідника Мари-
на Хармак.

Вразила перших відвіду-
вачів і нова інтерпретація іс-
торії Мотрі Кочубей-Чуйкевич 
з довершеною міні-виставою 
у Будинку Кочубея. 

Не втомлюється переда-
вати ці раритети до музею до-
слідник доби Гетьманщини, ві-
домий медійник, автор і веду-
чий проектів 5-го каналу Рос-
титслав Мартинюк.

Поповнивши колекцію 
майбутнього музею, він з ко-
легами взяв участь у побіл-
ці стін музейної хати і висад-
ці дерев.

«Все це руками суто бату-
ринського музейного колек-
тиву, рівних якому не бачу. 
Батурин - столиця музейної 
України! Приїдьте - і пересвід-
читеся. І не спиняйтеся лише у 
Палаці Розумовського – осяг-
ніть усю повноту Гетьманщи-
ни в одному місті», наголошує 
Мартинюк.

«Тут життя вирує, а музеї 
дивують. Я пам’ятаю бату-
ринські пам’ятки у занепаді, 
спостерігаю, як відродила-
ся славна гетьманська сто-
лиця, пишаюся, що невтомні 

науковці не при-
пиняють шукати, 
знаходити і вті-
лювати у життя 
цікаві ідеї», додає 
чернігівська жур-
налістка Тетяна 
Миргородська.

За її слова-
ми, родзинкою 
у день презен-
тації в Батурині 
стала телефонна 
розмова з тре-
тім президентом 
України Віктором 
Ющенком, за-

вдяки зусиллям якого і від-
роджено Батурин. «Він зате-
лефонував пані директорці 
Наталії Ребровій, вона пере-
ключила на гучний зв’язок, 
аби пан Віктор привітав нас, 
журналістів, на батуринській 
землі», повідомила пані Те-
тяна.

Олег ГОЛОВАТЕНКО

Пропоную придбати унікальне ви-
дання Інституту дослідження Голодо-
мору: «Чорні дошки». Чернігівська об-
ласть». Збірник документів і матеріа-
лів». Видання містить комплекс архів-
них джерел про використання «чорних 
дощок» на території Чернігівської об-
ласті УСРР у 1931–1934 рр., тобто в 
межах сучасної Чернігівської та захід-
них районів Сумської областей. Це до-
зволить глибше дослідити процес за-
провадження режиму «чорних дощок», 
на які заносили села, що, на думку вла-
ди, погано здавали хліб, та осмислити 
його використання як одного з інстру-
ментів Голодомору-геноциду, вчинено-

го комуністичним тоталітарним режи-
мом в УСРР.

Книга має вставки з 32 кольорових 
сторінок з картосхемами, на яких відо-
бражена ситуація в усіх районах. В книзі 
944 сторінки. У документах згадано чи не 
всі села нашої області, і по кілька разів. 

Вартість передзамовлення: 550 грн. 
Кошти можна перерахувати на картку 
5363 5420 1171 9482 картка Приват-
банку на ім'я Ясенчука Олександра

Тел. (063) 236-18-03, Олександр.

*  *  * 
Велику працю нещодавно закінчив і ви-

дав окремою книгою «Відлуння Північноі ві-
йни» уродженець Коропа, мешканець Полта-
ви Валентин Сакун. Автор мовою документів 
відтворив події Північної війни 1700 – 1721 
років, а саме ті, що відбувалися на териториї 
Коропського Придесення від 24 жовтня до 
11 листопада 1708 року, простежив марш-
рут гетьмана Івана Мазепи з козацьким вій-
ськом від Батурина через Короп до короля 
Швеції Карла XXII, форсування Десни, доро-
гу через теперішню Коропщину (з доданням 
схеми проходження) до зруйнованого Бату-
рина, подальші долі гетьмана й короля.

Скоро книга буде в Коропі.

