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По 20 червня включно 
можна оформити 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.

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

Чому від проголошен-
ня незалежності України до 
ухвалення її Конституції про-
йшло майже 5 років? Річ у 
тім, що Верховна Рада пер-
шого скликання, обрана вес-
ною 1990 року, обиралася ще 
за Радянського Союзу і була 
ще Верховною Радою Укра-
їнської РСР 12-го скликання, 
потім перейменованою в пер-
ше скликання нової держа-
ви. І в тій Раді більшість мали 
представники Компартії. Але 
СРСР розвалювався на очах. 
Ще попереднього року почав-
ся крах соціалістичного табо-
ру Європи – сателітів СРСР. 
Вийшли зі складу Союзу рес-
публіки Балтії – Литва, Лат-
вія, Естонія, які, власне, зая-
вили, що відновлюють неза-
лежність, проголошену 1918 
року, і що ніколи добровільно 
не входили в СРСР, а були оку-
повані ним у 1940 році. 

Світ змінювався. 16 лип-
ня 1990 року та ж таки Вер-
ховна Рада ухвалила Декла-
рацію про державний суве-
ренітет України, а це вже 
фактично була декларація 
незалежності. А коли СРСР 
вже розвалювався, 24 серп-
ня 1991 року Верховна Рада 
проголосила Незалежність 
України, ухвалили Акт Неза-
лежності. 

В обох документах про 
утворення держави чітко 
було зафіксовано верховен-
ство права України на її те-
риторії. Але ще кілька років 
тривало «підправляння» за-
конодавства Союзу під реа-
лії нової держави, йшла бо-
ротьба старого з новим. І 
лише Верховна Рада другого 
скликання, обрана весною 
1994 року, 28 червня 1996 
року ухвалила Конституцію 
України. Теж у непростих де-
батах і баталіях: щодо еконо-
міки, збройних сил, статуту 
Криму, державності україн-
ської мови. 

Український конститу-
ціоналізм розвинувся під 
впливом європейських кра-
їн, він заснований на іде-

ях прав та свобод людини. 
Перша відома кодифікація 
права на українських зем-
лях відбулася за часів Дав-
ньої Русі і була зафіксова-
на в «Руській Правді» (ХІ–ХІІ 
століття). Також треба згада-
ти «Литовські статути», акти 
періоду Гетьманщини – до-
кументи конституційного ха-
рактеру, що ставили Україну 
в один ряд з іншими євро-
пейськими країнами. 

Першою європейською 
конституцією в сучасному її 
розумінні правомірно вва-
жають «Договір та встанов-
лення прав і вольностей Вій-
ська Запорозького та всього 
вільного народу Малоросій-
ського між Ясновельможним 
гетьманом Пилипом Орли-

ком та між Генеральною 
старшиною, полковниками, 
а також названим Військом 
Запорозьким, що за дав-
нім звичаєм і за військови-
ми правилами схвалені обо-
ма сторонами вільним голо-
суванням і скріплені найяс-
нішим гетьманом урочистою 
присягою». Цей договір 1710 
року називають Конституці-
єю Пилипа Орлика, гетьмана 
України у вигнанні, який став 
наступником Івана Мазепи. 

Основоположні акти 
Української Народної Респу-
бліки та Західноукраїнської 
Народної Республіки проде-
монстрували правову та по-
літичну зрілість нашої нації 
під час боротьби за держав-
ність у 1917–1921 роках. 
Програмні документи Укра-
їнської головної визвольної 
ради у 1944 р., як підпіль-
ного парламенту, засвідчи-
ли прагнення учасників ви-
звольного руху дотримува-
тися принципів демократії 
навіть у найважчих умовах 
підпільно-партизанської бо-
ротьби. 

Отже у конституційному 
процесі незалежної України 
відбився непростий шлях де-
мократії до соціально-пра-
вових стандартів та ціннос-
тей об’єднаної Європи. 

День Конституції
28 червня – 25 років ухвалення Верховною Радою основного Закону України

Від Порошенка до Татарова. Що відбувається 
з найгучнішими «посадками» часів Зеленського

«Посадки» були однією з голо-
вних обіцянок нинішнього глави 
держави. І вона чудово відповіда-
ла запиту суспільства. Два роки по-
тому назвати цей запит задоволе-
ним складно. Навіть враховуючи те, 
що подолати цей виклик навряд чи 
можливо за такий короткий строк.

Назвати його задоволеним 
складно, зважаючи на те, що час 
від часу гучні затримання, вико-
навши свою піар-місію, йдуть у 
небуття. А іншим допомагають 
затихнути.

Чи справді у відсутності вироків 
винуваті лише повільне слідство й 
суди, відповідальність на які покла-
дає президент?

«Українська правда» нагадує 
приклади, які свідчать про зворот-
не. І вкотре змушують говорити про 
політичну волю.

Розвідка Порошенка 
Фігуранти: експрезидент Петро 

Порошенко, ексголова Служби зовніш-
ньої розвідки (СЗР) Єгор Божок.

Суть справи: перевищення влади і 
виконання протиправного наказу при 

призначенні заступника голови СЗР – 
скандального Сергія Семочка.

Стан справи: слідство завершене, 
але не передане в суд.

Піар-посадки – окремий жанр тра-
дицій української влади. Цим грішили і 
правоохоронці і за попередніх прези-
дентів, у тому числі, Петра Порошен-

ка. Після зміни влади черга дійшла і до 
нього самого.

Покарання попередників було од-
ним із стовпів передвиборчої програ-
ми Зеленського. «Всі чекають, коли по-
садять Порошенка», – говорив прези-
дент вже після свого обрання.

У 2019 році провадження проти ко-
лишнього голови держави почали рос-
ти як на дріжджах. Станом на осінь 
2020 року, наприклад, їх назбиралось 
близько півсотні. Справами назвати 
ці розслідування важко: нерідко зая-
ви подавали опоненти Порошенка чи 
ображені соратники домайданівської 
влади, які до того роками переховува-
лись за кордоном.

В активний наступ правоохоронці 
пішли, коли каденція Зеленського до-
бігала своєї першої річниці. На почат-
ку березня 2020 року Держбюро роз-
слідувань підготувало Порошенку під-
озру. Статтю для колишнього володаря 
найвищої посади в державі спершу об-
рали відповідного рівня – захоплення 
влади. Однак її відмовився підписувати 
Руслан Рябошапка, який на той момент 
очолював Офіс генерального проку-
рора. Що й могло стати однією із 
причин його звільнення. Єгор Божок. ФОТО: UKRINFORM

В НАТО оголосили, що Україна 
отримає членство через ПДЧ

Лідери країн НАТО схвалили 14 червня комюніке за під-
сумками брюссельського саміту Альянсу. У цьому рішенні – 
вперше за останні роки – щодо України вжито ті самі форму-
лювання, що звучать щодо Грузії. «Ми підтверджуємо рішення, 
ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, 
що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо 
членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу», 
йдеться у документі. У рішенні жодного попереднього саміту 
НАТО після 2008 року не звучало таких формулювань щодо 
України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до член-
ства через виконання Річних національних програм.

Україна увійшла в «зелену» зону 
навіть за критеріями Євросоюзу
Наразі показники захворюваності найнижчі за остан-

ній рік. Про це повідомий прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
14 червня. Усі області України перебувають у «зеленій» зоні 
щодо рівня поширення коронавірусу. Станом на 14 червня 
понад 1 млн 470 тисяч громадян країни отримали першу дозу 
вакцини проти COVID-19, а понад 238 тисяч осіб – дві дози.

Перший реальний вирок беркутівцям 
за розгін Майдану

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у 
справі колишніх «беркутівців» Віктора Ейсмонта і Володими-
ра Мохоня щодо розгону Майдану 30 листопада 2013 року. 
Обвинувачених засудили до 3 років позбавлення волі. Суд 
визнав їх винними в перевищенні влади або службових по-
вноважень працівником правоохоронного органу, вчинене 
групою осіб, супроводжувалося насильством або погрозою 
застосування насильства (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 Криміналь-
ного кодексу).

Мова йде про жорстоке побиття студентів, загалом мо-
лоді на їхній мирній акції протесту на Майдані в ніч з 30 лис-
топада на 1 грудня. Цей злочин силовиків режиму регіона-
лів спонукав до масових акцій протесту і врешті до постання 
другого Майдану. 
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Бліц-інформ
Тиждень надзвичайників
З 7 по 14 червня в підрозділах Головного 

управління Держслужби з надзвичайних ситуа-
цій в області перебувало на цілодобовому чергу-
ванні 187 чоловік особового складу та 63 одиниці 
спеціальної техніки.

Вогнеборцями ліквідовано 16 пожеж, із яких 
одна виникла на залізничному транспорті, 11 - у 
житловому секторі, 3 - у природних екологічних 
системах. 

7 червня в с. Піски Бахмацької громади Ні-
жинського району під час пожежі в одному з при-
ватних житлових будинків було виявлено тіло 
64-річного чоловіка. Ймовірною причиною виник-
нення пожежі послужила необережність господа-
ря під час паління.

13 червня в м. Городня сталася пожежа гара-
жа, під час якої було врятовано 64-річну госпо-
дарку.

Фахівці групи піротехнічних робіт та підводно-
го розмінування Аварійно-рятувального загону 
спецпризначення 7 разів залучалися до знешко-
дження вибухонебезпечних предметів часів Дру-
гої світової війни, виявлених у Чернігівському ра-
йоні (3 рази), Ніжинському районі (3 рази), 1 раз – 
у Новгород-Сіверському районі. Вилучено та зни-
щено 76 вибухонебезпечних предметів.

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

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

Кошти можна перераховувати за такими рек-
візитами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчу-
ка Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

Національний заповідник 
«Чернігів стародавній»: 
потужно стартував 
туристичний сезон
Підсумки за травень: близько 20 тисяч відвід-

увачів, 519 екскурсій. Географія відвідувачів му-
зейних об’єктів Національного заповідника «Чер-
нігів стародавній» широка: Київ, Львів, Житомир, 
Полтава, Чернігів, Суми, Біла церква, Бровари та 
інші міста України. Значний відсоток – з Київської 
області, але не відстають тут і чернігівці: Прилуки, 
Ніжин, Сосниця, Мена, Любеч… Приємно, що має-
мо туристів і з-за кордону: Греції, Узбекистану, Ні-
меччини, Великобританії.

За останні 25 років на 
Чернігівщині закрили 
майже половину шкіл
Їх кількість шкіл скоротилася на 46,4%. У се-

лах цей відсоток вище – 54,4%. Загалом закрили 
401 заклад.

25 років тому на Чернігівщині навчалося 
170,6 тисячі учнів, зараз – 96,1 тисячі. Майже за 
кожним другим закладом в області зберігається 
статус малокомплектної школи, в Україні це при-
близно кожна п’ята.

Сьогодні в області працюють 445 дитсадків. 
Шкіл 463, з них майже 70 відсотків у селах. Навча-
ється в них лише 25 відсотків від усіх учнів регіону.

До 1 вересня 2021 року планується оптимізу-
вати 70 закладів загальної середньої освіти та 5 
філій, з них ліквідувати 30 шкіл та 5 філій, а 40 ре-
організувати.

Фільм «Тиха правда 
Малої Дівиці»
У Прилуцькому краєзнавчому музеї ім. В. 

Маслова 4 червня відбулася презентація фільму 
«Тиха правда Малої Дівиці». Фільм створено не-
формальним творчим об’єднанням «Технокадр» 
за ініціативи вихідця села Мала Дівиця Ігоря При-
чини. Автор сценарію і режисер Сергій Пархомов, 
оператор Володимир Синцов. Краєзнавчий мате-
ріал був наданий місцевим дослідником Олексан-
дром Лозовим. У фільмі використано матеріали з 
фондів Прилуцького краєзнавчого музею.

Фільм створено задля збереження історичної 
пам’яті українців та підтримки вітчизняного кра-
єзнавства. На презентації були режисер фільму, 
краєзнавці, бібліотекарі міста, району.

11 червня, в обласному ху-
дожньому музеї імені Григорія 
Галагана відбувся традиційний 
обласний форум медійників 
Чернігівщини, приурочений до 
нещодавнього Дня журналіста. 
Голова обласної держадміні-
страції Анна Коваленко завіта-
ла на захід, де зібралися пред-
ставники медіа області, поспіл-
куватися з журналістами, від-
повісти на їх запитання. 

Вона вручила представни-
кам медіа почесні відзнаки за 
сумлінну працю і з нагоди Дня 
журналіста.

Почесною грамотою облас-
ної державної адміністрації на-
городжені:

Лілія Духно, редактора ра-
діо АТ НСТУ «Чернігівська регіо-
нальна дирекція»; Аліна Левоч-
ко, фахівець зі зв’язків з гро-
мадськістю та пресою Служби 
автомобільних доріг у Чернігів-
ській області; Ірина Осташко, 
головний редактор газети «Го-
лос Чернігівщини. Челайн».

Подяку голови обласної дер-
жавної адміністрації оголошено:

Олені Кузьменко, редакто-
ру газети «Вісті Сосниччини»;

Поліні Назаренко, журна-
лістці менської газети «Наше 
слово»;

Валерії Шеремет, журна-
лістці телеканалу «Дитинець».

Традиційно на форумі ого-
лосили і результати обласного 
конкурсу журналістських ро-
біт «МедіаЧЕ». Його вже вшос-
те провели обласна організа-

ція Національної спілки жур-
налістів, представництво Не-
залежної медіапрофспілки 
України, ГО «Асоціація регіо-
нальних ЗМІ» та Департамент 
інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю Чер-
нігівської ОДА.

З поданих 54-х робіт орга-
нізатори обрали 12 фіналістів. 
У свою чергу, серед них пере-
можців у чотирьох номінаці-
ях визначило експертне журі, 
до якого увійшли досвідчені та 
знані в області журналісти та 
медіаексперти.

Отже, переможцями кон-
курсу стали:

у номінації «Молодь Черні-
гівщини» – Дар’я Янушкевич, за 
сюжет «Пасажирка електрички 
врятувала життя чоловікові, у 
якого зупинилося серце: вони 
зустрілися у Ніжині»;

у номінації «Чернігівщина 
будується» – Юлія Кулик, за сю-
жет «Настоятель Свято-Георгі-
ївської церкви у Седневі само-
тужки почав збирати гроші на 
ремонт храму»;

у номінації «Чернігівщина 
екологічна» – Наталія Іващен-
ко, за матеріал «Парк голоце-
нового періоду, або Як на Чер-
нігівщині впроваджують уні-
кальну ідеологію збереження 
природи»;

у номінації «Чернігівщина па-
тріотична» – Наталія Рубей, за 
матеріал «Війна і зблизила, і ледь 
не розлучила родину Шмагаїв з 
Корюківки. Історія однієї сім’ї»;

у номінації «Чернігівщина: 
Голос спільноти» – Наталія Най-
дюк, за матеріал «Захисники 
монументалізму: як у Чернігові 
рятують унікальні мозаїки».

Дипломи фіналістів «Медіа-
Че» також отримали Анастасія 
Лоза, Наталія Гоман та Ірина 
Синельник.

Представники чернігів-
ських медіа також отримали 

відзнаки Національної ради 
України з питань телебачення 
і радіомовлення, Національної 
спілки журналістів України, ко-
мандувача військ ОК «Північ» 
Сухопутних військ Збройних 
Сил України та військового ко-
місара Чернігівського облас-
ного територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки.

З 1 липня Укрзалізниця подовжує до 
Чернігова маршрути поїздів № 43/44 Іва-
но-Франківськ – Київ та № 118/117 Чер-
нівці – Київ. Поїзди курсуватимуть із зу-
пинкою на станції Ніжин. Маршрути подо-
вжені на період масових літніх перевезень.

Поїзд Івано-Франківськ – Київ, Чер-
нігів відправлятиметься з Івано-Франків-
ська о 21:55 та прибуватиме до Чернігова 
о 12:43. У зворотному напрямку відправ-
лення о 14:40 та прибуття до Івано-Фран-
ківська о 05:43. Поїзд курсуватиме через 
день.

Поїзд Чернівці – Київ, Чернігів з Чер-
нівців відправлятиметься о 19:46 та прибу-
ватиме до Чернігова о 12:06. У зворотному 
напрямку відправлення о 16:09 та прибут-
тя до Чернівців о 07:57. Поїзд курсуватиме 
у певні дні тижня. 

Продовження маршруту цих пасажир-
ських поїздів до станції Чернігів забезпечить 
пряме сполучення Чернігова з Житомир-
ською, Львівською, Івано-Франківською. 

Втім, проблема чернігівських поїздів, 
які мають пряме сполучення з іншими регі-
онами країни, з'явилася не сьогодні. За ча-
сів існування прямого сполучення Львова 
з Чернігова пасажирам двох прямих при-
чіпних вагонів Львів – Чернігів доводилося 
свого часу «відпочивати» на запасних ко-
ліях столичного вокзалу з 06:15 до 10:30 
ранку. За цей час найбільш енергійні паса-
жири встигли доїхати до Чернігова марш-
руткою.

