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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!

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.

Зараз ви, шановні читачі, тримаєте в руках юві-
лейний 200-й номер нашої газети «Світ-інфо». Перший 
її номер вийшов 11 лютого 2012 року. В тому році ви-
йшло 15 номерів, у наступному – 7, в більшості обся-
гом 8 або 12 сторінок. А з початку 2014 року газета 
збільшила обсяг і періодичність: виходить кожні два 
тижні на 16-ти сторінках, інколи й на 20-ти. З 2015 
року газета йде в області по передплаті. 

За ці 9 з лишком років, у 200-х номерах надрукова-
но тисячі цікавих публікацій на різні теми. Головні з них 

перелічено на 4-й сторінці газети. 
Вітання з ювілеєм і велика вдячність всім, хто 

всі ці роки з газетою, завдяки кому вона виходить. 
Це наші читачі, передплатники. Це автори газети, 
люди, які її роблять, поліграфісти обласного видав-
ництва «Десна», де всі роки друкується газета, пра-
цівники пошти, які ведуть передплату і доставляють 
газету читачам. Це добродійники, спонсори, які до-
бровільними пожертвами підтримують газету. Всім – 
велике спасибі!

Наша газета: № 200Наша газета: № 200

На початку травня з Іс-
панії в Україну прийшла 
новина, яка спершу при-
вернула увагу суспіль-
ства, але досить скоро 
загубилась в інформацій-
ному потоці. У провінції 
Валенсія затримали укра-
їнця, якого розшукували 
за вбивства силовиків на 
Майдані. 

Йдеться про Дмитра 
Липового, 44-річного 
харків’янина. Він виїхав з 
України на початку 2018 
року і весь цей час пере-
бував у розшуку. Україн-
ське слідство і справді 
вважає його причетним 
до кількох смертей по той 
бік барикад.

Затримання обури-
ло частину українського 
суспільства, яка припи-
сує переслідування Ли-
пового ворогам Револю-
ції і вимагає його звіль-
нення. Але за підозрою 
харків’янину стоять ті ж 
люди, які відстоюють об-
винувачення проти «бер-
кутівців». Серед них є 
прокурори, чия репутація 
і позиція за роки роботи у 
«справах Майдану» не ви-
кликала сумнівів. 

Чому вони вирішили 
наздоганяти і майданів-
ців? 

«Українська правда» 
розповідає цю історію де-
тальніше. Ми не збирає-
мося виносити вироки і 
звинувачувати. Оцінюва-
ти дії людей під час рево-
люції складно. Вона силь-
но змінює умови, в яких 
перебувають люди, а зна-
чить і критерії оцінки.

Але ця історія – глиб-
ша, ніж може здатись на 
перший погляд. Вона не 
стільки про окремих май-
данівців, скільки про про 
політичну слабкість по-

стмайданної влади. Яка, 
ніби в дитячій грі, закри-
ває очі долонями і вдає, 
що всі навколо не бачать 
проблеми так само, як і 
вона.

«Група 
Бубенчика»

16 лютого 2014 року. В 
Україні триває Революція гід-
ності. На Майдані вже про-
щались із першими вбитими, 
за лічені дні стануться масо-
ві розстріли сотні людей. Рада 
ухвалила так звану амністію 
для учасників протестів: їх ма-
ють звільнити від пересліду-
вання.

Цього дня Віче вимагає 
негайно закрити справи про-
ти активістів, а у противному 
випадку обіцяє мирний на-
ступ до парламенту. Цим же 
днем датована справа, в якій 
пізніше і з’явиться Дмитро Ли-
повой.

Потерпілі у цій справі – 
правоохоронці та військові. 
Згодом у ній будуть розсліду-
вати загибель і поранення си-
ловиків у найзапекліший пе-
ріод – 18-20 лютого. Тоді на 
Майдані померли 13 співро-
бітників Внутрішніх військ і 
«Беркуту».

Смерті двох із них, що ста-
лась вранці 20 лютого, зараз і 
змушують нас повертатись до 
цих подій.

«Мітингувальники на 
Майдані Незалежності, мож-
ливо з будівлі консерваторії, 
відкрито застосували вогне-

пальну зброю стосовно вій-
ськовослужбовців та праців-
ників «Беркуту», –заявили 
тоді в МВС.

Ці слова критично сприй-
мались прихильниками Ре-
волюції. Адже на той момент 
саме силовики активно роз-
стрілювали протестувальни-
ків, вели вогонь на ураження 
по беззбройних майданівцях.

Однак кілька років потому 
постмайданна прокуратура 
теж говоритиме про «снайпе-
ра» у консерваторії. І саме тут 
в українській історії з’явиться 
кілька імен, зокрема, Дмитра 
Липового. 

Описане далі – версія 
слідства. Але і самі підозрю-
вані її підтверджували, хто 
частково, хто повністю.

Він періодично приїж-
джав з Харкова на столичні 
протести з кінця 2013 року. 
Тоді чоловікові було 36 ро-
ків, і судячи з реєстру підпри-
ємців, він займався дрібною 
торгівлею.

У грудні 2013 Липо-
вой приїхав у Київ на автів-
ці, взявши із собою мислив-
ський карабін «Сайга М3», на 
який мав офіційний дозвіл ще 
з 2003 року, та близько 60 па-
тронів.

У матеріалах справи 
йдеться, що машину з рушни-
цею чоловік залишив у цен-
трі міста, а зброю дістав вже 
після перших масових роз-
стрілів. 18 лютого, коли вони 
почались, Липовой вчергове 
приїхав на Майдан. І відто-
ді почав носити «Сайгу» із со-
бою.

Вранці 20 лютого, 
як стверджує слідство, 
харків’янин побачив на бал-
коні консерваторії озброєних 
людей і вирішив приєднатись 
до них. 

У цей час на Майдані три-
вало формальне перемир’я, 
про яке влада і опозиція до-
мовились напередодні. І хоча 
полум’я та вибухи з головної 
площі країни нікуди не по-
ділись, активних сутичок не 
було. Вони поновились близь-
ко 8 – 8:30 ранку. А вже мен-
ше ніж за годину спецрота 
«Беркуту» почала розстріли.

Липовой, за даними слід-
ства, піднявся на балкон кон-
серваторії до цих подій. О 
7:30 ранку він передав свою 
зброю іншому майданівцю 
– Івану Бубенчику. За твер-
дженням слідства – усвідом-
люючи, що віддає «Сайгу» для 
вбивств силовиків. 

Бубенчик значно більш 
відомий у широких колах. Він 
– уродженець Львівщини, 
слюсар за освітою і колиш-
ній розвідник ще радянсько-
го вишколу. За його словами, 
у 1989-ому воював у Нагірно-
му Карабасі. До Євромайдану 
жив у Львові цивільним жит-
тям. 

Наприкінці 2013 року 
44-річний Бубенчик приєд-
нався спершу до місцевих, а 
потім – і київських протестів, 
де вступив у лави Самообо-
рони. Сам Бубенчик, на дум-
ку слідства, виконував роль 
«снайпера у консерваторії». 
Він і сам частково підтвер-
джував це в публічних зая-
вах, про що піде мова нижче.

Згідно з матеріалами 
справи, взявши у Липового 
карабін і патрони, Бубенчик 
вийшов на балкон музичної 
академії. Там він, «обравши 
зручну для стрільби позицію», 
між 7:30 та 8:20 зробив що-
найменше 3 прицільні пострі-
ли по силовиках, що стояли 
неподалік Стели Незалежнос-
ті. Липовой у цей час, за 
домовленістю, на бал-
кон не виходив.

Між двох вогнів. 
Як розслідують вбивства силовиків на Майдані

В українському інформаційному просторі стала-
ся непересічна подія. 26 травня була продана іншому 
власникові найбільш потужна і авторитетна інтернет-
газета країни «Українська правда». Створена у квітні 
2000 року Георгієм Гонгадзе, в останній рік його жит-
тя, за кілька місяців до загибелі. 

Спершу – чому саме такою її називаю. І у нашій газеті 
«Світ-інфо» постійно друкуються матеріали «УП», звичай-
но, з належним посиланням. 

УП – це найбільш важливі теми життя України і сві-
ту, щодня. Це розгалужена система тем, рубрик, проек-
тів газети. Досить сказати, що в структурі УП вже з де-
сятиліття існує фактично як газета в газеті проект «Істо-
рична правда», який створив і беззмінно очолює відомий 
журналіст Вахтанг Кіпіані. Це спецпроекти «Європейська 
правда», «Економічна правда». Це блоги десятків найві-
доміших політиків і громадських діячів країни, де вони 
абсолютно вільно висловлюють свої погляди. Як і тисячі 
читачі УП, у своїх коментарях. І коментарі ці часто дуже 
бурхливі, де дістається і самій газеті. Повна свобода сло-
ва. А що дістається – ще Чехов колись казав: «Я не пря-
ник, щоб всім подобатися».

Це, врешті, наймасовіша інтернет-газета України. 
Щодня її читають тисячі й тисячі людей, деякі публікації – 
десятки тисяч. За тиждень це вже мільйони. Друкованим 
газетам такі тиражі і не сняться. 

То що ж відбулося на тому тижні? 26 травня влас-
ниця інтернет-газети «Українська правда» Олена При-
тула продала її Томашу Фіалі, генеральному директо-
ру української інвестиційної групи компаній Dragon 
Capital. За укладеною угодою, 100% корпоративних 
прав на видання та всі його активи переходять 
до цієї групи.

«Українська правда» 
продана

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.
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Бліц-інформ
Чернігівщина співпрацює 
з Хорватією 
Із області експортуються туди деревина та 

вироби з неї, харчові продукти, насіння олійних 
культур, іграшки, одяг. Хорватські партнери по-
ставляли на Чернігівщину насіння кукурудзи для 
сівби, вироби з чорних металів.

Успішний досвід Хорватії в соціально-еконо-
мічному розвитку країни дуже цінний для Чер-
нігівщини. На цьому наголосила очільниця об-
лдержадміністрації Анна Коваленко 24 травня 
під час візиту в Чернігів Аніци Джамич, Надзви-
чайного і Повноважного Посла Республіки Хор-
ватія в Україні і зустрічі з нею в ОДА. .

Учасники зустрічі обговорили можливості 
співпраці у туристичній сфері та економіці.

 Аніца Джамич подякувала за підтримку та 
гуманітарну допомогу, яку Україна надала Хор-
ватії для подолання наслідків землетрусу.

– На мій погляд, наші країни мають багато 
спільного і це допомагає нам краще розуміти 
один одного. Ми зацікавлені і завжди відкри-
ті до співробітництва в усіх сферах і напрям-
ках, що становлять взаємний інтерес, – сказа-
ла гостя. 

Вона також відвідала обласний філармоній-
ний центр, який має творчі зв̀ язки з Хорватією. 

Українське телебачення 
знову є на прикордонні
Потужний аналоговий передавач перекрив 

«білі плями» телевізійного покриття у прикор-
донні, у північно-східній частині області. Після 
дворічної перерви тут відновлено аналогове 
мовлення телеканалу «UA: Перший».

Трансляцію загальнонаціональної програми 
Суспільного мовлення з 10-кіловатного переда-
вача у селищі Холми Чернігівська філія Концер-
ну РРТ розпочала 15 травня. Потужність переда-
вача дозволяє забезпечити впевнений прийом 
сигналу майже на всій території Корюківського 
та Новгород-Сіверського районів, у тому числі у 
населених пунктах вздовж більш ніж 120-кіло-
метрової ділянки українсько-російського кордо-
ну. Тепер жителям прикордонної місцевості, які 
не можуть отримати стабільний сигнал цифро-
вого ТБ, гарантовано доступ до вітчизняного ін-
формаційного продукту в аналоговому форматі.

Безоплатно переданий Республікою Поль-
ща німецький телепередавач 2008 року випус-
ку було встановлено на радіотелевізійній пе-
редавальній станції «Холми» восени 2015 року 
саме для розширення вітчизняної інформацій-
ної присутності та протистояння інформаційно-
му впливу держави-агресора. Три з половиною 
роки по тому, коли Національна суспільна те-
лерадіокомпанія України припинила аналогові 
трансляції всюди, крім районів, що межують з 
тимчасово окупованими територіями, його ро-
боту було зупинено.

Обласна держадміністрація постійно пору-
шувала питання відновлення аналогового мов-
лення перед центральними органами влади та 
правлінням Національної суспільної телерадіо-
компанії України.

У квітні цього року були відновлені трансля-
ції програм «UA: Перший» з Чернігова та «UA: 
Чернігів» з Корюківки, Новгорода-Сіверського 
та Холмів.

Ще один дитячий 
будинок сімейного типу
У Корюківському районі створено ще один 

такий будинок. Родина, де виховувалось четве-
ро дітей, які залишились без батьківської опіки, 
стала новою домівкою ще для двох дітлахів.

Сьогодні в області нараховується 34 дитячі 
будинки сімейного типу (ДБСТ) та 170 прийом-
них сімей (ПС), в яких знаходиться 522 дитини 
(ДБСТ – 234 вихованці, ПС – 288 прийомних ді-
тей), або 26,0% від загальної кількості дітей-си-
ріт, дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, в області. Нині область на п’ятому місці се-
ред регіонів з найбільшою часткою дітей у ПС та 
ДБСТ.

Сімейними формами виховання (опіка, пі-
клування, дитячі будинки сімейного типу та при-
йомні сім'ї) в області охоплена 1 871 особа, що 
складає 93,2% від загальної чисельності таких 
дітей. Робота у даному напрямі триває.

У Чернігові 21 травня Об-
ласний молодіжний центр і 
регіональне представництво 
Північно-Східного міжрегіо-
нального відділу Українсько-
го інституту національної 
пам’яті організували гутірку 
«День Героїв: Симон Петлю-
ра» за участі учнів старших 
класів шкіл міста.

«В українському суспіль-
стві набуває все більшої по-
пулярності відзначення 23 
травня Дня Героїв. Уперше 
офіційно воно було запрова-
джене постановою ІІ Вели-
кого Збору ОУН у квітні 1941 
року в Кракові. Дату обрали 
не випадково. У травні за су-
перечливих обставин заги-
нув ідеолог українського са-
мостійництва Микола Міх-
новський. 23 та 25 травня 
були вбиті лідери українсько-
го визвольного руху Євген 
Коновалець та Симон Пет-
люра. З того часу Свято Ге-
роїв спочатку відзначалося 
учасниками та симпатиками 
визвольного руху в емігра-
ції, а після відновлення неза-

лежності – вже в усій Украї-
ні. З початком захисту нашої 
вітчизни в 2014 році від ро-
сійського агресора традиція 
вшанування героїв 23 трав-
ня міцнішає. На жаль, ряди 
героїв, що віддали своє жит-
тя в останні сім років, попо-
внюється чи не щодня», по-
відомив Сергій Бутко, регіо-
нальний представник УІНП в 
області.

Він розповів про життя 
Симона Петлюри, видатного 
борця за незалежність Укра-

їни в XX столітті, журналіста, 
літературного і театрального 
критика, голову Директорії, 
Головного Отамана військ і 
флоту Української Народної 
Республіки. Адже саме 22 
травня 1879 року він наро-
дився у Полтаві.

«В наш час як ніколи важ-
ливими є такі заповіти Симо-
на Петлюри, які він викрис-
талізував у добу Української 
революції 1917-1921 років», 
зазначив С. Бутко, назвавши 
ось ці заповіти.

«Ми занадто шануємо 
ціну крови, яку пролили наші 
незабутні лицарі і яка без-
перестанку до наших днів 
ллється на Україні, щоб не 
схилитися перед їхніми мо-
гилами і не додержати тих 
заповітів, що їх вони перед 
своєю смертю, або фактом 
самої своєї смерти – най-
більшої жертви для отчизни 
– переказали нам.

Виразні ці заповіти: ДЕР-
ЖАВА ВИЩА НАД ПАРТІЇ, НА-
ЦІЯ ВИЩА НАД КЛЯСИ» (15 
жовтня 1925 року).

«Стратегiя нацiональної 
боротьби, як i боротьби 
вiйськової, вимагає: бити 
в першу чергу по головно-
му вороговi, з другорядним 
потiм можна раду дати! В 
своїй дiяльностi я керувався 
думкою, що таким ворогом 
була, є i буде МОСКОВЩИНА» 
(10 травня 1926 року)».

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

21 травня в селищі Срібне та селі 
Никонівка Прилуцького району співро-
бітник Чернігівського представництва 
Українського інституту національної 
пам’яті, кандидат історичних наук Сер-
гій Горобець та голова правління гро-
мадської організації «Українська Ініці-
атива» Юрій Косенко провели культур-
но-просвітницьку акцію.

Викликав здивування підбір видань 
на книжковій виставці про Другу світо-
ву війну в центральній бібліотеці сели-
ща. Не говорячи вже про їх зміст, об-
кладинка однієї з них демонструвала 
так звану «георгіївську стрічку», забо-
ронену законом про декомунізацію. 

Гості передали бібліотеці з її 17 фі-
ліями в населених пунктах селищної 
ради видання, які побачили світ за ра-
хунок державного бюджету. Це видан-
ня УІНП: «Пам’ять роду» (16 історій ро-
дин, які пережили геноцид 1932-1933 
років); Наталка Позняк-Хоменко, «Во-
лонтери: Сила небайдужих»; «Нариси з 

історії освоєння Південної України XV–
XVIII ст.»; Ірина Рева, «Воїни Дніпра: цін-
ності, мотивації, смисли» (спогади учас-
ників російсько-української війни на 
Донбасі); настільний календар на 2021 
рік «Українські жінки ХХ століття»; комп-
лект плакатів «Визначні діячі Україн-
ської революції 1917 – 1921 років».

Юрій Косенко представив і пере-
дав у бібліотеку близько 50-ти найме-
нувань книг. Ці видання розповсю-
джуються «Українською Ініціативою» в 
рамках співпраці з урядовою органі-
зацією – Державним підприємством 
«Центр захисту інформаційного просто-
ру України» Мінкультури та інформацій-
ної політики.

Учасники культурно-просвітниць-
кої акції завітали до села Никонівка. 
Місцевий Будинок культури прикра-
шає меморіальна дошка про те, що бу-
дівля споруджена на честь 50-ї річни-
ці жовтневого перевороту. Це є публіч-
не прославлення загарбання та окупа-

ція України російським більшовицьким 
агресором.

У Будинку культури на книжковій ви-
ставці представлені видання, що оспі-
вують радянську владу, тобто злочин-
ний комуністичний тоталітарний режим.

Представники УІНП та «Української 
Ініціативи» змушені були пояснити сут-
ність порушень вимог Закону України 
«Про засудження комуністичного та на-
ціонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та за-
борону пропаганди їхньої символіки».

У Никонівці обіцяли виправити по-
милки. Побачимо…

Отже, на 30-му році незалежності 
є проблеми національної ідентичності 
окремих представників сфери культу-
ри і не тільки. 

 
Сергій БУТКО,

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Українська асоціація 
футболу атестувала на но-
вий чемпіонат країни сезо-
ну 2021-2022 років всі 13 
команд, які за підсумками 
попереднього турніру зали-
шилися в еліті, з якої вибув 
аутсайдер «Минай». Отже, 
«Десна» також отримала пе-
репустку в новий, уже чет-
вертий свій чемпіонат. Також 
атестовані дві кращі коман-
ди – переможці турніру пер-
шої ліги: «Верес» з Рівного і 
«Чорноморець» з Одеси. Ще 
одну путівку отримає третя 
команда турніру, який три-
ває. І в чемпіонаті тепер буде 
16 команд.

Головний тренер «Десни» 
Олександр Рябоконь і далі 

залишається на посаді. При-
чому, вже 9-й рік поспіль, що 
є рекордом для чемпіонату 
України, де так часто міня-
ються тренери. Можна до-
дати, що Олександр Дмитро-
вич тренував команду ще й в 
2008 році. 

В чемпіонаті, що завер-
шився, «Десна» зайняла 6 
місце, набрала 38 очок, що 
на 3 менше, ніж у клубів на 4 
і 5 місцях, натомість аж на 8 
очок більше від команди на 7 
місці. Наші забили 38 м`ячів, 
пропустили 32. 

Кращий бомбардир клубу 
– Андрій Тотовицький, забив 
9 м`ячів. 7 на рахунку Пили-
па Будківського. Найбільше 
матчів у турнірі зіграли капі-

тан команди Владислав Огі-
ря – 27, причому майже без 
замін, а також Олексій Гуцу-
ляк, теж 27. По 25 матчів зі-
грали Юхим Конопля та Єгор 
Картушов, 24 – Владислав 
Калитвинцев. 

Команду чекає значне 
оновлення. У ряду футболіс-
тів завершився контракт з 
клубом. Хоча декого «Десні» 
варто б зберегти, запропо-
нувавши нові контракти.

Йонас Тамм, захисник 
команди і збірної Естонії, за 
яку зіграв 36 матчів і забив 
3 голи, перейшов у полтав-
ську «Ворсклу». В «Десні» він 
виступав з січня 2020 року, 
півтора сезони. 

Пішов з клубу, але поки 

що не визначився з новим 
Максим Імереков. Він ви-
хованець футбольної шко-
ли «Шахтаря», грав у кількох 
клубах. За «Десну» виступав 
з вересня 2018 року, був од-
ним з основних захисників 
команди. Провів 61 матч, за-
бив 4 м`ячі. 

Павло Полегенько пе-
рейшов в «Інгулець». За наш 
клуб виступав з осені 2020 
року, провів 10 матчів.

До Дня Героїв згадали заповіти Симона Петлюри

А як же національна ідентичність 
та історична пам`ять? 

«Десна»: підсумки сезону, 
підготовка до нового
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Бліц-інформМистецька панорама

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

на підтримку діяльності Чернігівського благодійного 
фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допо-
магає українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими реквізи-
тами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука Олек-
сандра: 5168 7456 0409 2962. 

12 громад області пройшли 
відбір програми 
«U-LEAD з Європою»
Завершився відбір громад для участі у навчаль-

ній програмі Програми «U-LEAD з Європою» «Кроки 
для спеціалістів» на тему «Просторове планування та 
управління природними ресурсами». На Чернігівщині 
відібрали Куликівську, Семенівську, Деснянську, Сріб-
нянську, Сухополов’янську, Любецьку, Новобасанську, 
Менську, Прилуцьку, Киїнську, Сосницьку та Седнів-
ську громади. Всього в Україні відібрали 225 громад.

«Просторове планування та ефективне управлін-
ня ресурсами дозволяє посилити фінансову спромож-
ність громад та використовувати природні активи гро-
мади з максимальною користю для її розвитку», наго-
лошує Ірина Кудрик, керівниця Чернігівського регіо-
нального офісу Програми «U-LEAD з Європою».

У травні та червні для відібраних громад прово-
дять семінари по просторовому плануванню, а та-
кож на тему – земля та інші природні ресурси в гро-
мадах.

Програма для України з розширення прав і мож-
ливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку 
«U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його 
державами-членами Німеччиною, Польщею, Шве-
цією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки 
України на її шляху до зміцнення місцевого самовря-
дування. 

Чернігівській міській школі 
мистецтв присвоєне 
ім’я Любомира Боднарука
Рішення про присвоєння комунальному закладу 

імені Любомира Боднарука прийняли на засіданні се-
сії міської ради 27 травня. Любомир Мирославович 
Боднарук – заслужений діяч мистецтв України, кава-
лер ордена «За заслуги» ІI ступеня, почесний громадя-
нин міста Чернігова. Зробив значний внесок у розви-
ток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного 
життя.

Він народився на Тернопільщині, у місті Чорткові. 
Але з 1979 року життя і творча діяльність митця нероз-
ривно пов'язані з Черніговом Любомир Боднарук по-
хований у Чернігові.

Акція для дітей «Запобігти. 
Врятувати. Допомогти»
У навчальному закладі «Чернігівський ліцей» в об-

ласному центрі представники екстрених служб про-
вели цю пізнавальну акцію. Були представлені чоти-
ри навчальні локації, зокрема пожежно-рятувальних 
та піротехнічних робіт - від Головного управління ДСНС 

України у області, надання першої невідкладної допо-
моги постраждалим – від обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф, а також 
захисту населення під час пожеж і аварій - від навчаль-
но-методичного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності.

Діти вивчали правила пожежної та безпеки життє-
діяльності, пожежно-рятувальне та спеціальне облад-
нання, його призначення, власноруч гасили умовну по-
жежу, ознайомились діями у разі виявлення вибухоне-
безпечних або підозрілих предметів, надавали першу 
домедичну допомогу постраждалим, використовували 
індивідуальні засоби захисту. 

Оркестр «Філармонія» – 
у Всеукраїнському 

фестивалі 
«Травневі музичні зустрічі»

Фестиваль в онлайн-режимі протягом трав-
ня проходив у Кропивницькому на базі Кірово-
градської обласної філармонії. А 28 травня від-
бувся гала-концерт його учасників. 

Крім Академічного симфонічного оркестру 
«Філармонія» обласного філармонійного цен-
тру (художній керівник та головний диригент – 
заслужений діяч мистецтв України Микола Су-
кач), у цьому XXV форумі класичної музики взя-
ли участь майже 40 відомих українських колек-
тивів.

Фестиваль проходив дистанційно, був по-
кликаний активізувати використання діджитал-
технології у мистецькому спілкуванні. 

Наш оркестр «Філармонія» представив Сим-
фонію №3 «Героїчна», оп.55 Людвіга ван Бетхо-
вена. 

День вишиванки: підсумки 
конкурсу та показ мод

У бібліотеці відсвяткували Всес-
вітній День вишиванки. Нагородили 
переможців проведеного бібліотекою 
конкурсу мальованих листівок «Виши-
вана моя Україна» – про роль виши-
ванки в житті своєї родини та рідного 
краю. 

На конкурс надійшло понад три де-
сятки робіт. Перші місця зайняли такі 
учасники (по вікових групах): молод-
ша – Яна Мороз; середня – Кіра Куль-
гейко; старша – Валерія Брей, Со-
фія Ющенко. Гран-прі журі присудило 
Дар'ї Ковтун.

Переможців нагородили диплома-

ми та призами, а з їхніх робіт надруку-
вали комплект сувенірних листівок.

Гостям свята продемонстрували 
документальний фільм Лесі Воронюк 
про українську вишиванку «Спадок на-
ції», а для школярів провели екскурсію 
в бібліотечному музеї-світлиці.

Святкову атмосферу створив по-
каз колекції «Етномода» (на фото) від 
Театру мод при Вищому професійному 
училищі побутового обслуговування. 
(керівник Марина Гойденко).

Переможці конкурсу 
«Під знаком Симаргла»

Урочисте нагородження лауреатів 
Першого літературного конкурсу тво-
рів про Чернігів «Під знаком Симар-
гла» пройшло у бібліотеці 28 травня. 
Конкурс був приурочений до 398 річ-
ниці надання Чернігову Магдебурзь-
кого права. 

На адресу оргкомітету надійшло 
близько чотирьох десятків творів від 
учасників віком від 8 до 25 років із 
Чернігова, Києва, Харкова, Херсона, 
Остра, Вінницької та Дніпропетров-
ської областей, з Мілану (Італія). 

Журі визначило 16 переможців у 
трьох вікових групах та в двох номіна-
ціях «Поезія» та «Проза». Ось перемож-
ці конкурсу. 

Молодша група, номінація проза: 
Камілла Карпенко (смт. Васильківка, 
Дніпропетровська обл.), за есей «Під 
знаком Симаргла».