Батурин відкриває туристичний сезон
Екскурсійний сезон відкрив 16 квітня Національний істо-

рико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» у Батури-
ні. Про це свідчать перші відвідувачі оновлених експозицій 
заповідника і екскурсій з елементами театралізації на тери-
торії Цитаделі і гетьманської канцелярії.

Це дійство відбулося за участю журналістів Чернігова і Ки-
єва, які побували тут у прес-турі. Ось враження чернігівських 
журналістів.

Нові книги
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20 квітня виповнилося 120 років 
від дня народження нашої землячки 
Ірини Михайлівни Беклемішевої (7 
(20) квітня 1901, Ніжин – 18 березня 
1988, Київ) – відомої української ху-
дожниці, членкині Спілки художників 
України від 1938 р., Заслуженого ді-
яча мистецтв УРСР (1964). 

У 1900 р. до Ніжина на службу ке-
рівником будівельної ділянки Мос-
ковсько-Києво-Воронізької залізни-
ці був призначений Михайло Олек-
сандрович Беклемішев, архітек-
тор-будівник, рідний брат відомого 
скульптора, ректора Петербурзької 
Академії мистецтв Володимира Бе-
клемішева. Родина оселилась у Ніжи-
ні. Дружина Михайла Беклемішева – 
Олександра Леонідівна захоплюва-
лася музикою та малюванням, була 
вільною слухачкою в Петербурзькій 
Академії мистецтв. У 1901 р. у родині 
з’явилася дочка Ірина. ЇЇ змалку ото-
чував світ мистецтва. У Ніжині не раз 
гостювали старший брат батька Во-
лодимир Беклемішев, а також Віра 
та Варвара Астаф̀ єви – доньки стар-
шої батькової сестри. Їх маєток, хутір 
Поросючка, був під Бахмачем. Вар-
вара була талановитою художницею, 
ученицею І. Шишкіна. Віра Астаф’єва 
– відомою українською співачкою. У 
1886-1907 рр. вона була солісткою 
оперних театрів Києва, Казані, Пізи, 
Кремони, Генуї, Турина, Парми, Трієс-
та, солісткою Міланської опери «Ла 
Скала» (1908-1912). У 1912 –1927 
рр. викладачка, професорка Київ-
ського музично-драматичного інсти-
туту ім. М. Лисенка.

Родина Михайла Беклемішева 
прожила у Ніжині шість років. У 1907 
р. Михайло Олександрович раптово 
помер, і його удова з дочкою переїха-
ли до Києва.

Ірина відвідувала приватні сту-
дії М. Прахова, М. Кузика. У 1920 
р. вступила до Української Акаде-
мії мистецтв. Студентські роки ста-
ли визначальними у її творчому жит-
ті, яке формувалося під впливом ти-
танів українського малярства, таких 
як Микола Бурачек, Лев Крамарен-
ко, Федір Кричевський – фундатор 
Київського художнього інституту, 
перший ректор Української академії 
мистецтв. 

У 1927 художниця закінчує інсти-
тут і цього ж року дебютує на 1-й Рес-
публіканській виставці дипломною 
роботою – жанровою картиною «У 
пральні». Згодом бере участь у V Рес-
публіканській виставці з картиною 
«Безробітні на Заході». Потім були VI 
Республіканська виставка 1934 р. 
– «Збір овочів», VII Республіканська 

виставка 1937 р. – «Перше травня». 
Про рівень майстерності говорить 
той факт, що усі ці полотна придбала 
держава.

У 1937 р. І. Беклемішева дістає 
посаду викладачки живопису, ма-
люнку та композиції у республікан-
ській художній школі імені Тараса 
Шевченка. У 1930-х рр. І. Беклеміше-
ва створила графічний портрет Гео 
Шкурупія – талановитого молодого 
письменника, поета, кіносценарис-
та, журналіста, одного з лідерів укра-
їнського літературного авангарду. 
Невдовзі, у 1934-му, Г. Шкурупія за-
арештували, звинувативши у прина-
лежності до «київської терористич-
ної організації ОУН», вислали на Со-
ловки, а у грудні 1937-го розстріляли. 
Портрет, на жаль, не зберігся.