Впровадження поїзда Чернігів-Івано-
Франківськ дозволило не лише чернігів-
цям дістатися без пересадок на Захід кра-
їни, а і заохотило галичан відвідати Черні-

гів у якості туристів. Шкода, що це тривало 
дуже недовго, а поїзд був скасований.

Проте, голова Чернігівської обласної 
державної адміністрації Анна Коваленко 
сповнена оптимізму:

«Завдяки налагодженій комунікації з 
Укрзалізницею Чернігів поступово пере-
стає бути містом-островом. 15 годин – і ви 
у Івано-Франківську. Чи у Чернівцях. Потя-
гом, з Чернігова, без пересадок. З можли-
вістю завітати до Львова, Вінниці, Хмель-
ницького та Кам’янець-Подільського. Мар-
но не витрачаючи сил та не гаючи час», на-
писала вона у соцмережі Фейсбук.

Отже, дуже хотілося, щоб такі маршрути 
були впроваджені на постійній основі, а не 
були вкотре скасовані.

Як відомо, також з'явився тимчасовий 
залізничний маршрут Чернігів - Одеса.

Які проєкти реалізують 
коштом Державного фонду 

регіонального розвитку 
Цьогоріч на Чернігівщині коштом ДФРР реалізовуються ві-

сім проєктів, на які передбачено 84,7 мільйона гривень. З них 
сім увійшли до програми Президента України «Велике будівни-
цтво».

Реконструкція обласного філармонійного центру має завер-
шитися цього року. На старті реконструкція приміщення колиш-
нього кінотеатру ім. Щорса з пристосуванням під Хаб соціально-
го партнерства та інституційного розвитку. Тут планують обла-
штувати конгрес-хол та створити умови для проведення бізнес-
конгресів, конференцій та інших заходів.

Продовжується будівництво Григорівської загальноосвіт-
ньої школи у Ніжинському районі. Реконструюватимуть отола-
рингологічне відділення хірургічного корпусу обласної лікарні та 
будівлю Кіптівської школи під дошкільний навчальний заклад. 
Капітально відремонтують два стадіони: ДЮСШ у Носівці та «Ко-
лос» у Борзні.

Кошти почали надходити у квітні-травні. Вже розпочато ро-
боти на перехідних проєктах, таких як Григорівська школа та фі-
лармонійний центр. Щодо інших проєктів – нині проводяться 
тендерні процедури, фінансування заявники отримають після 
підписання договорів з підрядниками. Якщо ж громади до кінця 
року не зможуть освоїти кошти, вони повернуться до бюджету.

За 5 місяців – понад 7,9 млрд 
гривень податків, зборів 

та єдиного внеску
До бюджетів усіх рівнів області за січень-травень платни-

ками податків сплачено понад 5,6 млрд грн податків, зборів та 
обов’язкових платежів, що більш як на 1,2 млрд грн відповідного 
періоду 2020 року, а також єдиного внеску більше 2,3 млрд грн (на 
356,3 млн.грн. більше за минулорічні).

Зокрема, до державного бюджету спрямовано близько 2,8 
млрд грн. Значна частина надходжень забезпечена від сплати по-
датку на додану вартість – понад 1,1 млрд грн, податку на доходи 
фізичних осіб і військового збору – 789,7 млн грн, рентних платежів 
за користування природними ресурсами – 341,5 млн грн та податку 
на прибуток – 428,2 млн грн.

До місцевих бюджетів сплачено понад 2,8 млрд гривень. Рі-
вень минулого року перевищено на 440,2 млн грн, в основному за 
рахунок збільшення сплати податку на доходи фізичних осіб (+270,0 
млн.грн.), податку на прибуток (+24,0 млн грн), по платі за землю 
(+70,0 млн грн) та єдиному податку з підприємницької діяльності 
(+41,1 млн грн)».

Страхувальниками для перерахування до Пенсійного та інших 
фондів сплачено у січні-травні більше 2,3 млрд грн єдиного внеску 
на загальнодержавне обов’язкове соціальне страхування, або на 
356,3 млн гривень більше торішнього.

Форум журналістів

Чи збережуться нові маршрути поїздів 
Чернігів – Івано-Франківськ, Чернігів – Чернівці?
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Бліц-інформ
Під Прилуками 
будують міст через 
Удай
В процесі реконструкції, а факатич-

но – повного оновлення, міст через річ-
ку Удай біля міста Прилуки на автомо-
більній дорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаків-
ка. Стара конструкція була розібрана. 
Вже зведені опори нового мосту, на які 
кріпитимуть балки оновленого мосту.

Старому мосту було більше 40 ро-
ків. Довжина мосту – 64 метри.

Оновлений міст повністю відпові-
датиме сучасним нормам безпеки та 
транспортних навантажень. Буде вста-
новлено нові опори, прогонова будова, 
на мосту влаштують шар гідроізоляції, 
заасфальтують проїзну частину, прове-
дуть антикорозійний захист конструк-
цій, укріплять укоси земляного полотна, 
облаштують водовідвід, відремонтують 
підходи до мосту, встановлять бар'єрне 
огородження та мостову огорожу, обла-
штують дорожню обстановку.

Підрядна організація — ТОВ «ШБУ-77».
У жовтні 2020 рух цією ділянкою до-

роги Київ - Суми - Юнаківка було закри-
то. У зв'язку з реконструкцією мосту че-
рез річку та шляхопроводу через заліз-
ницю. Об'їзд місця виконання дорожніх 
робіт здійснюється по маршруту: Черні-
гів - Ніжин - Прилуки – Монастирище – 
Бобровиця - Ічня - Ярова Білещина.

В рамках Програми президента 
України «Велике будівництво» у 2021 
році у Чернігівській області плануєть-
ся відремонтувати 182 кілометри доріг 
державного значення, 9 мостів оновити 
капітально і 5 мостів реконструювати.

Від «ковіду» 
щеплено більше 
40 тисяч людей
За даними обласного центру гро-

мадського здоров’я, станом на 14 
червня в області першою та другою до-
зою щеплено 43 043 людей. З них: вак-
циною AstraZeneca – 20 036 (17 999 
перша доза + 2 037 друга); вакциною 
CoronaVac – 11 829 (10 038 перша доза 
+ 1791 друга); вакциною Comirnaty 
(Pfizer-BioNTech) – 11 178 (8 863 перша 
доза + 2315 друга).

Маршрутка 
до Києва – 
знову 130 гривень
Такою стала ціна проїзду між Черні-

говом і Києвом з 11 червня. Перед цим 
було 100 гривень. Втім, перевізники за-
значають, що вони лише повернули ста-
ру ціну, яка була торік перед локдауном. 
Тоді кількість пасажирів впала, то ж пе-
ревізники спершу скинули ціну на 80 
гривень, потім підняли до 100. Ниніш-
ню ціну пояснюють все тими ж старими 
причинами: подорожчання пального, 
підвищення мінімальної зарплати. 

Книжка «З минулого 
села Андріївки 
Чернігівського повіту: 
видатні постаті, історія храму»
10 червня у читальній залі обласної 

бібліотеки ім. В. Короленка відбулося 
засідання клубу «Краєзнавець», де була 
представлена ця книжка. Автори-упо-
рядники – старший науковий співро-
бітник обласного історичного музею ім. 
В. Тарновського Світлана Половнікова, 
краєзнавець Віктор Єрема, науковець 
із Києва Ольга Друг.

Опубліковані у збірці розвідки, при-
свячені історії Андріївської церкви Ар-
хистратига Михаїла ХVІІІ – 30-х років ХХ 
століття, дворянській родині Рігельма-
нів, її ролі в розвитку села, ґрунтовно 
представили автори, а також директор-
ка Андріївської школи Тетяна Безлюдна.

У читальній залі була розгорнута ви-
ставка «Село Андріївка Чернігівського 
району: історія, постаті, сучасність», яку 
коментувала завідувачка відділу краєз-
навства бібліотеки Ірина Каганова.

Чернігівська міська бібліотека ім. М. Коцюбинського

Миколі Сукачу – 75

Працює перша дитяча 
літературна школа 

«Кошлатий Борушко»
З 14 по 22 червня при центральній місь-

кій бібліотеці ім. М. Коцюбинського працює 
дитяча літературна школа «Кошлатий Боруш-
ко». Проєкт здійснює бібліотека, за підтрим-
ки Українського культурного фонду та спільно-
коштової платформи «Big Idea», на якій органі-
заторам школи вдалося зібрати 50 тисяч гри-
вень від добродійників. А школу підтримали 
меценати, спонсори, батьки майбутніх учнів, 
всі, кому не байдужий творчий розвиток на-
ших дітей. Вагому фінансову підтримку проєк-
ту надає і УКФ. Кошти підуть як на роботу шко-
ли, так і на видання за її підсумками книжки 
творів її учасників. Це будуть твори про рідне 
місто Чернігів. 

Слухачами школи за підсумками відбору 
стали кілька десятків юних чернігівців. Школа 
стала єдиною на Чернігівщині дитячою літера-
турною школою, де викладання ведуть відомі 
письменники та митці України, у тому числі на-
шої області.

 14 червня в читальному залі бібліотеки 
відбулося урочисте відкриття школи. З приві-
танням виступила координатор проєкту, ди-

ректорка Чернігівської міської Центральної 
бібліотечної системи Людмила Зіневич. 

На свято завітали, привітали присутніх ви-
кладачі та меценати школи: начальник місь-
кого управління культури і туризму Олександр 
Шевчук, голова правління Центру розвитку 
громад Чернігівської області Андрій Проко-
пенко, начальник управління сім’ї, молоді та 
спорту міської ради, призер чемпіонату сві-
ту з біатлону Андрій Дериземля, письменники 
Сергій Пантюк (Київ), голова обласної пись-
менницької організації Олена Конечна, Тетя-
на Ларіна, кандидат філософських наук, куль-
туролог Тамара Андрійчук, доктор історичних 
наук, професор, автор книг про Чернігів Сер-
гій Леп'явко. 

Під час знайомства діти розповіли про 
себе та свої уподобання, а також про те, що 
надихає їх на творчість.

У програмі школи – лекції, практичні за-
няття, майстер-класи з літературної майстер-
ності, образотворчого, театрального мис-
тецтва, екскурсії, творчі зустрічі з відомими 
письменниками.

Долучайтеся до проєкту 
«АртБліндаж» 

Учасників бойових дій на Сході України, 
волонтерів, журналістів бібліотека запрошує 
надсилати світлини, зроблені в зоні бойових 
дій, для фотовиставки «Російсько-українська 
війна очима захисників». Виставка проходити-
ме у бібліотеці ім. М. Коцюбинського в рамках 
реалізації проєкту «АртБліндаж».

Соціально-мистецький проєкт «АртБлін-
даж» реалізується громадською організацією 
ветеранів «13 БТРО» та Чернігівською міською 
комунальною Центральною бібліотечною сис-
темою. Він має на меті привернути увагу до по-
треб ветеранів АТО та членів їхніх сімей, спри-
яє формуванню позитивного образу захисни-
ка України та залучає ветеранів до активної 
громадської діяльності. У рамках проекту пе-
редбачено проведення виставки фоторобіт 

учасників російсько-української війни, а та-
кож виставки мистецьких робіт ветеранів АТО 
(різьблення по дереву, живопис, ляльки ручної 
роботи тощо).

Світлини із позначкою в темі листа «Ар-
тБліндаж» надсилайте на електронну скриньку 
artblindag@ukr.net

Безкоштовні курси 
української мови

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

Щойно завершився черговий навчальний 
рік. Коментує керівниця курсів, директорка 
міської центральної бібліотечної системи, кан-
дидат філологічних наук Людмила Зіневич. 

«Уже стало доброю традицією Безко-
штовних курсів української мови закінчува-
ти навчальний рік виїзними лекціями- екс-
курсіями. Цього разу у межах курсу «Нашого 
цвіту по всьому світу», який прочитала Тама-
ра Андрійчук, ми мандрували Києвом: від-
відали Музей української діаспори та Наці-
ональний музей мистецтв імені Богдана та 
Варвари Ханенків.

У Музеї української діаспори ознайоми-
лись із життям та творчістю видатних діячів 
культури та науки українського походжен-
ня, які, на жаль, через низку обставин виїха-
ли за межі нашої країни. Проте там, далеко від 
батьківщини, вони будували українські хати, 
берегли нашу культуру і сподівались відчути 
знову українську землю у своїх долонях. Слу-
хачі курсів змогли побачити унікальні світли-
ни й документи, які передали в Україну родичі 
емігрантів.

Музей Ханенків зачарував відвідувачів ко-
лекціями мистецтва Європи, де вони змогли 
побачити оригінальні твори живопису євро-
пейських майстрів, збірки скульптури, графі-
ки та декоративно-прикладних мистецтв Іта-
лії, Франції, Німеччини, Нідерландів та Іспанії 
XIV—XIX століть.»

Засновник і редактор двох облас-
них газети – нашої «Світ-інфо» та літе-
ратурно-мистецької «Струна» – Петро 
Антоненко 14 червня зустрівся в залі 
Прилуцької міської бібліотеки ім. Лю-
бові Забашти з читачами бібліотеки, 
творчою інтелігенцією міста. І це була 
вже не перша така зустріч саме тут, де 
активно вирує інтелектуальне життя. 
Тут гість вже не раз представляв свої 
книжки і газети. 

Редактор зробив представлення 
своєї нової газети «Струна». А потім 
читав свою прозу, поезію, виконував 
під гітару власні бардівські пісні, а та-
кож написані ним пісні на вірші Ліни 

Костенко, білоруських поетів Алєся 
Бєлого і Євгенії Яніщиц, в оригіналі, 
білоруською. 

Зустріч знімало Прилуцьке теле-
бачення, якому гість дав інтерв̀ ю, 
підкреслив, що Прилуки мають по-
тужні літературні сили, і в обох газе-
тах він не раз друкував прозу і пое-
зію прилучан. 

На звершення редактор подяку-
вав колективу бібліотеки, її дирек-
торці Людмилі Зубок за такі цікаві зу-
стрічі, подарував прилучанам новий 
№ 7 газети «Струна». А «Світ-інфо» тут 
давно передплачують на централь 
бібліотеки та її філії. 

Філармонійний центр
«Сіверські музичні 

вечори» продовжилися
11 червня ХХ Міжнародний фести-

валь класичної музики «Сіверські му-
зичні вечори», присвячений 250-річчю 
Бетховена, повернувся на сцену цен-
тру. Заслужений діяч мистецтв Украї-
ни Андрій Савчук – частий і бажаний 
учасник проєктів центру. Під його ору-
дою Академічний оркестр «Філармо-
нія» представив глядачам програму 
творів Бетховена. Соліст – київський 
піаніст, лауреат міжнародних конкур-
сів Владислав Назаренко. 

Капела бандуристів: 
«І марилося їм...»

Після відновлення роботи філар-
монійного центру відродився і «Бан-
дурний абонемент». Першим його 
учасником стала Капела бандурис-
тів імені Остапа Вересая, під керів-
ництвом заслуженої артистки Украї-
ни Раїси Борщ, головного хормейсте-
ра, заслуженого працівника культури 
України Миколи Борща.

«Лісова пісня» Лесі Українки – 
драма-феєрія, шедевр світової літе-
ратури. «І марилося їм...» – так нази-
вається нова постановка Капели, де 
діють персонажі «Лісової пісні». Вона 
була представлена глядачам 6 черв-
ня. Тут звучить багато української на-
родної музики, творів вітчизняних 
авторів. Головні ролі виконали Лілія 
Козлова (Мавка), Сергій Сидоренко 
(Лукаш), Борис Калиниченко (дядько 
Лев). 

«Одеський дворик-2» 
знову на сцені

9 червня один з найпопулярніших 
мюзиклів філармонійного центру у по-
становці Дмитра Обєднікова за сце-
нарієм Світлани Бунзяк та Інни Ва-
силенко повернувся на сцену. У про-
грамі взяли участь провідні співа-
ки та музиканти центру, Театр танцю 
«Екватор».

Прес-центр обласного 
філармонійного центру фестивалів 

та концертних програм

Диригент зі світовим ім’ям. 
Творець, незмінний художній 
керівник та головний диригент 
Академічного симфонічного ор-
кестру «Філармонія» обласно-
го філармонійного центру, за-
служений діяч мистецтв Украї-
ни, Почесний громадянин міста 
Чернігів.

Микола Сукач став ініціато-
ром проведення у Чернігові що-
річного Міжнародного фестива-
лю класичної музики «Сіверські 
музичні вечори», є художнім ке-
рівником фестивалю. Під ору-
дою Миколи Сукача симфоніч-

ний оркестр виступив із майже 
280 музикантами та диригента-
ми з різних країн світу. Як дири-
гент, він виступав з симфоніч-
ними оркестрами в США, Німеч-
чині, Росії, Хорватії, Білорусі, 
диригував відомими колекти-
вами.