Молодша група, поезія: І місце в 
цій номінації журі вирішило не прису-
джувати; ІІ місце – Єсенія Ковальова 

(Остер), за добірку віршів про Черні-
гів; Олена Потіпака (Чернігів), за вірш 
«Екскурсія по Чернігову».

Середня група, проза: Софія Фе-
дорова (м. Хмільник, Вінницька об-
ласть), за есей «Фарби Десни»; Марія 
Нестеренко (Херсон),  за казку «Два 
світи».

Середня группа, поезія: І та ІІ міс-
ця журі вирішило не присуджувати; ІІІ 
місце розділили Роман та Богдан Све-
тюхи (Чернігів), за добірку віршів.

Старша группа, проза: Євгеній 
Черній (Мілан, Італія), за новеллу «Гіп-
нагогія».

Старша группа, поезія: І та ІІ міс-
ця журі вирішило не присуджувати; ІІІ 
місце – Ілля Єрмак (Харків), за вірш 
«Антонієві печери».

Переможці, призери отримали ди-
пломи та подарунки, зокрема, книги 
профессора Сергія Леп'явка «Черні-
гів. Історія міста». А переможці у мо-
лодшій та середній группах – ще й сер-
тифікати на навчання у дитячій літера-
турній школі «Кошлатий Борушко» при 
бібліотеці, яка стартує в червні.

Нагороди лауреатам вручали Ан-
дрій Дериземля, начальник управлін-
ня сім'ї, молоді та спорту міськради, 
яке виступило співорганізатором кон-
курсу, меценат конкурсу, депутат місь-
кої ради Наталія Хольченкова та про-
фессор, доктор історичних наук Сергій 
Леп'явко.

Коментує директорка міської Цен-
тральної бібліотечної системи, канди-
дат філологічних наук Людмила Зіне-
вич:

«Шлях до організації літератур-
ного конкурсу творів про Чернігів 
був тернистим: 2 роки ми шукали хоч 
якусь підтримку нашої ідеї – актуалі-
зувати історію, традицію, красу міста 
в літературній творчості молоді, на-
віть подавалися на Бюджет участі. І 
ось нарешті завдяки підтримці Управ-
ління у справах сім’ї, молоді та спорту 
міської ради та її очільнику Андрію Де-
риземлі, меценатам Наталії Хольчен-
ковій та Олександрові Ясенчуку кон-
курс «Під знаком Симаргла» фінішу-
вав. Результати вразили і кількістю, 
і якістю. Вдячна усім, хто уможливив 
це свято творчості, Чернігова й юних 
талантів.»

Артисти – для оборонців Чернігівщини
У травні в області пройшли двотижневі навчальні збори з територіальної обо-

рони, в яких беруть участь близько двох тисяч військовозобов’язаних оперативно-
го резерву бригади територіальної оборони оперативного командування «Північ». 
Артисти обласного філармонійного центру з виступили з шефськими концертами 
перед учасниками зборів у Ніжинському, Прилуцькому та Корюківському районах. 

Виступили перед воїнами
89 років виповнилося Державному науково-випробувальному центру Зброй-

них Сил України. Він став головною організацією з проведення випробувань 
озброєння та забезпечення навчань військ. У травні 2014 року, у зв’язку з окупа-
цією Криму Російською Федерацією, ДНВЦ ЗСУ був передислокований звідти до 
Чернігова.

21 травня у обласному філармонійному центрі пройшли урочистості з нагоди 
89-річчя Центру та Дня науки. Святкову концертну програму показали Академічний 
народний хор центру, солісти – заслужені артисти України Володимир Гришин, Сер-
гій Сулімовський, а також Марина Коваленко, Яна Корольова, Наталія Липницька, 
Олександр Лузан, В’ячеслав Мацвійко, Вікторія Олійник, Макс Пузан, Театр танцю 
«Екватор».

Прес-центр обласного філармонійного центру 
фестивалів та концертних програм

Чернігівська міська бібліотека ім. М. Коцюбинського
Писанки Чернігівщини
25 травня в бібліотеці художник Ана-

толій Семенцов представив своє видан-
ня – фотоальбом «Писанки Чернігівщини». 
Натхненником автора стали майстрині-пи-
санкарки Чернігівщини, які прагнуть пере-
дати свої знання й досвід прийдешнім по-
колінням. Тому книга присвячена дітям. 
Автор ретельно дослідив кодовану симво-
ліку писанки, історію її існування, дав ілю-
стрований майстер-клас з виготовлення 
чернігівської писанки.

Анатолій Семенцов сподівається, що 
обов’язково знайдуться краєзнавці, які 
дослідять історію і техніку писанкарства в 
інших районах Чернігівської області, і по-
дібні альбоми писанок будуть створені для 
використання майстрами.

Новий альбом подано на обласний 
конкурс «Книга року 2020».

Нова книжка Ліни Ланської
У бібліотеці відбулося представлення 

збірки віршованих молитов чернігівської 
поетеси Ліни Ланської «Цілую Твій поділ». 
Вірші звучали у виконанні авторськосму, а 
також чернігівських поетес Валентини Гро-
мової та Лариси Дущак. Присутні перегля-
нули відео-розповідь про книгу від літера-
турознавця, кандидата педагогічних наук 
Ірини Небеленчук (м. Кропивницький). Ро-
дзинкою презентації стало акапельне ви-
конання Ліною Ланською пісень на свої ві-
рші. 

Ознайомитися зі збіркою можна в бі-
бліотеці.

Творчий вечір 
Петра Антоненка

26 травня в бібліотеці відбувся вже 
третій вечір редактора нашої газети Петра 
Антоненка «Поезія музики, музика поезії». 
Перші два з цього циклу пройшли у жовтні 
і грудні 2019 року. Повні записи їх є в Ін-
тернеті, в Ютубі, за посиланням на прізви-
ще автора. Як і на попередніх вечорах, наш 
редактор читав свою прозу, виконував піс-
ні, написані ним на поезії Ліни Костенко, 
білоруських поетів Алєся Бєлого, Євгенії 
Яніщиц (білоруською мовою), а також свої 
бардівські пісні на власні вірші. 

Вечір пройшов у рамках заняття Без-
коштовних курсів української мови, що ді-
ють при бібліотеці. 

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт діє в Чер-
нігові вже 6-й рік. Останні два роки курси 
працюють при міській бібліотеці. 

Розклад занять курсів: середа і чет-
вер 17. 30, субота – 10. 00. Бібліотека ім. 
Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22). Тел. 
для довідок та запису на курси: 675-043, 
775-156.
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Бліц-інформ
СБУ блокувала діяльність 
ботоферми, яку адміністрували 
з країни-агресора
Кіберфахівці Служби безпеки України у Чернігові 

припинили діяльність ботоферми. Діями виконавців, які 
використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів, дистан-
ційно керували організатори з РФ.

Співробітники спецслужби встановили, що через бото-
ферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для 
створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, 
вони розміщували повідомлення для дискредитації укра-
їнської влади і закликали до повалення конституційного 
ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про 
мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

Виконавці використовували спеціалізований апа-
ратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здій-
снювали трансакції у санкційних електронних платіжних 
системах.

Під час обшуку за місцем проживання організатора, 
де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили:

сім 16-ти канальних GSM-шлюзів;
2 SIM-банки на 128 карток кожен;
370 сім-карток російського мобільного оператора;
3 ноутбуки, через які здійснювалось керування теле-

комобладнанням ботоферми.
Триває досудове слідство.
Заходи із викриття протиправної діяльності проводи-

ли кіберфахівці Управління СБ України у Чернігівській об-
ласті у взаємодії зі слідчими ГУ Нацполіції під процесуаль-
ним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури.

СБУ викрила незаконне 
зберігання вогнепальної 
зброї та боєприпасів
Співробітники Служби безпеки України викрили 

мешканця Чернігівської області, який незаконно збері-
гав вогнепальну зброю та боєприпаси. 

Оперативники спецслужби встановили, що праців-
ник одного з мисливсько-риболовецьких підприємств 
приховав у адміністративній будівлі за місцем роботи 
нарізну і гладкоствольну вогнепальну зброю, на яку не 
мав відповідних дозвільних документів. За наявною ін-
формацією, зловмисник планував налагодити нелегаль-
ний продажу зброї та боєприпасів представникам кримі-
нальних кіл.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили: 
пістолет Макарова та 2 магазини до нього;
нарізну гвинтівку (ТОЗ-8);
2 гладкоствольні рушниці;
травматичний пістолет (ПСШ-790);
понад 500 набоїв різного калібру.
Вилучену зброя і боєприпаси направлено для прове-

дення експертиз.
У межах кримінального провадження, розпочатого 

за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойови-
ми припасами або вибуховими речовинами) Криміналь-
ного кодексу України, вирішується питання щодо оголо-
шення зловмиснику про підозру. Перевіряється інформа-
ція щодо причетності до протиправної діяльності інших 
осіб та джерел незаконного надходження зброї.

Викриття зловмисника проводилось спільно з Націо-
нальною поліцією під процесуальним керівництвом про-
куратури Чернігівської області.

Пресслужба СБ України в Чернігівській області

9 років позбавлення волі 
інтернет-шахраєві
Слідчі чернігівської поліції спільно з відділом протидії 

кіберзлочинам Чернігівщини розплутали злочинну схему 
систематичного викрадення грошей, побудовану черні-
гівцем під час відбуття покарання у колонії.

Протягом квітня-червня 2020 року до поліції надій-
шло кілька схожих заяв від жителів Чернігова та облас-
ті. Всі потерпілі під час покупок в інтернеті на популярно-
му сайті безкоштовних оголошень втратили гроші зі своїх 
банківських карток. Загальна сума збитків громадян ста-
новить близько 150 тисяч гривень. Всі вони мали справу 
з одним і тим же продавцем сільгосптехніки.

Поліцейські викрили цього недобросовісного про-
давця, який відбував восьмирічний термін покарання у 
виправній колонії на Київщині за нанесення тяжких ті-
лесних ушкоджень.

Працівники поліції провели обшук за місцем відбу-
вання покарання зловмисника та вилучили мобільний 
телефон, який використовувався у протиправній діяль-
ності.

У січні правоохоронці оголосили фігуранту про під-
озру у вчиненні правопорушення, передбаченого части-
ною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шах-
райство).

Днями Деснянський районний суд у м. Чернігові вра-
хував невідбуту частину покарання за попереднім виро-
ком громадянина та засудив його до 9 років позбавлен-
ня волі.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

Загалом у 200 номерах га-
зети надруковано тисячі ціка-
вих матеріалів. Тому подаємо 
перелік лише основних. Ви лег-
ко зможете їх знайти і прочита-
ти (також скопіювати) на сайті 
газети за адресою http://svit11.
wordpress.com. Вказуємо номе-
ри газети і дату виходу.

2012 рік
№ 1, 11. 02: Володимир 

В’ятрович. Чорнобиль: запла-
нована трагедія. 

Вахтанг Кіпіані. Таємниці 
«Майстра і Маргарити».

№ 2, 25. 02: Вахтанг Кіпіані. 
Олександр Довженко: розсе-
кречені документи спецслужб.

№ 4, 7. 04: Петро Антонен-
ко. Горбачов: часи перемін.

№ 5, 22. 04: Василь Овсієн-
ко. КДБ проти дисидентів. 

№ 7, 19. 05: Володимир 
В’ятрович. Комуністичний ре-
жим проти культури.

№ 9, 27. 06: Володимир Во-
лодько. Ідеолог Прокопович. 
(Цикл «Українці, які творили іс-
торію»). 

№ 10, 14. 07: Володимир 
Володько. Універсальний бю-
рократ Безбородько.

№ 11, 4. 08: Володимир Во-
лодько. Кочубей: реформатор 
без реформ.

№ 12, 29. 09: Віктор Миро-
ненко: «Часи перемін приносять 
нам свободу духу».

№ 14, 17.11: Чапаєв, як і 
Щорс, був знищений своїми ж, 
червоними.

2013 рік
№ 16, 23. 02: Володимир 

Рапопорт. Крах Радянського 
Союзу. (№№ 16 – 18).

2014 рік
№ 26, 27. 02: Очищення 

Майданом. 
Сергій Леп’явко. Коротка іс-

торія Чернігова. (№№ 26 – 32).
№ 28, 27. 03: Петро Воль-

вач. Росія довела Крим до злид-
нів і у 1954 році передала ряту-
вати його Україні. 

№ 29, 10. 04: Микола Ся-
дристий. Природа тоталітаризму 
однакова – чи це фашизм, чи ко-
мунізм. ¬¬

№ 30, 24. 04: Український 
самвидав. Заборонена поезія 
Володимира Сосюри, Ліни Кос-
тенко, Василя Симоненка, Мико-
ли Холодного.

№ 34, 26. 06: Данило Янев-
ський. Загублена історія втраче-
ної держави. (№№ 34 – 38).

№ 39, 25. 09: Петро Анто-
ненко. Від Рюрика до Миколи ІІ. 
На престолах Києва й Москви. 
Історичне дослідження. (№№ 39 
– 57).

Петро Седень. У наркотич-
ному чаду. (Цикл інтерв’ю ліка-
ря). 

№ 40, 9. 10: Петро Седень. 
«Наливаймо, браття…» А наві-
що? 

№ 41, 23. 10: Петро Седень. 
Обкурені тютюновим димом.

№ 42, 6. 11: Пам’ятники Ле-
ніну, ленінцям та іншим, які мали 
бути демонтовані на Чернігівщи-
ні ще 1992 року, згідно рішення 
обласної влади. Повний список. 

№ 43, 20. 11: Крах комуно-
радянської імперії СРСР. (У №№ 
43 – 47). 

2015 рік
№ 48, 5.02: Петро Антонен-

ко. Окуповані ідолами. Чиї «ге-
рої» на Алеї Героїв Чернігова? 

Музеї і заповідники Черні-
гівщини. Просвітницький проект. 
(Публікації протягом півріччя).

№ 49, 19. 02: Григорій Само-
йленко, Олександр Самойлен-
ко. Ніжин – європейське місто. 
(№№ 49 – 54).

№ 52, 2. 04: Перебудова: 30 
років дороги.

Золотий фонд української 
естради. Просвітницький про-
ект. (Продовжується). 

№ 55, 21. 05: Доповідь Нєм-
цова: Путін. Війна. (У №№ 55, 
56). 

№ 57, 18. 06: Олена Наумо-
ва. Український самвидав: під-
пільна література як спротив то-
талітаризмові. (№№ 57 – 59). 

№ 58, 9. 07: Борис Домоць-
кий. Новгород-Сіверський – єв-
ропейське місто. (№№ 58 – 61 і 
63 – 65). 

№ 61, 20. 08: Олександер 
Колянчук. Українські емігран-
ти в польській науці і культурі. (У 
№№ 61 – 63). 

№ 62, 3. 09: Іван Багряний. 
Чому я не хочу повертатися в 
СРСР?

Сергій Горобець. Хроніка ві-
йни більшовиків з народом на 
Чернігівщині. (№№ 62—72).

№ 64, 8. 10: Євген Захаров. 
Дисидентський рух в Україні. 
(№№ 64, 65).

№ 67, 19. 11: Петро Анто-
ненко. Освідчення Польщі. №№ 
67, 68). 

№ 69, 17. 12: Цензура в 
СРСР. ( №№ 69 – 72). 

2016 рік
№ 70, 7. 01: Партійний цирк 

України.
№ 71, 21. 01: Розстріляна 

українська література. 
№ 84, 03. 08: Батурин – 

Гетьманська столиця. (Просвіт-
ницький проект. Продовжуєть-
ся).

№ 92, 01. 12: Славні містеч-
ка Чернігівщини. Доля колишніх 
райцентрів. (У кількох номерах)

2017 рік
№ 97, 16. 02: Володимир 

Бойко, Тамара Демченко, Окса-
на Оніщенко. 1917 рік на Черні-
гівщині. (Книга, №№ 97–108).

№ 99, 16. 03: Сім чудес світу 
(і в наступних номерах).

№ 107, 20. 07: Петро Анто-
ненко. Американська фантазія 
(№№ 107–111).

№ 109, 17. 08: Сергій Пав-
ленко. Книга. «Опозиція на Чер-
нігівщині» (і в наступних номе-
рах).

№ 110, 1. 09: Чернігівський 
Євромайдан. (№№ 110 – 113).

№ 114, 2. 11: Велика Жов-
тнева кривава революція. ( №№ 
114 і 115).

2018 рік
№ 124, 5. 04: Сергій Го-

робець. Хроніки області часів 
сталінізму(і в наступних номе-
рах).

№ 125, 19. 04: Ярослав Фай-
зулін. «Не таємно»: розсекречені 
документи про вбивство Симона 
Петлюри. (№№ 125 –128). 

№ 130, 5. 07: Ніжин древній і 
юний. (№№ 130 – 133).

№ 139, 15. 11: Ісак Мойсе-
йович Клейнер: дорога життя 
(№№ 139 –142). 

№ 141, 20. 12: Прилуки 
крізь століття. (№№ 141 – 143).

2019 рік
№ 142, 3. 01: Олег Коцарев. 

Іван Багряний. Біг над прірвою 
від Охтирки до Нового Ульма. 
(№№ 142 – 144).

№ 146, 7. 03: Володимир 
Бірчак, Сергій Рябенко. Підлі ві-
йни Росії (№№ 146 – 148) 

№ 147, 21. 03: Петро Анто-
ненко. Народний Рух України: 
20-річчя розколу і занепаду. 

№ 150, 2. 05: Софія Русова: 
Мої спомини (№№ 150 - 151). 

№ 156, 1. 08: Злочини «брат-
нього народу»: Московія-Росія – 
проти України.(№№ 156, 157). 

№ 159, 19. 09: Олександр 
Зінченко. Щорс. Таємниця смер-
ті та початок міфу. (І в № 160). 

№ 164, 5. 12: Станіслав 
Кульчицький. Золото кайзера 
на службі Владіміра Лєніна. 

Тетяна Ярмощук, Михайло 
Агєєв. 30 років падіння комуніз-
му в Європі.

2020 рік
№ 168, 6. 02: Наш древній 

Чернігів. (№№ 168 –172).
№ 172, 2. 04: Юрій Каганов. 

«Останкінський шприц» і україн-
ський глядач: радянське телеба-
чення у 1950-1980-х роках». (І в 
№ 173).

№ 175, 21. 05: Володимир 
Сапон. Меди і полини історії. (Пу-
блікація книги триває).

№ 177, 18. 06: Володимир 
Воронов. «Таємно, шифром!». Як 
Ленін ховав документальні сліди 
своїх злочинів.

№ 181, 20. 08: Сергій Пав-
ленко. «Матеріали до історії, ет-
нографії Чернігово-Сіверщини». (І 
в наступних кількох номерах).

№ 187, 19. 11: Петро Анто-
ненко 15-річчя чвар переможців 
першого Майдану.

№ 189, 17. 12: Петро Анто-
ненко. Касетний скандал Укра-
їни: 20-річчя таємниці і трагедії. 

Соня Лукашова. Плівки 
Мельниченка. П'єса у 5 діях, 20 
роках і мільйонах людських доль.
(І в № 190).

2021 рік
№ 192, 4. 02: «Жерти нема 

чого і свято в голову не лізе». З іс-
торії СРСР. (І в № 193)

№ 196, 1. 04. Петро Антонен-
ко. Українське село треба вже ря-
тувати. 

Станіслав Цалик. Чому ста-
лася Куренівська трагедія і як 
сховали тисячі загиблих киян.

№ 197, 15. 04: Олександр Го-
гун. Як гартувалася сталінщина. 
Військовий комунізм і загибель 
мільйонів.

№ 198, 6. 05: Дмитро Полю-
хович. Від «трудових армій» до 
плати за яблуні. Як у СРСР душили 
селян податками і повинностями.

№ 199, 20. 05: Дмитро Бар-
кар, Наталія Петрук. Палац не 
лише для Путіна: маєтки можно-
владців України, знайдені журна-
лістами.

Література в газеті
З першого номера наша га-

зета веде літературну тему, в 
кожному номері літературна 
або літературна-мистецька сто-
рінка, інколи й дві. Це розповіді 
про письменників Чернігівщи-
ни, України, світу, про їхню твор-
чість, їхні твори – проза і поезія. 
Ось про кого розповіла наша га-
зета, друкувала їхні твори. Вка-
зуються номери газети.

Світ
Анна Ахматова, № 123.
Алєсь Бєли, 6, 192, 200. В 

оригіналі, білоруською.
Буало-Нарсежак, 1, 46, 56, 

61.
Михайло Булгаков, 1.
Іван Бунін, 42.
Ярослав Гашек, 32. 42, 58, 

105.
О. Генрі, 14, 25, 63, 74, 91, 

115 – 117.
Джером Клапка Джером, 

127.
Антуан де Сент-Екзюпері, 

150.
Євген Євтушенко, 33.
Фазіль Іскандер, 86.
Вілкі Коллінз, 107.
Артур Конан-Дойл, 70.
Ярослав Івашкевич, 151.
Агата Крісті, 4, 5 – 7, 39 – 

41, 81, 93, 105 – 106, 129 – 131, 
153 – 154, 165. 

Джек Лондон, 97.
Маріо Варгас Льоса, 134.
Габріель Гарсіа Маркес, 

30,100.
Гі де Мопассан, 24, 54, 72, 

75, 64, 137, 185.
Володимир Орлов, 27, 50 – 

51. В оригіналі, білоруською.

Едгар По, 194.
Болєслав Прус, 156.
Еріх Марія Ремарк, 53, 136, 

143, 191.
Генрік Сенкевич, 154.
Олександр Солженіцин, 29.
Марк Твен, 45.
Ернест Хемінгуей, 113.
Стефан Цвейг, 47, 157
Карел Чапек, 49, 31, 108.
Гілберт Честертон, 96.
Антон Чехов, 149.
Шолом-Алейхем, 80.
Бернард Шоу, 141.
Євгенія Яніщиц, 53, 54, 139. 

В оригіналі, білоруською.

Україна
Ганна Барвінок, 198.
Степан Васильченко, 148.
Остап Вишня, 164.
Марко Вороний, 152.
Павло Глазовий, 184.
Лесь Гомін, 171.
Олесь Гончар, 119.
Леонід Горлач, 196.
Грицько Григоренко, 198.
Євген Гуцало, 176, 198. 
Олександр Довженко, 2, 

13, 38, 101.
Михайло Драй-Хмара, 165.
Іван Драч, 89.
Володимир Дрозд, 36, 37, 

157, 187.
Любов Забашта, 148. 
Майк Йогансен, 71, 187.
Григорій Коваленко, 191.
Ліна Костенко, 170.
Єваген Маланюк, 172.
Панас Мирний, 153.
Павло Мовчан, 35, 155.
Іван Нечуй-Левицький, 125.
Борис Олійник, 65.
Валеріан Підмогильний, 

169.
Володимир Самійленко, 26, 

171. 
Михайло Семенко, 122
Степан Смаль-Стоцький, 

171.
Володимир Сосюра, 11.
Василь Стус, 166.
Павло Тичина, 145.
Іван Франко, 135, 183.

Українська діаспора
Іван Багряний, 17, 69, 93, 

113, 142.
Олег Зуєвський, 158.
Петро Карпенко-Криниця, 

98, 117.
Наталена Королева, 102.
Оксана Лятуринська, 100.
Василь Софронів-Левиць-

кий, 160.
Богдан-Ігор Антонич, 163. 

Чернігівщина
Микола Адаменко, 94, 188.
Петро Антоненко, 10, 34 – 

35, 57, 87, 109 – 110, 177.
Валентина Грибенко, 196.
Валентина Громова. 197.
Олександр Деко, 173.
Петро Дідович, 186.
Людмила Зіневич, 197. 
Аркадій Казка, 181.
Володимир Кезля, 178. 
Микола Клочко, 48, 60,114.
Віталій Корж, 144, 146, 148.
Ірина Кулаковська, 197, 

200.
Дмитро Куровський, 183.
Ліна Ланська, 197.
Кость Москалець, 62.
Валентина Мастєрова, 121, 

133. 
Любов Пономаренко, 175.
Олена Терещенко, 189, 197.
Володимир Фриз, 43, 84, 

104.
Наталка Фурса, 181, 200.
Тетяна Череп-Пероганич, 

76,179
Василь Чумак, 192.
Василь Чухліб, 179.
Володимир Шкварчук, 180.
Анатолій Шкуліпа, 182.
Літературна Прилуччи-

на: Микола Турківський, Оле-
на Шульга, Микола Ткаченко, 
Ніна Ткаченко, Євген Постуль-
га, 195.

Це надруковане в нашій газеті 
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20 лютого на про-
владному боці барикад 

загалом загинули четверо 
осіб. У двох із них, на думку слід-

ства, поцілив «стрілок з консерва-
торії». Це були «ВВшник» Сергій Спи-
чак і чернігівський «беркутівець» 
Володимир Зубко.

Перший помер від поранення 
стегна, другий – грудей і живота. 
Третя куля влучила в плече та груд-
ну клітку ще одного службовця Вну-
трішніх військ, який вижив.

Ці троє силовиків і стали потер-
пілими у справі так званої «групи 
Бубенчика». Офіційних підозр біль-
ше нікому не вручали, але в розслі-
дуванні фігурували ще кілька десят-
ків осіб.

«Встановлена загалом група – 
більше 20 осіб, які перевірялися на 
причетність до вбивств та поранень 
правоохоронців того дня. Зокре-
ма перевірялися той самий Зеновій 
Парасюк і його син (нардеп Воло-
димир Парасюк – УП). Встановле-
на у більшості зброя, яка викорис-
товувалася», – пригадує колишній 
керівник Управління спецрозсліду-
вань Ген прокуратури Сергій Горба-
тюк.

Це управління створили в грудні 
2014 році для розслідування злочи-
нів режиму Януковича. Воно одразу 
забрало собі і справу про вбивства 
силовиків, яку до цього вело МВС. 
Горбатюк пояснює коротко: «не-
можливо встановити істину якщо 
розслідувати окремо події, що від-
буваються в один час і в одному міс-
ці, тобто повністю пов'язані між со-
бою».

Розповідь героя 
чи явка з повинною

Лютий 2016 року. Росія окупува-
ла Крим і розв’язала війну на Сході 
України. Наближаються другі роко-
вини вбивств на Майдані.

Іван Бубенчик – боєць АТО, куди 
пішов у складі добробату «Дніпро-1». 
Кількома місяцями потому він отри-
має ордени «За Мужність» ІІІ ступеня 
та «За оборону країни».

У мережі з’являються кілька 
інтерв'ю Бубенчика про події дворіч-
ної давнини.

«Під ранок 20 лютого приїхав 
хлопець, приніс автомат Калашни-
кова в сумці з-під тенісної ракетки і 
сімдесят п'ять патронів», – говорив 
Бубенчик виданню «Bird in Flight» 
пригадуючи, як перед тим молив-
ся, щоб на Майдані з’явились 40 чи 
хоча б 20 автоматів.

«Хлопець», тобто Липовой, за 
словами Бубенчика сказав, що сам 
взяти зброю в руки не може і запро-
понував її тому, хто готовий піти на 
такий крок.

У розмові із місцевим львів-
ським телебаченням колишній май-
данівець розповідав, що діяв не са-
мостійно. Але імена «друзів», які до-
помогали, не називав.

У документальному фільмі 
«Бранці» він згадував, як заходив у 
консерваторію разом із Володими-
ром Парасюком, показував місце, з 
якого стріляв і жалкував, що не вда-
лось «ліквідувати Януковича».

Розповідь Бубенчика у загаль-
них рисах співпадає з версією слід-
ства, але є й відмінності.

«Я вибирав тих, хто командував. 
Чути не міг, але бачив жестикуляцію. 
Відстань невелика, тому на двох ко-
мандирів потрібні були тільки два по-
стріли».