Напевно, з того часу з малюван-
ням портретів на багато років було 
покінчено. І не лише у творчості Іри-
ни Беклемішевої. Для багатьох ху-
дожників віддушиною у роботі стає 
пейзаж.

Багато творів І. Беклеміше-
вої загинуло під час Другої світо-
вої війни. Після закінчення війни 
чоловік Ірини Михайлівни – Олек-
сандр Павлович Єдиневський, та-
лановитий архітектор, представник 
Санкт-Петербурзької архітектурно-
художньої школи, отримав запро-
шення зайняти місце викладача на 
архітектурно-будівельному факуль-
теті Чернівецького Політехнікуму. Так 
вони опинилися на Буковині.

Художниця часто подорожува-
ла мальовничим буковинським кра-
єм і Карпатами, які назавжди прича-
рували її своєю природною красою. 
Найбільше і найохочіше Ірина Бекле-
мішева писала гірські краєвиди. Ху-
дожниця віддавала перевагу роботі 
на натурі. «Ефекти сонячного світла 
напровесні і сірі непогожі або яскра-
ві осінні дні, що дивують надзвичайно 
мальовничими поєднаннями барв, і 
швидкі поточки й річки, що в̀ юняться 
в горах, – все в її полотнах сповнене 
поезії» – так характеризували робо-
ти нашої землячки мистецтвознавці, 
зокрема, автор художнього альбому 
«Пейзажі Ірини Беклемішевої» Ілла-
рія Міщенко.

Персональні виставки худож-
ниці з успіхом відбулися у Чернів-
цях (1958, 1970, 1971, 1993), Києві 
(1959, 1971). Твори І. Беклемішевої 
зберігаються в Національному ху-
дожньому музеї України, Харківсько-
му художньому, Чернівецькому ху-
дожньому та інших музеях.

У зібранні Ніжинського краєз-
навчого музею імені Івана Спасько-
го зберігається картина Ірини Бе-
клемішевої «Дорога до могили по-
ета» (1978 р.), в якій поєдналися лю-
бов до краси природи рідного краю 
з любов’ю і шаною до національного 
генія України Тараса Шевченка.

Л. РУДЕНКО, 
зав. відділу «Поштова станція» 

Ніжинського краєзнавчого музею 
ім. І. Спаського

14 січня 1937 р. на Вінниччині 
у селі Старий Животів побачив цей 
світ Євген Гуцало. Його батьки були 
вчителями, тож у домашній бібліо-
теці було чимало української й за-
рубіжної класики. Прочитав усе, що 
було вдома, тоді «проковтнув» те, що 
знайшов у сільській бібліотеці, по-
тім їздив до райцентру Калинівка… 
Саме книжки виробили у майбут-
нього письменника смак до слова, 
розуміння справжньої літератури.

І все ж найбільшим учителем Єв-
гена Гуцала були навколишнє життя 
і чудова подільська природа. Лише 
людина з особливо загостреною 
увагою може побачити у звичайних 
речах красу й розповісти про неї ін-
шим. Разом з героями Євгена Гуца-
ла занурюємося у світ, де в кожній 
краплині роси відбивається барвис-
та веселка.

У 1954 р. Євген блискуче за-
кінчує середню школу і вирушає до 

Києва, маючи намір стати студен-
том Київського держуніверситету 
ім. Тараса Шевченка. Конкурс до 
цього найпрестижнішого в Україні 
вишу був величезний – 15 осіб на 
місце! З усіх предметів Євген отри-
мав п’ятірки, а на останньому іспиті 
з географії його просто «завалили», 
поставили четвірку: він не набрав 
потрібної кількості балів. Найбіль-
ше вразливого хлопця образила не-
справедливість, адже географію він 
знав чудово. 

Уже через багато років стало ві-
домо, що за таємним розпоряджен-
ням тодішньої влади було забороне-
но приймати до столичних вишів тих 
молодих людей, які під час війни за-
лишалися на окупованій нацистами 
території, і батьки яких не евакую-
валися. 