3 червня в обласному фі-
лармонійному центрі пройшли 
урочистості та великий кон-
церт оркестру «Філармонія» з 
нагоди 75-річчя Миколи Сука-
ча. Концерт був за участю до-
брих друзів ювіляра – народ-
ного артиста України скри-
паля Анатолія Баженова та 
заслуженої артистки Украї-
ни піаністки Катерини Баже-
нової, львівського колективу 
«Tenors BEL’CANTO». Прозву-
чали твори світової класики 
– Бетховена, Малера, Рахма-
нінова, Борткевича, Штрауса, 
Флореса, Підгорного, Міллера, 
інших авторів.

Прилуки: творча зустріч редактора нашої газети

Фото з бібліотекарями та літераторами

Людмила Зіневич, Сергій Пантюк 
з учнями школи
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Піротехніки знищують 
вибухонебезпечні предмети
Від 7 по 25 червня фахівці групи піротехніч-

них робіт та підводного розмінування Аварій-
но-рятувального загону спецпризначення Го-
ловного управління Держслужби з надзвичай-
них ситуамційу Чернігівській області проводять 
очищення від вибухонебезпечних предметів (роз-
мінування) території площею майже 4 га непода-
лік с. Вороб`ївка Новгород-Сіверського району. 
На цій території у роки Другої світової війни про-
водились активні бойові дії. 

Станом на 11 червня піротехніками було об-
стежено понад 1 га території лісосмуг, виявлено 
та знищено 65 вибухонебезпечних предметів ча-
сів Другої світової війни: артилерійські снаряди 
калібром 152, 85, 76 та 45 мм, 3 мінометні міни 
калібром 82 мм.

СБУ блокувала канал 
контрабанди 
вибухових речовин 
та нелегальної міграції іноземців 
через державний кордон 
На Чернігівщині співробітники Служби безпе-

ки України викрили і блокували канал контрабан-
ди вибухових речовин та нелегального переправ-
лення осіб через державний кордон України до 
Російської Федерації.

За попередніми даними досудового розслі-
дування, до організації каналу причетні чет-
веро мешканців прикордоння. «Замовлення» 
вони отримували через зв’язки у кримінальних 
колах. 

Незаконне переправлення іноземців та пере-
міщення вибухових речовини через державний 
кордон зловмисники здійснювали особисто в об-
хід встановлених пунктів пропуску. 

Під час проведення низки обшуків у місцях 
проживання фігурантів вилучено 8 одиниць неза-
реєстрованої вогнепальної зброї та набої до неї.

В межах кримінального провадження, розпо-
чатого за ч.2 ст. 201 (контрабанда) та ч.2 ст.332 
(незаконне переправлення осіб через державний 
кордон України) Кримінального кодексу України, 
вирішується питання щодо оголошення фігуран-
там про підозру у скоєнні злочинів. Тривають по-
дальші слідчі дії для встановлення інших осіб, при-
четних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття злочинної діяльності прово-
дились під процесуальним керівництвом прокура-
тури Чернігівської області.

Пресслужба СБ України в Чернігівській області

Викрито фіктивних 
«аграрників»
Працівниками Головного управління Держпо-

даткової служби у Чернігівській області виявлено 
підприємство з ознаками «фіктивності», яке іміту-
вало здійснення сільськогосподарської діяльнос-
ті. Воно маніпулювало документами, поданими до 
податкових органів, з відображенням в «наявнос-
ті у підприємства значних обсягів орендованих 
земель, трудових ресурсів та достатньої кількос-
ті техніки».

Підприємство подато в податкові органи ін-
формацію з ознаками підроблення, що свідчить 
про відсутність будь-якої сільськогосподарської 
діяльності та вирощеної продукції. При цьому, 
здійснювалася нібито реалізація «сільгосппродук-
ції» (оформлення безтоварних операцій по реалі-
зації товару) підприємству реального сектору еко-
номіки з метою формування податкової вигоди зі 
штучного збільшення податкового кредиту та як 
наслідок, зменшення сплати ПДВ на суму 5,5 млн 
гривень.

Матеріали по даному факту були внесені до 
реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією 
за ч.2 ст. 212 КК України.

Місто Чернігів та область відомі ве-
ликою кількістю храмів. Та, окрім церков, 
цей регіон славиться історією та приро-
дою. «Храмів дійсно багато, але на цьо-
му привабливість Чернігівської області 
не закінчується. Наприклад, є екотуризм, 
парки, риболовля, веломаршрути», роз-
повідають гіди-екскурсоводи областю Єв-
ген Жовтик та Вікторія Ворошилова.

Для любителів екотуризму – ден-
дропарки та заповідники; для поціно-
вувачів історії – садиби, палаци, хра-
ми часів Київської русі та козацтва; 
для вихідних на природі – екоферми та 
бази відпочинку.

Разом з LIGA.Life екскурсоводи сфор-
мували чотири маршрути для вдалого ві-
кенду в Чернігівській області.

Сираї – Козелець – 
Ніжин – Батурин

Розпочати мандрівку можна одра-
зу з гастрономічного туризму. У Сираях 
працює молочна екоферма «Диво», де 
живуть вівці, кози, корови, свині та те-
лята.

«Сири цієї ферми можна знайти на 
прилавках українських мереж супер-
маркетів. Проте найцікавіше – це не 
продукт, а технологія виробництва. Ту-
ристам проведуть екскурсію та ще й на-
годують сиром, ряжанкою, йогуртом та 
маслом», розповідає Євген

У Козелецькому районі є місце і для 
екотуризму. Там розташований найбіль-
ший регіональний ландшафтний парк в 
Україні – Міжрічинський. Його терито-
рія сягає 100 000 гектарів між річками 
Дніпро та Десна. У територію парку вхо-
дять ряд заказників, зоологічні та бота-
нічні пам’ятки і заповідні урочища. Мож-
на зустріти і мініпустелі, і луки, і болота.

«Територія парку величезна, але кра-
ще звернутися в Козелецьку ОТГ, щоб 
замовити екскурсію під супроводом бо-

таніка. Він розповість про місцевих тва-
рин та рослини, а також проведе обе-
режно болотами, бо інколи їх складно 
помітити», радить Вікторія.

Охочі можуть переночувати на без-
печній території в наметах, а зранку від-
правитися на риболовлю. Також можна 
зупинитися у готелі в райцентрі.

«Козелець – це місце пам’яток ко-
зацької доби. Саме тут жила купецька 
родина Розумів – Олексія та Кирила Ро-
зумовських», розповідає Євген. За на-
казом їхньої матері – Наталії Розумов-
ської (Розумихи) – у 1763 році в Козель-
ці побудували Собор Різдва Богороди-
ці. Головна прикраса собору – іконостас 
заввишки 27 м. У храмі також зберігся 
склеп з прахом Розумихи.

На території області є пам’ятки, які 
потребують реставрації. Одна з них роз-
ташована в Козельці. Це найдавніший 

збережений садибний комплекс Ліво-
бережної України – Покорщина. Сади-
бу побудували за наказом Розумихи для 
прийому імператриці Єлизавети. Однак, 
згодом вона її подарувала доньці Вірі, 
дружині київського полковника Юхи-
ма Дарагана. Зараз територією мож-
на вільно прогулятися та подивитися на 
панський будинок, кам’яницю та залиш-
ки каретного сараю.

Наступна зупинка – Ніжин – місто, 
де навчався Микола Гоголь. У ХІХ столітті 
Ніжин був одним із освітянських центрів 
завдяки Гімназії вищих наук князя Без-
бородька. Саме тут навчався Микола Го-
голь. Зараз це Національний універси-
тет, який назвали на честь письменни-
ка. На його території з’явився перший 
пам’ятник Гоголю в 1881 році.

В університеті діє картинна 
галерея графа Безбородька. 

У Козацькому кафедраль-
ному соборі святої великому-
чениці Катерини Православ-
ної церкви України проведе-
но панахиду за воїнами, які 
в травні цього року віддали 
своє життя за нашу країну, а 
також за всіх загиблих за не-
залежність України.

Організатори: Український 
інститут національної пам'яті, 
Чернігівська єпархія ПЦУ, Ка-
федральний собор святої ве-
ликомучениці Катерини ПЦУ, 
Козацька православна гро-
мада Храму святої великому-
чениці Катерини за сприяння 
Міністерства у справах вете-
ранів України.

Сергій Горорбець, співро-
бітник чернігівського пред-
ставництва Північно-Східно-
го міжрегіонального відділу 
Українського інституту націо-
нальної пам’яті, кандидат істо-
ричних наук, розповів про за-
гиблих Героїв.

Дмитро ТОВЧИГРЕЧКА. 
Народився 28. 02. 1984 р. в 
Кривому Розі. Старший сол-
дат, механік-водій механізо-
ваного батальйону 93-ї окре-
мої механізованої бригади 
«Холодний Яр». 6 травня мно-

жинні осколкові поранен-
ня не залишили йому шансів 
на життя. Залишились мати і 
дружина.

Сергій КОРОБЦОВ. Наро-
дився 2. 07. 1998 р. в Корос-
тені на Житомирщині. Солдат, 
розвідник 3-го розвідуваль-
ного відділення 2-го розвіду-
вального взводу розвідуваль-
ної роти 58-ї окремої мотопі-
хотної бригади імені гетьмана 
Івана Виговського. 6 травня 
позиції ЗСУ біля селища Піски 
на Донеччині обстрілював во-
рожий снайпер. Куля влучила 
Сергієві в голову. Залишилися 
дружина і маленький син.

Юрій ОПРИШКО. Народив-
ся 12. 11. 1978 р. в селі Ялин-
ці Кременчуцького району на 
Полтавщині. Служив у штур-
мовому батальйоні «Айдар» 
на посаді головного сержан-
та штурмового взводу. Пора-
нення отримав у свій останній 
день на передовій, 9 квітня, 
поблизу Старогнатівки на До-
неччині. 7 травня серце воїна 
зупинилося. Залишилися дру-
жина, 4-річна донька і 20-річ-
ний син.

Віктор ГОРОДНІЧЕНКО. 
Народився 19. 02. 1996 р. в 

селі Покровська Багачка на 
Полтавщині. Старший солдат, 
старший навідник гранато-
метного відділення десантно-
штурмової роти 5-ї батальйон-
но-тактичної групи 81-ї окре-
мої аеромобільної бригади. 
28 квітня 2021 року поблизу 
Зайцевого на Донеччині у Ві-
ктора поцілив ворожий снай-
пер. Віктор помер у госпіталі 
в Харкові 8 травня. Залиши-
лися мати, брат, дружина та 
донька.

Павло КОЛЕСНИК. Наро-
дився 23. 03. 1982 р. в селі 
Нове Седнівської громади 
Чернігівського району. Сер-
жант, старший водій мотопі-
хотної роти 58-ї окремої мото-
піхотної бригади імені гетьма-
на Виговського. Загинув під 
Донецьком 13 травня від кулі 
ворожого снайпера. Похова-
ли воїна в рідному селі. За-
лишилися дружина і 16-річна 
дочка.

Максим ПОЛЬОВИЙ. На-
родився 18. 12. 1984 р. в 
селі Юхимівці Волочисько-
го району Хмельницької об-
ласті. Майор, заступник ко-
мандира 15-го окремого гір-
сько-штурмового батальйону 

128-ї окремої гірсько-штур-
мової Закарпатської брига-
ди. Загинув 27 травня внаслі-
док смертельного кульового 
поранення, завданого снай-
пером російських військ по-
близу Новотошківського на 
Луганщині. Залишилися бать-
ки, брат, дружина (також вій-
ськовослужбовиця) та двоє 
синів – віком 11 та один рік».

Панахиду відправив 
отець Роман, настоятель Ка-
терининського собору, се-
кретар Чернігівської єпархії 
ПЦУ. 

Сергій Бутко, регіональ-
ний представник Українсько-
го інституту національної 
пам’яті в Чернігівській облас-
ті, подякував святому отцю 
і повідомив: «У травні цьо-
го року на фронті війни з ро-
сійським агресором віддали 
життя за Україну три солда-
ти, два сержанти, один офі-
цер. Найстаршому – 42, най-
молодшому – 22. Один по-
леглий у Луганській області, 
решта – на Донеччині. 14 во-
їнів отримали в травні пора-
нення. Молимося за їхнє ви-
дужання. Вічна пам’ять поле-
глим за Україну!».

Мандруй Україною

Від долітописної епохи до наших днів. 
Чотири маршрути Чернігівщиною

Фото Іван та Вікторія Ворошилови

У Чернігові помолилися 
за загиблих Захисників України
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Від Порошенка до Татарова. Що відбувається 
з найгучнішими «посадками» часів Зеленського

Про Порошенка 
знову згадали через 3 

місяці – 10 червня ОГП уже 
з новою очільницею Іриною Ве-
недіктовою таки оголосив йому 
підозру. Щоправда, її відкорегу-
вали, і про захоплення влади вже 
не йшлося.

Версія слідства у справі на-
ступна: Порошенко переконав 
голову Служби зовнішньої роз-
відки взяти собі в перші заступ-
ники Сергія Семочка, який пізні-
ше стане відомим завдяки гуч-
ним журналістським розсліду-
ванням.

При цьому в очільника розвід-
ки Єгора Божка вже був заступ-
ник, а друга така посада не була 
передбачена в штаті. Тому слід-
ство вирішило, що це призначен-
ня було незаконним і виходило за 
межі повноважень Божка, а По-
рошенко підбурив його до злочи-
ну. Найтяжче можливе покаран-
ня за це – 10 років ув’язнення.

Порошенко і його адвокати 
називали справу політичною, а 
звинувачення відкидали. Їхня по-
зиція зводилась до того, що за-
кон не обмежує кількість перших 
заступників, а лише встановлює, 
що така посада існує. Зарпла-
ту Семочка, на думку захисту, не 
можна вважати збитками держа-
ві, як вирішило слідство, оскільки 
той свою роботу виконував і мав 
право на оплату.

Країна спостерігала за бо-
ротьбою захисту і правоохорон-
ців з пів місяця. Офіс генпрокуро-
ра грозився арештувати колиш-
нього президента. Той влаштову-
вав демарші і не визнавав себе 
підозрюваним через те, що офі-
ційні закиди слідства йому вру-
чила не особисто Венедіктова, 
що прописано в законі як запо-
біжник від переслідування депу-
татів.

Обидві сторони не впускали 
можливості позмагатись в про-
цесі й на політичному полі. При-
хильники Порошенка збирали 
акції на його підтримку, а проку-
ратура великодушно просила пе-
ренести засідання суду, коли в її 
оппонента помер батько.

У цих перипетіях суд так і не 
встиг обрати запобіжний захід. 
Лише за місяць після оголошен-
ня підозри прокуратура раптом 
вирішила завершити слідство. І 
відмовитись від будь-яких обме-
жень для Порошенка.

Закиди в бік другого фігуран-
та, ексочільника СЗР, а нині за-
ступника міністра закордонних 
справ Єгора Божка не пройшли 
випробування судами навіть ще 
до розгляду справи по суті. На по-
чатку 2021 року Печерський рай-
суд Києва визнав необгрунтова-
ною та скасував підозру дипло-
мату.

Минув уже майже рік, але 
справа досі не пішла до суду. У 
квітні 2021 року, за словами за-
хисту, розслідування поновили, 
принесли нову підозру Божку і 
майже одразу знову завершили 
справу. Наразі підозрювані та ад-
вокати мають ознайомлюватись 
із матеріалами.

Ще один фігурант – Сергій 
Семочко – підозр не отримував 
взагалі. У розкладах судів його 
ім’я з’являється переважно на-

впроти справ «про захист честі і 
гідності» – розвідник наздоганяє 
журналістів, які показували ро-
сійські паспорти та статки його 
родини.

На початку цього року Семоч-
ко виграв суд про незаконність 
свого звільнення, а наразі хоче 
змусити розвідку поновити його 
на роботі. 

Захист Порошенка тим часом 
продовжує час від час згадувати 
як про цю, так і про інші справи. І 
публічно, і в юридичній боротьбі з 
владою. Зокрема, за заявами ад-
вокатів, правоохоронці відкрили 
кілька кримінальних проваджень 
про нібито притягнення завідомо 
невинного до відповідальності, а 
також перевищення службовця-
ми ДБР повноважень і зловжи-
вання владою.

«Рейтингові» посадки можуть 
дістати Порошенка не лише че-
рез кадрові рішення в розвідці. 
У травні цього року його ім’я про-
звучало в іншій історії, пов'язаній 
з держзрадою та розграбуван-
ням природніх ресурсів. Йдеться 
про справу Віктора Медведчука. 

Журналісти опублікували за-
писи розмов, які свідчать, що 
експрезидент в часи своєї ка-
денції щонайменше був у курсі, а 
ймовірно співпрацював із проро-
сійським політиком. СБУ вже ви-
кликало Порошенка на допит, а 
генпрокурорка підтвердила, що 
оприлюднені записи є в матеріа-
лах справи. 