Підстрелені Спичак і Зубко ко-
мандирами, принаймні, формаль-

но, не були. Перший служив у званні 
прапорщика і значився помічником 
начальника війського наряду, навід-
ником кулемету БТР. Другий – сер-
жантом міліції.

Матеріалам справи суперечать 
слова Бубенчика, що він нібито вбив 
силовиків у потилицю, а в руках три-
мав автомат АК-74. Його версія, ви-
словлена в інтерв’ю, також мала 
продовження:

«Решту мені не потрібно було 
вбивати, тільки поранити в ноги. Я 
вийшов з Консерваторії і став руха-
тися уздовж барикад. Стріляв, ство-
рюючи видимість, ніби у нас двад-
цять-сорок автоматів… Дійшов до 
Будинку профспілок, і там патрони 
скінчилися. Але «сарафанне радіо» 
вже спрацювало, і міліція побігла».

За даними слідства, після по-
стрілів частина силовиків і справ-
ді відступила. А саме ті дві військо-
ві частини, в які потрапили кулі. Але 
ця перемога була недовгою – уже за 
годину почались розстріли. 

Своїх зізнань Бубенчик не со-
ромився: «Мої жертви – це злочин-
ці, вороги. Я повинен говорити, щоб 
інші люди знали, що робити з воро-
гами».

Як, наприклад, і екснардеп Па-
расюк, який теж публічно підтвер-
джував, що Майдан стріляв. Він го-
ворив, що це робили у відповідь на 
дії правоохоронців, а Липового опи-
сував як «простого дядька», який ні-
бито прийшов мститись за вбитого 
сина. 

Зізнання Бубенчика змусили 
суспільство обговорювати, а пра-
воохоронців – перевіряти. Уже 
під кінець лютого 2016 року до 
львів’янина прийшли з обшуками. 
У судовому рішенні, яке ці обшуки 
схвалило, слідство згадувало одне з 
інтерв’ю Бубенчика.

Зараз у прокуратурі кажуть, що 
публічні зізнання на хід слідства осо-
бливо не впливали. 

«Те, що він публічно висловив, 
не відповідало фактично обстави-
нам. Майже одразу, коли пролунала 
ця заява, ми для себе зрозуміли, що 
вона неправдива», – запевняє УП 
співрозмовник у прокуратурі, який 
досі працює у справах Майдану.

За словами ексочільника Управ-
ління спецрозслідувань Горбатю-
ка, Бубенчик фігурував у справі і до 
того, як з’явився у ЗМІ.

Значно важливішою зачіпкою 
стала зброя. У двох загиблих кулі 
пройшли навиліт, але через поране-
ного третього ВВшника прокурату-
ра вийшла на фігурантів. Експерти-
за підтвердила, що в нього влучили 
з «Сайги» Липового. А вже після цьо-
го слідство дійшло і до стрілка – Бу-
бенчика.

За кілька років після «зізнань» 
у ЗМІ чоловікам принесли офіційні 
підозри. 

Порятунок 
у ручному режимі

Січень 2018 року. Минає чет-
вертий рік президентства Петра По-
рошенка. Генеральну прокуратуру 
очолює його однопартієць Юрій Лу-
ценко, який був призначений попри 
відсутність юридичної освіти. Лу-
ценко – вже четвертий на цій поса-
ді після Євромайдану.

Триває суд над 5 ексберкутів-
цями, яких обвинувачують у роз-
стрілах 20 лютого. Ще близько двох 
десятків бійців у розшуку. Вікто-
ра Януковича судять за держзраду, 
що обернулась Україні окупацією 
Криму.

Прокурори, які вели справи 
Майдану, розуміли, що підозри учас-
никам протестів викличуть претен-
зії з боку громадськості. Тому, при-
гадує Сергій Горбатюк, підписували 
їх лише тоді, коли докази були мак-
симальними:

«У цій ситуації нас ніхто ні до 
чого не підштовхував. Слідчі при-
йшли: «ми зібрали докази, ми впев-
нені, що це так, а не інакше». Дока-
зи мене особисто переконали, але я 
кажу: «ви розумієте, що буде склад-
но з точки зору різного суспільного 
сприйняття, тобто ви готові відсто-
ювати свою позицію». «Так, готові». 
«Тоді, вперед».

Колишній прокурор каже, що ке-
рівництву про «справу Бубенчика» 
доповідали:

«Було на якомусь етапі, і не раз 
здається, що Луценко казав «не за-
раз», «давайте пізніше» чи щось таке. 
Там якась подія була, чи вибори, чи 
якась річниця, я вже не пам’ятаю. 
Ніхто не заборонив, і ми рухались».

У січні слідчі прийшло до Липо-
вого. Його дії кваліфікували як «по-
сягання на життя правоохоронця». 
Це відбулось без уваги суспільства 
і перешкод для слідства. Чоловіка 
одразу допитали. Він, у присутності 
адвоката, підтвердив версію слід-
ства. 

«Первинні свідчення особи – це 
фактор раптовості, те, що в усіх під-
ручниках криміналістики рекомен-
дується, – каже співрозмовник УП 
у прокуратурі. – Ми приїхали на об-
шук, вилучили ту зброю і одразу за-
пропонували йому приїхати, дати 
показання, розповісти свою версію 
подій».

Затримувати Липового не ста-
ли. Наступного дня харків’янин мав 
з’явитись до суду – для обрання за-
побіжного заходу. Відправляти його 
в СІЗО не планували, адже він фак-
тично співпрацював зі слідством: 
прийшов за викликом, давав свід-
чення. На його боці була і політична 
воля держави, оформлена колись у 
закон «Про недопущення пересліду-
вання учасників акцій протесту».

Слідство хотіло відправити Ли-
пового під домашній арешт. Але 
більше його не побачило. Чоловік 
втік, перетнувши кордон із Поль-
щею.

«Я не знаю, чого він тікав, можу 
припустити, що хтось порадив і до-
поміг ховатись», – каже ексочільник 
«майданівського» управління ГПУ. 

Таке ж припущення висловлює 
і співрозмовник УП у нинішньому 
Офісі генпрокурора. Мовляв, на Ли-
пового міг вийти хтось із «групи Бу-
бенчика» і запропонувати йому таку 
модель поведінки. 

Приблизно за тиждень, у кінці 
січня 2016 року, власника рушниці 
оголосили у розшук.

Після підозри Липовому Горба-
тюк знову не отримав заперечень 
від керівництва. І прокурори руха-
лись далі.

Минуло трохи більше місяця, і з 
підозрою прийшли вже до Бубенчи-
ка. Йому крім «посягання на життя 
правоохоронця» інкримінували та-
кож «вбивство». 

На відміну від нікому невідомого 
харків’янина, Бубенчик міг розрахо-
вувати на підтримку і розголос сус-
пільства. І отримав їх. Претензії до 
колишнього майданівця і бійця АТО 
викликали хвилю обурення.

Ця хвиля докотилась вже до 
найвищих кабінетів ГПУ, де взялись 
вручну рятувати стрілка від своїх же 
підлеглих.

«Луценко тоді загальмував слід-

ство, – не особливо підбираючи ви-
словів каже Горбатюк. – Він сва-
вільно втрутився в процес, неза-
конно відсторонив прокурора та 
без жодних на те підстав, поста-
вив Стрижевську, свого заступника 
старшим групи прокурорів. Та про-
сто заблокувала подальший проце-
суальний рух у справі».

Заступниця генпрокурора Ан-
жела Стрижевська назвала підозру 
«спірною» та недостатньо обґрунто-
ваною. Вона самостійно викресли-
ла статтю «вбивство» і двох убитих 
силовиків, залишивши тільки пора-
неного «ВВшника». Бубенчика від-
рустили на поруки кількох депутатів.

З того часу справа «зависла». 
«Я так розумію, Стрижевська 

не розуміла, що зі справою робити. 
І вони просто направили запит про 
міжнародну правову допомогу. І на 
цій підставі зупинили проваджен-
ня», – пояснює джерело УП у проку-
ратурі.

Тобто розслідування поставили 
на паузу, знайшовши формальний 
привід – нібито була потрібна допо-
мога іноземних правоохоронців. Ця 
пауза триває досі.

Реакція ГПУ на суспільне обу-
рення не сподобалась учасниками 
справи по різні сторони барикад. 
Горбатюк і адвокат «беркутівців» 
Олександр Горошинський написа-
ли заяву про злочин проти Луценка і 
Стрижевської.

Через суд Національне анти-
корупційне бюро змусили відкрити 
провадження про допомогу Бубен-
чику уникнути від відповідальнос-
ті. Роками в цьому розслідуванні не 
було особливих зрушень, підозр там 
нікому не оголошували. НАБУ кілька 
разів закривало справу – «за від-
сутністю складу злочину».

Але рік тому, у квітні 2020 року, 
детективи НАБУ змінили настрій. 
Вони вже самі попросили суд про-
довжити строки слідства. Мотиви – 
невідомі, тому що рішення в реєстрі 
засекретили.

На запит «Української правди» 
НАБУ ніякої інформації про причини 
своїх дій, не надало. Нині за справу 
про «зловживання владою» і «втру-
чання в діяльність правоохорон-
ців» відповідає вже Державне бюро 
розслідувань. Там розповідати де-
талі теж відмовились.

У тому ж квітні 2020 року, коли 
Антикорупційне бюро продовжува-
ло строки слідства, у Валенсії помі-
тили втікача Липового. Співробітни-
ки української прокуратури і НАБУ, з 
якими говорила УП, не змогли від-
повісти, чи пов’язані ці події між со-
бою.

За словами іспанської поліції, 
щоб не здати своє місце розташу-
вання, Липовой періодично їздив у 
різні провінції, часто змінював міс-
це проживання, мав кілька орендо-
ваних кімнат.

Кілька тижнів перед затриман-
ням у травні 2021 чоловік взагалі 
мешкав в ізольованій хатині у від-
даленій сільській місцевості. Про те, 
що його спіймали, іспанці спершу 
заявили публічно і лише наступно-
го дня відправили факс українським 
колегам. Така поведінка здивувала 
прокурорів у Києві.

Питання викликають і формулю-
вання, які з’явились в іспанської по-
ліції та пресі. В офіційному пресрелі-
зі йшлось, що українець «озброєний 
гвинтівкою і приблизно 60 патрона-
ми, відкрив вогонь по присутніх по-
ліцейських». Хоча його завжди підо-
зрювали лише у співучасті.

Регіональна газета Las 

Provincias ще й написала, що укра-
їнське слідство приписує Липовому 
ще 4 жертви на Майдані. При цьому 
у прокуратурі кажуть: підозру йому 
ніхто не змінював, кількість вбитих 
там не змінилась.

УП поцікавилась в іспанського 
журналіста, який був автором ма-
теріалу, що було джерелом супер-
ечливої інформації. Він підтвердив, 
що офіційні дані тамтешньої поліції 
обмежувались «відкриттям вогню» 
і «вбиттям щонайменше двох». І не 
пояснив, звідки взялись інші жерт-
ви.

Україна направила запит на 
екстрадицію Липового у листопаді 
минулого року. Тепер прокуратура 
чекає відповіді. Іспанія має пере-
вірити докази Києва і вирішити, чи 
віддавати чоловіка на батьківщину. 
Конкретних строків на відповідь не-
має, а якщо докази здаватимуться 
іспанцям сумнівними, вони можуть 
запитувати додаткові документи.

Бубенчик же нікуди не втік. За 
цей час він встиг розвинути прези-
дентські амбіції, про які заявив пе-
ред виборами 2019 року. Його вису-
нув «Перший національний україн-
ський конгрес у Празі». Чоловік на-
віть почав збирати з прихильників 
гроші на заставу, але потім посва-
рився з «конгресом» і так і не зареє-
струвався на перегони. 

Бубенчик живе у Львові, зна-
читься керівником тієї ж дитячої 
школи риболовлі і спорту, яку від-
крив ще до Революції. Але зі слід-
ством, як і в 2018 році, співпрацю-
вати не поспішає. 

На повідомлення УП він не від-
повів.

Питання мотивів
Прокурори чудово відчувають 

напругу, яку викликає в суспільстві 
«справа Бубенчика». І тому не за-
бувають нагадувати: підозра – це 
лише версія слідства. І звертаються 
до фігурантів: якщо є аргументи, які 
її спростовують, наводьте.

Вони, ледве не виправдовую-
чись, кажуть, що більшість членів 
«групи Бубенчика» не співпрацює зі 
слідством, не приходить до слідчих, 
не дає свідчень.

«Викликали раніше для допиту і 
Володимира Парасюка. У 2018 році 
практично щотижня слали повістку, 
але він не з’являвся», – розповідає 
Горбатюк.

Згадки про ігнорування пові-
сток є і в публічному доступі у судо-
вому реєстрі. У березні 2018, на-
приклад, один зі свідків сам зателе-
фонував у ГПУ і сказав, що на допит 
не прийде, «оскільки не має бажан-
ня та не бачить у цьому потреби».

Таким чином майданівці не по-
яснюють слідству однієї з ключових 
складових – мотив. Один з проку-
рорів у справах Майдану запевняє 
УП, що з нинішніх доказів у справі 
незрозуміло, чому вирішили стріля-
ти і стріляти саме в цих силовиків: 
«Про мотив особа може лише сама 
повідомити. Неможливо влізти в 
голову людині, щоб з’ясувати, чим 
вона керувалась.»

Поки ж фігуранти справи, як ка-
жуть у прокуратурі, говорять лише 
лозунгами. Важливість мотивів у 
цій історії пов’язана обстановкою 
на Майдані вранці 20-лютого. Са-
мооборонівці неодноразово в пу-
блічних інтерв’ю говорили, що по-
стрілами захищались від наступу 
силовиків. І в ці слова нескладно 
повірити, адже лише два дні 
тому в центрі столиці вби-
вали людей. 

Між двох вогнів. 
Як розслідують вбивства силовиків на Майдані
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Коментар 
редактора 
нашої газети.
Ця стаття у найпопулярні-

шій і чи не найбільш автори-
тетній інтернет-газеті Укра-
їни, заснованій у 2000 році 
Георгієм Гонгадзе, викликала 
гучний і дуже неоднозначний 
резонанс. 

Але про це далі. А зараз 
– про одного з названих тут 
вбитих міліціонерів, нашого 
земляка з Чернігівщини. 

Взагалі-то, давайте ще 
раз згадаємо земляків – ге-
роїв Майдану, хто загинув 
і кого було названо Небес-
ною Сотнею. Їх з Чернігівщи-
ни троє, фото їх на стенді на 
центральній площі Черніго-
ва. Це 33-річний Василь Про-
хорський з села Щуча Гребля, 
Бахмацького району. Андрій 
Мовчан з села Великі Осняки 
Ріпкинського району загинув 
у 34 роки. 53-річний Віктор 
Орленко з села Талалаївка Ні-
жинського району. 

А тепер – про інший бік 
барикад, силовиків влади. 
Очевидно, тут згаданий Во-
лодимир Зубок (в тексті дещо 
неточно його прізвище), з се-
лища Куликівка, тодішнього 
райцентру. Вбитий на Май-
дані 20 лютого, мав 28 років. 
Закінчив місцеве училище. 
Після служби у Збройних Си-

лах України з 2006 року слу-
жив у міліції, сержант. Мати – 
вчителька, у загиблого зали-
шилися молодші брат і сестра. 

А тепер про резонанс пу-
блікації, адже це надзвичай-
но резонансна і неодноз-
начна історія. Можна цілком 
пояснити обурення тих, хто 
вважає кримінальне пере-
слідування майданівців недо-
пустимим, політичним пере-
слідуванням, реваншем сил, 
проти яких постав Майдан. Це 
обурення базується на древ-
ній, як світ, тезі : «Мета ви-
правдовує засоби». Тобто, для 
досягнення благої мети, в да-
ному разі – повалення анти-
народного режиму регіона-
лів, були допустимі будь-які 
засоби. 

Цілком резонно авторка 
статті у вступі говорить: «Оці-

нювати дії людей під час ре-
волюції складно. Вона сильно 
змінює умови, в яких перебу-
вають люди, а значить і кри-
терії оцінки». Дійсно, це були 
не просто екстремальні, а су-
пер екстремальні обставини: 
три місяці протистояння, його 
апогей, бої, кров, смерть. Де 
вже тут визначиш, законно чи 
ні хтось у когось стріляв. 

Наступна мотивація для 
обурення кримінальними 
справами проти майданівців: 
досі належно не розслідувано 
вбивства самих учасників ре-
волюції, Небесної Сотні. А тут 
клопочуться про розслідуван-
ня вбивства силовиків, що самі 
вбивали людей на Майдані. 

Все це так. Але всі ці роки 
у людей існує відчуття, що 
ми далеко ще не знаємо всі-
єї правди про Майдан, його 

підгрунтя, рушійні сили. Зна-
ємо очевидне: це був масо-
вий народний протест проти 
антиукраїнської влади. Але чи 
обов̀ язково він мав завер-
шитися вбивством понад со-
тні людей у центрі європей-
ської столиці? Трагедією, єди-
ною такою у нашій новітній 
30-літній історії та й унікаль-
ною для новочасної європей-
ської історії. 

Чи не стала Небесна Со-
тня тією сакральною жерт-
вою, останньою краплею, на 
жаль, кривавою і далеко не 
краплею, яка потребувалася, 
щоб змести ту владу? 

І мимоволі згадується теж 
давня теза: «Шукай, кому ви-
гідно». Владу, яка прийшла з 
Майдану і керувала 5 років, 
варто порівнювати не з вла-
дою, яку вона змінила, не з 

регіоналами, а порівнювати 
з тими високими ідеями і іде-
алами Майдану. А їх ця вла-
да повністю скомпрометува-
ла за 5 років. Тому-то ганеб-
но провалилася позаторік на 
двох виборах. І можна скільки 
завгодно говорити, що й нова, 
нинішня влада далеко не іде-
альна, але її прихід позаторік 
зайве підкреслив провал ко-
румпованої влади, що при-
йшла на крові Майдану. 

Але, але… Не дивуймося, 
що на не встановленій правді 
паразитують політики і полі-
тикани, на кшталт згаданого 
Портнова. Правосуддя і полі-
тика часто не збігаються. Тому 
восьмий рік тягнеться розслі-
дування вбивства і майда-
нівців, і силовиків. Тому, ви-
являється, фігурантом кримі-
нальної справи про перешко-

джання слідству, справи, яка 
кочувала по відомствах і нині 
у провадженні нового, потуж-
ного Державного бюро роз-
слідувань, є не хто інший, як 
Юрій Луценко, постмайдан-
ний Генеральний прокурор. 
Довго перелічувати інші його 
дуже високі посади, але й 
нині він не на політичній пен-
сії, вчить нас жити. 

Правда про Майдан сус-
пільству потрібна ще й тому, 
що після нього сталися, теж 
вперше в нашій новій історії, 
дві трагедії України: війна на 
нашій землі і втрата терито-
рій. Не завдяки Майдану, зви-
чайно, але послідовність по-
дій тут теж не з̀ ясована. Як і 
досі не завершенні розсліду-
вання того, як починалася ві-
йна і як було втрачено Крим і 
частину Донбасу. 

Поки що підтвердилася 
ще одна давня теза: «Револю-
ції задумують ідеалісти, здій-
снюють фанатики, а їх пло-
дами користуються негідни-
ки». Благородна мета, але не 
будь-якими засобами – все 
це чомусь поки що не про нас. 
Еволюція, а не революція – 
не для нас. Як і демократич-
на зміна влади. Це теж поки 
що не для нашого недорозви-
неного громадянського сус-
пільства, з його карикатур-
ним політикумом і партійним 
цирком. 

Володимир ЗубокВіктор ОрленкоВасиль Прохорський Андрій Мовчан

«По нас стріляють, а ми що, ма-
ємо прапорами махати? Ну так не бу-

ває», – обурювався Володимир Парасюк.
Однак слідство каже, що не має даних 

про підготовку штурму чи іншої загрози станом 
на ранок 20 лютого. А якщо такі дані були в Бу-
бенчика чи його побратимів, їх просять офіцій-
но і якомога детальніше розповісти про це на 
допитах.

У прокуратури навіть була інформація, що 
напередодні у владних кабінетах надумали 
відправити на активістів озброєних «тітушок». 
Цей план не реалізували, але хтось встиг до-
класти про нього керівництву Майдану. Однак 
на допитах майданівці цього не підтвердили.

Водночас, дані про загрозу, якщо вони 
були, можуть бути приводом не переслідува-
ти активістів, визнавши їхні дії обороною чи 
крайньою необхідністю.

Як приклад – вбивство «беркутівця» Мико-
ли Семисюка, в якого влучили за годину після 
рокових пострілів Бубенчика. За даними УП, 
слідство встановило, що до загибелі був при-
четний майданівець і ветеран АТО, який не вхо-
див до «групи Бубенчика». 

Джерело УП пояснює, що зараз за цим 
фактом підозру нікому не вручили:

«Тому що цей Семисюк був у спецроті «Бер-
куту». І станом на 9:17, на момент його вбив-
ства, вже було вбито біля Жовтневого палацу 
кілька протестувальників і кілька осіб поране-
но. Тобто тут був стан необхідної оборони, він 
(майданівець – УП) бачив, що цей підрозділ 
вбивав беззбройних протестувальників, і він 
міг для себе сприймати, що він захищає».

У свою чергу, постріли з консерваторії 
слідство навіть пов’язує з подальшою ескала-
цією з боку «Беркуту». І такої думки дотриму-
ється не лише прокуратура. Один із адвока-
тів Небесної сотні Віталій Титич про «групу Бу-
бенчика» висловується ще різкіше, говорячи, 
що їхні дії спровокували атаку влади. Адвокат 
публічно припускав, що групу або могли ви-
користати, щоб створити «правильну картин-
ку про страшних бандерівців», або вона сама 
умисно на це пішла. 

«Це жодною мірою не знімає відповідаль-
ності з правоохоронців, що вбивали, і керів-
ників, які віддали такий наказ, – додає Горба-
тюк. – Але слідство має з'ясувати всі обстави-
ни і дати відповідь, чи є зв'язок між вбивствами 
правоохоронців вранці 20.02.2014 і наступ-
ними вбивствами протестувальників, чи його 

немає. А для цього, зокрема потрібні детальні 
свідчення тих майданівців, які застосовували 
зброю».

Танці на кістках. Як з ГПУ 
зникали матеріали справи

У 2018 році керівництво країни обрало ва-
ріант не шукати вирішення проблеми, а закри-
ти на неї очі. Однак шлях цей навряд чи можна 
назвати правильним. Він фактично підкладає 
під справу «групи Бубенчика» міну уповільне-
ної дії. Бо строків давності ця справа не має, а 
отже, сама собою нікуди не зникне.

Мовчання і відсутність політичної волі 
лише дає привід для маніпуляцій і додумувань. 
Про «групу Бубенчика» залюбки пишуть росій-
ські і проросійські ЗМІ, ототожнюючи її дії з 
усім Майданом і беручи в лапки слова активіс-
ти та Революція гідності. А політики, зацікавле-
ні в таких наративах, перетворюють розсліду-
вання на власну арену.

Показовий приклад стався у 2018-2019 
роках. Тоді з великої справи про вбивства пра-
воохоронців зникли два томи. В одному з них 
були відеозаписи з телеканалів. У другому – 
матеріали щодо одного з поранених силовиків.

Один слідчий передавав іншому справу, 
яка містила в собі понад півтисячі томів. І пе-
редав на два томи менше, ніж було. Обидва 
чоловіки, ймовірно, втрату не помітили через 
велику кількість документів і погану організа-
цію співпраці слідчих і прокурорів, заснованої 
«на довірі». Проблема спливла лише наступно-
го року. 

Тоді юрист Андрій Портнов, колишній член 
команди Януковича і частий гість проросій-
ських медіа, заявив, що прокурори на чолі з 
Горбатюком вкрали ці два томи, щоб нібито за-
хистити майданівців. Ці томи за дивним збігом 
обставин «знайшов» Портнов, про що він, зло-
втішаючись, розповідав.

Очільник управління спецрозслідувань, у 
свою чергу, звинуватив у крадіжці Портнова та 
свого колишнього підлеглого – прокурора Ми-
колу Ніколаєва. Останній, за словами Горбатю-
ка, якраз і працював зі зниклими «матеріала-
ми» і не повернув їх слідчому.

У 2019 році ДБР почало розслідувати втра-
ту, але справа завершилась нічим. У прокура-
турі провели власне службове розслідування. 
За його результатами лише виписали догани 

слідчому Євгенію Булаєнку та прокурору Івану 
Недвизі, які прийняли матеріали без двох то-
мів. Серйознішої відповідальності ніхто не по-
ніс.

Слідчий Юрчук, який допустив втрату, пе-
рейшов працювати у ДБР. А прокурор Ніколаєв 
був звільнений під час реформи ГПУ. Нещодав-
но він виграв суд: ОАСК наказав поновити чо-
ловіка на посаді і виплатити йому понад 3 міль-
йона гривень компенсації.

У прокуратурі не під запис діляться побо-
юваннями: якщо об’єктивно не розслідувати 
справу про вбивства силовиків, вона може 
стати політичним інструментом. 

«Завжди до цього провадження зможуть 
повернутись, поставитись і до нього заангажо-
вано, оцінювати дії Бубенчика з точки зору за-
кону, а якщо прийдуть певні сили, то через по-
літичну призму», – каже співрозмовник УП.

Амністія, якої немає
Здавалось би, у «справи Бубенчика» є 

просте рішення – амністія. Адже одразу піс-
ля Революції Верховна Рада ухвалила закон, 
який забороняє переслідувати майданівців і 
зобов’язує закривати справи проти них.

Коли заступниця Юрія Луценка змінювала 
підозру «стрілку з консерваторії», здавалось, 
вона підводить його під цю саму амністію. 
Адже Бубенчику тоді забрали статтю «вбив-
ство», що під спеціальний закон не підпадає, 
і залишили «протестну» статтю про «посягання 
на життя правоохоронців».

Але тоді виникає запитання, чому за весь 
цей час справа так і не була закрита? 

«За цим законом ніхто не може бути амніс-
тований, тому що це не закон про амністію. А 
це просто політична воля Верховної Ради, яку 
вони сформулювали і назвали законом. Воно 
не може застосовуватись, тому що прописані 
в ньому норми не відповідають вимогам КПК 
України», – відповідає Сергій Горбатюк.

І його позиція – не унікальна. Іншого відо-
мого прокурора у справах Майдану, Олексія 
Донського, навіть притягали до дисциплінар-
ної відповідальності за те, що він називав цей 
закон «нікчемним».

Як це нерідко буває, слова, тобто форма, 
виявились важливішими за суть, тобто прак-
тику. Бо практика слова Донського лише під-
тверджує.

Слідчі, прокурори і судді мають керуватись 

Кримінальним процесуальним кодексом. Він 
описує процедури розслідування і судів. Він є 
головним у цих процесах. І він прямо заборо-
няє застосовувати закони, які суперечать КПК.

У Кодексі є перелік підстав, за якими лю-
дей можна звільняти від покарання. І в цьому 
переліку немає закону «Про недопущення пе-
реслідування». Таким чином, пославшись на 
цей закон, правоохоронці або судді ризикують 
порушити своє «священне писання» – КПК.

На підтвердження цього вже є і судова 
практика – справа активіста Леоніда Бібіка. 
Він під час Майдану сів за кермо військової 
вантажівки та наїхав на іншого активіста Сер-
гія Дідича. Останній помер.