Понад усе Євген хотів здобути 
освіту, тож 1955 р. він вступає на 
філологічний факультет Ніжинсько-
го педагогічного інституту ім. Ми-
коли Гоголя, який успішно закінчує 
1959 р. Можливо, під впливом осо-
бливої атмосфери цього закладу, 
Євген відвідує літературну студію, 
пише недосконалі, але самобутні й 
щирі поезії, пробує свої сили у ма-
лій прозі. 

«Я писав на лекціях, писав у кім-
наті гуртожитку, писав у старому – 
ще князя Безбородька – саду, пи-
сав у міській бібліотеці, посилав на-
писане у Київ, але звідти одержував 
одні й ті самі відповіді, негативні, 

стандартні», з гіркотою зізнавався 
Євген Пилипович уже через багато 
років.

Аж ось наприкінці 1950-х – по-
чатку 1960-х рр. в українських газе-
тах і журналах починають з’являтися 
перші оповідання й новели Євгена 
Гуцала, які одразу ж були помічені 
видатними українськими письмен-
никами Миколою Бажаном, Макси-
мом Рильським, Михайлом Стель-
махом, Павлом Загребельним. Одна 
за одною виходять книжки поезій, 
новел та повістей: «Зелена радість 
конвалій» (1961), «Яблука з осінньо-
го саду» (1964), «Скупана в любист-
ку» (1965), «Олень Август» (1965), 
«Пролетіли коні» (1966), «У леле-
чому селі» (1969), «З горіха зерня» 
(1977)…

Євген Гуцало був перший серед 
українських письменників, хто зміг 
так проникливо, правдиво й про-
сто написати про долю дітей, які по-
страждали від аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. 

Природа в оповіданнях пись-
менника – жива, і людина є части-
ною цього складного й прекрасного 
світу. Світу дерев, трав і квітів. Що-
правда, часто люди хочуть підкори-
ти, підпорядкувати собі природу, і 
тоді ми усвідомлюємо, яка вона тен-
дітна й беззахисна… 

Валерій ПОМАЗ,
бібліограф Чернігівської обласної 

бібліотеки для юнацтва

Олександра, прибрала собі 
псевдонім «Грицько Григоренко» і 
виступала вона в українській літе-
ратурі в кінці ХІХ та на початку ХХ ст. 
Тим псевдонімом часто створюва-
ла загадку своїм читачам, до якого 
ж роду вона належить – мужського 
чи жіночого. Дуже зближеною є си-
туація визначної письменниці Ма-
рії Вілінської, по першому чоловіко-
ві - Маркович, по другому – Лобач-
Жученко (1834-1907), а знана вона 
читачеві під псевдонімом Марко 
Вовчок. Згадані письменниці оби-
дві виділялися великим талантом, із 
майстерністю схопили народне жит-
тя у своїх літературних творах. 

Олександра Судовщикова була 
донькою учителя Євгена і народи-
лася вона в березні 1867 р. в м. 
Макар’єві, нині Костромської губер-
нії. Прекрасно описав батька Олек-
сандри Михайло Драгоманов у сво-
їм нарисі «Два учителі». Судовщиков 
учителював в Київському інституті 
і був у дуже близьких взаєминах з 
Драгомановим, як і загалом з про-
гресивними діячами української 
громади Київщини. 

За активну проукраїнську ді-
яльність в Київському університеті 
Євгена Судовщикова було вислано 
до Макар̀ єва, де й він помер. Піс-
ля його смерті брат пані Судовщи-
кової приїхав в 1868 забрав вдову 
із маленькою Лесею (Олександрою) 
і оселив їх у родини Драгоманових. 

Леся після закінчення початко-
вої школи ґімназію завершила в Ки-
єві і поступила на вищі жіночі кур-
си у Києві (від 1885). В молодих ро-
ках Леся виявила творчий письмен-
ницький талант. Входила до складу 
літературного гуртка «Плеяда моло-
дих українських літераторів» (1888–
1993), до якого належали Леся 
Українка, В. Самійленко, М. Косач. 