Схеми Гладковських
Фігуранти: ексзаступник се-

кретаря РНБО Олег Гладков-
ський, його син Ігор Гладков-
ський, підприємці Олег Жуков і 
Андрій Рогоза.

Суть справи: корупційні схе-
ми в оборонному секторі, не-
сплата податків.

Стан справи: розслідування 
кількох епізодів завершене, але 
суд ще не розпочався, кілька фі-
гурантів вже звільнені від пока-
рання або з умовними строками.

З історії про оборудки в 
«Укроборнпромі», фактично, роз-
почалось президентство Воло-
димира Зеленського.

Журналісти ще в 2017 році 
звернули увагу на сумнівних 
контрагентів оборонного кон-
церну, яким перераховували де-
сятки мільйонів бюджетних ко-
штів. Пізніше вони отримали до-
кументи та листування, які не 
лише додавали деталей, а й вка-
зували на справжніх вигодона-
бувачів цих перерахунків.

Кількасерійне розслідуван-
ня почало виходити за місяць до 
виборів, викриваючи корупцію 

в оточенні Порошенка. Прізви-
ще його бізнес-партнера Олега 
Гладковського стало майже за-
гальною назвою. А тодішній го-

ловний конкурент Порошенка на 
виборах активно використову-
вав ці викриття у своїй кампанії.

«Чорний» бізнес, про який 
розповіли журналісти, будував-
ся на контрабанді запчастин з 
Росії через фірми-прокладки. 
Оборонні держпідприємства пе-
реплачували за них у 2-4 рази. 
Керівництво концерну «Укробо-
ронпром» та більшості слідчих 
органів знало про оборудки або 
навіть давало на них згоду.

У жовтні 2019 року Зелен-
ський пообіцяв швидкі резуль-
тати від правоохоронців щодо 
цих схем. І вже за тиждень Олегу 
Гладковському не дали вилетіти 
з України. Національне антико-
рупційне бюро затримало чоло-
віка і вручило підозру.

Однак вона не була пов’язана 
зі скандалом, що вибухнув піс-
ля журналістських матеріалів. 
Йшлося про зловживання під час 
закупівель вантажівок компанії 
«Богдан», пов’язаної із Гладков-
ським, а також недостовірні ві-
домості в декларації посадовця.

Розслідування цього епізо-
ду вже рік як завершене, але суд 
його ще не розглядає. Підозрю-
вані вже ознайомились зі спра-
вою, а їхні адвокати, за рішен-
ням суду, мають завершити ви-
вчення документів до 30 червня. 

Водночас родина Гладков-
ських вже виграла суд у прикор-
донників – через задовгу пере-
вірку документів в аеропорту, 
яка не дала їм вилетіти з Украї-
ни два роки тому і після якої гла-
ву сімейства затримали. Дії ДПС 
визнали протиправними.

Син Гладковського Ігор, який 
був одним із центральних героїв 
журналістського розслідування, 
отримав від НАБУ підозру в груд-
ні 2020 року. Його справа стосу-
валась вже тих фактів, про які 
вся країна говорила напередод-
ні президентських виборів.

За версією слідства, восени 
2016 він отримав хабар у 35 ти-
сяч доларів (950 тисяч гривень 
на той момент) за вплив на ген-
директора державного «Укрспе-
цекспорту». Останній погодив 7 
мільйонів гривень безповорот-
ної фінансової допомоги Жито-
мирському бронетанковому за-
воду. Ці гроші потім використа-
ли для оплат фірмі-прокладці, 
що займалась імпортом запчас-
тин. Хабар передавали фактич-
ні контролери цієї фірми – Олег 
Жуков та Андрій Рогоза.

Розслідування щодо Глад-
ковського-молодшого теж уже 
завершене. Навесні цього року 
його направили до Вищого анти-
корупційного суду. Але слухання 
ще не розпочались. Захист біз-
несмена вважав, що справу не 
має слухати новостворена ін-
станція.

Суд із з цим погодився. Закон 
передбачає критерії для кейсів, 
які розглядає ВАКС, зокрема, пе-
релік чиновників, підсудних Ан-
тикорупційному суду та розміру 
шкоди. Справа має відповідати 
хоча б одній з умов. А справа Іго-
ря Гладковського, як вирішили у 
суді, не відповідає.

При цьому двоє суддів у ко-
легії були незгодні з рішенням. 
Микола Глотов, наприклад, по-

силався на те, що в справі йдеть-
ся про злочин, який міг станови-
ти загрозу нацбезпеці, врахову-
ючи військовий сектор і умови 
збройної агресії.

Але в колегії із 5 осіб думка 
двох не переважила. І наприкін-
ці травня одну з найгучніших ко-
рупційних справу перенаправи-
ти до Солом’янського райсуду.

Свої звинувачення отрима-
ли й молодші партнери Гладков-
ського: Жуков та Рогоза. Окрім 
уже згаданого епізоду з хаба-
рем, їм інкримінують ще неспла-
ту податків на 50 мільйонів гри-
вень.

Обидвоє пішли на угоду зі 
слідством, яка сулила їм умов-
не покарання. Суди розверну-
ли обидві угоди, вирішивши, що 
вони не відповідають закону й 
інтересам суспільства.

А от в епізоді з хабарем, опи-
саному вище, Жукова від пока-
рання звільнилим – бо спливли 
строки давності.

Свій вирок, але з умовним 
покаранням, восени 2020 року 
отримали формальні керівники 
оборонної фірми-прокладки.

Прецедент Татарова
Фігуранти: заступник голови 

Офісу президента Олег Татаров, 
забудовник Максим Микитась, 
експерт МВС Костянтин Дубонос.

Суть справи: передача хаба-
ра експерту за підготовку доку-
ментів щодо будівництва. 

Стан справи: «похована».
Кінець 2020 року приніс Во-

лодимиру Зеленському власно-
го «гладковського». Йдеться не 

лише про факт корупційної підо-
зри в оточенні президента – зре-
штою, від цього ніхто не застра-
хований на 100% – події зі спра-
ви Татарова стосуються часів ще 
до його роботи в ОП. Йдеться про 
прецедент «прикривання» і за-
хисту свого оточення від підозри.

За версією слідства, яке вело 
НАБУ, у 2017 році Татаров, буду-
чи юристом в екснардепа Мак-
сима Микитася, допоміг йому ор-
ганізувати хабар для експерта. 
Останній виготовив документи, 
які стверджували про законність 
забудови микитасевого «Укрбу-
ду» і мали захистити політика від 
кримінальної справи.

Микитася це зрештою не вря-
тувало – НАБУ таки прийшло до 
нього з підозрою про розкра-
дання коштів. Згодом, провівши 
близько півроку під арештом, чо-
ловік вирішив відшкодувати дер-
жаві збитки і здати свого впли-
вового ексюриста. Після цього 
зміг вийти із СІЗО. 

І з цього моменту НАБУ по-
чало підбиратись у розслідуван-
ні до президентського офісу. Той, 

у свою чергу, кинув усі сили на 
протидію детективам.

Як розповідав співрозмов-
ник УП в антикорупційних орга-
нах, за день до того, як Татарову 
мали вручити підозру, йому «зли-
ли» інформацію про прийдешні 
обшуки. Тієї ж ночі генпрокурор-
ка Ірина Венедіктова відсторо-
нила від справи чотирьох проку-
рорів і ввела в справу себе. Це 
зірвало вручення підозри.

За півтора тижні суддя Пе-
черського райсуду Києва Сергій 
Вовк наказав забрати справу 
Татарова в антикорупційних ор-
ганів. А заступник генпрокурор-
ки Олексій Симоненко такому рі-
шенню суду підкорився – пере-
дав матеріали передав до Служ-
би безпеки України.

Там справу й «поховали». 
Коли спливали строки слід-

ства, а суд відмовився їх продо-
вжувати, СБУ не ухвалила жод-
них рішень. При чому на дно по-
тягнули не лише підозру проти 
президентського менеджера, а 
й проти його співучасників – Ми-
китася та експерта Дубоноса. 

До боротьби підключилось 
навіть Міністерство внутрішніх 
справ. Воно раптом запідозри-
ло Микитася-викривача в орга-
нізації викрадення людини, і від-
правило забудовника під варту. 
Його відпустили вже після того, 
як «вбили» справу Татарова.

Цей кейс показав новий спо-
сіб порятунку «своїх» – настільки 
відкритий і прямолінійний, що до 
нього не вдавалась, наприклад, 
система часів Порошенка. В умо-
вах більш-менш вибудованої ан-
тикорупційної інфраструктури 
залишається просто забирати у 
цієї інфраструктури болісні для 
влади справи і передавати їх в 
інші, лояльніші органи.

Такий метод випробували не 
один раз, наприклад, в гучній іс-
торії з хабарем у $ 6 мільйонів 
за есксміністра Миколи Злочев-
ського.

Плюшки Юрченка
Фігуранти: депутат Олек-

сандр Юрченко, його знайомий 
підприємець Іван Фіщенко. 

Суть справи: хабар за вне-
сення правок до закону.

Стан справи: слідство за-
вершене, але суд ще не почався.

Якщо Татарова система «зда-
вати» не захотіла, то депутат від 
«Слуги народу» Юрченко навпа-
ки став ілюстрацією для гас-
ла «закон для всіх». Точніше, міг 
стати, і президент спробував 
саме так використати його спра-
ву. Але вона вчергове проде-
монструвала, наскільки ручним 
і непостійним є це гасло.

Спершу антикорупційні ор-
гани прийшли за знайомим Юр-
ченка, його колишнім політичним 
соратником Іваном Фіщенком. І 
коли вся країна вже знала, що в 
справі він фігурує як «помічник» 
депутата, Ірина Венедіктова не 
давала зелене світло підозрі для 
«слуги». За законом, після того, 
як з нардепів зняли недоторкан-
ність, справи проти них має схва-
лювати генпрокурор.

Венедіктова спершу публічно 
виправдовувалась, що на Юрчен-
ка недостатньо доказів. Але 
вже за два дні змінила дум-
ку і підписала підозру.

Олег Гладковський

Заступник голови Офісу 
президента Олег Татаров
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Від Порошенка до Татарова. Що відбувається 
з найгучнішими «посадками» часів Зеленського

Коментар редактора 
нашої газети
Ой, як нам всім хочеться СПРАВЕД-

ЛИВОСТІ! Соціальної, тобто правової, 
економічної. І так хочеться подолати КО-
РУПЦІЮ, що є антиподом справедливос-
ті. Відтак, терміни «справедливість». «со-
ціальна справедливість», «боротьба з ко-
рупцією» миготять назвах наших політич-
них партій, у виборчій агітації, виступах, 
обіцянках кандидатів у депутати і на всі 
виборні посади, від голови сільради до 
президента. А в разі їх обрання, обивате-
лі жадібно і прискіпливо зіставляють обі-
цянки з реаліями, з їх виконанням. 

Тема «корупції» і цей термін стали нині 
одними з найпомітніших в суспільному 
просторі. А що це, власне, таке прости-
ми словами? А це – використання вла-
ди, посади для власної мети. Політичної, 
тобто використати владу для продовжен-
ня перебування у владі, себе, улюблено-
го, чи когось з ближніх. Мета економічна: 
посада для особистої наживи, варіанти 
– хитра приватизація чогось державно-
го, оборудки із землею, древнє, як світ, 
хабарництво. 

Але суть у тому, що корупцію, попри 
наші пристрасні бажання, подолати не-
можливо. Бо корупція сидить у самих 
людях. Звісно, можна подолати якісь її 
прояви, десь конкретно. Он навіть і від-
верто цинічний афоризм придумано: 
«Щоб подолати корупцію, треба її очо-
лити». І тоді громити корупцію довко-
ла себе, де хтось щось хапає «не за по-
няттями», надто жадібно, уриваючи від 
«борця з корупцією».

Корупція, попри поширену серед люду 
думку, – це не лише столичне, загально-
державне явище. Вона – від маленького 
села, через район, область – до столи-
ці. Корупція – це й коли голова сільради 
наживається на хабарях із землею, коли 
районне чи обласне начальство, чинов-
ництво наживається на незаконній при-
ватизації. 

І окрема тема – корупція в серед-
овищі державних структур, покликаних 
якраз боротися з нею. У правоохоронних 
органах, яких лише побільшало в останні 
роки, бо, крім давніх – прокуратури, по-
ліції, СБУ, з̀ явилися НАБУ, САП, ДБР. Це 
нескінченно реформовувана і все ніяк 
не реформована судова система, навіть 
«судова гілка влади», як її пишно назива-
ють, «третя влада», після законодавчої і 
виконавчої, а в деяких демократичних 
країнах її ставлять і на перший щабель. 

Щодо цієї публікації «Української 
правди», описаних тут конкретних ситуа-
цій. Тут аналізуються два роки нової вла-
ди. Точніше, майже два: президент Зе-
ленський на посаді дійсно два роки, але 
новий парламент, нинішній, був обраний 
і запрацював на кілька місяців пізніше 
від позаторішніх президентських вибо-
рів. 

Аналіз нинішньої влади в царині бо-
ротьби з корупцією, яка була так обіця-
на і якої так чекає обиватель, виборець, 
дійсно доволі критичний. І навряд чи слу-
гуватиме втіхою порівняння зі ще більш 
сумною ситуацією при попередній 5-річ-
ній владі, що прийшла з другого Майдану. 
Та влада й провалилася з тріском поза-

торік на двох виборах в основному якраз 
через те, що скомпрометувала ідеї і гас-
ла Майдану, Революції гідності – про гід-
ність, соціальну справедливість, суспіль-
ство без корупції. Однак, час і нинішній 
владі звітувати за свої дії.

У цьому плані особливо дивує історія 
Гладковського. Грандіозним скандалом у 
оборонній сфері завершувалося прези-
дентство Порошенка. Скандал вибухнув 
якраз у пік нової президентської вибор-
чої кампанії і завдав великого удару по 
іміджу тодішнього глави держави, адже 
йшлося на просто про високопосадовця 
тодішньої влади, а давнього бізнес-парт-
нера президента Порошенка. 

І ось минуло ще два з лишком роки. 
Кримінальні справи або просто розва-
люються, або затягуються в судах чи за-
вершуються дивними вироками. 

Більш того, звинувачувані в коруп-
ції, за принципом, що «кращий захист – 
це напад», самі переходять у контратаку. 
Гладковські подають у суд на державну 
прикордонну службу за затримку їх виїз-
ду з країни. Семочко подає в суд за не-
законне звільнення. Почастішали позо-
ви до суду від ображених про «захист їх-
ньої честі й гідності», від «наїздів» на них 
тих же правоохоронних органів чи засо-
бів інформації. 

Багато справ розвалюються і на міс-
цях. Ось недавно, після кількарічної епо-
пеї з розслідуваннями, судами, суд виніс 
виправдувальний вирок міському голові 
Мени і депутатові райради, які свого часу 
навіть отримали кілька років ув̀ язнення 
за хабарі. Тепер, виявляється, вирок той 

був несправедливий, справа вигадана. 
Під слідством недавній голова Чернігів-
ської районної держадміністрації – за 
звинуваченням у хабарі. Щойно затри-
маний заступник губернатора облас-
ті, тобто голови облдержадміністрації, 
звинувачений у шахрайстві, за оборуд-
ки при приватизації. Вражає названа 
величезна сума хабаря, який начебто 
отримав посадовець: 160 тисяч доларів. 
Якщо такі суми фігурують навіть на міс-
цевому рівні, то які ж тоді у нас масштаби 
корупції? 

А справа дуже серйозна. І на міжна-
родному рівні. Євросоюз і НАТО напря-
му пов̀ язують можливості України для 
вступу в ці структури саме з рівнем на-
шої боротьби з корупцією. І тут йдеться 
про безпеку держави. А у нас же війна, 
агресія Росії. До речі, чимало корупцій-
них схем у нас пов̀ язані з Росією, тут 
повна солідарність корупціонерів обох 
країн.

…Корупція у нас самих. В корумпо-
ваних політичних партіях, продажних так 
званих «громадських організаціях». Вре-
шті, в обивателі, котрий бурхливо обу-
рюється слабкою боротьбою з корупці-
єю, але мовчить про «корупційку» сіль-
ського голови чи районного чиновника. 
Мовчить, бо сам потроху краде, Правда, 
це начебто й не корупція, бо краде – не 
маючи посади. Якщо не рахувати статтю 
5 Конституції України, що вищим джере-
лом влади є народ. 

І все ж, особливі претензії до тих 
представників народу, котрі його іменем 
мають владу, посаду, але використову-
ють її для себе. То що вже тут говорити 
про їхню «боротьбу з корупцією».  