У 2016 році Печерський райсуд Києва 
звільнив Бібіка саме на підставі закону «Про 
недопущення переслідування». Але вже за пів-
року це рішення скасували. Апеляційний суд 
чітко написав про колізію в законодавстві, че-
рез яку так звана «амністія» не може бути за-
стосована.

«За великим рахунком, якби депутати хо-
тіли це вирішити, ще тоді у 2018 році, коли це 
озвучувалось, то там одну фразу треба було 
змінити», – каже УП один зі прокурорів у спра-
вах Майдану, маючи на увазі, що Рада могла 
би відкорегувати КПК під новий закон, але досі 
цього не зробила.

Але і це – не єдина проблема пострево-
люційної «амністії». Про інші в прокуратурі во-
ліють багато не розповідати, побоюючись, що 
вони можуть зіграти взагалі проти активістів. 

* * * 
Оцінювати такі історії дійсно складно. І з 

моральної сторони, і, як показує історія «спра-
ви Бубенчика», з юридичної. 

Але саме для складних рішень існує влада. 
В ідеалі така, що користується довірою суспіль-
ства і зважує всі складові: юридичну, моральну 
і політичну.

Заперечувати останню – немає сенсу. 
Такі справи завжди існуватимуть у політично-
му контексті. Але беручи на себе відповідаль-
ність за політичні рішення, влада має нести її 
до кінця.

Звільняючи – звільняти. Караючи – карати. 
Не закриватись від діалогу, як всередині своїх 
кабінетів, так і з суспільством. І бути готовою 
свої рішення обгрунтувати і пояснити. 

Соня ЛУКАШОВА
«Українська правда», 24.05.2021 р.

Pravda.com.ua
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Хоч громадське життя просвітян України 
сповільнилося через пандемію коронавіру-
су, але видавнича праця не припиняється. В 
минулому особливо плідно працювали про-
світяни Івано-Франківської області та Хер-
сонської.

Між отриманими публікаціями з Івано-
Франківська є календар «Просвіти» на 2020 
і 2021 рр., збірник колядок, збірка Велико-
дніх гаївок, листівки з інформаціями про 
Лесю Українку, Тараса Шевченка, про Між-
народний день рідної мови, збірник матері-
ялів «Всеукраїнської наукової конференції 
«Просвіта» Прикарпаття» та журнал «Літера-
турна Коломия». 

Також отримано лист – розпорядження 
від голови Ів.Франківської «Просвіти» Степа-
на Волковецького про нагородження голови 
Товариства Української Мови (Чикаго) проф. 
Віри Боднарук та орг. реф. Товариства Укра-
їнської Мови (Чикаго) др. Богдана Боднарука 
ювілейною медаллю «Просвіті —150». Одер-

жано медалі «За вагомий внесок у справу 
національного відродження України, актив-
ну просвітянську працю, підтримку україн-

ської мови, культури, традицій, видавничої 
справи».

Херсонська «Просвіта» протягом минуло-

го року видала збірник пісень для дітей, збір-
ник пісень на музику українських компози-
торів, збірку лірики Катерини Марчук, збірку 
лірики Олега Тимкова, книги Олега Олексю-
ка «Культурно-дозвіллєва діяльність» та «Арт-
лабораторія – «Українська Хата – Талантами 
Багата». Під сучасну пору готують до друку 
оповідання Миколи Чернявського та книгу 
нарисів «Самоцвіти Херсонщини» – про ви-
значних просвітян Херсонщини. Просять фі-
нансової підтримкм цих важних проєктів.

Товариство Української Мови плянує 
продовжувати давати поміч на видавничу ді-
яльність «Просвіт» в Україні.

Щиро дякуємо «Просвіті» в Ів.Франківську 
за ювілейні медалі, як рівнож «Просвіті» Рів-
ненської області.

Віра БОДНАРУК,
професор, голова Товариства 

Української Мови (США)
Фото Богдана Боднарука

Тепер – про дійо-
вих осіб цієї угоди деся-

тиліття в медіапросторі. 

Чех Томаш Фіала народився 
13 травня 1974 року в місті Брно 
в Чехословаччині. Доволі бурх-
лива біографія, Він навіть кинув 
на третьому курсі Празький уні-
верситет економіки, вкинувшись 
у бізнес, громадську роботу (був 
учасником Оксамитової револю-
ції 1989 року у Чехословаччині, 
переїхавши в Україну – учасни-
ком обох Майданів). 2000 року 
заснував з партнерами та став 
генеральним директором компа-
нії Dragon Capital в Україні. 2014 
року заснував інтернет-газету 
«Настоящее время» і Радіо НВ.

У 2016 – 2018 рр. компанія 
Dragon Capital з європейськими 
та американськими партнерами 
інвестувала в нерухомість Укра-
їни близько 400 млн $. Інвести-
ційним партнером Фіали в ком-
панії, серед інших, є фонд амери-
канського фінансиста Джорджа 
Сороса Мотивацією інвестувати 
в медіа Фіала називає необхід-
ність існування незалежних ЗМІ, 
які забезпечують демократичний 
розвиток країни. 

Олена Притула народилася 
10 березня 1967 року в місті За-
волжя Горьківської області Росії. 
Але з 6-ти місяців мешкає в Укра-
їні, куди переїхали в місто Ізма-
їл на Одещині її батьки. У 1989 
році закінчила Одеський політех-

нічний інституту. Але за фахом ін-
женера працювала недовго. Вий-
шовши заміж за відомого журна-
ліста Володимира Притулу (цей 
шлюб тривав недовго), за його 
прикладом пішла в журналістику. 
Працювала в агентствах «Інтер-
факс-Україна», «Рейтер». 

У грудні 1999 року Олена При-
тула разом з журналістами Сергі-
єм Шолохом і Георгієм Гонгадзе 
прибула до Вашингтона з метою 
привернути увагу влади США до 
утисків свободи слова в Україні. 
Саме тоді виникла ідея створен-
ня української новинної інтернет-
газети. У квітні 2000 року Гонга-
дзе та Притула заснували «Укра-
їнську правду». Гонгадзе став го-
ловним редактором, а Притула 
– його заступницею. Гонгадзе по 
сьогодні значиться в заголовку 
«Української правди» її творцем, 
засновником, хоч юридично вони 
засновували газету удвох.

Після смерті Гонгадзе у ве-
ресні 2000 року Притула стала 
головною редакторкою «Україн-
ської правди». У жовтні 2014 року 
Притула передала посаду голов-
ної редакторки Севгіль Мусає-
вій, продовжуючи, як засновни-
ця, тобто власниця видання, фор-
мувати напрям, стратегію газети. 

Доведеться торкнутися і осо-
бистого життя Олени, бо це при-
четне до суспільної тематики і 
дотичне до двох чи не найбільш 
резонансних вбивств журналіс-
тів в Україні. До того ж, це давно 
не є якимось секретом. Досить 
процитувати Українську Вікіпе-
дію, тобто інтернет-енциклопе-
дію: «З 1997 року в Олени При-
тули був роман з Георгієм Гонга-
дзе. Вона була останньою, хто ба-
чив його живим до викрадення та 
вбивства у вересні 2000 року». 
В матеріалах цього найгучнішо-
го вбивства в нашій новій істо-
рії прямо сказано, що саме від 
Притули, з її дому, вийшов Геор-
гій у той трагічний, останній вечір 
його життя, 15 вересня, коли в 
ніч на 16-те його було викрадено 
і вбито. 

Далі про Олену Притулу з Ві-
кіпедії: «Перебувала у стосунках 
з Павлом Шереметом, з яким по-
знайомилась у 2008 році. У 2011 
році Шеремет переїхав до Києва, 
а у 2014 став виконавчим дирек-
тором «Української правди»».

Білоруський журналіст Павло 
Шеремет загинув вранці 20 лип-
ня 2016 року, поблизу дому Оле-
ни Притули і в її авто.

Розслідування цього злочину 

триває вже майже 5 років. Втім, 
від вбивства Гонгадзе йде вже 
21 рік, і при формальному завер-
шення слідства, судах і покаран-
ні вбивць досі не встановлено за-
мовників злочину. 

Севгіль Мусаєва – крим-
ська татарка, але народилася 18 
червня 1987 року в Узбекистані, 
куди було депортовано її батьків. 
У 1989 році родина повернулася 
до Криму, в Керч. З 2004 по 2010 
рік Севгіль навчалася в Інститу-
ті журналістики КНУ імені Тара-
са Шевченка. Працювала жур-
налісткою в столичних виданнях. 
На запрошення Олени Притули у 
жовтні 2014 року стала головною 
редакторкою «Української прав-
ди». У травні 2015 року стала од-
нією з ведучих проекту «Громад-
ське. Крим» на Громадському те-
лебаченні. У жовтні 2017 року 
стала ведучою кримськотатар-
ського каналу ATR. 

А тепер – до суті продажу УП. 
Згідно з угодою між попереднім 
і новим власником, колективом 
УП, редакційна політика видання 
та підходи до роботи залишать-
ся без змін. Команда «Україн-
ської правди» на чолі з головним 
редактором Севгіль Мусаєвою 
продовжить працювати в тому 
ж форматі, що і раніше, в тісній 
співпраці з Оленою Притулою, 
яка й надалі виконуватиме роль 
редактора-засновника.

Власник поважає редак-
ційну незалежність видання та 
зобов'язується на неї не вплива-
ти. Будь-які кадрові зміни в ре-
дакційній команді, за винятком 
головного редактора, здійсню-
ється «Редакційним Колом «Укра-
їнської правди». Звільнення та 
призначення головного редак-
тора, а також адміністративного, 
фінансового та технічного персо-
налу здійснюється за рішенням 
Директора компанії. Кандидату-
ра головного редактора має бути 

погоджена «Редакційним колом», 
до складу якого входять редак-
тор-засновник та керівники про-
єктів УП. Очевидно, що «Редакцій-
не коло» – це щось на кшталт ред-
колегій в газетах, але не лише з 
дорадчими, а й адміністративни-
ми повноваженнями. 

Ще один суттєвий момент. Ре-
дакція залишає за собою право 
висвітлювати діяльність також і 
власника видання та афілійова-
них з ним юридичних та фізичних 
осіб, включно з журналістськими 
розслідуваннями. 

Другого дня Олена Притула 
звернулася з відкритмим Листом 
до читачів. Продаж своєї газети, 
після 21 року її видання, поясни-
ла можливістю подальшого роз-
витку видання. А про Томаша Фі-
алу сказала: «Я знаю його як лю-
дину демократичних поглядів і 
близьких мені цінностей».

Притула заявила, що в най-
ближчі два роки і далі працюва-
тиме в УП. 

Не оминула Олена й пам`яті 
обох названих вбитих колег, 
близьких їй особисто. І вшану-
вала цю пам`ять не просто на 
словах. Тут треба назвати кіль-
ка цифр, озвучених самою При-
тулою в листі. До речі, вони свід-
чать, що і в Україні засоби інфор-
мації, справжні, потужні, можуть 
бути і прибутковими, а не лише 
дотуватися власниками. Ще з 
2005 року УП, яка спершу дотува-
лася благодійниками, вийшла на 
самоокупність, завдяки рекла-
мі, що є нормальною річчю в де-
мократичних суспільствах, а по-
тім приносила немалі прибутки. 
Так що новий власник прийшов у 
дуже прибутковий проект. 

Та от, Олена Притула виділила 
з коштів УП по 100 тисяч доларів 
кожній з двох доньок Георгія Гон-
гадзе. 250 тисяч доларів виділи-
ла на стипендії імені Павла Ше-
ремета для студентів і молодих 
журналістів. Ще 250 тисяч дола-
рів виділила на підтримку журна-
лістської премії імені Георгія Гон-
гадзе, що вже присуджується в 
останні роки.

І ще цитата з цього листа: «УП 
– це живий пам'ятник Гонгадзе, 
а тепер ще й Шеремету. Доки УП 
буде існувати, ніхто не дозволить 
забути про наших убитих колег.»

Тепер необхідний коментар. 
Ситуація з перепродажем зна-
менитої газети і угодою між но-
вим власником і колективом до-
волі унікальна. Хоча б тим, що 
як це новий власник не лише не 

втручатимуться в редакційну по-
літику, зміст видання, а й у при-
значення кадрів, принаймні, го-
ловних, творчих – журналістів. 
Також у призначення керівника 
цього колективу – головного ре-
дактора, якого власник хоч і при-
значатиме, але лише за пого-
дженням з «Редакційним колом». 
А якщо воно не погодиться із за-
міною редактора? Нарешті, що 
буде, якщо завтра новий власник 
продасть газету комусь, кудись 
далі? Невже продасть «разом» з 
цією супер демократичною уго-
дою між ним і колективом?

Порівняймо з пресою друко-
ваною, газетами. Закон про пре-
су чітко встановлює: зміст газети 
(її концепцію, напрям) визначає 
її власник, згідно закону – це за-
сновник. Як і призначення редак-
тора, залучення (за угодою), ви-
давця. 

Інтернет в Україні не є юри-
дично засобом масової інфор-
мації. То ж ці норми не про нього. 
Але інтернет-видання, що набува-
ють все більшої популярності, теж 
роблять журналісти. 

Конфлікти між власника-
ми видань і журналістами, коли 
останні не можуть поділяти по-
гляди власників і писати «за вка-
зівкою», зазвичай завершуються 
відходом журналістів з редакцій. 
Все логічно. «Найнявсь – як про-
давсь». «Хто платить – той замов-
ляє музику». То ж створюйте, жур-
налісти, власні газети, як у тій же 
Польщі, і друкуйте, що забажаєте. 

Але все не так просто. З одно-
го боку журналісти, як наймити, 
не можуть обійтися без видань, 
редакцій, бо треба ж заробляти 
на життя. Але з іншого – і влас-
ники медіа ж не можуть обійтися 
без журналістів. 

В останні роки колег по цеху 
пробує якось захистити Неза-
лежна медіа-профспілка журна-
лістів, допомагаючи їм заключа-
ти контракти з власниками медіа. 
Тоді, при конфлікті і вимушеному 
звільненні журналіста, він отри-
має від власника медіа солідну 
грошову компенсацію.

Словом, поживемо – побачи-
мо. Поки що «Українська правда» 
не змінилася. Так само – на пуль-
сі життя України і світу, в гущі по-
дій. У мене, наприклад, жодного 
дня без прочитання стрічки но-
вин УП, «Історичної правди», най-
більш важливих статей, інтерв̀ ю 
«Української правди». 

Петро АНТОНЕНКО

«Українська правда» продана

Видання «Просвіти» 

Книжки з Івано-Франківська Нагороди від «Просвіти» України
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Знайдена найгарячіша 
точка на Землі

Долину Смерті в Каліфорнії часто називають 
найспекотнішим місцем на Землі. Рекордна тем-
пература в цій пустелі досягає майже 60 градусів 
за Цельсієм, але як виявилося, є місця і гарячіші.

Нове дослідження показало, що ситуація в 
іранській пустелі Деште-Лут і пустелі Сонора в Пів-
нічній Америці набагато гірша. Як показують су-
путникові дані, за останні два десятиліття, темпе-
ратура в цих двох місцях може досягати 80,8 гра-
дуса.

Світовим рекордсменом за найвищою темпе-
ратурою поверхні на Землі є пустеля Деште-Лут. У 
період з 2002 по 2019 рік цій ділянці пісок регу-
лярно був неймовірно гарячим, вона розташова-
на між гірськими масивами, які затримують гаря-
че повітря над дюнами, особливо частини, покриті 
чорними вулканічними породами.

У 2004-2007 і 2009 роках цей шматок піску 
мав найвищі температури поверхні Землі. У 2005 
році початкові дані показали, що температура в 
регіоні досягла 70,7 ° C.

Використовуючи нове обладнання, дослідники 
говорять, що температура в пустелі Деште-Лут на-
справді на 10 градусів вище, ніж вважалося рані-
ше.

Пустеля Сонора, яка проходить через кор-
дон США і Мексики, може досягати таких же га-
рячих точок, хоча і не так часто, як пустеля Дешт-
Лут. Оскільки Сонора також оточена горами, тепло 
легко утримується в посушливому басейні, підви-
щуючи спочатку температуру атмосфери, а потім 
температуру Землі, як киплячий тротуар в жаркий 
день.

Неясно, наскільки зміна клімату вплинула на ці 
екстремальні температури, але найспекотніші дні, 
зареєстровані зі супутників, припадають на остан-
ні роки.

Шведські вчені зафіксували 
новий рекорд швидкості 

польоту птахів
Вчені з Лундського університету за допомогою 

геолокації зафіксували новий рекорд швидкості 
переміщення стрижів по планеті. 

Біологи вибрали даний вид птахів не випадко-
во – стрижі є одними з найбільш швидкісних птахів.

Вчені простежили за переміщенням стрижів і 
з’ясували, що в середньому птиці переміщаються 
на 570 кілометрів за день, а рекордсменом став 
стриж, що пролітав близько 830 кілометрів на 
день дев’ять днів поспіль.

Відзначається, що середня швидкість польо-
ту стрижів становить 10 метрів в секунду, що не є 
рекордом серед птахів на короткій дистанції. Од-
нак ці птахи знаходяться в польоті приблизно 10 
місяців в році, не запасаються їжею, що зменшує 
їх масу тіла, а також використовують в своїх подо-
рожах попутний вітер, який збільшує їх швидкість 
до 20%.

Дослідникам поки неясно, як птиці визнача-
ють, що їм під час міграції буде допомагати попут-
ний вітер. Вчені припускають, що птахи вміють орі-
єнтуватися по атмосферному тиску.

У Польщі запустили першу 
в світі лінію виробництва 

листових сонячних панелей
Польська компанія запустила першу в сві-

ті промислову лінію з виробництва сонячних 
панелей на основі революційної перовскіто-
вої технології, яка спростить доступ до соняч-
ної енергії для всіх.

Компанія Saule Technologies, названа на 
честь балтійської богині сонця, виробляє лис-
ти сонячних панелей з використанням нової 
технології струминного друку, винайденої за-
сновницею компанії Ольгою Малінкевіч, чия 
фірма знаходиться в місті Вроцлав.

Фотоелектричні панелі, вкриті перовскіт-
ним плівкою, легкі, гнучкі та можуть бути лег-
ко прикріплені практично до будь-якої по-
верхні для виробництва електроенергії на-
віть всередині будівель.

Витрати на виробництво знижуються за-
вдяки технології струминного друку перов-
скитів.

Відкриття Ольги Малінкевіч принесло їй 
нагороду Массачусетського технологічного 
інституту і перше місце в конкурсі, організо-
ваному Європейською комісією.

Тепер «ми відкрили перший в світі завод з 
виробництва перовскітних сонячних елемен-
тів», сказала вона.

За її словами, «попит вже перевищує ви-
робничі потужності», які первісно оцінюються 
в 40 000 квадратних метрів на рік.

Saule Technologies отримала фінансуван-
ня від польського лідера в області зеленої 
енергетики Columbus Energy і мультимільйо-
нера, японського інвестора Хідео Савадов.

Зараз компанія готується до запуску на 
Варшавській фондовій біржі, а також роз-
глядає будівництво нових фабрик в Європі і, 
можливо, у Японії.

«З усіх фотоелектричних систем в Європі 
тільки чотири відсотки виробляються на кон-
тиненті», сказала Ольга Малінкевіч.

В Ісландії виставили на 
продаж земельну ділянку 

з діючим вулканом
Ісландська сім'я, яка володіє землею, де у 

березні почав вивергатися вулкан, отримала 
пропозиції від потенційних покупців, зацікав-
лених у розробці туристичної території. 

«Ми вже отримали принаймні дві пропо-
зиції», сказала співвласниця ділянки Анна 
Тордіс Гудмундсдоттір. Вона одна з 19 спадко-
ємців, які володіють територією ферми, відо-
мою як Граун.

Фаградальсф’ялл, що на півострові 
Рейк’янес, приблизно за 30 кілометрів на пів-
денний захід від столиці Рейк`явіка, проки-
нувся в середині березня 2021 року. Це пер-
ше його виверження за близько 800 років. 

Науковці кажуть, що він може вивергати 
лаву роками. Вулкан відвідали вже порнад 10 
тисяч туристів. 

Щоб впоратися з накопиченням відвіду-
вачів, влада Ісландії влаштувала 3,5-кіломе-
трову пішохідну доріжку до місця виверження 
та патрулює територію.

Ісландський закон століттями захищав 
право людей проходити пішки через приват-
ну землю. Проте збільшення туризму до пан-
демії спричинило дискусію про право землев-
ласників стягувати плату за вхід з відвідува-
чів багатьох природних скарбів Ісландії, роз-
ташованих на приватній землі.

Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдот-
тір заявила, що держава не планує купувати 
землю, проте потенційним новим власникам 
землі не буде дозволено обмежувати доступ 
громадськості до цього місця.

Уряд виділив 70 мільйонів крон (564 000 
доларів) державних коштів на будівництво інф-
раструктури та нагляд в районі виверження.

Землевласники мають безперечне право 
стягувати плату за послуги, що надаються на їх-
ній землі, забезпечуючи вигідні можливості на-
вколо туристичних пам'яток. Нинішні власники 
очікують, що в результаті місце матиме сервіс-
ний центр та автостоянку. Крім того передбача-
ється видача туристичним компаніям ексклю-
зивних ліцензій на проїзд до місця виверження 
або приземлення вертольотів поряд.

Земля поколіннями належала одній сім’ї. 

Слідство не припинялося майже 50 років
Прокурори у США закрили 

справу про смерть підлітка в 
штаті Массачусетс у 1972 році. 
Правоохоронці встановили, 
що вбивцею був наближений 
до його сім'ї католицький свя-
щенник, але притягнути його 
до відповідальності не вдалося. 
У день, коли видали ордер на 
його арешт, він помер.

Розслідування смерті 
13-річного Даніеля Крото по-
чали ще у квітні 1972 року, коли 
його тіло знайшли у річці Кон-
нектикут в місті Чікопі. Хлопчик 
був одягнений у речі, які він но-
сив попереднього дня у місце-
вій католицькій школі.

Протягом 49 наступних ро-
ків правоохоронці намагали-
ся з'ясувати, що з ним сталося. 
Вони проаналізували тисячі до-
кументів та матеріали, забрані 
протягом десятків років.

У березні 2020 року, коли 

співробітники відділу невирі-
шених справ працювали з де-
тективами поліції штату, вони 
звернули увагу на лист від 
вбивці Даніеля. У 2004 році 
лист без підпису нібито отри-
мав місцевий католицький свя-
щеннослужитель Річард Лавін.

Лавін близько спілкував-
ся з родиною загиблого підліт-
ка: вони познайомились у 1967 
році, коли священника призна-
чили до парафії Святої Марії в 
Спрінгфілді.

Даніель був наймолодшим 
з п'яти хлопчиків у родині. Він 
та його брати були міністранта-
ми у священнослужителя Річар-
да Лавіна, тож часто з ним спіл-
кувалися. Зокрема Лавін брав 
хлопців на виїзди без батьків 
та кілька разів запрошував Да-
ніеля залишитися у домі його 
батьків у Чікопі. У 2005 році 
його позбавили духовного сану, 

зокрема через численні скарги 
про домагання.

Священник зацікавив слід-
чих ще на початку розслідуван-
ня через плутані та незвичні 
заяви, які він давав ще у пер-
ші дні після вбивства. Напри-
клад, заявляв, що ніколи не був 
з хлопчиком наодинці (що було 
не так), збрехав, коли востан-
нє його бачив, та навіть питав 
у слідчого чи буде кров на ка-
мені, якщо використати його та 
викинути у річку.

Експерт з криміналістичної 
лінгвістики вирішив порівняти 
листа, який нібито отримав свя-
щенник, з його іншими листами. 
Експертиза показала, що їхні 
мовні закономірності збігаються, 
тож Лавін міг і сам його написати.

У квітні та травні 2021 року 
правоохоронці вкотре допиту-
вали Лавіна, але той відмов-
лявся визнавати провину, ще й 

намагався заплутати слідство. 
Однак він зробив деякі зая-

ви, що вказували, що саме він 
бачив хлопчика востаннє, при-
вів його до річки, напав на ньо-
го та залишив там. За деякий 
час, за даними слідчих, священ-
ник повернувся на місце і поба-
чив як хлопчик плавав облич-
чям донизу у річці, але не допо-
міг йому та не повідомив про це 
його батьків.

21 травня правоохоронці 
отримали ордер на арешт свя-
щенника на основі зібраних до-
казів. Однак ввечері того ж дня 
він помер у лікарні.

Родина хлопчика вислови-
ла жаль, що винного у смерті 
Даніеля так і не вдалося притяг-
нути до відповідальності, однак 
подякувала правоохоронцям, 
які довели справу до кінця.

Ірина Сітнікова
Hromadske

За неналежне поховання 
зімбабвійського диктатора Мугабе його 
дружину оштрафували на 5 корів і козу
У Зімбабве постановили, що ко-

лишній президент Роберт Мугабе, який 
керував цією африканською країною 
протягом 37 років, похований нена-
лежним чином. Позов був поданий гру-
пою прихильників колишнього прези-
дента. Традиційний суд постановив, що 
його тіло потрібно ексгумувати і пере-
поховати в столиці Хараре на кладови-
щі національних героїв. 

А колишню першу леді, Грейс Муга-
бе, суд оштрафував на п'ять корів і козу 
за те, що вона порушила традиції і похо-
вала свого чоловіка у дворі його будин-
ку. Виручені від продажу худоби гроші 
підуть як на перенесення тіла Мугабе, 
так і на оплату спеціального обряду по 

його очищенню. Правда сама Грейс в 
суд не з'явилася, тому що знаходиться 
за межами Зімбабве.

Традиційний суд є частиною нефор-
мальної юридичної системи Зімбабве, 
яка функціонує на основі історичних 
традицій і звичаїв. Однак рішення поді-
бних судів зазвичай визнаються і вико-
нуються людьми і владою, бо більшість 
його членів є старійшинами або шано-
ваними в країні особами.

Роберт Мугабе помер 6 вересня 
2019 року у віці 95 років у лікарні в 
Сінгапурі після тривалої хвороби. Пре-
зидент країни Еммерсон Мнангагва 
запропонував поховати Мугабе на сто-
личному кладовищі національних геро-
їв у спеціальному мавзолеї. Однак за 
наполяганням сім'ї Мугабе був похова-
ний у своєму рідному селі Кутама в 90 
км на північний захід від Хараре в ме-
талевій труні. Церемонія похорону но-
сила приватний характер. Члени сім'ї 
покійного побоювалися, що частини 
його тіла будуть викрадені і використа-
ні в магічних обрядах.

Сім'я Мугабе, яка належить до на-
родності шона, вже заявила, що не ви-
конуватиме це рішення традиційно-
го суду, бо не визнає його юрисдикцію 
над селом Кутама.

Мугабе очолював Зімбабве без-
перервно протягом 37 років, з мо-
менту проголошення незалежності 
в 1980 році (в 1980 – 1987 роках в 
якості прем'єр-міністра). У 2017 році, 
у віці 93 років, він і далі був президен-
том, чи не найстарішим у світі, але того 
року був зміщений з поста глави дер-
жави. Причиною став його конфлікт з 
тодішнім першим віце-президентом 
Еммерсоном Мнангагвою. 6 листопа-
да Роберт Мугабе відправив Мнангаг-

ву у відставку, однак на підтримку ві-
це-президента виступила армія. 15 
листопада Мугабе був поміщений під 
домашній арешт, 19 листопада відсто-
ронений від керівництва правлячою 
партією «Африканський національ-
ний союз Зімбабве – Патріотичний 
фронт», а 21 листопада 2017 року, не 
чекаючи імпічменту, заявив про до-
бровільну відставку.