В 90-х роках поселилися Леся з 
мамою на хуторі в Полтавщині і тут 
вона мала змогу уважно пригляни-
тися до народного життя. Саме в 
тому періоді вона вийшла заміж за 
Михайла Косача, старшого брата 

Лесі Українки й інших дітей Олени 
Пчілки. Олександра поїхала з ним в 
Дерпт (нині Тарту, Естонія), де її чо-
ловік закінчив університет. По за-
кінченню університету Косач зали-
шився працювати там же – при фі-
зико-математичному факультеті. 
Саме у Дерпті вийшла перша збір-
ка оповідань Грицька Григоренка 
«Наші люди на селі». 

В 1901 р. Михайло Косач помер 
у Харкові, куди переїхав з родиною. 
Його Олександра залишилася з ма-
ленькою дитиною на руках без уся-
ких засобів до життя.

Жінка починає енергійну бо-
ротьбу за існування. Вона вступає 
на київські курси на правничий фа-
культет, закінчує його і одержує при 
суді якусь платну посаду, але невдо-
взі цю посаду залишає і переїж-
джає до Гадяча, де її доня завершує 
школу і починає займатися вчитель-
ством, а Леся повертає до літера-
турної праці. Дописує до київсько-
го часопису «Рада», «Рідному Краю», 
«Літературного Наукового Вісника», 
«Молодої України». 

В останні роки мешкає в Оле-
ни Пчілки в Могилеві-Подільському. 
Займається літературною творчіс-
тю і доробляє собі на дрібних заро-
бітках. 

Видавництво «Рух» у Харкові 
в 1930 р. видало два томи творів 
Грицька Григоренка з бібліографі-
єю автора. 

На загал критика позитивно від-
гукнулася на опубліковані твори, 
лише критично виступав Б. Грінченко 
проти песимізму авторки, щодо жит-
тя на селі. Єфремов також дав ряд 
своїх зауважень. Франко більш по-
зитивно оцінив твори письменниці. 

Творчість Григоренка більш була 
наближена до В. Стефаника. Її мож-
на умовно поділити на 2 групи: по-
бутові оповідання, в яких письмен-
ниця змальовує село на своєрідно-
му роздоріжжі, і на ту частину, в якій 
модерні впливи. Письменниця дає 
ряд психологічних портретів, серед 
яких є індивідуалісти і протестанти, 

а є і байдужі та фарисеї, що Богом 
торгують. В неї гарні описи приро-
ди, глибокі аналізи і характеристики 
героїв. Особливо з великою увагою 
Грицько Григоренко змальовує се-
лянських жінок, їхню вроду і важкі 
переживання.

Письменниця дебютувала пое-
зією російською та українською мо-
вами, згодом писала оповідання, 
п’єси; перекладала з французької, 
англійської та шведської мов. 

Письменниця показала, які 
злидні панували в безземельних 
селян, що змушені були вони йти на 
заробітки в місто («Смерди») або на 
чужину, в Сибір («Пересельці»). По-
дії під кінець 19 та початок 20 ст., 
настрої сільської бідноти змалюва-
ла в оповіданнях «Чи по правді?», 
«Людям» та в багатьох інших творах. 
Твори відзначаються ідейно-тема-
тичним багатством, лаконізмом й 
настроєвістю.

У письменниці зустрічаємо ціка-
ві публікації для дітей: збірка опові-
дань «Дітки» (Катеринослав, 1918; 
з присвятою Олені Пчілці), п’єси 
«Яблука» (1918), «Дімин сон» (Хар-
ків, 1930) та ін. Відомі її психологіч-
ні драми «Батько», «Туга» (не закінче-
на), п’єса «Другая женщина», інсце-
нізації романів «Напередодні» І. Тур-
генєва та «Пригоди Арістіда Пюхоля» 
Дж. Локка. 