Що саме перело-
мило ситуацію, очільни-

ця прокуратури не поясню-
вала. Очевидно, справа була не 
в доказах – вони за дві доби не 
змінились. Але на фоні суспіль-
ного тиску Зеленський вже поо-
біцяв, що Юрченко «обов’язково 
сяде в тюрму». 

«Володимир Зеленський не 
толерує корупцію в будь-яких її 
проявах», – говорили в ОП. І там, 
і в «Слузі народу» від Юрченка 
обережно відмежувались. Він 
написав заяву на вихід із фрак-
ції («щоб не кидати тінь») і був ви-
ключений. 

На початку березня НАБУ за-
вершило розслідування. До суду 
воно ще не пішло – захист озна-
йомлюється з матеріалами. Пра-
воохоронці звинувачували опо-
нентів у затягуванні і хотіли об-
межити їх у строках, але суд у цьо-
му відмовив. 

Якщо проводити паралелі 
з попередньою владою, то Юр-
ченко став таким собі «розенб-
латом» нинішнього скликання 
Ради. І перший, і другий, за вер-
сією слідства, погодились за гро-
ші підготували потрібні правки до 

закону. «Слуга» свої обіцянки за-
вуальовував словами «плюшки» і 
«пироги».

Головне, щоб долю справи 
Юрченка не спіткав досвід Роз-
енблата. Його мали почати суди-
ти ще в кінці 2018 року, але через 
затягування, а потім передачу до 
Антикорупційного суду наразі 
справа на підготовчому етапі.

Та історія Юрченка могла би 
бути значно ширшою. Антикоруп-
ційні органи планували викрити 
не лише його, а групу депутатів, 
які за гроші готові були виконува-
ти чужі забаганки, користуючись 
своїми повноваженням. Опера-
ція зірвалась, а фігуранти почали 
відступати.

Слідчі і прокурори згодом на-
тякали, що їхнє розслідування 
«злили». Співрозмовник УП в ан-
тикорупційних органах припус-
кав, що джерелом витоку міг бути 
Офіс генпрокурора.

Пізніше журналісти-розслі-
дувачі програми «Схеми» розпо-
відали, що Ірина Венедіктова та-
кож не дозволила розслідувати 
можливе вимагання хабарів ін-
шим «слугою» – Павлом Халімо-
ном.

«Роттердам» Ахметова 
Фігуранти: 6 підозрюваних, 

зокрема, Дмитро Вовк – ексголо-
ва Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у 
сферах енергетики та комуналь-
них послуг; потенційно фігуран-
тами можуть стати люди з бізнес-
оточення Петра Порошенка.

Суть справи: включення до 
вартості вугілля видатків, яких 
насправді не існувало, через що 
зросли тарифи на електроенер-
гію. 

Стан справи: вже вчетвер-
те закрита прокурором, НАБУ 
оскаржує це рішення.

Поки Зеленський погрожує 
олігархам спеціальним законом, 
який позбавить їх впливу на по-
літику та ЗМІ, у правоохоронців 
уже другий рік триває власна, 
точкова «деолігархізація». Детек-
тиви розслідують одну з найсум-
нівніших схем часів Петра Поро-
шенка. 

Ця історія почалась у 2015-
2016 роках, коли оточення Поро-
шенка та донецький олігарх Ри-
нат Ахметов організували нову 
методику формування ціни на 
українське вугілля. До неї вклю-
чили вартість доставки та пере-
валки з європейських портів до 
України.

Через це вартість електро-
енергії зросла, і за даними слід-
ства, схема завдала спожива-
чам 18,87 млрд грн збитків. 

Суть схеми та її можливі на-
слідки у вигляді збагачення Ах-
метова й президентського ото-
чення у 2016 році першою опи-
сала «Українська правда».

Офіційне розслідування три-
вало з 2017, але його результати 
з’явились лише після зміни вла-
ди і зупинення дії самої форму-
ли «Роттердам +» – у серпні 2019 

року. Підозрюваний ексголова 
НКРЕКП Вовк і один із його під-
леглих втекли з країни і досі пе-
реховуються за кордоном. 

Однак Ахметов, який на ви-
борах 2019 року, здавалось, 
програв війну за вплив, досить 
швидко вибудував дружбу з но-
вою владою.

За рік після оголошення під-
озр почалась боротьба за спра-
ву між детективами і прокуро-
рами. У САП вже чотири рази 
закривали розслідування, по-
силаючись, зокрема, на те, що 
експертиза Служби безпеки ні-
бито не встановила збитків.

Тричі це робив один і той са-
мий прокурор – Віталій Поно-
маренко. Потім його рішення 
скасовувало то керівництво, 
то суд. Оскаржував дії проку-
рора, серед іншого, Нікополь-
ський завод феросплавів ін-
шого олігарха, Ігоря Коломой-
ського, що мав у справі статус 
потерпілого.

У травні 2020 року генпроку-
рорка відвела Пономаренка від 
розслідування, замінивши іншим 
колегою Денисом Демківим. Але 
за 15 днів і він став на шлях по-
передника. 

Менше двох тижнів потрібно 
було Демківу, щоб знову закрити 
справу, що складається з понад 
100 томів і 350 Гб відео. Навряд 
чи прокурор міг вивчити всі ма-
теріали за такий короткий строк. 
Але не провівши консультацій з 
детективами, він вирішив, що їхні 
докази непереконливі. 

Оскаржувати дії прокурорів 
у суді НАБУ не може, тому воно 
вкотре звернулось до керівни-
цтва антикорупційної прокура-
тури і чекає скасування рішення 
Демківа. 

* * * 
Це, безумовно, далеко не 

всі гучні справи останніх кіль-
кох років. Вселяє надію, напри-
клад, розслідування  розкра-
дань у «Приватбанку». Хоча і там 
фігурантів, ймовірно, попере-
дили про підготовлені підозри. 
Одного з них знімали просто 
з літака.

Хитання всередині правоохо-
ронних органів, а тим більше пря-
ме їм перешкоджання хвилює не 
лише суспільство всередині краї-
ни. Піар-переслідування і замов-
чування випадків корупції – це не 
лише нехтуванням обіцяною рів-
ністю всіх перед законом 

Це може впливати і на імідж 
країни за кордоном.

Так, розслідуючи «Роттердам 
+», детективи звертались до іно-
земних колег по допомогу. По-
стійні закриття та поновлення 
справи навряд чи додадуть євро-
пейським правоохоронцям впев-
неності у серйозності намірів Ки-
єва.

А ручні передачі справ ви-
сокопосадовців до більш лояль-
них органів не можуть залиша-
тись непомітними для європей-
ських партнерів, які слідкують за 
антикорупційними реформами в 
Україні.

Виправити це можли-
во не показовими «посадка-
ми». Не введенням санкцій ру-
ками РНБО і не вимогою від 
генпрокурора підписати неіде-
альну підозру для попередни-
ків. А відкритими дверима для 
детективів, коли ті прийдуть 
на Банкову.

Соня ЛУКАШОВА
«Українська правда», 

08.06.2021
Pravda.com.ua

Олександр Юрченко став таким 
собі «розенблатом» нинішнього 

скликання Ради

Дмитро Вовк – ексголова 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 
послуг. ФОТО: POLITEKA.NET
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Подружжя передало 
10 мільйонів 

на допомогу дітям в Україні

Подружжя благодійників українського походжен-
ня Джеймс та Луїза Темертеї передали організації Help 
us Help (HUH) 10 млн CAD. Ці кошти використають для 
«надання гуманітарної допомоги, організації ініціатив 
із боротьби з торгівлею людьми, проведення освітніх 
проєктів, забезпечення психічної допомоги та прове-
дення семінарів із розвитку особистості переважно 
для дітей в Україні.

З часу заснування 1993 року HUH допомогла більш 
ніж 10 тис. українських дітей із сиротинців та інтерна-
тів. Після початку війни на сході України, організація та-
кож підтримала родини 500 ветеранів. 

Українсько-канадський меценат 
Стенлі Пітерсон мав мрію: створи-
ти міжнародний літературний фонд, 
який сприятиме кращому розумін-
ню українського досвіду та відзна-
чатиме визначні літературні твори, 
здатні зацікавити світову українську 
спільноту та ширші кола читачів за її 
межами.

Життєвий шлях п. Пітерсона, на-
родженого в українській родині в 
Західній Україні, відображає боліс-
ний досвід багатьох еміґрантів зі 
Східної Європи, змушених шукати 
притулку від політичних пересліду-
вань і війни. Він знайшов притулок і 
свободу в Канаді, де змінив ім’я, щоб 
краще адаптуватися на новій бать-
ківщині. Завдяки амбітності, гостро-
му розуму та успішній кар’єрі в кор-

поративному бухгалтерському облі-
ку, а згодом і в державному фінан-
совому секторі, п. Пітерсон збудував 
потужний пакет інвестицій, зростан-
ня яких дало йому змогу зафундува-
ти літературний фонд свого імені.

Літературний фонд ім. Стенлі Пі-
терсона є унікальним за обсягом. 
Він пропонує шість різних програм, 
серед яких – наріжна Літературна 
премія в 30 тис. Канадських дола-
рів (CAD), Премія за книжковий пе-
реклад в 10 тис. CAD, Нагорода за 
найкращий сценарій в 10 тис. CAD, і 
кілька цільових грантів для письмен-
ників і перекладачів вартістю по 10 
тис. CAD кожен. Детальніша інфор-
мація про засновника Літературно-
го фонду ім. Пітерсона, шість про-
грам Фонду, умови подання заявок і 

журі міститься на щойно створеному 
вебсайті Фонду petersonliteraryfund.
com.

Нагороди та гранти Фонду посту-
пово відкриватимуть у кілька етапів, 
починаючи з весни 2021-го. Заявки 
на Нагороду за книжковий переклад 
і ґрант на завершення перекладу 
прийматимуть до 30 червня ц. р.

Відповідно до побажань засно-
вника, Літературний фонд ім. Пітер-
сона очолює канадський політолог 
Леся Шимко, яка також є головою 
журі Фонду. Фонд діє під егідою ка-
надської благодійної фундації «Бу-
дучність», розташованої в Торонто.

«Наша фундація з приємністю ві-
тає п. Шимко в подвійній ролі – го-
лови журі та головного управителя 
фонду. Ми також пишаємося тим, що 

наша Фундація була вибрана домів-
кою такого визначного Літературно-
го фонду», заявив Роман Медик, го-
лова фундації «Будучність».

Леся Шимко очолює винятко-
ве за складом журі, яке складаєть-
ся із знаних осіб – Юрій Даревич, 
Надя Ґерелюк, Френк Сисин, Мар-
ко Роберт Стех, шанованих фахів-
ців із академічним та літературним 
досвідом, які розуміються на уні-
кальній історії та культурі україн-
ського народу. За словами п. Шим-
ко, «в часи нападок на правду та 
розгулу дезінформації я з радіс-
тю спостерігаю за втіленням візії 
Стенлі Пітерсона – звершенням, 
яке принесе велику користь як 
українській, так і міжнародній ав-
диторії».

За детальнішою інформацією 
про Літературний фонд ім. Пітерсона 
звертайтеся на адресу електронної по-
шти: office@petersonliteraryfund.com

Польща: 
Кентшинський 

ярмарок 
«З мальованої скрині»

«У скрині переховуємо те, що найдорожче і най-
цінніше» – це головний лозунг, який відкриває чи не 
кожен фольклорний ярмарок «З мальованої скрині» у 
Кентшині (Польща). Цього року в першу суботу черв-
ня захід відбувався уже 33-й раз і був приурочений 
30-річчю Незалежности України. Перед публікою ви-
ступили ансамбль українського народного танцю «Че-
ремош» і вокально-інструментальні групи «Гаразд» і 
«Слов’янська душа».

На «Скрині» в різні роки люди завжди мали змо-
гу познайомитися з талантами місцевих і приїжджих 
із України артистів. Частими та бажаними гостями яр-
марку є колективи, що гуртують молодих українців із 
Вармії та Мазурів, – ансамбль «Думка» з українсько-
го ліцею в Ґурові-Ілавецькому, «Черемош» із Венґоже-
ва, «Лісова пісня» з української школи в Бартошицях, 
гурти та солісти з місцевих осередків навчання укра-
їнської мови тощо. 

Ярмарок із перервами проводять від 1979 року. 
Після демократичних перетворень за організацію 
відповідає ольштинський відділ і кентшинська ланка 
Об’єднання українців у Польщі, які очолюють відповід-
но Степан Міґус та Андрій Сидор. Організаторські ряди 
поповнює також Кентшинський центр культури. 

Зачинателями свята були покійні вже українські 
лідери Михайло Семерак, Захар Кущак, Микола Ґбур, 
Степан Демчyк, Антін Старух та інші. Якщо спершу пу-
бліці презентували всього чотири колективи, то зго-
дом їхня кількість помножилась, а на сцену виходи-
ло навіть більше, ніж 200 виконавців. Серед публіки 
часто бували представники місцевої та воєводської 
влади, українці-депутати Сейму Польщі, українські ди-
пломати, гості з України. У рамках заходу відбувалися 
майстер-класи, виставки, презентація українського 
бойового мистецтва, молодіжні вечорниці у дворі ста-
родавнього місцевого замку. Ярмарок «виходив» й на 
вулиці Кентшина, щоб познайомити мешканців і гос-
тей із багатством української культури та кухні. Прак-
тично щороку кентшинський ярмарок є місцем популя-
ризації українських шкіл у реґіоні – в Бартошицях і Ґу-
рові-Ілавецькому. Організатори ставлять собі за мету 
й активізацію української громади, особливо її моло-
дих представників.

Одним із символічних був ярмарок, проведений 
2014-го під кличем «Усі ми з Майдану». Тодішній бур-
гомістр Кентшину зазначав, що в цей складний для 
України час усі повинні стати українцями. «Мальована 
скриня» тривала три дні, а її учасники з України бра-
ли участь ще й у польському лицарському турнірі. Ін-
структори Всеукраїнської федерації «Спас» зі Запо-
ріжжя провели також майстер-класи для української 
молоді. Символічною стала друга частина концерту, 
присвячена пам’яті героїв Майдану. Почесні гості яр-
марку публічно засудили аґресивні та брутальні дії Ро-
сії в Україні, закликали до солідарности з Україною та 
надання їй допомоги. Серед гостей були депутат поль-
ського парламенту Мирон Сич, генеральний консул 
України у Ґданську Мирон Янків, віцемаршалок Вар-
мінсько-Мазурського воєводства Ярослав Слома й 
інші. На ярмарку можна було придбати доброчинні ви-
роби, а весь дохід передали потерпілим на київсько-
му Майдані. 

У наступні роки відповідальний за акцію Громад-
ський комітет «Разом із Україною» продовжував зби-
рати гроші для біженців і поранених українських сол-
датів, які приїжджають на лікування до Польщі.

За повідомленням meest-online.com

Після двох років перерви через 
пандемію, у перші вихідні літа україн-
ці у США відновили проведення тради-
ційних культурно-мистецьких фестива-
лів. Першою почала релігійна громада 
церкви Святого Архістратига Михаїла, 
що в місті Дженкінтавн, поблизу Філа-
дельфії. На мальовничій території сі-
мейного дозвілля «Михайлівка» про-
тягом двох фестивальних днів все від-
бувалося, як і до пандемії. Удень гості 
мали змогу насолодитися концертом, 
відвідати торгові намети, де представи-
ли різноманітні українські товари та по-
слуги. А ввечері під звуки живої музики 
покружляти в танці, підкріпити сили, до 
речі, як і вдень, смачними українськими 
стравами з пивом.

Урочисте відкриття фестивалю роз-
почав єпископ Андрій Рябій, адміністра-
тор церкви Святого Архістратига Миха-
їла. Він привітав учасників і гостей, на-
дав слово для святочної молитви ми-
трополиту Філадельфійської архієпархії 
у США архієпископу Борису Ґудзяку. Піс-
ля молитви митрополит представив 
цілу когорту священників, які прибули 
з України для праці у Філадельфійській 
архієпархії.

Присутніх також привітала Ірина 

Мазур, почесна консулиня України у Фі-
ладельфії. Вона зачитала привітання 
Оксани Маркарової, послині України у 
США. 

Єпископ Андрій Рябій розповів про 
стан справ у релігійній громаді Святого 
Архістратига Михаїла. «Відновили про-
ведення традиційних для громади за-
ходів. Зокрема, відбудеться річковий 
сплав на байдарках, в окремі роки в та-
кій подорожі брали участь до 240 лю-
дей. Потім упродовж трьох тижнів, з 21 
червня по 9 липня, на «Михайлівці» бу-

дуть проводити дитячий табір. Можли-
во, в ньому візьмуть участь до 100 ді-
тей. Ця парафія завжди була дуже ак-
тивною. Існує тісна співпраця з органі-
зацією «Відроджені солдати України», в 
якій працюють багато волонтерів із па-
рафії, зокрема, у лютому ц. р. парафія 
зібрала понад 14 тис. USD для медичної 
реабілітації українських воїнів. Запла-
новано ремонтні роботи в самій церкві, 
яка є дерев’яною і була збудована ще 
1975 року, та інших будинків. Тож нас 
чекає дуже інтенсивний і цікавий рік».