При Мугабе країна опинилася за 
межею бідності, три мільйони жителів 
емігрували, а гіперінфляція досягла 
небачених висот. У 2007 році за один 
долар давали 25 мільйонів зімбабвій-
ських доларів, а в 2009 році була випу-
щена купюра в 100 трильйонів зімбаб-
війських доларів.

При цьому Грейс Мугабе, яка була 
молодша за свого чоловіка на сорок 
років, епатувала публіку дизайнер-
ськими вбраннями, пристрастю до роз-
коші. Правда, іноді вона займалася 
благодійністю і навіть відкрила дитя-
чий будинок в одному з будинків, віді-
браних у білих фермерів.
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Близько сотні звернень від іно-
земних громадян за неповний рік 
роботи прийняв український Архів 
національної пам'яті. Географія – 
від Росії до Австралії. Розсекрече-
ні українською владою документи 
можуть звертатися по дослідники-
аматори, і професійні історики, і 
родичі репресованих. З якими труд-
нощами стикаються люди в проце-
сі пошуків, які знахідки роблять і 
чому архіви вже шість років не ви-
ходить зібрати під одним дахом, 
з'ясовував кореспондент «Настоя-
щего времени».

Радянські репресії в 
Україні та Австрії

Стефан Вітошинський – житель Від-
ня в третьому поколінні. За освітою фі-
зик, обслуговує обладнання для ядерної 
медицини в одній з лікарень австрій-
ської столиці. Сфера неробочих інтере-
сів Стефана – дослідження власної ге-
неалогії. Він знає імена предків почина-
ючи з XVIII століття і зібрав їх усі на сайті 
«Тіні забутих Вітошинських».

Коріння Стефана – українські. У ві-

денській квартирі сім'ї на стіні висять 
картини художниці-емігрантки Емми Ан-
дієвської та портрет Тараса Шевченка. 
Сам Стефан мовою предків майже не 
говорить.

Два прадіди Вітошинського по-
страждали від радянських репресій. Од-
ного з них не врятувало навіть те, що він 
покинув Радянський Союз.

У 1930-ті у лікаря Маркіяна Дзеро-
вича, двоюрідного прадіда Стефана, 
була приватна практика у Львові – тоді 

місто було в складі Польщі. Раз в тиж-
день доктор Дзерович безкоштовно 
працював в лікарні для бідних, яку побу-

дували за ініціативою митрополита Ан-
дрея Шептицького.

Коли Львів в 1939 році зайняла ра-
дянська армія, лікар з родиною втік до 
Відня. Місто не було для нього чужим: 
Маркіян навчався там в університеті, 
знав німецьку, до того ж у колишній ім-
перській столиці жили родичі. Спокій-
не життя доктора тривала до травня 
1945 року – початку радянської оку-
пації Відня.

«Якраз святкували закінчення ві-
йни, і в квартиру Дзеровича постука-
ли двоє в радянській військовій формі. 
Сказали, що важко поранений радян-
ський офіцер, попросили доктора його 
оглянути. Маркіян Дзерович взяв свій 
лікарський чемоданчик, пішов. Вияви-
лося, що його під таким приводом вима-
нив СМЕРШ» , розповідає дружина Сте-
фана Вітошинського Галина.

Чекати лікаря з «огляду пацієнта» 
залишилися дружина і четверо дітей. А 
Дзерович дали 10 років як «шпигунові 
Ватикану» і відправили в Мордовію. Він 
працював в тюремному лазареті і одно-
го разу перетнувся з єпископом Укра-
їнської греко-католицької і майбутнім 
кардиналом римсько-католицької церк-
ви Йосипом Сліпим. Після звільнен-
ня з табору Маркіян Дзерович домігся 

того, щоб йому дозволили повернутися 
до Відня. До того моменту у нього вже 
було хворе серце, на свободі колишній 
в'язень прожив менше 10 років.

Дружина Стефана Вітошинського Га-
лина теж розшукує інформацію про ре-
пресованого предка: її прадід Михайло 
Підгородецький жив в Житомирській 
області. У 1937-му його заарештували 
і за «антирадянську пропаганду і агіта-
цію» засудили до розстрілу. Слідство від 
арешту до винесення вердикту вклало-
ся в три тижні. У 1989 році Михайла По-
дгородецького реабілітували.

Українські архіви 
і дослідницький бум

Дізнаватися долі предків сім'ї Ві-
тошинський допомагають українські 
архіви. Ілюстрація цього – частково 
відновлена біографія іншого двоюрід-
ного прадіда Стефана, Михайла Віто-
шинського. Його Стефан довгий час 
вважав загиблим в Першу світову ві-
йну. Але недавно знайшов його ім'я в 
українському Національному банку 
репресованих на сайті «Ркеабілітова-
ні історією». Подальші пошуки показа-
ли: Першу світову Михайло пережив, 
причому після неї встиг повоювати і в 
Галицькій армії (військові підрозділи 
недовго існуючої Західно-Української 
народної республіки), і в Червоній ар-
мії. Після демобілізації працював сіль-

ським учителем у Вінницькій області.
Незважаючи на рядок в особовій 

справі «з селян», за ним прийшли: спо-
чатку в 1927 році, а потім в 1929-му. Як 
з'ясували Стефан і Галина Вітошинські, 
Михайло після першого арешту в 1927 
році погодився співпрацювати з ОГПУ, 
але так і не написав чекістам жодного 
доносу. А ось односельці на нього «сту-
кали» справно: на підставі п'яти доно-
сів Михайла Вітошинського звинувати-
ли в антирадянській діяльності, сабота-
жі хлібозаготівель, підбурюванні селян 
не платити податки. Михайло Вітошин-
ський отримав три роки таборів, термін 
мав відбути на Уралі. Там його сліди за-
губилися.

Вільно знайомитися з особисти-
ми справами репресованих їхні родичі 
змогли після того, як в 2015 році Верхо-
вна Рада України ухвалила закон « Про 
доступ до архівів радянських репресив-
них органів 1917 – 1991 років». Він за-
клав базові принципи для ознайомлен-
ня з документами.

По-перше, перестали діяти всі ра-
дянські грифи секретності. Відповідно, 
вся інформація стала відкритою. По-
друге, закон дав право лише жертвам 
репресій та їх родичам закривати ін-
формацію про себе. Для цього потрібно 
подати заяву в архів. І навіть в такому 
випадку справа не буде повністю закри-
та: на руки її не видадуть, але можуть 
отримати інформацію, яка не підпадає 
під обмеження (й персональну, знео-
соблену інформацію про справу). Важ-
ливе виключення: штатні та позаштат-
ні співробітники радянських репресив-
них органів, а також їх родичі закривати 
інформацію про себе і своїх предків не 
мають права. Це стосується і тих випад-
ків, коли конкретний співробітник сам 
постраждав від репресій.

Коли закон почав діяти, в Україні ви-
ник бум на дослідження комуністичного 
минулого. Наприклад, видано окремою 
книгою «Чорнобильське досьє КДБ» – 
матеріали про будівництво АЕС і саму 
катастрофу. Історик і журналіст Вахтанг 
Кіпіані написав книгну «Справа ВІасиля 
Стуса», що отримала великий резонанс. 
Український поет і дисидент Стус в 1980 
році був засуджений на 10 років приму-
сових робіт і через п'ять років помер у 
в'язниці. У суді адвокатом Стуса за при-
значенням був Віктор Медведчук – нині 
депутат Верховної Ради, відомий як кум 
Володимира Путіна, один з лідерів пар-
тії «Опозиційна платформа – За жит-
тя». У книзі, написаній на підставі до-
кументів, Кіпіані прийшов до висновку, 
що Медведчук на процесі над Стусом не 
тільки не допоміг своєму підзахисному, 
а й визнав за дисидента його провину. 
Медведчук подав на Кіпіані в суд і доміг-
ся в першій інстанції заборони на поши-
рення книги. Але в березні цього року 
програв апеляцію.

Без відкриття архівів в Україні був 
би неможливий проект «Архіви КДБ» 
на «Настоящем времени»: статті-дослі-
дження київського журналіста та істо-
рика Едуарда Андрющенка й серія под-
кастів за мотивами цих матеріалів. А 
автор цієї статті за допомогою архівних 
матеріалів зробив аудіофільм про мало-
відому сторінку репресій – висилку ет-
нічних киргизів на південьб України і на-
писав про долю комендатна спецпере-
селенців.

Закон про доступ до архівів зняв 
юридичні обмеження для знайомства 
з документами. Передбачалося, що 
зніме і організаційні – всі матеріали 
про радянські репресії повинні опини-
тися в Галузевому державному архі-
ві Українського інституту національної 
пам'яті, скорочена назва – Архів наці-
ональної пам'яті. Але вже шість років 
це не виходить зробити – спочатку 
треба облаштувати будинок для 
сховища.

В Ізраїлі виявили місто віком 
більше п'яти тисяч років

Знахідка була вияв-
лена випадково. На шосе 
поблизу Харіш вели під-
готовчі роботи для про-
кладки шляхопроводу. 
Приблизно за 50 км на 
північ від Тель-Авіва, на 
місці робіт знайшли руї-
ни старовинного міста. В 
управлінні старожитнос-

тей Ізраїлю його назвали «космополітичним і спланованим». 
Так званий ханаанский мегаполіс мав площу 65 га і був до-

сить розвинений. Історики припускають, що в ньому прожи-
вало приблизно 6 тисяч людей. На останках міста археологи 
знайшли ритуальний храм, свідоцтва жертвоприношень, фраг-
менти кераміки, різні фігурки, знаряддя праці. 

Експерти кажуть, що мегаполіс є надзвичайно важливим 
для істориків. По-перше, вивчаючи його можна спостерігати, 
як люди почали перебиратися з сіл в міста в ті далекі часи. По-
друге, на місці розкопок виявили фігурки з Єгипту. А це вказує 
на розвинену торгівлю вже в бронзовому столітті. Сьогодні ви-
вчення об'єкта активно триває, всі артефакти, знайдені на міс-
ці міста, передадуть до музеїв Ізраїлю.

Монетний двір США 
виставив на аукціон 

найдорожчу монету в світі
Це срібний долар 1794 року. Долар з образом Леді Свободи 

з одного боку і вибитим орлом з іншого останній раз брав участь 
в торгах в 2013 році. Тоді монету придбали за $ 10 млн, що по-
било світовий рекорд суми, виплаченої за одну рідкісну монету.

«Безцінний артефакт, яким я пишався, і дуже шкода, що він 
йде від мене», зазначив Брюс Морелан, нинішній власник мо-
нети. Морелан також збирається продати ще ряд старовинних 
монет, пояснивши, що настав час «взятися за інші завдання».

За інформацією музею грошей американської нумізматич-
ної асоціації, всього було випущено 1758 таких доларів, до на-
ших днів уціліло лише близько 140. Подібні монети не призна-
чалися для широкого використання, їх створили для поширен-
ня серед високопоставлених осіб в якості сувенірів.

Це були перші американські долари. Вони повинні були 
продемонструвати здатність США виробляти власні гроші. 

Найстаріші наскельні малюнки 
тварин під загрозою зникнення 

Наскельні малюнки в печерах Індонезії, вік яких становить 
щонайменше 44 тисячі років, перебувають під загрозою зник-
нення через глобальне потепління. Такого висновку дійшли до-
слідники з Індонезії та Австралії.

Науковці досліджували причини галокластії, або кристалі-
зації солі, на стінах 11 вапнякових індонезійських печер, яка 
призводила до їхнього вивітрювання, а отже, і зникнення на-
скельних малюнків на них.

Оскільки Індонезія розташована в тропіках, а печери – на 
помірних висотах, зміни клімату там мають більший вплив. 

Вчені закликають владу Індонезії негайно ухвалити про-
граму зі збереження печерного живопису.

У дюнах Іспанії археологи 
знайшли давньоримські лазні

В Іспанії на узбережжі Андалусії поблизу села Каньос де 
Мека археологи виявили комплекс давньоримських лазень, 
які добре збереглися. Вікна, двері та 4-метрова стіна терм вці-
ліли завдяки тому, що будівлі замело піском. Вчені вважають, 
що лазні були розфарбовані, оскільки на місці виявили сліди 
червоної, чорної та білої ліпнини, а також сліди мармуру. Архе-
ологи також припускають, що в комплексі була своєрідна піч, 
яка нагрівала повітря, стіни та підлогу. У термах могли викорис-
товуватися й природні гарячі джерела, які з часом пересохли.

Вчені державного університету Кадіса, які проводили роз-
копки, відносять знахідку до V століття. Вони вважають, що це 
були громадські лазні, якими користувалися місцеві рибалки 
та видобувачі солі.

На «Великому будівництві» 
дороги на Полтавщині знайшли 
унікальну сарматську прикрасу

Підвіску у вигляді жука-скарабея сарматських часів, що 
пролежала в землі понад 2 тисячі років, знайшли під час бу-
дівництва нової траси біля села Підгора у Полтавській області. 
Підвіска добре збереглася..

Знахідку виявили співробітники Науково-дослідного цен-
тру «Рятівна археологічна служба», які проводять дослідження 
перед будівництвом чергової ділянки траси Н-31 Дніпро – Ре-
шетилівка.

Це перша такого типу знахідка сарматської доби. Підвіска 
виготовлена з темно-синього єгипетського фаянсу та була час-
тиною намиста зі скляними прожилками. Скарабей у релігії дав-
нього Єгипту символізував бога сонця Хепрі. Амулети у вигляді 
скарабеїв не тільки носили за життя, їх клали у могилу для супро-
воду особи у потойбіччя, що символізувало відродження життя. 
Найчастіше вони трапляються у дитячих та жіночих похованнях.

Тіні забутих. Як українські архіви допомагають 
іноземцям відновлювати сімейні історії 
і яка допомога потрібна самим архівам

Галина і Стефан Вітошинський з дочкою. Фото: особистий архів

Маркіян Дзерович, 1943 рік
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4 червня
1783 – на площі у французькому місті Аннон відбулася 

перша публічна демонстрація повітряної кулі братів Жозе-
фа-Мішеля і Жака-Етьєна Монгольф’є. Куля діаметром 11 ме-
трів, зроблена з полотна й паперу, піднялася на висоту 1830 
м й пролетіла 1,6 км.

1800 – у Вашингтоні завершено будівництво Білого 
дому, до нього в’їхали перші мешканці – другий президент 
США Джон Адамс із дружиною.

1923 – прийняв перших в’язнів Соловецький табір окре-
мого призначення в СРСР.

5 червня 
1895 – народився Юліан Шпол (Михайло Яловий), укра-

їнський поет, член організацій «Гарт» і ВАПЛІТЕ (перший пре-
зидент). Найближчий однодумець Хвильового. Розстріляний 
у 1937 р.

1940 – узяття Парижа німцями.
1990 – почався дводенний Всеукраїнський православ-

ний собор у Києві, який проголосив відродження Української 
автокефальної православної церкви (УАПЦ), відновив патрі-
архат й обрав першим українським патріархом митрополита 
Мстислава (Скрипника).

6 червня 
1992 – вступ Спілки журналістів України до Міжнародної 

федерації журналістів. День журналіста в Україні.

7 червня 
1929 – відповідно до Латеранських угод утворено дер-

жаву Ватикан.

8 червня 
1815 – більша частина Польщі зі столицею Варшавою 

приєднана до Російської імперії.
1824 – Ноа Кашінг із Квебека запатентував пральну ма-

шину.
1869 – Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував пилосос.

9 червня 
1781 – народився Джордж Стефенсон, англійський ви-

нахідник, творець одного з перших паровозів і будівник пер-
шої громадської залізниці.

10 червня 
1610 – перші голландські поселенці прибули на острів 

Манхеттен, що нині в складі Нью-Йорку. 
1909 – вперше у світі використано радіосигнал порятун-

ку SOS.
1943 – угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку. Він 

працював на замовлення Британських королівських пові-
тряних сил, яким потрібна була ручка, здатна писати на ве-
ликих висотах при низькому тиску.

11 червня 
1580 – іспанські конкістадори заснували Буенос-Айрес, 

нині столиця Аргентини.
1887 – народився Олександр Архипенко, український 

скульптор.
1910 – народився Жак Ів Кусто, французький океано-

граф, винахідник акваланга.

12 червня 
1765 – народився Петро Багратіон, грузинський князь, 

полководець Вітчизняної війни 1812 року.
1867 – утворена Австро-Угорська імперія.
1920 – офіційне відкриття Панамського каналу (перше 

судно пройшло через канал у серпні 1914 року).

13 червня
323 до н.е. – помер Олександр Македонський, великий 

полководець античності. 
1894 – помер Микола Ге, російський художник. 
1895 – у Франції відбулися перші у світі автомобільні пе-

регони.

14 червня
1891 – народився Євген Коновалець, командир корпусу 

Січових стрільців Армії УНР, засновник і перший голова ОУН.
1928 – народився аргентинець Ернесто Че Гевара, ре-

волюціонер Куби. 
1951 – у Вашингтоні представлений UNІVAC 1 – перший 

комп’ютер, що надійшов у продаж.
1941 – народився Іван Миколайчук, український актор, 

режисер. 

16 червня
1934 – створено Спілку письменників України. 

18 червня 
1668 – убитий своїми військовими Іван Брюховецький – 

гетьман Лівобережної України, обраний на «Чорній раді» за 
підтримки Москви. Брюховецький не виправдав сподівань 
народу в проведенні внутрішньої політики, розв’язанні со-
ціальних питань. Після обрання гетьманом він уклав із Мос-
ковською державою Батуринські й Московські статті, які на-
давали Московщині значно більше влади, ніж це було вста-
новлено Переяславськими статтями. 

1681 – народився Феофан Прокопович, російський та 
український державний, науковий і церковний діяч, пись-
менник. 

Щороку 16 травня Україна вшановує 
пам’ять жертв політичних репресій. За 
часи існування Радянського Союзу міль-
йони українців постраждали під тиском 
системи, яка викорінювала будь-яке іна-
кодумство, яке суперечило політиці пар-
тії.

Каральна психіатрія в СРСР залиши-
ла особливий слід в історії минулого сто-
ліття. Її феномен полягав у тому, що якщо 
з таборів чи заслання можна було повер-
нутися, час перебування в психлікарні 
ніхто не визначав.

Найвідомішими пацієнтами і водно-
час жертвами режиму були генерал-ма-
йор Петро Григоренко, математик Леонід 
Плющ, драматург Віктор Рафальський, 
греко-католицький дисидент Йосип Тере-
ля, перший директор Музею Шістдесят-
ництва Микола Плахотнюк, російський 
поет Йосип Бродський, письменник Во-
лодимир Буковський, публіцист і політик 
Валерія Новодворська.

Усі вони пройшли «примусове ліку-
вання», не втративши здорового глузду 
та людської гідності, а також залишили 
по собі збірки спогадів та мемуарів, що 
викривають справжнє обличчя радян-
ської психіатрії.

Проти соціалізму 
виступали тільки 

божевільні
Каральна (або репресивна) психіа-

трія у широкому розумінні була однією із 
форм боротьби з дисидентами.

Після встановлення сумнівних діа-
гнозів на людину чекала цілковита ізоля-
ція від світу, що нагадувала повноцінне 
ув’язнення, проте з обов’язковим курсом 
сильнодійних препаратів.

Використання психіатричної науки 
задля політичних цілей досягло свого 
апогею у 1960-х роках, коли завершився 
період хрущовської відлиги.

Тоді в КДБ зрозуміли, що поверну-
тися до відкритого терору часів Сталіна 
вже не вийде, однак боротьбу з проти-
вниками СРСР згортати не можна.

На вимогу радянських спецслужб 
психіатри почали пояснювати дисидент-
ську активність ментальними порушен-
нями.

На підставі закону
У жовтні 1961 року Міністерство охо-

рони здоров’я СРСР затвердило Інструк-
ціію з невідкладної госпіталізації пси-
хічно хворих, які є суспільно небезпеч-
ними. Документ практично узаконював 
позбавлення волі пацієнта без рішення 
суду.

З погляду радянської юрисдикції це 
не було репресивною санкцією, оскіль-
ки замість реального покарання людину 
відправляли у спеціалізовані заклади до 
«цілковитого одужання».

Однак те, як довго протікає психічне 
захворювання і чи насправді пацієнт по-
требує лікування, виявити практично не-
реально, тому тривалість таких заходів 
ніким не визначалася.

Водночас де проходити лікування, 
обирав суд. Існувало два типи психіа-
тричних клінік: загальні та спеціальні 
(тюремного типу).

Як розповів Фактам ICTV відомий 

український історик Олег Бажан, збіль-
шення випадків примусових госпіталіза-
цій, відомча неузгодженість поставили 
на порядок денний створення спеціаль-
ної психіатричної лікарні в Україні.

– Спецслужби, як не парадоксально, 
були глибоко переконані у тому, що збіль-
шення спеціальних психіатричних ліка-
рень сприятиме скороченню «розповсю-
дження злісних антирадянських докумен-
тів, вчинення хуліганських написів у гро-
мадських місцях, зменшенню кількості 
листів, направлених у різні інстанції».

Розширення функцій каральної психі-
атрії обумовило подальші кроки в цьому 
напрямі, їх обґрунтування було викладе-
не, зокрема, в 1967 році у доповідній за-
писці ЦК КПРС про розширення мереж лі-
кувальних закладів для психічно хворих.

Її авторами були голова КДБ при Раді 
Міністрів CPCP Юрій Андропов, Гене-
ральний прокурор CPCP Роман Руденко, 
міністр внутрішніх справ CPCP Микола 
Щолоков та перший заступник міністра 
охорони здоров’я CPCP Данилов.

Партія підтримала викладені у зга-
даному документі пропозиції, після чого 
Держплан CPCP отримав доручення про 
будівництво нових та розширення наяв-
них психіатричних лікарень, а виконкоми 
Ленінградської та Київської обласних та 
міських Рад – «відшукати додаткові пло-
щі для переобладнання їх під спеціальні 
психіатричні заклади».

– Окрім цього, чиновники на місцях 
мусили «негайно вирішити питання госпі-
талізації проживаючих у Москві, Ленінгра-
ді, Києві психічно хворих громадян, з боку 
яких можливі суспільне небезпечні дії».

Діагноз – 
сповільнена шизофренія

Усіх політично звинувачених для 
встановлення діагнозу привозили на 
експертизу в московський Інститут імені 
Сербського.

Тоді за право ставити потрібні КДБ 
діагнози боролися дві школи науковців, 
і в результаті перемогла сповільнена 
шизофренія академіка Андрія Снєжнев-
ського.

Більшість країн світу цей діагноз не 
визнали, а от КДБ він дозволяв оголоси-
ти будь-яку людину ненормальною, а від-
сутність симптомів пояснити млявістю 
перебігу хвороби.

Роль Інституту імені Сербського як 
знаряддя каральної психіатрії набула ши-
рокого розголосу лише завдяки зусиллям 
дисидентів, які свого часу також отримали 
діагноз сповільнена шизофренія.

Історик Олег Бажан зауважує, що в 
радянській Україні конвеєр примусового 
лікування (а точніше – соціально-медич-
ного перевиховання) працював досить 
активно.

Зокрема, про це свідчить інформація 
від 2 листопада 1971 року за підписом 
прокурора УРСР Федора Глуха, голови 
КДБ при Раді Міністрів УРСР Віталія Фе-
дорчука, голови Верховного Суду УРСР 
Олександра Якименка.

Лише в 1967 – першому півріччі 
1971 pоків за антирадянську пропаган-
ду та агітацію, розповсюдження наклеп-
ницьких вигадок на радянський держав-
ний та суспільний лад в судовому та поза-
судовому порядку через правоохоронні 
та медичні органи було примусово госпі-
талізовано 249 громадян.

Методи лікування
В архівних документах значиться, що 

до початку 1980-х років на території Радян-
ського Союзу було 11 спецпсихлікарень. 
Найвідоміші з них – Ленінградська, Казан-
ська, Дніпропетровська, Черняхівська.

У деяких закладах пацієнтів змушу-
вали пити галоперидол – синтетичний 
антипсихотичний препарат, що провокує 
гострі неврологічні розлади. Його дію на-
уковці порівнюють із «хімічним шоком» 
та «електрошоковою терапією». Десятки 

країн світу визнали використання гало-
перидолу тортурами.

– Звичайна схема застосування га-
лоперидолу: один місяць, потім роби-
ли перерву у зв’язку з тим, що побіч-
ним ефектом галоперидолу була хворо-
ба Паркінсона. А мені давали його май-
же десять місяців поспіль, без будь-яких 
перерв, – згадувала дисидентка Наталія 
Горбаневська.

У Казанській спецпсихлікарні прак-

тикувалося використання бормашини та 
підшкірне введення газоподібного кисню.

За свідченнями в’язнів, найнепокір-
нішим кололи сульфазин або сірку, що за-
вдавали нестерпного болю. Рідше засто-
совували електросудомну терапію.

Здорових людей узаконено катува-
ли струмом, що призводило до порушень 
пам’яті та роботи мозку.

Ще страшніше діяв інсулін: шок, який 
він викликав, призводив до часткового 
знищення пам’яті та розуму.

Міжнародний осуд 
має значення

Незважаючи на нелюдські страждан-
ня, радянські дисиденти знаходили спо-
соби передавати інформацію на Захід.

Європейські держави одна за одною 
виступають на захист жертв каральної 
психіатрії, а на наукових конференціях 
критика радянських делегацій стає деда-
лі частішою.

У 1983 році напередодні чергово-
го психіатричного конгресу Радянський 
Союз припиняє своє членство у Всесвіт-
ній асоціації психіатрів. Радянська пси-
хіатрія зайняла заслужене місце міжна-
родного вигнанця.

Саме тоді дисидент і відомий право-
захисник Володимир Буковський напи-
сав: «Немає для здорової людини страш-
нішої долі, аніж безстрокове перебуван-
ня у психіатричній лікарні».

Він та багато інших сміливців, які не 
боялись висловлювати свої думки та бо-
ротись за свої права, змогли вистояти 
проти знущань радянської психіатричної 
науки.

Не маючи вагомої підтримки з боку 
заляканого суспільства, дисиденти не 
побоялись піднятися та знайти сили за-
явити про свої права і відстояти їх.

– Різного роду політичні та ідеологіч-
ні кампанії, комплекс «соціально-медич-
ного перевиховання» не змогли злама-
ти волю активістів дисидентського руху в 
Україні. Перебуваючи у в’язницях, табо-
рах, психіатричних лікарнях, вони продо-
вжували чинити опір режимові, активно 
домагалися статусу політв’язнів, – під-
креслив історик Олег Бажан.

Разом з крахом комуністичного ре-
жиму припинилась і практика система-
тичного використання психіатрії як засо-
бу усунення політичних опонентів.

Однак заради припинення випадків 
зловживань психіатрією як одного з ви-
дів політичних репресій потрібно здій-
снювати кроки подальшого реформуван-
ня системи психіатричної допомоги на 
всьому пострадянському просторі.

Наталія ТАРЧЕВСЬКА
Факти Україна, 16.05.2021

Фото: Музей Сахарова, 
ФотоархІв «Мемориалу», 

Некрасов Віктор.

Каральна психіатрія в СРСР: 
як репресії «лікували» дисидентів
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9 Архівний хаос – 
і хто допомагає 

його подолати
«Зараз в Архіві національної 

пам'яті немає жодного документа. 
Ми отримали приміщення, але пови-
нні його реконструювати. Треба за-
безпечити належні умови, які були б 
зручні і архівістам, і дослідникам. У 
квітні 2020 року, коли почалася епі-
демія коронавирусу, у нас забрали 
58 мільйонів гривень, передбачених 
на реконструкцію. Весь 2020 рік ми 
пояснювали, як важливий наш ар-
хів, але в 2021 році знову побачи-
ли в бюджеті 0 гривень. Продовжу-
вати роботи ми не можемо», розпо-
відає директор архіву національної 
пам'яті Ігор Кулик (на фото). 