1980 віднайдено рукопис спо-
гадів «Хаос», частково опублікова-
ні у журналі «Слово і час» (1997, № 
2). Переклала на французьку мову 
п’єсу «Одруження» М. Гоголя. 

Ярослав СТЕХ
Торонто, Канада

Грицько Григоренко – 
Олександра Судовщикова-Косач 

Євген Гуцало: барвиста 
веселка в краплині роси

«Її полотна 
сповнені поезії»
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У світі цікавого

Кухонні дошки потребують регулярного та ретельного 
очищення. Зробити це можна, протираючи поверхню розчи-
ном води з оцтом. Також можна скористатися половинкою ли-
мона. Перед цим посипте дошку сіллю.

Дрібні подряпини на меблях можна приховати, якщо 
натерти їх очищеним волоським горіхом.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Краще спробувати й 
шкодувати, ніж шкодувати, 
що не спробував.

 Не грай в кохання, бо 
закохаєшся.

 Люди вважають, що 
володіють грошима, але 
часто буває навпаки.

 Коли маєш собаку, 
сам не гавкай.

 Друга не можна ку-
пити, але його інколи про-
дають.

 Життя – трагедія для 
тих, хто живе почуттями, і 
комедія для тих, хто живе 
розумом.

Було колись...
Наполеон був італій-

цем (точніше, корсикан-
цем), а не французом. Тому 
звали його Наполеон Бу-
онапарте, але згодом він 
офранцузив своє ім’я. До 
кінця життя він розмовляв 
по-французьки з помітним 
італійським акцентом. 

Відомий художник-ма-
риніст Айвазовський про-
славився своїми полотна-
ми, які зображують мор-
ську стихію. Цікаво, що він 
ніколи не малював з нату-
ри – набираючись вражень 
на морі, він, однак, трудив-
ся тільки у своїй майстерні. 
Картини його були настіль-
ки живими і яскравими, що 
його звинувачували в тому, 
що він нібито розміщує за 
розвішеними на стінах кар-
тинами джерела світла. 

Куточок 
гумору

– Сер, я хочу одружити-
ся на вашій доньці не через 
ваші великі гроші, а через 
моє велике кохання.

– А на якій з трьох до-
ньок?

– На будь-якій.

☺ ☺ ☺
Оголошення в під'їзді: 

«Шановна сусідко з 5-го по-
верху! Припиніть так голо-
сно кричати під час сексу. 
Пробувала я з вашим чоло-
віком: нічого особливого.»

☺ ☺ ☺
– Мамо, мені тут Мико-

ла пропонує вийти за нього 
заміж. Каже, житиму, як в 
раю. Це як? Гола, боса і їс-
тиму одні яблука?

☺ ☺ ☺
– Вітаю, сусіде. Я чув, ти 

одружився?
– Невже навіть у вас 

чути?

☺ ☺ ☺
– Підозрілі сусіди нам 

дісталися: у квартирі мерт-
ва тиша, – каже чоловік.

 – Підслуховувати нас, 
падлюки! – відповіла дру-
жина.

☺ ☺ ☺
– Дорогенька, ми за-

пізнюємося на бал! Йдеш 
гола, а збираєшся вже тре-
тю годину.

Корисні порадиКорисні поради

 Найвищий діючий вулкан – Охос-дель-Саладо, висо-
тою 6887 метрів. Він розташований в Південній Америці між 
Чилі та Аргентиною.

 Найпівнічніший вулкан – Беренберг, висотою 2276 
метрів, він розташований на норвезькому острові Ян-Майєн 
в Гренландському морі. Останній раз виверження було у ве-
ресні 1970 року. Під час цього всі 39 жителів острова були 
змушені покинути його. Найпівденніший діючий вулкан – 
Еребус, знаходиться на острові Росса в Антарктиді. Він був 
відкритий в 1841 році англійською експедицією під коман-
дуванням капітана Джеймса Росса.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реа-

лізацію/придбати букіністичну літерату-
ру: книги з історії, філософії, кла-
сику зарубіжну та українську (роз-
стріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську 
літературу, фентезі, фантастику. 
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, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавни-
ча діяльність, сприяння вихованню дітей, відроджен-
ню духовних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. 
Тел.  (063) 236-18-03.