Кеті Вереллі, яка є пред-
ставницею четвертого поко-
ління українців Канади, з ди-
тинства малює писанки та 
вважає збереження україн-
ської писанки своєю місією. 
Вона мешкає в Торонто та 
не розмовляє українською, 
каже, що мову втратила вже її 
мама. Проте традиція розпи-
сувати на Великдень писан-
ки передавалася з покоління 
в покоління.

Вона й досі пам’ятає, як 
розписувала свою першу писанку – навчила її бабуся, а дідусь 
зробив перший писачок. Свого часу вона з мамою відвідала 
Україну. 

Коли попередні власники канадської крамниці з продажу пи-
санкарського приладдя вирішили продати бізнес, Кеті разом із 
родиною його придбала. За ті п’ять років, які вона займається 
цією справою, кількість клієнтів значно збільшилася, а продукцію 
виробляють власноруч. «Бізнес росте – за рахунок соціальних ме-
реж та Інтернету дедалі більше людей дізнаються про те, як пи-
сати писанки. Я розсилаю приладдя по всьому світу», повідомляє 
майстриня.

Проте лише на магазині Кеті не зупинилася, коли на по-
чатку 2014-го, коли в Україні розпочалися траґічні події. 
Так з’явилася ідея проєкту «День писанки для України». Що-
року 1 квітня Кеті проводить всесвітній флешмоб із малю-
вання писанок. Його мета – продемонструвати підтрим-
ку Україні. Кількість учасників зростає, значно розширила-
ся й географія. Були мистці з Японії, різних частин східної 
Європи. 

Візія Стенлі Пітерсона стає реальністю

Канадійка зберігає українську 
традицію писанкарства

«Михайлівка» першою відновила 
український фестиваль

Виступає ансамбль «Юність»
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Бліц-інформ
Іспанія планує у цьому 
році прийняти 
45 млн туристів
Це трохи половини звичайної кількості ту-

ристів-іноземців у часи до пандемії коронавіру-
су.

Іспанія є другим за популярністю туристич-
ним напрямком у світі після Франції, тому зазна-
ла величезних фінансових втрат внаслідок епі-
демії коронавірусу і зумовлених нею обмежень. 
У 2020 році кількість іноземних гостей виявила-
ся на 80% меншою, ніж у 2019 році. 

Зараз, з огляду на просування кампанії вак-
цинації, країна сподівається частково врятувати 
новий сезон. 

Ковідні «паспорти вакцинації», які запрова-
див Євросоюз у червні, вимагатимуть лише для 
мандрівників з країн високого епідемічного ри-
зику (у даному випадку, вочевидь, йдеться тільки 
про громадян країн ЄС). 

Іспанія з 7 червня відкривла свої кордони 
для вакцинованих туристів не лише з ЄС, але й 
з усього світу. Єдина умова – завершити повний 
цикл щеплення за 14 днів до в'їзду в країну.

Країна сильно постраждала від COVID-19 з 
великою кількістю випадків захворювання і ле-
тальних випадків. Надзвичайний стан в Іспанії 
скасували лише нещодавно, однак деякі обме-
ження, пов'язані з коронавірусом, залишаються.

Польща перетнула позначку 
у 9 млн повністю щеплених 
від коронавірусу
У Польщі станом на 10 червня вже більше 9 

мільйонів людей завершили вакцинацію від ко-
ронавірусу, отримавши необхідну кількість доз.

Загалом у Польщі з початку кампанії зроби-
ли понад 23 млн щеплень, першою дозою отри-
мали щеплення понад 15 млн осіб. Населення 
країни – близько 38 млн осіб.

В країні використовують усі чотири вакцини, 
затверджені регулятором ЄС - Pfizer / BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca, а також Janssen (Johnson 
& Johnson), для захисту якою потрібна одна доза. 

З неділі 13 червня в країні значно послабле-
но карантинні обмеження. 

В Україні майже півтора 
мільйони переселенців, 
фактично біженців
За даними Міністерства соціальної політики, 

станом на початок червня в Україні налічується 
1 млн 469 тис. 

Порівняно з аналогічним періодом минуло-
го року переселенців побільшало на 22090 осіб.

У Донецькій і Луганській областях проживає 
найбільше переселенців – 513602 і 283877 від-
повідно. На третьому місці – Київ, де проживає 
165256 переселенців. У Київській області за-
реєстровано 67043, в Харківській – 136401. У 
західних областях переселенців набагато мен-
ше: в Тернопільській – 2159 осіб, Чернівецькій 
– 2416, Рівненській – 3047.

У травні 2021 року держава виплатила пере-
селенцям 248,4 млн грн матеріальної допомоги 
для витрат на проживання та оплату житлово-
комунальних послуг. Також у травні Уряд розпо-
ділив понад 26 млн грн субвенції з державного 
бюджету на придбання житла для внутрішньо пе-
реміщених осіб.

У музеї мініатюр у 
Кам'янці-Подільському 
з'явилася копія 
Чернігівського 
залізничного вокзалу

Краса і подібність вокзалів та замків до 
справжніх просто вражають.

Понад 7 років потребувалося, 
щоб розслідувати очевидне: 

зраду високопосадовців Криму
В Україні Генпрокуратура нарешті завершила 

розслідування справи про державну зраду низки 
колишніх високопосадовціів Автономної Республі-
ки Крим. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Вісьмох колишніх високопосадовців підозрю-
ють в поваленні конституційного ладу, захопленні 
державної влади, посяганні на територіальну ціліс-
ність і недоторканність України.

Під час досудового розслідування встановле-
но, що високопосадовці окупаційної адміністрації 
РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебу-
ваючи на території АР Крим та міста Севастополя, 
створили злочинну організацію з метою насиль-
ницького повалення конституційного ладу та зміни 
меж території України всупереч установленому по-
рядку, а також брали участь у ній та сприяли окупа-
ції півострова, йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що стороні захисту від-
крили матеріали справи для ознайомлення, після 
чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Справа розслідується, зокрема, проти ко-
лишнього депутата Верховної ради Криму Сергія 
Аксьонова,що потім очолив уряд автономії, колиш-
нього голови Верховної ради Криму Володимира 
Константинова, «прокурора» так званої Республіки 
Крим Наталії Поклонської, мера Севастополя Юрія 
Дойникова.

Президент Польщі вручив 
медалі українцям за допомогу 

полякам 
Президент Польщі Анджей Дуда нагородив ме-

далями Virtus et Fraternitas громадян п’яти країн, 
які допомагали полякам у ХХ столітті. Загалом на-
городжені дев'ять людей з Чехії, Румунії, Словаччи-
ни, України та Угорщини.

Серед нагороджених троє українців. Це Петро 
Базелюк та Марія Базелюк, які під час війни пере-
ховували на Волині родину поляків Слоєвських з 
Гути Степанської.

Дуда також нагородив медаллю Петра Грудзе-
вича, який у 1986 році виступив проти радянських 
чиновників, відмовившись зняти хрест із могили 
солдатів польської армії, що загинули в бою проти 
більшовиків у 1920 році, за що йому загрожувало 
суворе дисциплінарне покарання.

«Для мене це емоційний момент, момент, коли 
можна подякувати тим, хто вмів виявляти чесноту 
і братерство в найважчі часи, навіть таким скром-
ним чином», сказав Анджей Дуда під час церемонії 
в президентському палаці.

Алексієвич звернулася 
до білорусів: 
«Не впадайте 

у відчай»
Білоруська письменниця, лауреат 

Нобелівської премії з літератури Світ-
лана Алексієвич 11 червня виступила зі 
зверненням до жителів Білорусі, відео 
оприлюднив в Telegram канал «Белсат».

Алексієвич разом з лідером біло-
руської опозиції Світланою Тіхановском 
в Берліні відвідала прем'єру білорусь-
кого фільму «Кураж» про протести в Бі-
лорусі, там вона і поспілкувалася з жур-
налістами телеканалу. 

«Я б хотіла сказати: дорогі друзі, не 
впадайте у відчай. З нами сталося вліт-
ку минулого року найголовніше: ми від-
чули, що ми – білоруси, що ми – нація. 
Ми це зробили, зрозуміли. І це наза-
вжди залишиться в нашій історії, а най-
головніше – в нашій свідомості. І тому, 
звичайно, перемога буде. Може, не так 
швидко, як нам би хотілося. Робіть себе, 
готуйтеся до нового часу і він буде. Ми 
перемогли в собі страх, рабство і неві-
ру в себе. Ми зараз інші», звернулася 
вона. 

Алексієвич – член президії коорди-
наційної ради опозиції, письменниця 
покинула межі Білорусі в кінці вересня 
2020 року

Умови виїзду 
для українців за кордон

Сезон літніх відпусток розпочав-
ся, але через COVID-19 при відвід-
уванні популярних туристичних на-
прямків діє низка обмежень і вимог. 

Загалом для українців відкри-
ті кордони з понад 100 країнами. 
Але на територію ЄС зараз можуть 
в’їжджати лише дипломати та укра-
їнці з робочими візами чи посвідчен-
нями на проживання, а також в інших 
випадках, визначених країною в’їзду.

Популярні Єгипет і Туреччина за-
раз теж відкриті для туристів. Щоб 
потрапити до Єгипту, у туриста (у віці 
від 6 років) повинен бути сертифікат 
з негативним результатом ПЛР-тесту, 
зробленим не пізніше, ніж за 72 годи-
ни до прильоту. Сертифікат має бути 
англійською мовою.

Щоб потрапити до Туреччини, на 
кордоні громадяни України мають 
пред’явити: негативний ПЛР-тест на 
COVID-19, зроблений не пізніше ніж 
за 72 години до приїзду; або експрес-
тест на визначення антигену SARS-
CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 
годин до приїзду; або документ про 
повну вакцинацію від коронавірусу, 
проведену щонайменше за 14 днів до 
приїзду; або документ, що засвідчує, 
що особа перехворіла на COVID-19 
протягом останніх 6 місяців.

Турецькі прикордонники вимага-
тимуть лише один із зазначених до-
кументів, які мають бути перекладені 
англійською мовою.

Крім того, протягом 72 годин до 
перетину турецького кордону україн-
ці, мають заповнити електронну фор-
му міністерства охорони здоров’я Ту-
реччини й мати при собі документ, 
згенерований після заповнення цієї 
форми – в електронному або паперо-
вому вигляді.

Щоби поїхати в Грецію, зараз по-
трібен результат ПЛР-тестування або 
сертифікат вакцинації. Аналогічні ви-
моги висуває для туристів Болгарія.

За наявності негативного ре-
зультату тесту на коронавірус відкри-
тий в’їзд для українських туристів на 
Шри-Ланку, Багамські Острови, Бар-
бадос, Мальдіви, у Вірменію, Грузію, 
Сербію, Словенію, Зімбабве, Брази-
лію, США і ще низку інших країн.

Премія імені Івана 
Огієнка: серед лауреатів – 

Валентина Мастєрова
У Житомирському фаховому коледжі 

культури і мистецтв ім. Івана Огієнка 21 
травня комітет із присудження Всеукра-
їнської премії ім. Івана Огієнка визначив 
цьогорічних лауреатів. Ось нагороджені. 

У галузі літератури: Михайло Мики-
тович Жайворон – Почесний професор 
Житомирського державного інституту 
культури і мистецтв, письменник, заслу-
жений журналіст України; Валентина Ми-
колаївна Мастєрова – письменниця з 
Чернігівщини. 

У галузі освіти: Олександр Колян-
чук (Польща), Заступник директора Пів-
денно-Східного наукового інституту в Пе-
ремишлі, член Головної ради об’єднання 
українців у Польщі. 

У галузі науки: Василь Васильович 
Яременко – кандидат філологічних наук, 
професор, почесний доктор Міжнародної 
кадрової академії.

У галузі мистецтва: Наталія Олегів-
на Аксьоненко – Заслужений художник 
України, вчителька образотворчого та 
декоративного-прикладного мистецтва; 
Комунальний заклад «Київський ака-
демічний ансамбль української музики 
«Дніпро»

У галузі громадської, політичної та 
духовної діяльності: Тарас Дмитрович 
Кремень – Уповноважений із захисту 
державної мови; Тарас Павлович Мару-
сик – журналіст, публіцист.

Премія імені Огієнка заснована Все-
українським товариством Івана Огієнка, 
Житомирськими обласними державною 
адміністрацією та радою, Національною 
спілкою письменників України, Фондом 
сприяння розвитку мистецтв, Всеукраїн-
ським товариством «Просвіта» імені Тара-
са Шевченка. 

Премія заснована для вшанування 
пам'яті вченого-мовознавця, письменни-
ка, перекладача, державного й церков-
ного діяча, уродженця міста Брусилів Жи-
томирської області Івана Огієнка — ми-
трополита Іларіона. Вручається з 1995 
року. За 15 років достойниками премії 
стали 110 діячів у галузі літератури, куль-
тури, мистецтва й науки. Премія прису-
джується щороку в розмірі до 10 тис. грн 
кожному лауреатові, виплачується з об-
ласного бюджету по галузі «Культура».

Фото людини 
не можна буде 

поширювати 
без її дозволу
Нова редакція Цивільного 

кодексу заборонить поширен-
ня зображення людини, в тому 
числі фотографії, без її згоди, 
повідомив міністр юстиції Олег 
Слижевский.

«Вводиться стаття, яка пе-
редбачає додаткову охорону 
зображення громадянина. Ця 
стаття передбачає, що зобра-
ження громадянина, його фо-
тографія не може поширюва-
тися, передаватися без зго-
ди самого громадянина. За 
винятком тих випадків, якщо 
це не загальна якась фото-
графія, в загальнодоступному 
громадському місці», сказав 
міністр.

Можливо, дана зміна в 
законодавстві направле-
но на захист силовиків. Під 
час протестів фото силови-
ків, які розганяють акції про-
тесту, активно поширювалися 
в інтернеті.

Лукашенко звільнив 
керівника справами 

Шеймана, який працював з 
ним все його президентство

Олександр Лукашенко 11 червня прийняв від-
ставку керівника справами президента Віктора 
Шеймана. Той залишався єдиним чиновником ви-
сокого рівня, який працював з Лукашенком від 
1994 року, тобто все президентство Лукашенка. 
63-річний Віктор Шейман – професійний десант-
ник, ветеран війни в Афганістані. Він був депута-
том Верховної ради Білорусі, займав пост керую-
чого справами президента, держсекретаря Ради 
безпеки, генпрокурора, голови президентської 
адміністрації, помічника президента з особливих 
доручень.

Білоруська опозиція і міжнародні правозахис-
ні організації стверджують, що Віктор Шейман ко-
лись був серед організаторів так званих ескадро-
нів смерті, яким приписують вбивства не лише лі-
дерів організованої злочинності, а й керівників бі-
лоруської опозиції.

Шеймана звинувачує не лише опозиція, а й 
міжнародні органи. Ще у квітні 2006 року Шей-
ману заборонили в’їзд у США і Євросоюз за під-
озрою в участі у фальсифікаціях президентських 
виборів. У 2012 році Євросоюз ввів проти Шей-
мана санкції з формулюванням «Відповідальний 
за нерозслідувані зникнення». Йдеться про зник-
нення голови МВС Білорусі Юрія Захаренка, го-
лови ЦВК Віктора Гончара, бізнесмена Анатолія 
Красовського й журналіста Дмитра Завадського у 
1999-2000 роках. Всі ці люди, імовірно, були ви-
крадені й вбиті.
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Футбольна панорама Бліц-інформ
Сім найбагатших 
жителів Польщі – 
доларові мільяри
Список найбагатших людей світу нещо-

давно оновив журнал Forbes. До переліку за-
рахували сімох громадян Польщі. 

Міхал Соловов. 58 років, промисловець 
та інвестор. Його статки оцінюють у 4 мільяр-
ди доларів (близько 110,8 мільярда гривень). 
Він посідає 727 місце серед багатіїв світу 
згідно з Forbes.

Єжи Старак. 73 роки, акціонер компа-
нії Polpharma, інвестор Zaklady Tluszczowe 
Kruszwica. Його статки оцінюють у 3,6 мі-
льярда доларів. 

Томаш Бернацкі. 47 років, засновник ме-
режі магазинів Dino. Статки цього перевищу-
ють 3,2 мільярда доларів.

Зигмунт Солож. 64 роки, власник мобіль-
ної мережі Plus. Володіє багатством на суму 
3,2 мільярда доларів 

Домініка Кульчик. 43 роки, акціонер 
Polenergia. Розмір статків – 2,1 мільярда до-
ларів

Рафал Бжоска. 44 роки, засновник 
InPost. Статки – 1,3 мільярда доларів.