Всього на реконструкцію потріб-
но 686 мільйонів гривень, тобто тро-
хи менше $ 25 млн. Сума значна, але 
потрібно врахувати, що архів отри-
мав приміщення від Національного 
банку України, воно не передбачено 
для зберігання документів. Архівісти 
хочуть зробити там лабораторію для 
оцифровки, облаштувати читальний 
зал, 32 сховища і зібрати близько 
чотирьох мільйонів справ. Це буде 
найбільший архів в Україні.

Поки ж документи про радянські 
репресії розосереджені по всій кра-
їні і по різних служб. Матеріали збе-
рігаються в архівах Служби безпе-
ки України, МВС, Служби зовнішньої 
розвідки, органів юстиції, Держав-
ної прикордонної служби та судів.

«В архіви в регіонах забезпечи-
ти доступ складно: співробітників 
мало, поруч з радянськими доку-
ментами зберігаються архіви сучас-
них правоохоронних органів. Дослі-
дити історію України – не завдання 
силових служб. Зберігання докумен-
тів неіснуючої вже держави накла-
дає відбиток. Нинішні силовики сві-
домо чи несвідомо стають продо-
вжувачами традицій тоталітарного 
суспільства», міркує Ігор Кулик.

Одне з найбільших сховищ ра-
дянських документів – Галузевий 
державний архів Служби безпеки 
України. І сама установа, і директор 
архіву Андрій Когут шановані як се-
ред українських, так і серед інозем-
них істориків.

«Я співаю оду архіву СБУ, який 
просто приголомшливий. Для нас в 
Білорусі директор архіву КДБ – така 
захмарна персона, до якої не піді-
йти. Співробітники архіву – або ко-
лишні, або діючі чекісти, – каже бі-
лоруський історик, дослідник репре-
сій Дмитро Дрозд. – А в Україні - все 
просто. Пишу Андрію [Когуту]: «Потрі-
бен такий-то документ». Він допома-
гає завжди по можливості».

Однак фізично архів СБУ розта-
шований в режимному приміщен-
ні, де, крім сховищ, працюють кіль-
ка оперативних підрозділів. Потра-
пити туди можна за пропусткою, яку 
треба оформляти в головному офісі 
спецслужби. Якщо у відвідувача не 
українське громадянство, то пере-
вірка перед оформленням займає 

три дні. Одного разу через свого кир-
гизстанського паспорта і бюрокра-
тії я не зміг записати інтерв'ю з Ан-
дрієм Когутом в самому архіві – ми 
спілкувалися в кафе неподалік.

Втім, архів СБУ робить багато, 
щоб приходити туди не довелося. На-
приклад, на мій запит про висилку 
киргизів в Україну архівісти надісла-
ли відскановану справу і детально 
розписали, в яких установах можна 
продовжити пошук.

Ще один спосіб полегшити по-
шуки інформації (доступний і укра-
їнцям, і жителям інших держав) – 
звернення в Консультаційний центр 
з пошуку інформації про репресова-
них. Його в 2020 році відкрили при 
Архіві національної пам'яті. За цей 
час співробітники обробили близь-
ко півтори тисячі звернень, з них 
близько сотні - від іноземців, розпо-
відає директор архіву Ігор Кулик:

«Людина не знає, з чого почати 
пошук. Куди звертатися, який вста-
новлений зразок заяви, що там має 
бути вказано, на яку інформацію 
можна розраховувати? А якщо є до-
кументи, то яку копію мені дадуть – 
паперову чи електронну? Наш кон-
сультаційний центр покликаний по-
казати, що звернутися в архіви – 
легко».

Співробітники центру підказу-
ють, яку заяву написати і куди звер-
татися в кожному конкретному ви-
падку. Або ж дають зрозуміти, що 
пошуки марні: якщо ті, про кого до-
слідник шукає інформацію, не жили 
в Україні, відбували термін або були 
розстріляні за її межами.

Десять років «без 
права переписки» 

і пошуки без результату
Пошуки бувають вдалими дале-

ко не завжди. Киргизстанка Асил 
Айтбаева розповіла кореспонденту 
«Настоящего времени», що в спро-
бі знайти відомості про свого дідуся 
Джунуше Альджамбаеве, нібито за-
сланого в Україну в 1930-ті, зверта-
лася вже в три українські архіви, але 
безрезультатно.

Михайло Грановський теж 
розшукує інформацію про діда 
– Мойсея Обсбауме. І теж поки 
безуспішно.

Останні 25 років Михайло живе 
в Мельбурні, у нього австралійський 
паспорт. Але слово «іноземець» ви-
кликає у нього внутрішній протест: 
Грановський народився в Харкові в 
1944 році і прожив в Україні бага-
то років. Навчався на фізичному фа-
культеті, працював в Інституті низь-
ких температур.

Він згадує, як було жити в Радян-
ському Союзі із записом «єврей» в 
паспорті (в так званій п'ятій графі) і 
«неблагонадійними родичами» – ре-
пресованими та емігрантами.

«1961 рік. Вступаю в Харків-
ський університет. Я хотів на фізтех, 
потім він став факультетом ядерної 
фізики. Мене викликають в кабінет. 

Там сидить чоловік і каже: «Мандат-
на комісія тебе не рекомендує до за-
рахування». Я був молодий і дурний, 
почав обурюватися . А член комісії 
відповідає: «Ти що, нічого не розумі-
єш? Ти ж єврей. Можеш скаржитися. 
Але я тобі нічого не казав. А будеш 
скаржитися – ти і на фізичний фа-
культет не вступиш», розповідає Гра-
новський.

Походження плюс наявність ро-
дичів за кордоном – рідні його бабу-
сі емігрували з соціалістичної Поль-
щі в Австралію – завадять майбут-
ньому вченому ще раз. Як кращий 
випускник Михайло Грановський 
мав всі шанси потрапити на роботу в 
Український фізико-технічний інсти-
тут. Він мріяв там працювати з 9-го 
класу. Пам'ятає, як підписав доку-
мент про розподіл в своєму універ-
ситеті і побіг в УФТІ підписувати про-
пуск.

«А мені там сказали, що мене 
не беруть. Пояснили, що у них ско-
рочення. Хоча я потім з'ясував, що 
скорочення не стосувалося тих, кого 
вже вирішили брати на роботу. До-
рогу в УФТІ я пам'ятаю – я туди летів. 
А дорогу назад не пам'ятаю. У мене 
місяць потім була депресія».

До «неблагонадійної» п'ятої гра-
фи і родичів за кордоном додавав-
ся ще один «недолік»: дід Михай-
ла Грановського, Мойсей Обсба-
ум, був репресований у 1937 році. 
Про нього Михайло майже нічого 
не знає – бабуся і мама не розпові-
дали. Підозрює, що дід був великим 
радянським чиновником. Квартира 
в Києві, де сім'я жила до війни, роз-
ташовувалася на вулиці Орджонікі-
дзе (тепер Банкова). По сусідству 
– будівля нинішнього офісу прези-
дента. За радянських часів там роз-
міщувалися штаб Київського місь-
кого військового округу і ЦК Ком-
партії УРСР.

Мойсея Обсбаума забрали в 
1937-му, дали 10 років без права 
листування. Як пізніше з'ясували іс-
торики, фраза «без права перепис-
ки» була евфемізмом, який вико-
ристовували каральні органи, і на-
справді означала розстріл.

Але це розуміння прийшло пізні-
ше, а в 1947-му дружина і дочка Об-
сбаума чекали його з табору. Михай-
лу Грановському тоді було три роки. 
У пам'яті залишилася сцена: мама 
приходить з роботи, запитує очима 
щось у бабусі, а та хитає головою: ні, 
не повернувся...

Втім, зараз Грановський сумні-
вається, що надії дорослих на повер-
нення діда були непохитні. У Михай-
ла є друге, єврейське ім'я – Мойсей. 
Його дали на честь діда. А називати 
дітей на честь живих єврейська тра-
диція забороняє.

Сподіваючись дізнатися за до-
помогою архівів в Україні більше 
про долю і справу Мойсея Обсбау-
ма, Михайло пояснює: мама і бабу-
ся були настільки налякані, що нічо-
го про діда не розказували і не пода-
вали на реабілітацію. Лише одного 
разу маленький Міша чув від когось 
із старших: «Добре, що нас не відпра-
вили в АЛЖИР», а коли виріс, зрозу-
мів, що мова йшла про Акмолинский 
табір дружин зрадників Батьківщи-
ни в Казахстані (російською абреві-
атура АЛЖИР – Ред.).

Михайло Грановський відчуває, 
що в родині він останній, кому ці-
кава історія предків. «Ні у сина, ні у 
внука я не відчуваю зацікавленості. 
Але ж це ж пам'ять, це люди, яким ми 
зобов'язані тим, що живемо зараз», 
міркує він.

«Компенсирующая» 
функція: 

що в українських архівах 
знаходять дослідники 

з Росії та Білорусі
Директор Архіву національної 

пам'яті Ігор Кулик розповідає, що 
в українські архіви звертаються не 
тільки родичі репресованих, які опи-
нилися за кордоном, але і професій-
ні дослідники: наприклад, вчені з Бі-
лорусі та Росії – країн, де силовики 
досі зберігають під замком в тому 
числі і радянські секрети. Сховища 
в Україні для іноземних істориків на-
були «компенсуючої» функціЇ, зазна-
чає Кулик.

Білоруський дослідник Дмитро 
Дрозд зайнявся темою репресій, 
намагаючись знайти коріння сво-
єї сім'ї. Звертався в російські і біло-
руські архіви.

«У Росії ще на початку 2000-х 
не було потрібно ніяких документів. 
Я відправив запит, написав, що мої 
предки були розкуркулені. Вказав 
прізвище Мохорт. Мені прислали 
всіх МохортІв, яких знайшли в своє-
му регіоні. Це були навіть не мої пря-
мі родичі, а двоюрідні, троюрідні. Так 
само було і з Плишевськими. Я отри-
мав величезне кількість виписок 
про розкуркулених, про репресова-
них – тих, по кому вже на засланні 
прокотилася хвиля Великого терору. 
Зараз це все закрилося, без доказу 
спорідненості нічого не надсилають. 
і моє листування з архівами давно 
«заглухло», говорить дослідник.

Білорусь теж не знайомить з 
особистими справами репресова-
них без доказів спорідненості. Зна-
йти такі докази непросто, пояснює 
Дмитро Дрозд:

«Мені складно довести, що мій 
прапрапрадід - це мій прапрапра-
дід. Під час війни згорів мінський 
ЗАГС, не у всіх метрики відновле-
ні, у більшості їх немає. Змінюва-
лися прізвища, немає записів про 
шлюб. І КДБ цим відмінно користу-
ється: «Немає доказів – немає до-
ступу». Доступ став набагато жор-
сткішим: є випадки, коли люди до-
водять спорідненість, але їм пока-
зують не всі документи зі справи, 
прізвища чекістів, прізвища тих, 
хто доніс, заклеюються. Або не по-
казують акт про виконання вироку 
– де розстріляний, коли».

Історик згадує минулорічний 
судовий процес, пов'язаний з На-
ціональним архівом Республіки 
Білорусь. У НАРБ є база даних «Ві-
домості про необгрунтовано ре-
пресованих громадян Білорусії». 
Її почали створювати на початку 
1990-х на основі анкетних даних 
КДБ. Заявникам за інформацією з 
бази видавали довідку: коли люди-
на жила, коли репресована, коли 
реабілітована. Спочатку довідки 
видавали всім. Пізніше стало по-
трібно доводити спорідненість. А 
тепер відомості не розголошують 
навіть родичам – на базу поста-
вили гриф «для службового корис-
тування». У суді нащадок репресо-

ваних і координатор кампанії «Уби-
ті, але не забуті» («Забітыя, але не 
забытыя») Ігор Станкевич нама-
гався оскаржити присвоєння цьо-
го грифа. Але безуспішно. На засі-
данні представники НАРБ говори-
ли, що громадяни використовували 
базу «неправильно»: на думку архі-
вістів, їх цікавив не сам факт ре-
пресій, а підстави для оформлення 
карти поляка.

За допомогою українських ар-
хівів Дмитро Дрозд відновлює про-
галини в біографії білоруських че-
кістів – виконавців репресій.

«Був такий Іван Жабрев, він до-
служився до заступника народно-
го комісара внутрішніх справ Рес-
публіки Білорусь. Потім його пере-
вели в Україну. Згодом його зааре-
штували і розстріляли. В архіві СБУ 
зберігся особиста справа Жабре-
ва, мені її повністю відсканували і 

переслали. Комбриг Микола Адро-
сюк був розстріляний в Мінську, 
але він був родом з України, і його 
справа згодом переслали в Украї-
ну. я теж отримав скан-копію. При-
голомшливий для Білорусі варіант: 
людина розстріляна в Мінську, але 
її справу я зміг подивитися завдя-
ки архіву СБУ. Третій варіант, коли 
українські архіви допомагають: 
якщо люди народилися в Білорусі, 
пізніше жили в Україні і були репре-
совані там», перераховує приклади 
історик.

Директор Архіву національної 
пам'яті Ігор Кулик вважає, що ар-
хіви радянських спецслужб можуть 
допомогти не тільки в історичних, а 
й в актуальних дослідженнях: «Тем-
ники» КДБ, різні інструменти – де-
зінформація, компрометація, пе-
рекручування фактів – все це за-
лишилося», упевнений він.

Якщо необхідні на реконструк-
цію гроші вдасться знайти, то вже 
через два роки Архів національ-
ної пам'яті запрацює за принци-
пом «єдиного вікна»: тут будуть не 
тільки підказувати, куди звертати-
ся, але і відразу видавати потрібні 
документи. А поки українські архі-
вісти намагаються допомогти до-
слідникам з сусідніх держав в по-
шуку тієї інформації, яка у них не-
доступна.

Григорій ПИРЛІК

Сайт «Настоящее время», 
14.05.2021 р.

Тіні забутих. Як українські архіви допомагають 
іноземцям відновлювати сімейні історії 
і яка допомога потрібна самим архівам

Михайло Грановський. 
Фото: особистий архів.

Репресовані родичі Дмитра Дрозда

Дмитро Дрозд в архіві в Києві. 
Фото надано Архівом 
національної пам'яті



№200   3 червня 2021 року№200   3 червня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо1212       Світ історії Чернігівщини

Перший директор Музею 
українських старожитностей 
7 травня 1902 року першим хранителем 

(директором) Музею українських старожит-
ностей В. В.Тарновського (нині це обласний іс-
торичний музей) був призначений Андрій Пав-

лович Шелухін (1871–
1931). Обіймав цю по-
саду до 20 жовтня 1911 
року. Проводив екскур-
сії для відвідувачів, при-
ймав дослідників, за-
ймався упорядкуванням, 
поповненням та збере-
женням фондових мате-
ріалів музею.

Андрій Павлович 
брав участь у роботі ХІІ археологічного з’їзду 
в Харкові (1902 р.), активний діяч у підготовці і 
проведенні ХІV археологічного з’їзду в Черніго-
ві (1908 р.). Як відомий знавець давніх рукопи-
сів допомагав історику Вадиму Модзалевсько-
му в роботі над виданням «Малороссийского 
родословника». Член Чернігівської, Полтав-
ської та Саратовської вчених архівних комісій.

Археологічні дослідження
 Чернігівщини – 2020 рік

В історичному музеї відкрилася виставка 
«Нові археологічні дослідження Чернігівщини». 
Тут найбільш цікаві знахідки восьми археоло-
гічних експедицій на території області. Їх орга-
нізатори – Чернігівський історичний музей іме-
ні, Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка (НУЧК), Інститут 
археології Національної академії наук України 
(ІА НАНУ).

На Виповзівському археологічному комп-
лексі проводились розкопки на посаді та подо-
лі городища ( проводив ІА НАНУ). Представле-
ні прикраси, побутові речі, цілий ряд виробів з 
кістки та рогу Х ст.

В Седневі ІА НАНУ проводились роботи на 
поселенні Орешня-2. Серед знахідок привер-
тає увагу лунниця Х ст.

У Любечі (НУЧК) неподалік від кам’яниці 
Полуботка розкопані залишки трьох споруд 
кінця Х – початку ХІ століть.

У с. Малий Листвен (НУЧК) на Городищі-2 у 
житлі ХІІ–ХІІІ ст. виявлені ключі, замки, побуто-
ві речі.

Мезинська експедиція (НУЧК) продовжила 
розкопки городища Свердловське-1 на тери-
торії Мезинського національного природного 
парку. Представлені прикраси, зброя, знаряд-
дя праці VI–IV до н.е. та Х ст. Окремо слід від-
значити скіфські стріли та фрагмент фібули VІ 
ст.

У Батурині (НУЧК) роботи проводилися у 
різних частинах міста. На садибі Мазепи на 
Гончарівці досліджували рештки фундаментів 
та сходинки коридору загадкової споруди кін-
ця ХVII ст. На посаді продовжені розкопки за-
лишків будинку Пилипа Орлика, знайдені улам-
ки кахлів з гербами Івана Мазепи та Пилипа 
Орлика. Також привертають увагу цілі кахлі та 
свищик із житла ХVIIІ ст. на околиці посаду.

Найбільш чисельна кількість матеріалів 
представлена експедиціями, що проводили ро-
боти в різних місцях Чернігова.

Чернігівська експедиція НУЧК (за участю 
Національного заповідника Чернігів стародав-
ній) проводила дослідження біля Єлецького мо-
настиря. Представлено багато плінфи кінця ХІІ 
– початку ХІІІ ст., в тому числі – лекальної та зі 
знаками.

У Чернігові працювала і Лівобережна архе-
ологічна експедиція ІА НАНУ. По вулицях Єлець-
ка, 2 і 13 та Лермонтова, 6 під час розкопок 
міської забудови Х – першої половини ХІІІ ст. 
знайдені хрестик, писало, висла печатка київ-
ської митрополії.

Масштабні роботи проводились по вулиці 
Єлецька, 7а. Знайдені предмети християнсько-
го культу (натільний хрестик, енколпіон), книж-
кова застібка, прикраси, висла печатка ХІ – 
першої половини ХІІІ ст. Привертає увагу вели-
ка кількість різноманітних люльок для паління 
ХVII– XVIII ст.

Під час досліджень некрополя давнього 
Чернігова по Проспекту Перемоги, 64 виявле-
на унікальна геральдична підвіска ХІ ст. з кня-
жими знаками.

Загалом експонуються близько 200 знахі-
док. Виставка працюватиме до початку грудня.

Чернігівський обласний історичний 
музей  ім. В. Тарновського

Вишиванки 
Чернігівщини

Сорочки – дуже давній 
одяг. У музейній збірці їх по-
над 500 з усіх куточків Чер-
нігівщини.

У вишивці сорочок про-
стежується ідея оберегово-
го значення орнаментів, де 
в цьому давньому мистецтві 
переплелися історія, міфо-
логія, релігія наших пред-
ків. Колорит народної ви-
шивки Чернігівщини вишу-
каний та стриманий, в по-
єднанні червоні, білі і чорні 
кольори.

Виставка 
Ніни Варган

У Військово-історично-
му музеї – філії музею ім. В. 
Тарновського 20 травня від-
крито виставку «Ніна Вар-
ган. Музейний художник». 

Ніна Варган (Заєць) на-
родилася 9 лютого 1951 
року в Чернігові, у родині 
робітників, з дитинства за-
хоплювалась малюванням. 
Працювати художником-
оформлювачем.

З вересня 1999 року 
працює художником у музеї 
ім. В.В. Тарновського. Доро-
бок Ніни Федорівни – нові 
експозиції, стаціонарні та 
тимчасові виставки, афіші 
до них. А ще вона пише чу-
дові натюрморти, пейзажі, 
портрети.

Це друга персональ-
на виставка Н. Варган. 
Представлена 21 худож-
ня робота та 10 музейних 
афіш. Виставка працює до 
вересня.

Книжкові дарунки
Музей отримав нові 

книжки для бібліотеки за-
кладу.

Монографія Світлани 
Іваницької і Тамари Дем-
ченко «Сергій Єфремов: «Це 
життя було одним суціль-
ним подвигом» (Київ, Пар-
ламентське видавництво, 
2020 р.). Книга розповідає 
про життя та діяльність ви-
датного українського вче-
ного, публіциста, академі-
ка Сергія Олександрови-
ча Єфремова (1876–1939). 
Представник «Розстріляно-
го відродження» – актив-
ний учасник Української ре-
волюції 1917–1921 рр., за-
ступник голови Центральної 
Ради.

Альбом Анатолія Семен-
цова «Писанки Чернігівщи-
ни» (Київ, 2020 р.). Містить 
малюнки писанок, зібрані 
художником Анатолієм Се-
менцовим на Чернігівщині у 
80-х роках ХХ ст., опис сим-
воліки та сучасну техніку їх 
виготовлення.

«Василь Григорович 
Кричевський: хрестоматія 
у 2-х томах» (Харків, вида-
вець – Олександр Савчук, 
2016–2020 рр.). Книги при-
свячені творчості видатно-
го українського художника-
архітектора, містять тексто-
ві праці В. Кричевського, 
листування, розвідки про 
художника.

Книга 
про репресованих жителів 

Чернігівського району
В облдержадміністрації відбулося представлення другої 

книги «Долі репресованих земляків. Чернігівський район». 
Перша вийшла у 2018 році.

Майже на 560 сторінках розміщено матеріали про жите-
лів 20 населених пунктів району, що постраждали від репре-
сій радянського режиму.

Про роботу над створенням книги розповів представник 
колективу упорядників Валентин Митькевич, в.о. директо-
ра закладу «Будинок школяра Новобілоуської сільської ради 
Чернігівської області».

Андрій Курданов, голова районного осередку Національ-
ної спілки краєзнавців України, подякував облдержадміні-
страції, краєзнавцям, педагогам-історикам, працівникам 
Управління Служби безпеки України в Чернігівській облас-
ті та Державного архіву області за допомогу у виданні кни-
ги. Для підготовки видання упорядниками було опрацьовано 
понад 400 архівних справ.

– Раніше до цих цінних документів у пересічного грома-
дянина не було доступу, але зараз кожен може звернутися 
до архіву та ознайомитися із історіями постраждалих від ре-
пресій людей, – сказала директорка Державного архіву об-
ласті Раїса Воробей.

Книга стане в нагоді музейним і бібліотечним працівни-
кам, краєзнавцям, журналістам, учителям, викладачам ви-
шів, студентам, учням та широкому загалу читачів.

Книга вийшла коштом обласного бюджету області в рам-
ках обласної Програми підтримки розвитку інформаційної 
та видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки за ре-
зультатами конкурсу рукописів місцевих авторів 2020 року. 

На представленні представники територіальних громад 
району отримали примірники видання для своїх бібліотек. 
Невдовзі ОДА розповсюдить цю книгу далі по області. А її 
електронна версія уже є на сайті ОДА.

«Подорож крізь простір
і час: Європа очима
М. Коцюбинського»

Протягом травня в Чернігівському літературно-меморі-
альному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського експо-
нувалася ця виставка. Було представлено понад сотню листі-
вок із фондосховищ музею із зображенням Європи кінця ХІХ 
– початку ХХ століття, саме такої Європи, як її бачив Михай-
ло Коцюбинський. Також у вітринах можна роздивитися аль-
боми для листівок та інші цікаві речі тих часів – закордонний 
паспорт, квитки, перепустки, рахунки письменника з готелю.

Перша велика подорож Михайла Коцюбинського була в 
1905 році. Тяжка хвороба викликала необхідність консуль-
туватися з німецькими лікарями, тому Коцюбинський поїхав 
до Берліну. Його шлях пролягав через Краків та Львів. Огля-
нувши Берлін та Дрезден, Коцюбинський виїжджає до Відня, 
а тоді до Італії. Побував він у Венеції, Римі, Флоренції, Неаполі, 
Генуї, Ніцці, Монте-Карло, Швейцарії.

З кожної подорожі Михайло Коцюбинський привозив до-
дому листівки – ілюстрації про дивовижні краї, а також вхідні 
квитки до музеїв, на транспорт, чеки з готелів, інші сувеніри. 
Чимало з них зберігається у фондах музею.

У Чернігові відновилися роботи на території ниж-
ньої частини Валу, скверу ім. Коцюбинського. Це 
продовження початого позаторік капітального ре-
монту цієї території.

Начальник управління житлово-комунального 
господарства міськради Ярослав Куц зазначив:

– Роботи продовжують згідно з проєктом. Хоча 
дещо змінився напрямок доріжок, у зв’язку з тим, що 
демонтували Дворянське зібрання. Також не буде 
дитячого майданчику на тому місці, де планувалося. 
Саме на місці Дворянського зібрання ми плануємо 
розмістити велике дитяче містечко. Ці роботи вико-
нуватимуть не в цьому році, оскільки необхідний час 
для ущільнення ґрунту.

Працівники підрядної організації вже проклали 
електромережі для ліхтарів, комунікації для автопо-
ливу газонів, встановлюють бортовий камінь. Обла-
штовують пішохідні доріжки: спочатку укладають бе-
тонну подушку, потім – тротуарну плитку.

Плануються відновлення існуючого фонтану.
Роботи на об’єкті планується завершити на по-

чатку червня. Загальна їх вартість майже не збіль-
шилася. 

Куц додав, що про оновлення верхньої частини 
Валу говорити зарано.

– Доки не буде прийняте відповідне рішення Мі-
ністерством культури України. Тому що це територія 
державного заповідника «Чернігів стародавній». Ми 
дуже хочемо, щоб у рамках програми «Велика рес-
таврація» відбулися ці роботи. Адже Дитинець – це 
1300 років нашої історії.

Першу ділянку нижньої частини Валу почали ре-
конструювати навесні 2019-го року: оновили до-
ріжки, лави, газони, зробили автополив, а також 
два види освітлення – звичайне і ґрунтове. Минуло-
го ж року на майданчику при вході на Вал з’явилися 
скульптурні групи. Це великий бронзовий макет іс-
торичного Дитинця – Чернігівської фортеці почат-
ку XVIII століття, фігури чернігівського князя Мстис-
лава Хороброго і Нестора літописця, а також фігу-
ри полковника Мартина Небаби та архієпископа 
Лазаря Барановича. Крім того, було знесено ба-
гаторічну недобудову готельно-туристичного комп-
лексу «Дворянське зібрання», яка на Валу стояла з 
2006 року.

Виставка 
реставрованих 

ікон
У Колегіумі Національного архітек-

турно-історичного заповідника «Чер-
нігів стародавній» відкрили виставку 
десяти нещодавно відреставрованих
ікон.

«Вони великі за розмірами і показу-
ють розвиток іконопису упродовж XVIII – 
XІX століть», зазначила завідувачка від-
ділу заповідника, кандидат історичних 
наук Ольга Травкіна. Науковець звер-
нула особливу увагу на ікону «Богороди-
ця з немовлям – Замилування». Її напи-
сала жінка-черниця Пелагея Зеньченко-
ва, що було на той час досить рідкісним 
явищем.

Чудотворний образ «Богородиці Ла-
динської» із Ладинського Покровсько-
го дівочого монастиря (біля Прилук) ви-
різняється яскравим національним ко-
лоритом. Ця робота датується 1840 

роком. На виставці також дві ікони «Ар-
хангел Гавриїл», образ чернігівського 
архієпископа XVII ст. святого Феодосія 
Углицького.