реа-
ату-

р)

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.

Æàðòîìà i âñåðéîç
Найпростіше отримати швидкі легкі гроші з тих, хто хоче 

отримати швидкі легкі гроші.
Найкраще гроші відмиваються в каламутній воді.
Якщо гроші вас не радують – може, це не гроші?
Лопатою гроші гребуть ті, хто лопату в руках не тримав.
Якщо у вас немає грошей, то жінки вам не страшні.
Коли багато грошей, то якось легше переноситься, що 

не в них щастя.
Гроші псують людей – так що у нас в основному народ 

хороший.
Чим більше зарплата, тим менше можна без неї протягти.
Грошей багато не буває. Їх або мало або нема.
Що б не відбувалося у світі, завжди знайдуться люди, які 

на цьому зароблять.
Якщо не їсти, то інфляція практично не відчувається.

Неправильно Правильно
Привести себе в порядок Причепуритися

Привести цитату Навести цитату, зацитувати

При виді його Побачивши його

При всьому старанні Хоч як старався

При всякій погоді За всякої погоди

Придавати значення Надавати значення

Найдовше німецьке слово
Німці люблять склеювати слова докупи з метою по-

значення окремих предметів та явищ. Вони змішують 
разом іменники та прикметники. Найдовшим словом в 
німецькій мові вважають Rindfleischetikettierungsü
berwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Воно 
містить у собі 63 літери та складається з 7 окремих слів: 
Rind – яловичина; Fleisch – м'ясо; Etikettierung – мар-
кування; Überwachung – моніторинг; Aufgaben – за-
вдання; Übertragung – передача; Gesetz – закон.

Це слово вперше вжили у 1999 році на засіданні 
парламенту однієї з федеральних земель Німеччини й 
позначили ним закон «Про передачу обов'язку контролю 
маркування яловичини».

Звісно, такий великий набір літер притаманний за-
звичай юридичній термінології, однак і слова повсякден-
ного вжитку німці люблять складати разом.

Оригінальні пам`ятники
Чимало дивовижних пам`ятників встановлено у 

світі. Ось деякі з них. 

Мавпи-злодюжки
У Нью-Делі поліція затримала 

двох чоловіків, які навчили мавп крас-
ти у перехожих. Заяву на шахраїв на-
писав місцевий адвокат. Юрист їхав 
на авторікші, коли у салон підсіли два 
чоловіки з двома мавпами. Одну поса-
дили на переднє сидіння, другу поза-
ду адвоката. І поки одна відволікала, 
друга витягла з його кишень 6000 ру-
пій (понад 2200 грн). Потім уся органі-
зована злочинна група втекла.

Для виявлення зловмисників 
була проведена спеціальна опера-
ція. У результаті правоохоронцям 
удалося затримати двох злочинців на 
автобусній зупинці. Третьому вдало-
ся втекти. Мавп- «співучасниць» від-
правили до центру порятунку тварин.

Влада Індії бореться із загрозою, 
що походить від мавп. І хоча за зако-
ном 1972 року тварин заборонено 
ловити й утримувати в будинку, індійці 
нерідко ігнорують цю вимогу і дреси-
рують їх в якості вуличних злодюжок.

Знайшов викрадений 
20 років тому сейф

Австралійський шукач скарбів Лі 
Веббер відшукав у каналі Амстерда-
му викрадений сейф з колекційни-
ми монетами. Веббер зробив зна-
хідку, коли перевіряв дно за допо-
могою магніту. Йому вдалося вияви-
ти місце, де під водою знаходилися 
не менше 46 сейфів. Один з них ви-
явився настільки великим, що для 
його підйому шукачеві скарбів до-
велося найняти кран. Сейф виявив-
ся набитий монетами. Судячи з на-
пису Hortus Bonaticus 1682-1982 
Amsterdam, це були пам'ятні монети, 
випущені до ювілею амстердамсько-
го ботанічного саду. Шукач скарбів 
зв'язався з поліцією і з'ясував, що їх 
викрали понад 20 років тому.