Збігнев Ярошек. 59 років. Займається 
нерухомістю та гуртовою торгівлею тканина-
ми. Встиг заробити 1,3 мільярда доларів до 
2021 року. 

У Мексиці 18 чоловіків 
оголосили себе жінками-
трансгендерами заради 
місця у виборних списках
Політична партія Fuerza Por Mеxico на ви-

бори в штаті Тласкала 6 червня спробувала 
зареєструвати 18 кандидатів-чоловіків, за-
явивши, що всі вони - трансгендерні жінки. 

Інцидент розгорівся через гендерні кво-
ти. У списку партії в числі кандидатів було 25 
чоловіків і 17 жінок. А закон про квоти пе-
редбачає рівне представництво. Політсилі 
дали 48 годин на виправлення ситуації. 

Партія Fuerza Por Mеxico недовго шука-
ла вихід з положення. Зі списків нікого не 
виключили і не стали шукати нових канди-
даток. Як з'ясувалося, четверо чоловіків-
кандидатів на глав муніципалітетів (їх імена 
не розкриваються) просто виправили в зая-
вах свою стать на жіночий. Партія пояснила 
це тим, що кандидати ідентифікують себе як 
трансгендерних жінок. Таким чином в списку 
опинилися 21 жінка і 21 чоловік.

Після цього подібні метаморфози відбу-
лися і в списку кандидатів на більш скромні 
посади (піклувальники або члени рад). Одно-
часно на папері стали жінками ще 14 чоло-
віків.

У США пам'ятка 
архітектури «переїхала» 
на нове місце, уникнувши 
руйнування
Громада американського містечка Абінг-

дон, що в штаті Вірджинія, вирішили перене-
сти старовинний будинок, який є пам'ятником 
архітектури в інше місце, щоб врятувати його 
від руйнування. 9 червня будівля цілою за-
вантажили на платформу і перевезли на 60 
метрів на сусідню вулицю. 

Перевезти будівлю вирішили після того, 
як її власник заявив, що має намір знести 
споруду, а на цьому місці запланував будів-
ництво павільйону для пікніка. Однак гро-
мада містечка, дізнавшись про ці наміри, 
вирішила врятувати старовинний будинок, 
який є одним з 30 найстаріших архітектурних 
пам'яток Абінгдона. З перевезенням будівлі 
допоміг місцевий бізнесмен Девід Далтон. 
Він дав основну частину коштів на порятунок 
пам'ятки архітектури. Всього на перевезен-
ня будинку знадобилося $55 тисяч.

Мешканці міста ще не вирішили, як буде 
використовуватися будинок у майбутньому. 
Він був побудований у 1849 році меблевим 
магнатом Хайремом Дулі. Будинок вважаєть-
ся одним з небагатьох, які були зведені до 
громадянської війни і вціліли на сьогодні.

Ліга чемпіонів: 
перемога «Челсі»

11 червня стартував 16-й 
чемпіонат Європи з футболу. 
Йому збережено назву Євро-
2020, хоч через пандемію ко-
ронавірусу його торік не прово-
дили, перенісши на цей рік. Як і 
Олімпійські ігри в Токіо, які та-
кож перенесено на це літо, але 
збережено назву Токіо-2020. 

Європейські чемпіонати 
з футболу називають малими 
чемпіонатами світу. Особли-
во нині, коли у 2000-ні Євро-
па значно випередила свого 
постійного конкурента – Пів-
денну Америку. Після 21-го 
чемпіонату світу рахунок чем-
піонств став 12:9 на користь 
Європи. І саме її команди ви-
грали 4 останні чемпіонати по-
спіль: 2006 – Італія, 2010 – Іс-
панія, 2014 – Німеччина, 2018 
– Франція. 

Чемпіонати Європи та-
кож проводяться один раз на 
4 роки, якраз посередині про-
міжку між чемпіонатами світу, 
у високосні роки, в один рік з 
Олімпійськими іграми. Попере-
дній турнір пройшов у Франції 
в 2016 році, перемогла Порту-
галія. 

Якщо світові першості стар-
тували у 1930 році (Уругвай, 
вони ж і перемогли), то євро-
пейські лише у 1960, після 
створення у 1954 році УЄФА – 
Європейською союзу футболь-
них асоціацій, який і проводить 
турніри.

Перши чемпіонат пройшов 
у Франції, брали участь всьо-
го 4 країни, перемогла збірна 
СРСР. І на перших 5-ти турнірах 
виступало всього по 4 коман-

ди. Потім їх кількість зростала, 
на минулому турнірі виступало 
вже 23 команди. Нині 24, прак-
тично половина футбольної Єв-
ропи. 

Ось переможці всіх чемпіо-
натів, по роках: 1960 – СРСР; 
1964 – Іспанія; 1968 – Італія; 
1972 – ФРН (нині Німеччина); 

1976 – Чехословаччина; 
1980 – ФРН; 1984 – Франція; 
1988 – Нідерланди; 1992 – Да-
нія; 1996 – Німеччина; 2000 – 
Франція; 2004 – Греція; 2008 і 
2012 – Іспанія; 2016 – Порту-
галія.

Тричі чемпіонат приймали 
по 2 країни: 2000 – Нідерлан-
ди і Бельгія; 2008 – Австрія і 
Швейцарія; 2012 – Україна і 
Польща. 

Нині, в честь 60-річчя тур-
ніру, УЄФА проводить його од-
разу у 10-ти країнах. Дві аре-
ни представляють одну держа-
ву – Великобританію: Лондон 
(Англія), Глазго (Шотландія). 
Інші міста і країни чемпіона-
ту: Севілья (Іспанія), Копенга-
ген (Данія), Амстердам (Нідер-
ланди), Мюнхен (Німеччина), 
Рим (Італія), Будапешт (Угорщи-
на), Бухарест (Румунія), Санкт-
Петербург (Росія), Баку (Азер-
байджан).

Після відбіркових змагань 
на турнір пробилися 24 збірні. 
Жеребкування розділило їх на 
6 груп. Ось їх склад.

Група А: Італія, Уельс, 
Швейцарія, Туреччина. Група 
B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Ро-
сія. Група C: Нідерланди, Укра-
їна, Австрія, Північна Македо-
нія. Група D: Англія, Хорватія, 
Шотландія, Чехія. Група E: Іспа-
нія, Швеція, Польща, Словаччи-
на. Група F: Угорщина, Португа-
лія, Франція, Німеччина. 

У групах кожна команда 
один раз зіграє з кожним су-
перником. У одну восьму фіна-
лу виходять по 2 кращі коман-

ди груп, а також 4 кращі коман-
ди з тих, що займуть треті міс-
ця. Далі гра з вибуванням, аж 
до фіналу, який пройде у Лондо-
ні 11 липня. 

Серед учасників Євро ста-
ном на 4 червня 25 футболістів 
з 15-ти країн провели більш як 
по 100 матчів за свої збірні. 
Лідирує Кріштіану Роналду, ка-
пітан збірної Португалії, – 173 
матчі. Далі йдуть: Лука Модріч, 
Хорватія – 137 матчів, Моуті-
нью, Португалія – 130, Себас-
тьян Ларсен, Швеція – 128, Ян 
Вертогнен, Бельгія – 126, Ма-
рек Гамшек, Словаччина – 126, 
Уго Льоріс, Франція – 124, Сер-
хіо Бускетс, Іспанія –122, Роберт 
Левандовскі, Польща – 128, Го-
ран Пандєв, Північна Македонія 
–118, Пепе, Португалія – 113, 
Аксель Вітсель, Бельгія – 110. 

За збірну України найбіль-
ше зіграли Андрій Пятов – 96 
матчів, Андрій Ярмоленко – 93.

А ось кращі бомбардири 
серед учасників чемпіонату 
(забито м`ячів за свої збірні): 
Кріштану Роналду – 103, Ро-
берт Левандовські – 66, Роме-
лу Лукаку (Бельгія) – 59, Олів’є 
Жиру (Франція) – 44, Андрій 
Ярмоленко (Україна) – 40, То-
мас Мюллер (Німеччина) – 39.

Збірна України за чверть 
століття історії вступів лише 
один раз пробилася на чемпіо-
нат світу, у 2006 році, де дійшла 
до чвертьфіналу і тут програла 
переможцям чемпіонату Італії. 
Чемпіонат Європи для нас тре-
тій. Правда, у 2012 році ми по-
трапили туди без відбору, як спів 
господарі, разом з Польщею. На 
минулий чемпіонат збірна про-
йшла відбір, можливо, через 
різке збільшення кількості учас-
ників турніру – до 23-х. Але ви-
ступ був просто провальний: 
програш всіх трьох матчів у гру-
пі, і не забили жодного м`яча. 

Як буде нині – побачимо. 

Наша група посередня. Це ж не 
«група смерті» в Будапешті, де 
господарям – Угорщині випа-
ли в суперники діючий чемпіон 
світу Франція, діючий чемпіон 
Європи Португалія, 4-разовий 
чемпіон світу і 3-разовий Євро-
пи Німеччина. 

Перший матч збірна Укра-
їни провела 13 червня з гос-
подарями поля Нідерландами. 
Результат – 3:2 на користь Ні-
дерландів.

Сьогодні, 17 червня, о 
16.00 наша збірна грає з Пів-
нічною Македонією, 21 черв-
ня, о 19.00 – з Австрією. 

Трансляція матчів чемпіо-
нату – на телеканалі Україна. 

Головний тренер збірної 
України – Андрій Шевченко, 
знаменитий форвард «Дина-
мо» та італійського «Мілану», в 
складі якого став кращим фут-
болістом Європи 2004 року, 
виграв «Золотий мяч». 

Склад збірної України: воро-
тарі: Георгій Бущан («Динамо»), 
Андрій Пятов, Анатолій Трубін 
(обидва – «Шахтар»); захисни-
ки: Олександр Караваєв, Ілля 
Забарний, Віталій Миколенко, 
Олександр Тимчик, Денис Попов 
(всі – «Динамо»), Микола Матві-
єнко, Сергій Кривцов (обидва 
– «Шахтар»), Едуард Соболь 
(«Брюгге», Бельгія); півзахисни-
ки: Тарас Степаненко, Марлос, 
Георгій Судаков (всі – «Шахтар»), 
Сергій Сидорчук, Микола Шапа-
ренко, Віктор Циганков (всі – 
«Динамо»), Євген Макаренко 
(«Кортрейк», Бельгія), Олександр 
Зубков («Ференцварош», Угор-
щина), Андрій Ярмоленко («Вест 
Хем», Англія), Руслан Малинов-
ський («Аталанта», Італія), Ро-
ман Безус («Гент», Бельгія), Олек-
сандр Зінченко («Манчестер 
Сіті», Англія); нападники: Артем 
Довбик («Дніпро-1»), Артем Бе-
сєдін («Динамо»), Роман Ярем-
чук («Гент», Бельгія).

Євро-2020

Ліонель Мессі: 
нові рекорди

Збірна Аргентини 3 червня зіграла внічию 
1:1 з Чилі відбірний матч на чемпіонат світу 
2022 року. Капітан збірної і «Барселони» Ліо-
нель Мессі, володар рекордних 6-ти «Золотих 
м`ячів», забив гол, вже 753-й у офіційних мат-
чах. Він наздогнав Ромаріо, форварда збірної 
Бразилії, чемпіона світу 1994 року. 

Більше мають лише чеський гравець ще 
довоєнного часу Йозеф Біцан – 809, Кріштіа-
ну Роналду – 778, король футболу бразилець 
Пеле – 757 (у нього разом з товариськими 
матчами набагато більше тисячі м`ячів).

У сезоні, що завершився, Мессі лише 
за «Барселону» зіграв 47 матчів, забив 39 
м`ячів. 

Поповнення 
прем̀ єр-ліги

Завершився чемпіонат України з футболу в 
нашому другому дивізіоні – першій лізі. Перші три 
місця і путівку в новий чемпіонат у елітний дивізі-
он здобули «Верес»( Рівне), «Чорноморець» (Оде-
са), «Металіст-1925» (Харків), Отже, два останні з 
цих міст, які мають славну футбольну історію, по-
вернулися в еліту нашого футболу, як і Рівне, що 
вже було представлено там. 

Чемпіонат стартує 25 липня, в ньому знову 
виступатимуть 16 команд, в тому числі і чернігів-
ська «Десна», для якої це буде вже 4-й турнір в 
еліті. 

Роберт Левандовскі – кращий 
бомбардир футбольної Європи

В місті Порту (Португалія) прой-
шов фінал головного клубного турні-
ру Європи – Ліги чемпіонів. Він вже не 
вперше став англійським. З рахунком 
1: 0 перемогла команда «Челсі» з Лон-
дона, єдиний гол забив німецький ле-
гіонер Кай Гаверц. Головний тренер – 
німецький фахівець Томас Тухель. Це 
друга перемога клубу в турнірі, пер-
ша була у 2012 році. «Манчестер Сіті», 
який тренує відомий наставник, іспа-
нець Хосеп Гвардіола, що двічі вигра-
вав Лігу з «Барселоною», вперше грав 
у фіналі Ліги. Весь матч провів півза-
хисник збірної України Олександр Зін-
ченко. Варто додати, що «Манчестер 
Сіті» впевнено виграв нинішній чемпі-
онат Англії.

Нападник збірної Польщі і німець-
кої «Баварії» Роберт Левандовскі 
вперше в своїй кар'єрі став найкра-
щим бомбардиром сезону в Європі. 
Польський форвард забив 41 гол за 
сезон в Бундеслізі. 39 голів у арген-
тинця, капітана «Барселони» Ліонеля 
Мессі. Третім з 29 голами йде форвард 
«Ювентуса» і збірної Португалії Крішті-
ану Роналду.

Левандовскі не тільки виграв «Зо-
лоту бутсу» кращого бомбардира євро-
пейських чемпіонатів, але й побив ре-
корд Герда Мюллера по голах за один 

сезон в Бундеслізі (40 голів), який три-
мався з 1972 року.

Рекордсменом за кількістю вигра-
них «Золотих бутс» є Ліонель Мессі - 6.

Торік Левандовскі був визнаний в 
опитуваннях кращим футболістом пла-
нети. Напевно, він був би першим пре-
тендентом на приз «Золотий м`яч», але 
торік, через пандемію коронавірусу, 
відтак скорочення ряду національних 
чемпіонатів, перенесення Євро, цей 
головний індивідуальний приз не при-
суджувати. Нині Левандовскі, капі-
тан збірної Польщі, грає на чемпіонаті 
Європи.
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У 1944 р на Західній Укра-
їні відновилася «радянізація», 
що супроводжувалася масови-
ми репресіями проти «ворогів 
народу». Людей депортували у 
віддалені райони СРСР – це ви-
гнання стало ефективним засо-
бом для примирення населен-
ня з ідеологічними та політич-
ними цілями радянського тота-
літаризму

Депортація членів сімей 
учасників підпілля ОУН і 
воїнів УПА, 1944-1946 рр.

Депортаційні політика СРСР на 
західноукраїнських землях стосу-
валася насамперед членів ОУН і во-
їнів УПА, їх сімей, а також осіб, які 
підтримували український націо-
нально-визвольний рух.

Нарком внутрішніх справ УРСР 
Василь Рясний зобов'язав обласні 
управління НКВС західних областей 
до 15 лютого 1945 р провести облік 
усіх жителів сіл у віці від 15 років, 
адже саме селяни активно допома-
гали підпіллю.

Підставою для виселення були 
рішення і постанови союзних і рес-
публіканських партійних органів 
і органів НКВС. Зокрема, в нака-
зі НКВС СРСР від 31 березня 1944 
нарком внутрішніх справ СРСР 
Лаврентій Берія пропонував від-
правляти на заслання «членів сі-
мей оунівців і повстанців після за-
твердження постанови, не чекаючи 
отримання рішення Особливої на-
ради». Переселенню підлягали та-
кож всі неповнолітні члени сім'ї по-
встанця і його родичі.

Відповідно до наказу НКВС 
СРСР № 601552 від 10 грудня 1940, 
все майно депортованих конфіско-
вували. 7 квітня 1944 р вийшла ди-
ректива НКВС СРСР № 130 «Про ви-
селення сімей оунівців (19 тис. осіб) 
в Красноярський край, Іркутську, 
Омську і Новосибірську області».

15 квітня 1944 року в штабі по 
боротьбі з ОУН і УПА міста Рівне Ва-
силь Рясний підготував інструкцію-
вказівку про порядок проведення 
виселення сімей активних учасни-
ків націоналістичного підпілля. Її 
терміново поширили по всіх район-
них відділах УНКВС-УМДБ західних 
областей України. Тому в кожному 
районі були складені списки сімей 
учасників національно-визвольної 
боротьби, які підлягали виселенню. 
Наприклад, у Львівській області на 
виконання цієї директиви в жовтні 
1944 р були готові списки на висе-
лення 10 517 чоловік. Вже через 
рік у віддалених регіонах СРСР ви-
явилося близько 2,23 млн спецпо-
селенців, серед яких – 20 800 оу-
нівців.