Представлені ікони свого часу при-
везли переважно із закритих у минулому 
столітті храмів Чернігівщини. Вони довго 
чекали на реставрацію, і нарешті черга 
до них дійшла.

Загалом колекція ікон заповідника 
налічує понад 900 робіт: ікони, що збері-
гаються у фондах, і ті, що розміщені в іко-
ностасах діючих храмів.

Продовжено реконструкцію Валу 
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Батурин — гетьманська столиця Календар 
червня
Чернігівська обласна 

універсальна наукова бі-
бліотека ім. В. Короленка 
видала щорічний кален-
дар «Знаменні і пам’ятні 
дати Чернігівської облас-
ті» – на 2021 рік. Уклада-
чі: Л. В. Студьонова, І. Я. 
Каганова, О. В. Дорохо-
ва. Відп. за вип: І. М. Алі-
ференко. Друкуємо черв-
неву частину календаря.

1 – в с. Шестовиця 
Чернігівського р-ну наро-
дився Анатолій Микола-
йович Кондрашевський 
(1941–2011) – викона-
вець на українських на-
родних інструментах, ла-
уреат Міжнародних фес-
тивалів фольклорної му-
зики, заслужений артист 
України.

2 – народився Воло-
димир Анатолійович Лич-
ковах (1946) – доктор фі-
лософських наук, профе-
сор, заслужений праців-
ник освіти України, автор 
наукових праць та істори-
ко-краєзнавчих статей. 

3 – народилася Тетя-
на Олексіївна Бажено-
ва (1936) – заслужений 
майстер народної твор-
чості України. Живе в 
Чернігові.

4 – в Ніжині народив-
ся Володимир Олексан-
дрович Мельник (1941–
1997) – літературозна-
вець, доктор філологіч-
них наук, доктор філософії 
Українського вільного 
університету в Мюнхе-
ні, лауреат Державної 
премії України імені 
Т. Шевченка. 

16 – у 1926 р. поста-
новою Раднаркому УРСР 
під державну охорону 
були взяті Спаський, Бо-
рисоглібський, Троїцький 
собори, П’ятницька та Іл-
лінська церкви, Колегіум 
у Чернігові.

18 – в с. Красне Бах-
мацького р-ну народився 
Олександр Митрофано-
вич Пучківський (1881–
1937) – доктор медичних 
наук, професор, розроб-
ник української медич-
ної термінології. Створив 
перший український по-
сібник з оториноларинго-
логії. У 1937 році зааре-
штований і розстріляний 
у Києві. 

 – народився Анатолій 
Іванович Колошин (1941) 
– майстер-різьбяр, за-
служений майстер народ-
ної творчості України, ла-
уреат премії імені М. Ко-
цюбинського. Народився 
і живе у Новгороді-Сівер-
ському.

25 – в Носівці наро-
дився Сергій Федорович 
Шишко (1911–1997) – на-
родний художник СРСР і 
УРСР, лауреат Держав-
ної премії України імені 
Т. Шевченка. 

У 1966 р. розпочалося виконання восьмо-
го п’ятирічного плану розвитку економіки Радян-
ського Союзу. Найважливішими його завданнями 
були задекларовані вдосконалення виробництва 
та істотне піднесення рівня життя народу.

У ході виконання восьмого п’ятирічного пла-
ну батуринський колгосп «ХХІ партз’їзд» перетво-
рився на багатогалузеве господарство, в якому 
провідне місце посіло тваринництво. На фермах 
утримувалося 3286 голів великої рогатої худоби і 
1540 свиней. Машинно-тракторний парк колгоспу 
поповнився новою технікою і налічував 35 тракто-
рів, 7 зернових комбайнів, 23 автомашини. Було 
побудовано п’ять корівників, шість хлівів для те-
лят, кормоцех. Впроваджувалися більш врожайні 
сорти зернових і технічних культур. Зміцнився ка-
дровий склад спеціалістів. 

Усе це сприяло помітному зростанню вироб-
ництва. В цілому урожайність зерна збільшилася 
на 14%, картоплі – на 17%. Було отримано на 10% 
більше м’яса, на 19,6% – молока.

В колгоспі працювало 22 кваліфіковані спеці-
алісти. За виконання завдань восьмої п’ятирічки 
голову колгоспу П. К. Філя нагороджено орденом 
Жовтневої Революції, ланкову Л.П. Кривошей – 
орденом Трудового Червоного Прапора, свинарку 
О.Т. Стадник – орденом «Знак пошани», зоотехні-
ка Н.П. Кривулю – медаллю «За трудову доблесть». 

Багато уваги приділялося розвитку охорони 
здоров’я, освіти та культури. Батуринську серед-
ню школу відвідувало 577 учнів, викладацький 
штат нараховував 40 вчителів. За п’ять років 14 
десятикласників закінчили школу із золотими і 
срібними медалями. З медичних закладів у Бату-

рині діяли дільнична лікарня на 100 ліжок та по-
ліклініка. Працювало 16 лікарів і 47 осіб серед-
нього медичного персоналу. Очолював медич-
ний заклад хірург В. М. Лєбєдєв. На території лі-
карні було побудовано нове приміщення пральні 
та лабораторія, в палатах влаштовано парове 
опалення.

Збірка селищної бібліотеки поповнилася май-
же на 5 тис. книжок і налічувала 40032 примірни-
ки.

Протягом 1966–1970 рр. до державних енер-
госистем були підключені всі колгоспи, радгоспи 
й населенні пункти, розташовані в сільській міс-
цевості. Було завершено електрифікацію в при-
міщеннях організацій Батурина та в оселях. Інтен-
сивно розвивалося і житлове будівництво.

Збудовано 268 нових житлових будинків, а 
також комунальний 16-квартирний будинок. 602 
батуринські родини отримали можливість корис-
туватися скрапленим газом. Розширилася водо-
провідна мережа: воду підвели до дворів на ву-
лиці Шевченка, Кооперативній, у провулку Парти-
занському.

Кооперація Батурина збільшила товарообіг на 
46%. Було побудовано 2 магазини та 2 продукто-
ві павільйони.

Соціально- економічний розвиток Батурина в 
роки восьмої п’ятирічки мав позитивні досягнен-
ня. Побутові умови жителів Батурина покращили-
ся. Але, як пізніше виявилося, це був лише ривок, 
який надалі не призвів до загального соціально-
економічного піднесення.

Руслана ОГІЄВСЬКА

Автори публікацій – науковці Національного 
історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця».

Існує багато версій, як і навіщо 
з’явилися персні-печатки. У цілому 
розподіляють їх за призначенням: 
утилітарні та соціальні. До першої 
групи належать персні, що мають 
практичне застосування. Напри-
клад, їх часто використовували як 
приладдя для натягання тятиви лука 
або засіб, що вберігає пальці під час 
стрільби.

До другої групи відносять ви-
користання персня як печатки для 
юридичного засвідчення особи. Ба-
гато дослідників указують, що у дав-
ні часи перстень спочатку був роз-
пізнавальним атрибутом та вико-
ристовувався для клеймування 
речей, що належали людині. Із Дав-
нього Сходу персні-печатки пошири-
лися в греків та римлян, а далі – в ін-
ших європейських народів. З часом 
їх почали прикрашати різьбленням, 
золотом, сріблом, дорогоцінним ка-
мінням. Тобто поступово персні-пе-
чатки стали ще й прикрасою. Вони 
засвідчували матеріальне станови-
ще їх власників. 

Згодом персні-печатки почали 
наділяти й обереговою функцією. Ві-
рили, що вони можуть захистити лю-
дину від нечистої сили.

Широкого розповсюдження на 
території України персні набувають 
із Х ст. Як прикрасу їх носили і чоло-
віки, і жінки та навіть діти. Одягали 
персні як на праву, так і на ліву руку. 
Число цих прикрас на руках колива-
лося від 1–2 до 4–5, а інколи й до 10. 

В Україні перші персні-печатки з 
релігійними мотивами з’являються 
після прийняття християнства. Час-
то зображали Адама та Єву, Архан-
гелів чи Суд царя Соломона. Вони 
слугували і оберегами, і печатками, 
а також вказували на становище в 
суспільстві, приналежність до пев-
ного віросповідання та етнічної гру-
пи. Оглянувши таку річ, часто можна 
було судити про професію людини.

Власні персні-печатки мали й 

представники козацької
старшини. Як відомо, до часів 

гетьманування Кирила Розумов-
ського полково-сотенна старшина 
мала право у діловодстві використо-
вувати особисті печатки. Лише після 
Указу гетьмана від 1755 р. у сотнях 
та полках починають використову-
вати одну затверджену печатку.

Вже багато років науковці Бату-
ринської археологічної експедиції 
Національного університету «Чер-
нігівський колегіум» ім. Т. Шевченка 
та Інституту археології НАН України 
знаходять унікальні персні-печат-
ки, які розповідають нам про лю-
дей, що колись жили в гетьманській 
столиці. Однією з таких цікавих зна-
хідок є фрагмент персня-печатки. 
Цінну річ археологи виявили під час 
розкопок на території Батуринської 
фортеці у 2005 р. Перстень має 
розмір 2,3x1,8 см. Він складаєть-
ся з бронзової частково втраченої 
шинки (браслета персня) та касти 
(щита) із борозенчастим декором, 
що слугувала оправою для скляної 
прикраси. Особливого значення 
персню ХVII–XVIII ст. надає скляна 
вставка – «литик» із заглибленим 
сюжетом «Адам та Єва біля Дерева 
пізнання».

Таку річ міг носити писар, адже 
Дерево пізнання означало залучен-
ня людини до знань, вступ на шлях 
пізнання. Адам символізував розум, 
а Єва – почуття. 

Схожі персні виявляли на те-
ренах України, Білорусії та навіть 
Латвії. 

Знахідки подібних перснів-печа-
ток у Батурині вказують на шануван-
ня християнства, традиції державот-
ворення, смаки еліти гетьманської 
столиці. Оглянути цікаву колекцію 
перснів-печаток козацької старши-
ни можна в Музеї археології Бату-
рина.

Каріна СОЛДАТОВА

9 січня 1783 р. у Батурині «зо-
всім до останку» згоріла дерев’яна 
церква Покрови Пресвятої Богоро-
диці, що стояла

на Київській вулиці. У 1789 р. 
було освячено новозбудований 
кам’яний Покровський храм. Він та-
кож не дійшов до нашого часу: був 
знищений у «червоному» ХХ ст., а 
сторінки історії цієї церкви мало ві-
домі загалу.

У фонді «Чернігівська духо-
вна консисторія» Державного ар-
хіву Чернігівської області зберіга-
ється «Переписка с Батуринским 
благочинным Петровским и свя-
щенниками церквей о починке 
церквей в местечке Батурине, се-
лах Митченок, Самбур Конотопско-
го повета и др.». Її документи про-
ливають світло на ремонт, що про-
водився у Свято-Покровській церк-
ві в 1817–1820 рр., за священника 
Василя Прединського.

Будівництво, перебудова чи ре-
монт тієї чи іншої церкви розпочи-
налися з дозволу єпархіального 
правління – духовної консисторії. 
Процес підготовки документів для 
ремонту храму йшов повільно, без-
кінечне листування обтяжувало по-
чаток ремонту, а подолання певних 
бюрократичних перешкод вимага-
ло не лише часу, а й коштів.

У 1817 р. священик церкви По-
крови Пресвятої Богородиці Ва-
силь Прединський звернувся з 
«прошенієм» до Архієпископа Черні-
гівського та Ніжинського Симеона 
«о выдаче просительной книги, на 
испрошеніе подаянія от добротных 
дателей» для ремонту дерев’яного 
даху Покровської церкви, ремонту 
всередині церкви та для

фарбування цвинтарної огоро-
жі. З «прошеній» дізнаємося, що за 
три роки дах церкви покрили за-
лізом, пофарбували та потиньку-
вали фасад. Як доповідав свяще-
ник Василь Архієпископу, «внешней 
приходит к окончанію, но как изну-
три следует таковую починку начи-
нать».

Вівтарна частина також потре-
бувала лагодження. На час ремон-
ту Святі Дари та Антимінс священик 
просив перенести до Воскресен-
ської церкви Батурина. Також йому 
дозволити в тій церкві «священнос-
луженіє до окончаній всей почин-
ки моей приходской церкви иметь 
свободно».

У травні 1820 р. ремонт Бату-
ринської Покровської церкви було 
повністю завершено. Підійшла 
черга освячення церкви. У серп-
ні того ж 1820 р. священник Ва-
силь Прединський звернувся до 
Архієпископа Симеона з питан-
ням, хто буде освячувати відре-
монтований храм. За кілька міся-
ців благочинний Іван Петровський 
рапортував Архієпископу, що 19 
жовтня 1820 р. церква Покрови 
Пресвятої Богородиці «освяще-
на, и богослуженіе в оной иметъ 
позволено».

Тож можемо констатувати, що 
священники батуринських церков 
дбали про їх стан та попри бюро-
кратичну тяганину проводили ре-
монтні роботи, в основному – на 
кошти пожертв, що надходили від 
«добротных дателей».

Наталія ПІЛЬТЯЙ

Персні-печатки у діловодстві 
козацької старшини 

XVII – XVIII століть

З історії Покровської церкви 

Ікона Покрови Пресвятої 
Богородиці, 1947 р. Автор – 
І.І. Прокопенко, с. Митченки.

Із фондів НІКЗ «Гетьманська столиця».

Батурин в другій половині 1960-х років

Читальний зал Батуринської селищної бібліотеки. 
Фото 1966 р.

Учні десятого класу Батуринської 
середньої школи з вчителями. Фото 1955 р.
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»

Ілля Людвигович Шраг (1847 
 1919) – чернігівський адво-
кат, один із найвідоміших діячів 
громадсько- політичного руху в 
Україн другої половини ХІХ   по-
чатку ХХ століття. Німець за по-
ходженням, він усе свідоме жит-
тя присвятив боротьбі за щастя і 
волю українського народу, чим за-
служив глибоку шану сучасників.

Його активна участь в україн-
ському національно- визвольному 
русі послужила водночас голов-
ною причиною того, що в радян-
ський період ім’я І. Л. Шрага необ-
грунтовано замовчувалося. Тільки 
в останні десятиліття чимало ро-
биться для того, щоб належно по-
шанувати його пам’ять. У Чернігові 
вже є вулиця імені Іллі Шрага, що-
річно тут провадяться Шрагівські 
читання, видано книжку науковця 
Тамари Демченко «Батько Шраг», 
книжку його статей.

Публікуємо документальну 
оповідь про одну із важливих по-
дій у житті Іллі Людвиговича, що 
сталася напровесні 1900 року.

«Кляті хохли- ліберали...» Ці 
слова віце- губернатор Олександр 
Долгово- Сабуров мовив неспо-
дівано для себе, повертаючись із 
вокзалу. Тільки тепер став усві-
домлювати всю невідворотність 
ситуації, у якій залишив його гу-
бернатор Андрієвський, терміно-
во вирушаючи «у вкрай невідклад-
них справах» до Петербурга. Ста-
вало все очевиднішим небажан-
ня начальника губернії мати якусь 
причетність до події, що насувала-
ся. Це віце- губернатор збагнув з 
«дружньої поради» Андрієвського 
на вітряному і задимленому паро-
возом пероні вокзалу:

– Головне ж, Олександре Сер-
гійовичу, пильнуйте спокій губерн-
ського міста...

Лише зайшовши з холодної бе-
резневої сльоти до губернсько-
го правління, де було натоплено 
і пахло березовими дровами, що 
палахкотіли у грубах, піднявшись 
у свій кабінет, Долгово -Сабуров 
дещо заспокоївся, сів до столу і 
вкотре ковзнув поглядом на ко-
ротеньке повідомлення у свіжому 
числі «Черниговских губернских 
ведомостей», перечитав: 4 берез-
ня (себто вже завтра!) у Будинку 
дворянського зібрання відбудеть-
ся обід в честь 25 літньої адвокат-
ської, земської і громадської ді-
яльності присяжного повіреного 
Іллі Людвиговича Шрага.

Що, власне, в цьому крамоль-
ного, заспокоював себе далі. Лю-
дина справді шанована у Черніго-
ві. Ну, знається з лібералами. Але 
ж на порозі вже двадцяте століт-
тя. Олександр Сергійович вважав 
себе передовою людиною вже на-
віть з огляду на те, що належав до 
давнього дворянського роду, який 
углибав своїм корінням більш ніж 
у п’ять останніх століть російської 
історії. Хіба знайдеш у цьому Чер-
нігові дворян, давніших Долгово-
Сабурових! Сам Андрієвський та-
кому родоводу, напевне, заздрить!

Заспокійливі думки обірвав ві-
зит губернського жандармського 
начальника Рудова. 

– Вчора мав честь доповіда-
ти начальникові губернії, нині ж 
маю ближче познайомити зі спра-
вою вас, Олександре Сергійови-
чу. Перш за все хотів би нагадати 
деякі факти із біографії адвоката 
Шрага.

Те, про що став говорити Ру-
дов, Долгово -Сабурову було відо-
мо. Виключення з університету 
без права навчатися у будь- якому 
іншому... Активність у земстві... 
Українофільство... Що ще там?

– Хочу звернути вашу увагу і 
на такій немаловажній деталі. Сам 
він із німців, дружина – чернігів-
ська єврейка, вдова Віхман, уро-
джена Мачерет, має від першого 
шлюбу вже дорослих сина і доньку. 
І, знаєте, у цьому сімействі спілку-
ються малоросійською мовою...

Про це віце- губернатору також 
доводилося чути... З німців то й із 
німців. А Долгово-Сабуров з кого? 
Від татарського мурзи Атуна, що 
вихрестився у Бориса, ведуть 
вони свій рід. Але чим далі, тим 
більше дослухався слів Рудова.

– Пригадайте: майже упро-
довж п’яти років вносить він у гу-
бернське земське правління допо-
відь про запровадження малоро-
сійської мови у народних школах... 

– Бачите, пане полковнику, як 
би там не було, але добродій Шраг 
все ж заслуговує завтрашнього 
пошанування...

– Я теж такої думки, Олексан-
дре Сергійовичу. Однак, жандарм-
ське управління має інформацію, 
що завтрашній обід матиме нездо-
ровий розголос у місті. І справа тут 
не стільки у шанованому Іллі Люд-
виговичу, скільки у торжестві, що, 
по суті, стає зібранням лібералів-
українофілів, котрі влаштуванням 
бурхливих овацій добродію Шрагу 
бажають гучно заявити про живу-
чість українських ідей у Чернігові.

«Кляті хохли ліберали...» Зно-
ву згадалися мовлені самому собі 
зранку слова. 

– Мені відомо, що на обіді зву-
чатимуть промови українською 
мовою і з відомою тенденційніс-
тю. А ось, – Рудов взяв із зеленої 
теки аркуш, – ось копії телеграм, 
що вже надійшли на адресу юві-
ляра. Із Петербурга, Києва, Оде-
си, Ялти, Полтави, із міст губер-
нії. Навіть із закордону – з гали-
ційського Львова, з побажанням 
добродію Шрагові, щоб його, ви 
тільки послухайте, «діяльність три-
вала ще багато багато років для 
добра і розвою України». Того ба-
жають йому голова «наукового то-

вариства імені Шевченка» профе-
сор Грушевський та секретар То-
машевський. Ви доб ре знаєте, про 
що йдеться. Галиція є провінцією 
Австро -Угорської імперії. Тому про 
завтрашнє пошанування адвока-
та Шрага я змушений буду допо-
відати у Петербург – директоро-
ві департаменту поліції. І, як ви 
здогадуєтеся, не хотів би, щоб у 
цій записці згадувалося ім’я віце-
губернатора. Зрозумійте, це не 
тільки мій службовий обов’язок 
попередити, що ваша присутність 
на обіді додасть авторитету місце-
вим українофілам, а і дружня по-
рада убезпечити вас…

– Я вже скористався вашою 
порадою, пане полковнику. Дякую 
за інформацію. А про завтрашні 
події доповісте перш за все мені.

Але доповідати не було потре-
би. Долгово- Сабуров сам прибув 
на ювілей. «Кляті хохли- ліберали...» 
Хіба? Григорій Миколайович Глі-
бов, повітовий предводитель дво-
рянства – взірець люб’язності, щи-
рості і доброти – за годину після ві-
зиту Рудова розвіяв застереження 
жандармського полковника і сум-
ніви Олександра Сергійовича.

– На урочистість запроше-
ні знані і поважні у губернсько-
му місті люди. Це буде зібрання і 
в честь дорогого нам Іллі Людви-
говича, і в честь доброї і чесної 
діяльності усіх нас. Ваша участь і 
ваше слово до ювіляра окрилить 
все наше зібрання, – переконував 
Глібов. – Дуже раді бачити вас за-
втра з нами...

– Іллю Людвиговича, як чес-
ного адвоката, я обов’язково при-
йду привітати. Проте, дорогий Гри-
горію Миколайовичу, чи не можна 
обійтися на ювілеї без зайвого. 
Чи, як вам простіше пояснити, без 
українства, – хотів сказати украї-
нофільства, але не наважився.

– Мушу вас запевнити, Олек-
сандре Сергійовичу, ніщо непри-
ємностей не спричинить. Щоправ-
да, деякі гості забажають мовити 
слово українською. Але, – якось 
таємниче пояснив Глібов, – але я 
попереджу вас про те...

Не злукавив добродій Глібов. 
Справді, попередив. 

Рівно о четвертій годині дня, 
коли ювіляр зайшов до зали, вда-
рив величальну мелодію полковий 
оркестр, зааплодували гості. При-
сяжний повірений Кленус від кор-
порації місцевих адвокатів під-
ніс йому «Судові статути» у чудовій 
оправі. Ще хтось вручив портрет 
винуватця торжества і зачитав ві-
тальну адресу українською мовою. 

Ілля Людвигович, високий і 
кремезний, завжди нагадував 
Олександру Сергійовичу когось 
досить знайомого із журнальних 
фотографій. Та тільки тепер здо-
гадався кого – певно ж Бісмар-
ка. Такі, як у канцлера, сиві вуса, 
сиве волосся. Німці ж обидва, від-
значив про себе, вже міцно тисну-
чи шрагівську руку і йдучи з ним 
до столу. Долгово -Сабуров теж не 
скаржився на статуру, а тому йти 
поруч із Шрагом було не соромно, 
і це додало оптимізму у вітальному 
слові, наданому йому першому, як 
найвищій на цьому поважному зі-
бранні посадовій особі.

Почав із судових реформ трид-
цятишестирічної давності, завва-
живши, що вони дали Росії неза-

лежний і вільний захист, а відтак 
і вірних своїх носіїв, взірцем яких 
є дорогий Ілля Людвигович. Міц-
но обійняв ювіляра, сів біля ньо-
го праворуч. Наступну здравицю 
виголошував губернський пред-
водитель дворянства Муханов, а 
Олександр Сергійович, відпивши 
кілька ковтків іскристого шампан-
ського, ледь розслабився, став 
оглядати залу. 

Серед десятків людей знав ба-
гатьох. Та і як не знати, коли чи 
не щодня з ними зустрічаєшся по 
службі. Ось неподалік, мов брати, 
сяють скельцями пенсне керую-
чий губернською казенною пала-
тою Рождественський і керуючий 
акцизним управлінням Адамович, 
як завжди поважний міський го-
лова Рудін, розповнілий керуючий 
відділенням Держбанку Федуті-
нов. Трохи далі – товариші проку-
рора Боярський і Плем’янников, 
міський суддя Ясновський...

Робив вигляд, що уважно слу-
хає промовців, посміхався і апло-
дував, а водночас пізнавав зна-
йомі обличчя за довгим столом. 
Директора міського банку Гут-
мана, тюремного інспектора Ха-
ненка, секретаря міської упра-
ви Верзилова, нотаріусів Зубка-
Мокієвського та Митаревського... 
Серед лікарів пізнав двох Іванів 
– Селюка і Рашевського, помі-
тив купця Свечникова, фотографа 
Чернецького, службовців губерн-
ського земства Коцюбинського 
та Грінченка... На двох останніх 
зупинив прихований погляд – чи-
новники вони сумлінні, а що пи-
шуть і видають книжечки малоро-
сійською мовою, то чи мало в кого 
які дивацтва бувають... А, може, то 
вони і є – ті кляті хохли -ліберали? 
Долгово Сабуров знову почав роз-
двоюватися у своїх думках.

Слово промовцям надав 
люб’язний Григорій Глібов, який 
сидів ліворуч ювіляра. Після чер-
гового тосту, запрошуючи до ві-
тання якогось гостя з Києва, він 
непомітно для всіх посміхнувся до 
віце -губернатора. Як і було домов-
лено, Олександр Сергійович не-
квапно вийняв із портсигара ци-
гарку і, вибачившись перед ювіля-
ром, мовляв, страшенно хочеться 
палити, але за столом не можна, 
підвівся. За ним вийшли провес-
ти віце- губернатора Глібов і Муха-
нов. Вже виходячи із зали, почули 
малоросійську мову...

За вікнам вже лягли сутінки і 
моросив дощ із снігом. Спорожні-
лою вулицею пробігло кілька гім-
назистів, а біля під’їзду та карет, 
якими приїхали гості, тупцювали 
замерзлі кучери. Олександру Сер-
гійовичу стало сумно на душі, він до-
палював вже другу цигарку, дослу-
хаючись, як у залі раз  по  раз здійма-
лися оплески. Його настрій розумі-
ли Глібов і Муханов, стоячи поруч. 
Все ж невдовзі всі троє повернули-
ся до зали. «Кляті хохли -ліберали, 
мабуть, уже наговорилися...»

Проте, що діялося в залі за від-
сутності віце- губернатора, деталь-
но повідав наступного дня у сво-
єму «цілком таємному» донесенні 
до Петербурга полковник Рудов, 
котрий, звісно, не був на обіді, але 
знав усе.

«...Самойленко – редактор 
«Земского сборника» и прибывший 
из Києва в качестве депутата от 

киевских украинофилов Науменко 
(тут Рудов помилився, тим гостем 
із Києва був О. Лотоцький) гово-
рили речи на малорусском языке; 
они оба преклонялись и восторга-
лись патриотизмом украинца Шра-
га, ратующего, между прочим, и за 
обучение в народних школах на 
малорусском языке; на зти речи 
Шраг отвечал по- малорусски, ска-
зал, что горячо любя свою «ридну 
матерь Украйну», он рад нести для 
пользы ее свою жизнь и не поща-
дить последней капли крови».

Далі у донесенні зазначалося: 
«Без сомнения, что Глебов употре-
бил много старання и трудов устро-
ить обед возможно шумнее и тор-
жественнее, что после этого обеда 
личность Шрага, окруженная орео-
лом какой -то славы, возросла еще 
более в глазах его многочисленных 
сторонников, но тем, кому хорошо 
известно шаткость убеждений Гле-
бова, его беспринципность, стано-
вится впол не ясно, что инициати-
ву устройства шраговского торже-
ства Глебов принял на себя только 
по просьбе и под давлением черни-
говских либералов- украинофилов, 
которые устройством шумных ова-
ций Шрагу, пожелали громко зая-
вить о живучести украинских идей 
в Чернигове, одним из ярых про-
водников каковых всегда был 
Шраг.