– Кожна коштує близько 30 фун-
тів стерлінгів. Вони були зроблені 
в 1982 році, і тільки 500 штук. Це 
пам'ятні монети місцевого ботаніч-
ного саду, який називається Hortus 
Botanicus, в честь їх 300-річчя, – 
каже шукач скарбів.

Перестаньте себе свари-
ти. За все, що зробили і чого 
не зробили. Ви – людина і мо-
жете помилятися. Якщо вам 
не подобається ваше життя, 
переглянете свої пріорите-
ти і намагайтеся вести себе 
відповідно до них. А сварити 
себе - заняття деструктивне і 
абсолютно безглузде.

Прочитайте що-небудь 
з класичної літератури. 
Справжня класична літерату-
ра робить ваше життя більш 
повноцінним і допомагає 
краще зрозуміти світ. Просто 
для того, щоб читати ці кни-
ги і отримувати задоволення, 
має прийти свій час.

Вітайтеся. З усіма, з ким 
тільки можна. Зрозуміло, 
якщо живете у великому місті, 
вітатися з усіма неможливо. 
Але посміхнутися і привітати-
ся з продавцем у магазині, з 
сусідом, охоронцем в офісі – 
дієвий спосіб підняти настрій 
і запустити ланцюжок добра..

Лягайте спати раніше. 
Таку банальну пораду ви, на-
певно, чули тисячу разів. Але 

зізнайтеся чесно, чи ви це ро-
бите? А давайте просто спро-
буємо. Можливо, саме цієї 
весни у нас вийде?

Гуляйте. Ви можете гуля-
ти у незнайомому місті з ран-
ку до вечора, не відчуваючи 
втоми, відкриваючи для себе 
щось нове. А як давно ви гу-
ляли містом, в якому живе-
те? Спробуйте подивитися 
на своє місто очима туриста. 
Вибирайте місце до душі і ви-
ходьте на прогулянку, ніби ви 
тут вперше.

Співайте. Співайте в 
душі, підспівуйте улюблено-
му радіо, коли готуєте їжу, за-
ймаєтеся домашніми спра-
вами. Співайте для себе, для 
своїх дітей, друзів, чоловіка 
чи дружини. Це відмінний спо-
сіб зняти стрес, зарядитися 
енергією, відчути радість.

Почніть слухати інших 
людей. Не тільки для того, 
щоб коли вони замовкнуть, 
почати говорити самому. Не 
для того, щоб почути, яким чу-
довим співрозмовником вони 
вважають вас. Почніть слуха-

ти їх заради того, щоб почути 
їхні слова і думки, а не свою 
реакцію на них.

Почніть слухати себе. 
Що коїться у вашій душі? Чого 
хоче ваше тіло? Які думки на-
роджуються у вашій голові, 
а не нав'язані вам випуском 
теленовин, журналом і мами-
ною сусідкою? Зупиніть потік 
думок і просто прислухайте-
ся, що там у вас всередині?

Підберіть розслаблюю-
чу практику. Цей пункт до-
повнює попередній. Ви не 
зможете почути себе, якщо 
не відключитесь від повсяк-
денних турбот, проблем, три-
вог і роздумів. Йога, медита-
ція, дихальні вправи, масаж 
– знайдіть те, що допомагає 
розслабитися особисто вам. І 
не обмежуйте себе традицій-
ними методами, можливо для 
вас способом розслабитися 
стане миття посуду або виши-
вання.

Скажіть «люблю» тим, 
кого дійсно любите. Просто 
тому, що ви їх любите і хочете, 
щоб вони про це знали.

Час змінюватися на краще

Каміння, що літає. 
Каїр (Єгипет).

Пам’ятник тюбику з фарбою. Сідней (Австралія).

Гігантський 
водопровідний кран. 

Вінтертур (Швейцарія).