При личном, совершенно част-
ном разговоре со мной об обе-
де вице- губернатор Долгово -
Сабуров сказал, между прочим, 
что он почтил этот обед своим 
присутствием потому, что уважа-
ет Шрага как честного адвоката, 
не думая, что обед будет иметь та-
кой шумный характер и вызовет 
такое впечатление на местное об-
щество, и что Глебов, кроме того, 
заверил его, что в его присутствии 
не будет читаться по -малорусски 
телеграмм и говориться речей с 
известной тенденциозностью. В 
заключение имею честь доложить, 
что и до настоящего времени шра-
говский обед вызывает в обще-
стве споры и толки, в которых 
трудно разобраться».

До донесення додавався спи-
сок осіб, «присутствие коих на 
обеде установлено агентурним 
путем», а також кореспонденція 
про ювілей І. Л. Шрага, написана 
його однодумцем Григорієм Кова-
ленком (українським істориком, 
етнографом, літератором і гро-
мадським діячем, репресованим 
у 1937 році). На кореспонденції 
– резолюція губернатора Є. К. Ан-
дрієвського: «В «Губернских ведо-
мостях» печатать не следует». Всі 
ці документи виявили у Москві, у 
Держархіві Російської Федерації, 
чернігівські історики Віктор Шев-
ченко і Тамара Демченко.

А що ж Олександр Сергійович 
Долгово- Сабуров? Невдовзі йому 
довелося залишити високу поса-
ду віце- губернатора і виїхати із 
Чернігова – із причин цілком оче-
видних. Десятком років пізніше ми 
могли б зустрітися з ним у Петер-
бурзі у товаристві сумнозвісного 
Григорія Распутіна. Можливо, там, 
на берегах Неви, траплялася йому 
нагода бачитися і з Іллею Людви-
говичем Шрагом – вже як із депу-
татом першої Державної Думи від 
Чернігівщини і лідером створеної у 
ній української фракції.

Продовжуємо  публікацію краєзнавчої книжки «Меди 
і полини історії» –  відомого чернігівського письменника, 
журналіста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапо-
на (20. 07. 1951  – 02. 10. 2017).  Поч. в №№ 175, 177–183, 
185 – 199.

Той знаменитий шрагівський обід
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Ірина КУЛАКОВСЬКА

* * *
У занедбаних двориках спогадів
Млосно, затишно і трохи тісно.
Пахне смаженим хеком,
Матіолою і свіжою, ще вогкою, 

побілкою.
І жонглює серпень недостиглими 

яблуками,
Раз по раз впускаючи одне
На вичовганий до дірок асфальт.
І лінькуватий вітрисько
Дрімає у накрохмалених вітрилах 

простирадел.
Чиїсь дідусі завзято «ріжуться» 

в «козла»,
І замацані, напівстерті 

прямокутники доміно
З тріском гупають об розсохлий стіл,
Розколюючи тишу на дрібні 

горошини.
Листатий опасистий подорожник
Звично в'яне на збитих колінах,
Всотуючи зеленим тілом
Дитинні прикрощі і перший 

справжній біль.
Вікопомний пломбір витікає 

з розмоклого стаканчика
По злиплих пальцях в розжарену 

куряву,
Створюючи молочні ріки 

з кисільними берегами,
Що так ваблять розжирілих мух 

і кусючих ос...
Там, у занедбаних двориках 

спогадів,
Куди всі дороги заросли чагарями
І чортогоном...

* * *
Та скільки було її, тієї зими?
Так, дрібка закрижанілих
Кульбабкових парашутиків,
Що лоскотали шию, дряпали обличчя
І застигали недолугими 

недосоленими сльозинами
На обвітрених неголених щоках.
Так, невеличкий оберемок
Сполотнілої висохлої папороті,
Що вчепилася у дзвінку потріскану 

шибу
І дивом примудрилася вкорінитися
І навіть раз чи, може, двічі 

розквітнути
Лискучим конфетті ущухлих 

карнавалів.
Так, кілька клаптів ожеледиці,
Так-сяк сіллю і піском пересипаної...
... А потім закружляло, загуло, 

розбрунькувалося,
Вигулькнуло щебетом, вихлюпнуло 

пролісками...
Та скільки було її, тієї зими?
Тільки серце й досі від холоду 

заходиться.

Чернігів

Наталка ФУРСА

* * *
Ти давно уже не вершник
на сліпучому коні.
Розморожена черешня
не смакує навесні.

Я давно уже не квітка
і не дівчинка-струна.
Наспівалася по світу,
наридалася у снах.

І підбори, і копита
стерто в порох на шляхах.
Не мене носив по житу
ти на конику гріха.

Не з тобою я у хащах
стежку мацала в сльоту…
Сам Господь не знає, нащо
ми зустрілися отут.

І чому ти – як уперше…
І чому я… а проте…
І навіщо та черешня
так розхристано цвіте?
2019 рік

Золотий фонд 
української естради
Пісні на музику Ігоря Поклада

Скрипка грає
Пам’яті Володимира Івасюка

Вже догорає небокрай,
І злітає жовтий лист –
Моя печаль.
Вже йдуть від неба до землі,
Йдуть дощі, як скрипалі,
У синю даль.

Скрипка грає, серце крає,
Наше літо догорає.
Скрипка грає, плаче гірко,
То кохання гасне зірка.

Вже полум’яні солов’ї
Не повернуться в гаї,
В розмай дібров.
Вже у полоні хмарних днів,
Наче музика без слів,
Моя любов.

Вже не приходиш ти у сни,
Кольорові мої сни,
Як цвіт весни.
Вже відлунали ті пісні,
Що присвячені мені
В щасливі дні.

Згасла зоря,
Але ніколи, ніколи у моєму серці
Не згасне та дивна музика
Першого кохання.
Згасла зоря…

Чарівна скрипка
Сіла птаха білокрила на тополю,
Сіло сонце понад вечір за поля.
Покохала, покохала я до болю
Молодого, молодого скрипаля.

Покохала, зачарована струною,
Заблукала та мелодія в гаю.
В гай зелений журавлиною весною
Я принесла своє серце скрипалю.

Йшла до нього, наче місячна царівна,
Йшла до нього, як до березня весна.
І не знала, що та музика чарівна
Не для мене, а для іншої луна.

Зелений клен
На горі той зелен клен зелен клен
Не мов чаклун він мені
Дарує чари кожен день
І бере той зелен клен у полон
Немов чаклун у ночі
Дівочий сон

Ворожило сонце у гаях
І тепер тополя я твоя
На горі трава зелена, 
я тополя біля клена
Наречена зоряна його

Батьку мій даремно ти не гукай
Така вже доля моя
Забула я своє ім'я
Йдуть дощі то зелен клен на сватів
Я вірю їх рушником
Зустрінеш ти

Я дарую літу білий сніг
Бо тепер тополя я повік
Полонивши сни дівочі 
нам любов чарує очі
Та чомусь у серце попада

Ой, летіли дикі гуси
Ой, летіли дикі гуси,
Ой летіли у неділю дощову.
Впало пір'я на подвір'я,
Закотилось, як повір'я, у траву.

Ой, летіли дикі гуси,
Ой, летіли дикі гуси через ліс.
Не кажи своїй подрузі,
Хто тобі корали зоряні приніс.

Як постука нічка темна
У віконце знов,
Не питай мене даремно
Про мою любов.

Ой, летіли в день осінній
Дикі гуси до самотньої верби,
Там, де двоє, там - весілля,
А, де троє - перші ягоди журби.

Ой, летіли до світання
Дикі гуси через марево ночей,
Бережи своє кохання
Ти, дівчино, від корисливих очей.

Ой, летіли понад вечір
Дикі гуси через ліс і зелен гай,
Ти відкрий подрузі двері,
Але серце їй своє не відкривай.

Тиха вода
Тиха вода,
Тиха вода греблю рве,
А мене вночі,
А мене вночі
Синьоокий леґінь зве.
Кличе леґінь,
Наче лебідь, до води
Та шепоче ніч -
Краще не ходи...

Як не знаєш броду,
Не ходи по воду,
В тій воді глибокій
Ти загубиш спокій!
Та вода кохання,
Чиста, як світання.
Хто не пив цю воду,
Не кохався зроду!

Тиха вода,
Тиха вода повна чар
Та ніхто не зна,
Та ніхто не зна,
Скільки чар в моїх очах.
Кличе леґінь,
Наче лебідь, до води
Та шепоче ніч,
Та шепоче ніч -
Краще не ходи...

Пісні на музику інших композиторів

Минає день, минає ніч
Музика: Микола Мозговий

Минає день, минає ніч.
Хвилини котяться, як хвилі голубі.
Не в тому річ, не в тому річ,
Що я сказав «люблю» лише одній 

тобі.
Не в тім печаль, не в тім печаль,
Що цілий всесвіт був тоді в твоїх 

очах.
Безмежний всесвіт був тоді в твоїх 

очах,
Але не в тім моя печаль.

Біда не в тім, що свище вітер лютий, 
Що січень на вікні малює мертві 

квіти. 

Біда не в тім, що ти мене не любиш, 
Біда, що я тебе не можу розлюбити. 

Минає день, минає ніч,
Не зупинити нам з тобою часу плин.
Не в тому річ, не в тому річ,
Що після зустрічі розлука б'є у дзвін.
Не в тім печаль, не в тім печаль,
Що, наче постріл, пролунало те 

«прощай».
Як зради постріл, пролунало те 

«прощай»,
Але не в тім моя печаль.

Хрещатик
Музика: Павло Зібров

Каштани, каштани, каштани,
Софії і Лаври хрести.
Кияни, кияни, кияни,
Ви сестри мої і брати

Я з Вами в дощі й снігопади
У черзі за шастям стою,
І лаю по-київськи владу
Й горілку по-київськи п'ю.

Я і друзів розумів
І ворогів умів прощати,
Бо хрещений батько мій-
То Хрещатик, то Хрещатик

Спасибі кажу своїй долі,
Що в чорній пустелі ночей
Я сотні разів божеволів
Від Ваших, киянки, очей

Киянки, киянки, киянки,
Веселі, сумні, гомінки,
Найкращі у світі коханки,
Найкращі у світі жінки

Вам скажуть, що я в Амстердамі,
Що Київ зміняв на Москву,
Не вірте, панове, я з Вами
За київським часом живу.

І де б я не був за кордоном,
Я знав, що завжди повернусь
Додому, додому, додому
В святу мою Київську Русь

Верба
Музика: Едуард Ханок

Біля млина калина,
Біля ставу верба.
Біля тину дівчина,
Біля серця журба.
Та калина чарівна
І вночі не заснеш.
Та дівчина царівна,
Що чекає тебе.

А верба понад водою,
Наша пісня, наша доля.
Хай завжди мене верба 
Та й додому поверта. 

Розквітає калина,
Зеленіє верба.
Твоя пісня прилине
І зникає журба.
Знов калина чарує
Мої сонячні дні.
Знов дівчина дарує
Своє серце тобі.

Знов калина чарує
Мої сонячні дні.
Знов дівчина дарує
Своє серце тобі.

Поет, драматург, сцена-
рист, автор текстів численних 
популярних пісень народився 
22 травня 1945 року в Києві.

По закінченні Київського 
університету ім. Т. Шевченка 

(1967 р.) була армія. Юрій Рибчинський та композитор 
Ігор Поклад опинилися в одному армійському ансамб-
лі. Тоді й написали свою першу пісню «Глаза на песке». 
А потім були численні їхні пісні, що стали класикою на-
шої естради. 

1971 р. на Буковині поет познайомився з Володи-
миром Івасюком: обидва прагнули піднести українську 
естрадну пісню на новий рівень, залишаючись у річищі 
народної пісні. Разом вони написали пісні «Кленовий во-
гонь» та «У долі своя весна». 

2000 р. Рибчинського удостоєно звання народного 
артиста України. У 2020 році Указом Президента Юрій 
Рибчинський удостоєний звання Героя України.

Поет працює з українськими, грузинськими, білорусь-
кими, російськими композиторами. Пісні Рибчинського в 
різні часи виконували зірки радянської, української, ро-
сійської естради. З легкої руки поета популярні співаки 
колишнього СРСР заспівали українською мовою: Тама-
ра Ґвердцителі («Чарівна скрипка», «Два кольори», «Очі 
твої», «Скрипка грає»), Олександр Малінін («Безсоння»), 
«Песняры» («У долі своя весна»), «Самоцветы» («Верба»). 
Пісні українського поета виконували і зірки зарубіжної 
естради: Том Джонс, Карел Готт, Енгельгердт Хампердінк.

Загалом пісень, музичних номерів із вистав, кіно-
фільмів, мюзиклів, рок-опер в автора понад 3000! Ціка-
ва і його непісенна поезія. 

* * *
І залишилось просто – 

жити: 

деревам руки цілувать, 

вдихать грозу, ростити жито, 

і обережно проти світла 

на вірність вивірять 

слова…

Не ждать – нікого і нічого. 

Не мріять – про вчорашній день…

Ще бачать очі, 

ходять ноги. 

Ще не кінчається дорога 

і – зна сама, 

куди веде…

Сядь обіч шляху на осонні. 

Усе до тебе вже збулось: 

йшли пішаки, 

летіли коні…

Та розпочнеться все сьогодні 

для когось – 

вперше і всерйоз…

Важка наука – просто жити: 

деревам руки цілувать, 

вдихать грозу, 

ростити жито, 

і обережно проти світла 

на вірність вивірять 

слова...

м. Ромодан, Полтавщина.

Алєсь БЄЛИ

* * *
Ніякія не шкодзяць чары,

Ніколі там не будзе цесна,

Калі жывеш ты каля Шчары

На ўскрайку лесу.

Тым больш , калі там дом матулі,--

Там месца, лепшае ў свеце,

Бо там у чэрвені – зязюля,

А ў лютым – вецер.

 За плотам – чырвань арабіны,

Далёка недзе гарады…

Калі душу ты тут пакінуў –
Ты вернешся сюды!

* * *
Збіліся з табой на несустрэчы,
Вобмацкам шукаем берагі.
Дагарае сакавіцкі вечар,
Залівае чырванню снягі…
Я прыду. Не зможаш запярэчыць.

Пачарнее, стане зорным неба,
Каб пад ранак набрыняць крывёй. 
Хопіць нам і хлеба і да хлеба --
У абдымках сёння ёсць патрэба…
І павер, палохацца не трэба
Нечаканай смеласці сваёй.

* * *
Ні ў чым ужо нікога не віню,
І сам даўно не апускаю вочы…
Даўно не цалаваўся ля агню,
Ля вогнішча сярод глубокай ночы.

А можа часу і няшмат прайшло,
(Было! Калі не восенню, то ўлетку).

Галінка елкі – лёгкае крыло,

І ціш наўкол. Ні музыкі, ні сведкаў!

І саладзіла нават не віно,

(Магчыма, самагонка на калгане).

І ўсё ж было ўсё гэта так даўно…

Шмат розных дзён прайшло з таго 

спаткання.

* * *
Не ўсё на свеце “устаканіш”,

Зрэшты, і стараешся дарма —

Ёсць яшчэ інфекцыя кахання,

А прышчэпкі ад яе няма!...

м. Барановичі, 

Гродненська область, Білорусь.

Юрій Рибчинський
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Вивести свіжу пляму з одягу можна, якщо відразу ж 
посипати його харчовою содою або крейдою. Ці дві речовини 
чудово вбирають жир.

Щоб прибрати неприємний запах із взуття, покладіть 
туди на ніч не використаний пакетик чаю.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Неприємності змушу-
ють цінувати життя; життя 
змушує цінувати втіхи. (Б. 
Шоу).

 Вираз обличчя жін-
ки набагато важливіший її 
одягу. (Д. Карнегі).

 Побороти погані 
звички легше сьогодні, ніж 
завтра. (Конфуцій).

 Жінку треба на ру-
ках носити, інакше сяде на 
шию. 

 Закон захищає кож-
ного, кто может найняти 
гарного адвоката.

Було колись...
Всі основні відкриття 

Ньютон зробив протягом 
18 місяців, під час вимуше-
них «чумних канікул», коли 
Лондонський університет, 
де навчався молодий Нью-
тон, був закритий із-за епі-
демії, а сам він переїхав у 
село. Однак публікація цих 
робіт до їх остаточної пере-
вірки і уточнення затрима-
лася на 20 – 40 років.

Американський пись-
менник Ернест Хемінгуей 
написав багато творів. Од-
нак у своєму тісному графі-
ку він знаходив час на бої 
биків, риболовлю та полю-
вання. Серйозно займався 
боксом, спеціалісти про-
рокували Ернесту хоро-
ше майбутнє в цьому виді 
спорту. 

Чарльз Дарвін славив-
ся не тільки вивченням 
природи, але і своїми кулі-
нарними здібностями.

Ейнштейн брав участь 
як музикант у благодійному 
концерті в Німеччині.

Куточок 
гумору
Одеські жарти

– Софа Мойсеївна, ми 
ж на пляжі, чому ви не ку-
паєтеся?

– Я вас благаю! В моє-
му віці? Для кого?

☺ ☺ ☺
– У вашій аптеці є щось 

для сивого волосся?
– Звичайно! Дуже гли-

бока повага:

☺ ☺ ☺
– Циля, я пішов на іпо-

дром!
– Борю, сьогодні пере-

гонів не буде! Я твоїй кобилі 
пику натовкла!

☺ ☺ ☺
Сусіди в одеському дво-

рику:
– Соня, ти завагітніла 

чи пообідала?

☺ ☺ ☺
– Семене Маркович, ви 

чули?
– Ні, Роза Мойсеївна.
– А я чула, що ви таки 

чули ...

☺ ☺ ☺
– Ой, Додік, давно хоті-

ла запитати: коли ти пере-
станеш витрачати на мене 
свій особистий час і почнеш 
уже витрачати гроші?

Корисні порадиКорисні поради

 Швидкість вітру в 371 кілометр на годину зареєстро-
вана на горі Вашингтон (штат Массачусетс, США) 12 квітня 
1934 року. Рекордна швидкість вітру на рівнині - 333 кіломе-
три на годину - була відзначена 8 березня 1972 у Гренландії.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/

придбати букіністичну літературу: книги з істо-
рії, філософії, класику зарубіжну та україн-
ську (розстріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську літерату-
ру, 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.

цію/
о-

Газета виходить за сприяння Товариства Україн-
ської Мови (США) і Міжнародної Фундації імені Івана 
Багряного (голова ТУМ і Фундації – професор Віра 
Боднарук, скарбник Фундації – Олексій Коновал). 

Афіша. Червень 2021 року
Обласний академічний театр 

ім. Т. Шевченка
3 – «Темна історія».
4 – «Кайдашева сім`я». 
6 – «Неймовірні пригоди Тузика». 12.00. 
6 – «Наше містечко». 
8 – «Комедія помилок». 
9 – «Небезпечні зв̀ язки».
11 – «Боїнг-Боїнг».
12 – «За двома зайцями».
13 – «Бука», 12. 00.
13 – «Саронська квітка, або Інша сторона гріха». 
16 – «Приборкання норовливого». 
17 – «Наше містечко».
Початок інших вистав о 18.30. 

Обласний Філармонійний центр
6 червня, 15. 00. «І марилося їм…». Вистава за драмою-фе-

єрією Лесі Українки «Лісова пісня». Капела бандуристів імені 
Остапа Вересая. 

Національний заповідник 
«Чернігів стародавній»

Музейні експозиції (Колегіум, Борисоглібський собор, Антонієві 
печери) працюють щодня, з 10.00 до 18.00 (без перерви). На замов-
лення – оглядові екскурсії по території заповідника та Чернігову.

Неправильно Правильно

Прийняти до уваги Взяти до уваги

Прийоми лікування Способи лікування

Прийшло в голову Спало на думку

Прийшли до згоди Дійшли згоди, порозумілися

Прийти до свідомості Опритомніти, прийти до тями

Прийшлось поїхати Довелось поїхати

Звичка «жити» у соці-
альних мережах. Безумов-
но, користуватися соціальни-
ми мережами в Інтернеті ці-
каво, але найчастіше вони 
так затягують, що на реаль-
не життя часу вже не зали-
шається. Крім того, спостері-
гаючи за фрагментами жит-
тя інших людей, ви мимоволі 
починаєте порівнювати своє 
життя з чужим, і це порівнян-
ня не завжди виявляється на 
вашу користь. Звідси депре-
сії, апатія, зневіра. Озирніть-
ся навколо, пригадайте сво-
їх знайомих, і ви усвідомите, 
що ваша подруга, яка взагалі 
не користується соціальними 
мережами, набагато щасли-
віша, ніж та, яка ретельно фік-
сує, скільки лайків поставив її 
колишній хлопець фотографі-
ям інших дівчат.

Звичка дивитися і чи-
тати новини на ніч. «Не чи-
тайте до обіду радянських га-
зет», радив у романі Булгако-
ва «Собаче серце» професор 
Преображенський. Пройшло 

сто років, а рекомендація не 
втратила актуальності, а осо-
бливо щодо новин на ніч. Ми 
не можемо повністю обмеж-
ити себе від інформаційного 
простору, але не читайте но-
вини (те ж стосується і теле-
візійних новин) на ніч. Ви не 
зможете ні на що вплинути, 
крім погіршити якість свого 
сну. 

Звичка критикувати 
інших людей. Деякі люди 
самостверджуються за ра-
хунок власного розвитку, 
інші – принижуючи гідність 
оточуючих людей. Цей шлях 
і справді набагато легший. 
Навіщо щось робити само-
му, прикладати якісь зусил-
ля, долати труднощі? Можна 
просто розкритикувати іншу 
людину, а ще краще – всіх 
навколо, і вже на тлі цих не-
здар і невдах відчути себе 
вінцем творіння. Тільки от 
від того, що ви назвете іншу 
людну дурною, ваше життя 
кращим не стане. А людина 
відчує на собі негатив, який, 

так чи інакше, повернеться 
до вас. 

Звичка скаржитися. 
Бідкаючись про свої пробле-
ми іншим людям, ми рідко чу-
ємо від них те, що нас дійсно 
заспокоїть, підбадьорить і на-
дихне. Найчастіше отримуємо 
у відповідь нерозуміння, бай-
дужість, викид негативу із се-
рії «та що там твої проблеми, 
ось у мене!». Загалом, після 
скарг ми відчуваємо себе ще 
більш спустошеними і пригні-
ченими. Чим швидше ви зми-
ритися з тим, що людей не ці-
кавлять чужі проблеми, і на-
віть такі цікаві, як ваші, тим 
буде краще для вас.

Звичка впадати у зне-
віру. Людина може опира-
тися заздрості, ревнощам, 
страху, ненависті, але вар-
то їй піддатися зневірі, вона 
впустить у свою душу і все 
інше. Важливо пам'ятати, що 
навіть коли вам здається, що 
ситуація безнадійна, вихід іс-
нує, головне – не сумувати і 
не опускати рук

«Чорні дошки» України. Чернігівська 
область», упорядник Олеся Стасюк. 

Книга описує адміністративно-репресив-
ний засіб колективного покарання сільського 
населення, насамперед, в Україні московськи-
ми окупантами. Режим «чорних дошок» став од-
ним із механізмів Голодомору-геноциду: зане-
сення за рішенням ЦК КП(б)У обкомів та рай-
комів партії цілих районів, населених пунктів, 
колгоспів, сільських рад на так звані «чорні до-
шки» означало блокування їх спецзагонами та 
військами, недопущення виїзду населення за 
межі цих територій, вилучення всіх продуктів 
харчування, заборону торгівлі. В лещатах цієї 
жорстокої системи опинилися й мешканці Чер-
нігівщини. 

Видання містить дані про використання 
«чорних дощок» на території Чернігівської об-
ласті УСРР у 1931–1934 рр., тобто в межах су-
часної Чернігівської та західних районів Сум-
ської областей. 

Прикладом для наслідування як викорис-
товувати «чорну дошку» на сторінках преси 
була газета «Комуніст» – офіційний друкований 
орган ЦК КП(б)У, де упродовж липня – серпня 
1931 р. було надруковано перелік населених 
пунктів Добрянського, Корюківського, Черні-
гівського, Новгород-Сіверського та Шосткин-
ського районів, занесених на «чорну дошку», 
що не виконали плану реалізації державної 
позики.

У 1931–1932 рр. низка райпарткомів та 
райвиконкомів, що увійшли в майбутньому до 
складу Чернігівської області, ухвалили поста-
нови про організацію у районних газетах «чор-
них» та «червоних дощок» (остання викорис-
товувалася на противагу «чорній дошці» для 
відзначення кращих виконавців планових за-
вдань). Так, 24 серпня 1931 р. бюро Корюків-
ського РПК ухвалило: «Оживити роботу стінча-
сописів, висвітлюючи кращі колгоспи, а також 
і одноосібників, що здають дотерміново хліб та 
сіно, та клеймити позором тих, що ухиляються 
від здачі, або здають недоброякісну продук-
цію, чим гальмують виконання плану».

За даними періодичної преси наприкін-
ці 1931 – на початку 1932 рр. Бобровицький, 
Буринський, Ічнянський, Корюківський, Мен-
ський, Ніжинський, Недригайлівський, Новго-
род-Сіверський, Прилуцький, Путивльський, 
Чернігівський та Шосткинський райони вико-
ристовували занесення на «чорні дошки» для 
стимулювання виконання завдання із заготів-
лі будь-яких зернових і активно їх оприлюдню-
вали.

Книга має вставки з 32 кольорових сторі-
нок з картосхемами, на яких відображена си-
туація в усіх районах. Загалом 944 сторінки. 

Вартість: 550,00 грн

Каталог «Писанки Чернігівщини». 
Автор Анатолій Семенцов.

Унікальний ката-
лог вміщує 180 кольо-
рових зображень Чер-
нігівських писанок. Сім 
років у 1980-х рр. ХХ 
ст. збирав їх відомий 
чернігівській художник, 
різьб’яр Анатолій Се-
менцов.

Тож у цій праці, за-
фіксована та писанкар-
ська традиція північної 

Чернігівщини, що зберігає тисячолітню архаї-
ку, ті обереги, знаки й орнаменти, що здавало-
ся відійшли в далеке минуле.

Для дітей і дорослих. Праця складається з 
авторської передмови, розшифровки символі-
ки писанок, Фото майстер-класу «Сучасне ви-
готовлення писанок», каталогу писанок, гео-
графічного покажчика. 28 стор., формат А 4, 
кольорові ілюстрації. Вартість: 170,00 грн.

«Дві окупації: Чернігівщина 1940-
х років», укладач Віктор Моренець.

Книга містить 
унікальне дослі-
дження періоду двох 
окупацій українських 
земель в епоху дру-
гої світової війни. Ці 
документи, більшість 

з яких знаходилися під грифом «цілком таємно», 
ви не знайдете у жодній іншій книзі.

На прикладі Чернігівщини можемо доклад-
но дізнатись про агентурно-оперативну робо-
ту, характеристики агентів спецслужб, різні 
звіти МВС і МГБ, партизанський рух, ставлен-
ня населення до заходів совєтської влади, про 
діяльність української поліції та козацьких під-
розділів, дезертирство із совєтської армії та 
шкіл ФЗО, про висадки німецьких парашутис-
тів на Чернігівщині та їхні розшуки, про нальо-
ти німецької авіації, про правопорушення со-
вєтських військовослужбовців та партизанів 
та багато інших цікавих сторінок нашої історії.

Книга стала результатом 5 років наполе-
гливої праці автора в архівах та є унікальним 
інструментом руйнування совєтських міфів, у 
яких ми живемо досі. Вартість: 350,00 грн.

При придбання кількох книг знижка 10%
Придбати ці книги можна в культурно-

мистецькому центрі «Інтермеццо», Чернігів, 
вул. Шевченка, 9, тел. (063) 236-18-03 (Олек-
сандр).

Нові краєзнавчі книги про Чернігівщину

Варто обмежити ці звички