27 листопада 1945 року для за-
хисту від акцій ОУН і УПА було при-
йнято спецпостанову про «очищен-
ня» від населення території навко-
ло підприємств і доріг в радіусі 10-
15 км.

Секретарі обкомів партії укла-
дали угоди й посилали на затвер-
дження секретарю ЦК КП (б) У Ми-
киті Хрущову списки сімей «банди-
тів і бандпособників», яких потріб-
но виселити. Зокрема, секретар 
Львівського обкому КП (б) У Іван 
Грушецький у доповідній записці 
Хрущову запропонував «провести 
виселення з окремих сіл у віддале-
ні місця Радянського Союзу 4 394 
сім'ї в кількості 15 388 чоловік». 
Людей повинні були виселити з 405 
населених пунктів. Примітки до цієї 
доповідної записки містили інфор-
мацію про близькість розташуван-

ня поселень до держкордону, за-
лізничних колій і автомагістралей, 
ліній урядового зв'язку, машинно-
транспортних станцій, телеграфних 
і телефонних ліній, заводів, а також 
про акції українського підпілля по 
районах.

Під час виселення населення 
групи НКВС здійснювали терор і 
беззаконня: тортури, побої, вбив-
ства, розкрадання і підпали майна 
тощо.

Операція «Захід»
У 1947 р депортації населення 

продовжилися. Відповідно до По-
станови РМ СРСР № 3214 від 10 
вересня 1947 р виселяли насам-
перед «сім'ї учасників банд ОУН, 
посібників учасників ОУН і членів 
їх сімей, куркулів, націоналістів і 
їх сім'ї». Наймасштабнішою депор-
тацією населення Західної Украї-
ни після війни стала операція «За-
хід» у жовтні 1947 р. Людей плану-
вали перевозити з 86 залізнич-
них станцій західних областей, за 
винятком Закарпатської. У Льво-
ві, Чорткові, Дрогобичі, Рівному, 
Коломиї та Ковелі були створені 6 
збірних пунктів для прийому сімей 
«націоналістів» і відправки їх на 
спецпоселення.

3 жовтня 1947 року генерал-
лейтенант Василь Рясний затвер-
див «План заходів МВС СРСР з пе-
ревезення спецпереселенців із за-
хідних областей УРСР». Спочатку 
планувалося депортувати 75 тис. 
чоловік (25 тис. сімей). Згодом МДБ 
СРСР збільшило планову цифру до 
100 тис. чоловік. Для проведення 
виселення був створений опера-
тивний штаб, який очолив комісар 
міліції 2-го рангу М. Дятлов. З 15 
жовтня штаб дислокувався у Льво-
ві, куди зі східних областей прибу-
вали оперативні працівники. Де-
портованим дозволяли брати з со-
бою найнеобхідніші предмети, не-
великий господарський інвентар, 
продукти харчування. Для кожно-
го була встановлена норма харчу-
вання з розрахунком на добу: 500 
г хліба, 60 г риби, 10 г жирів, 10 г 
цукру. Виселення здійснювали 13 
592 працівники каральних органів.

У списки осіб на виселення, в 
поспіху складені секретарями сіль-
рад, потрапило багато осіб, які не 
були близькими родичами повстан-
ців. За матеріалами справ, заве-
дених на повстанців, «підривна» ді-
яльність їхніх родичів часто взагалі 
не була встановлена. Щоб уникну-
ти нападів з боку УПА, війська МДБ 
патрулювали дороги, перехрестя і 
залізничні станції. Деякі сім'ї, по-
переджені підпіллям напередодні 
депортації, сховалися в лісах.

Вивозили людей гужовим і ав-
томобільним транспортом. Депор-
тація тривала до 26 жовтня 1947 р

З 7 західних областей України 
в 44-х залізничних ешелонах ви-

везли 77 791 людини (26 332 сім'ї) 
– 18 866 чоловіків, 35 441 жінку, 
22 279 дітей. Серед виселених сі-
мей переважали селяни-середня-
ки – основа традиційної господар-
ської структури західноукраїнсько-
го села. Станом на 1 січня 1948 
року їх розселили в різних регіонах 
СРСР: Омська обл. – 4 370 сімей, 
Казахська РСР – 3 133 сім'ї, Моло-
товської обл. – 2 991 сім'ю, Челя-
бінська обл. – 2 788 сімей, Іркут-
ська обл. – 1 924 сім'ї, Краснояр-
ський край – 536 сімей, Читинська 
область – 453 сім'ї.

Депортовані працювали у ву-
гільній промисловості, на підпри-
ємствах, лісозаготівлях і в сіль-
ському господарстві.

Останні сталінські 
депортації 1948-1953 рр.

У 1948 – 1953 рр. найбільше 
постраждали заможні селяни, яких 
ради вважали головною перешко-
дою для колективізації західноу-
країнського села. Виселяли «курку-
лів», які підтримували ОУН і УПА і не 
хотіли вступати в колгоспи.

Протягом 1949 року в віддале-
ні райони СРСР з Львівської і Ста-
ніславської областей депортовано 
1 524 сім'ї «злісних саботажників» 
колгоспного будівництва. 27 квітня 
1950 Політбюро ЦК КП (б) У затвер-
дило постанову «Про підготовку до-
кументів по виселенню сімей оунів-
ців і зміні існуючого порядку комп-
лектування груп охорони громад-
ського порядку», відповідно до якої 
належало додатково депортувати 
182 543 людей – «учасників банд 
націоналістичного підпілля», «банд-
способників» і членів їх сімей, а та-
кож 12 135 «куркулів».

23 січня 1951 вийшла постано-
ва Ради міністрів СРСР №189-88сс 
«Про виселення куркулів з сім'ями 
з території Волинської, Дрогобиць-
кої, Львівської, Рівненської, Ста-
ніславської, Тернопільської, Черні-
вецької та Закарпатської областей 
Української РСР».

Станом на 7 серпня 1951 р із 
Західної України планувалося ви-
селити 1 240 «куркульських» гос-
подарств (4 641 людини). За дани-
ми 9-го Управління МДБ СРСР, ста-
ном на 1 січня 1953 року на облі-
ку в спецпоселеннях перебували 1 
445 «куркулів», депортованих із За-
хідної України в 1951 р

Згідно з постановою Ради міні-
стрів УРСР і ЦК КП (б) У від 4 квіт-
ня 1951 року, майно депортова-
них підлягало конфіскації, частко-
во їм платили держзобов'язання 
перед іншими суб'єктами, частина 
передавали безкоштовно колек-
тивним господарствам для постій-
ного користування. На поч. 1950-
х рр. масштаби депортацій значно 
зменшилися у зв'язку з ліквідаці-
єю збройного опору УПА і підпілля 
ОУН, а також кризою сталінської 
моделі державного управління.

Умови перебування на 
спецпоселенні

Виселені сім'ї жили в халупах. 
Людям не вистачало одягу і взут-
тя, вони були виснажені через не-
доїдання і важку працю. Це, а та-
кож жорстокий клімат викликали 
високу смертність серед населен-
ня.

Правове становище депорто-
ваних визначалося постановою 
РНК СРСР № 35 від 8 січня 1945 
р . Найголовнішими обов'язками 
були «суспільно корисна праця» і 
перебування в межах району роз-
селення під наглядом комендату-
ри НКВС. Переїзд в іншу область 
чи регіон СРСР був категорично 
заборонений. Як правило, спец-
поселенців підселювали в будин-
ку до місцевих жителів «за раху-
нок ущільнення». Кращі фахівці 
серед депортованих в першій по-
ловині 1950-х рр. отримали кра-
щі роботу і житло, однак в цілому 
умови їх проживання залишалися 
страшними.

Діти і підлітки мали право вчи-
тися в місцевих школах і вузах. А 
після досягнення повноліття вони 
отримували паспорти з відміткою 
про обмеження в правах. Дорос-
лі працювали у вугільній, лісовій і 
паперовій промисловості, на міс-
цевих підприємствах і в установах 
міністерства промбудматеріалів.

В кінці 1940-х рр. через ак-
тивний опір «радянізації» західних 
областей УРСР умови утримання 
спецпоселенців були значно жор-
стокіші. Серед депортованих були 
діти до 5 років, інваліди війни, 
люди похилого віку, колгоспники. 
Якщо сім'ї «оунівців» у 1944-1946 
рр. виселяли на спецпоселення 
на 5 років, то в 1947-1949 рр. - на 
8-10 років і довічне поселення.

У 1949 р термін заслання де-
портованих 1944 року сімей за-
кінчувався, однак, «з огляду на 
складну обстановку в західних об-
ластях УРСР», їх залишили на міс-
цях поселення довічно. 6 квітня 
1950 року на оунівців, що були на 
поселенні в 1944-1949 рр., поши-
рювалася дія указу від 26 листо-
пада 1948 року, відповідно до яко-
го за втечу з місця обов'язкового 
і постійного поселення депор-
тованим загрожувало 20 років 
каторги.

З початку 1950-х рр. в цен-
тральні відомства надходило ба-
гато скарг про обмеження прав 
людей. Цю проблему почали ре-
тельніше вивчати після смер-
ті Сталіна. У квітні–травні 1953 
р МВС СРСР готувалося до масо-
вого звільнення спецпоселенців. 
Однак через арешт Берії цього не 
сталося. Зате постанова Ради Мі-
ністрів СРСР від 5 липня 1954 р 
«Про скасування деяких обмежень 
у правовому становищі спецпосе-

ленців» звільняла зі спецпоселен-
ня громадян, виселених за «анти-
громадський і паразитичний спо-
сіб життя» в сільському господар-
стві. У той же час визнавалося 
передчасним звільнення з-під на-
гляду органів МВС СРСР «оунівців, 
бандитів і пособників бандитів» і 
їх сімей, які були вислані з Захід-
ної України, сімей «куркулів», ви-
селених протягом 1945-1952 рр. 
Згідно з прийнятим документом, з 
обліку спецпоселень зняли дітей у 
віці до 16 років і старших дітей, які 
навчалися. Всі депортовані отри-
мали право вільно пересуватися 
в межах відповідної області або 
краю (без зміни постійного місця 
проживання). Якщо раніше спец-
поселенці повинні були відмічати-
ся в спецкомендатурах щомісяця, 
то, згідно з прийнятою постано-
вою – щорічно.

13 червня 1954 був скасова-
ний указ від 26 листопада 1948 р 
«Про кримінальну відповідальність 
за втечу з місць обов'язкового і 
постійного поселення осіб, висе-
лених у віддалені райони Радян-
ського Союзу в період Вітчизняної 
війни». Згідно з документом по-
карання за втечу передбачало до 
20 років каторги. Реальне звіль-
нення депортованих «членів сімей 
оунівців» почалося тільки після 
виходу постанови Ради міністрів 
СРСР від 15 травня 1956 р «Про 
скасування обмежень щодо спец-
поселення з членів сімей укра-
їнських і білоруських націоналіс-
тів, звільнених від висилання на 
поселення».

Наслідки депортацій
За даними МВС України, протя-

гом 1944-1952 рр. із заходу Украї-
ни депортували 65 906 сімей (203 
662 особи), в т. ч. членів сімей учас-
ників «банд націоналістичного під-
пілля», «бандпособників» і членів їх 
сімей – 182 543 особи, «куркулів» з 
сім'ями – 12 135 осіб, єговістів, ко-
лишніх військовослужбовців армії 
Андерса з їх сім'ями – 8 984 осіб. 
Їх місцем призначення стали відда-
лені регіони Уралу і Сибіру. Багато 
з них додому так і не повернулися.

Після смерті Сталіна масові де-
портації припинилися, проте ска-
сування правових обмежень для 
депортованих тривало до 1956 р. 
Повоєнні депортації на західноу-
країнських землях мали «антинаці-
оналістичне» забарвлення і яскра-
вий етнічний характер. Примусо-
ві виселення прискорили колекти-
візацію, підірвали соціальну базу 
українського руху опору, змінили 
етнічну та соціальну структуру ре-
гіону.

Видання 5.ua, 25. 05. 2021 
За матеріалами музею 

«Територія терору»

Селян до Сибіру на каторгу, а їх майно розікрали
Особливості «радянського будівництва» на Західній Україні
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Календар 
всесвітньої історії
19 червня 
1819 – до Ліверпуля зі США прибула «Савана» – перший 

пароплав, що перетнув Атлантичний океан.
1924 – народився Василь Биков, білоруський письменник.
20 червня 
1840 – Семюель Морзе запатентував телеграф.
1933 – відкрито Біломорсько-Балтійський канал імені 

Сталіна. За офіційними даними, на будівництві загинуло 12 ти-
сяч «каналармійців», за неофіційними – від 50 до 200 тисяч.

1939 – відбувся перший в історії політ реактивного літака. 
Це був німецький експериментальний літак із ракетним двигу-
ном «Хейнкель He-176».

21 червня
1768 – Коліївщина. Гайдамаки взяли Умань. У різанині 

ними знищено від 12 до 20 тисяч євреїв, поляків та українців-
уніатів.

1890 – народився Петро Франко, український письменник 
і громадський діяч. Співзасновник «Пласту», педагог, коман-
дир авіазагону УГА, винахідник. Син письменника Івана Фран-
ка. Убитий у 1941 р. радянським НКВС.

22 червня 
1889 – Німеччина першою в Європі запровадила пенсії за 

старістю. 
1910 – у Німеччині відкрили першу в Європі повітряну па-

сажирську лінію Фрідріхсхафен – Дюссельдорф, якою курсу-
вав дирижабль «Німеччина». 

1930 – народився Зденек Млинарж, чеський політик, лі-
дер Празької весни, засновник дисидентської групи «Хар-
тія-77». 

1940 – у Комп’єні Франція підписала капітуляцію перед Ні-
меччиною (в тому самому вагоні, в якому 1918 р. підписувала 
капітуляцію Німеччина).

1941 – напад Німеччини, до цього – союзника СРСР, на Ра-
дянський Союз. Початок Вітчизняної війни, як частини Другої 
світової.

23 червня 
1868– американець Крістофер Шоулз зі штату Віскон-

сін запатентував друкарську машинку. Вона була завбільшки 
з великий стіл, друкувала лише великими літерами, причому 
друкар не бачив результату своєї роботи, бо папір перебував 
усередині машини. 

1889 – народилася Анна Ахматова (Горенко), російська 
поетеса, уродженка Одеси. 

1917 – Центральна Рада ухвалила І Універсал, яким прого-
лошено автономію України. 

24 червня 
1812 – французька армія Наполеона увійшла до Росії. По-

чалася Вітчизняна війна 1812 р.
1934 – столиця радянської України повернута з Харкова 

до Києва.
25 червня 
1886 – народився Іван Крип’якевич, український історик. 
1892 – київський електричний трамвай (перший у Росій-

ській імперії) запрацював для пасажирів, на лінії з Подолу на 
Хрещатик. 

26 червня 
1856 – народився Бернард Шоу, британський драматург.
27 червня 
1663 – у Ніжині відбулася козацька Чорна рада, на якій 

гетьманом Лівобережної України за підтримки Москви обрано 
Івана Брюховецького.

1834 – відкрито Київський університет св. Володимира 
(нині – Національний університет ім. Т. Шевченка). 

1931 – у США винахідник, українець Ігор Сікорський отри-
мав патент на винахід першого гелікоптера.

1954 – почала працювати перша у світі атомна електро-
станція у м. Обнінськ (Калузька область, РРФСР) потужністю 
5 Мвт. 

28 червня
1569 – укладена Люблінська унія, яка об’єднала Королів-

ство Польське і Велике князівство Литовське.
1917 – на засіданні Малої Ради сформовано перший уряд 

України – Генеральний секретаріат (виконавчий орган Цен-
тральної Ради) на чолі з Володимиром Винниченком. 

1919 – підписано Версальський мирний договір, який за-
вершив Першу світову війну. Німеччина втратила близько 14 
відсотків території, зокрема всі заморські колонії. Німецька 
армія була сильно скорочена, озброєння, включно із флотом, у 
Німеччини конфіскували. 

29 червня 
1849 – народилася Олена Пчілка (Ольга Косач), українська 

письменниця, публіцистка, громадська і культурна діячка, ет-
нограф і перекладачка, мати Лесі Українки. 

1900 – народився Антуан де Сент-Екзюпері, французь-
кий письменник,льотчик. Загинув при виконанні бойового за-
вдання у 1944 році.

30 червня 
1908 – у Східному Сибіру (Росія) в басейні річки Підкам’яна 

Тунгуска впав і вибухнув, спричинивши значні руйнування, так 
званий «Тунгуський метеорит».

1 липня 
1961 – у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові 

Шевченку.

На початку лютого 1932 року голо-
ва НСДАП Адольф Гітлер прийняв важ-
ливе рішення боротися на виборах за 
вищий державний пост рейхспрезиден-
та Німеччини. Однак проблема поляга-
ла в тому, що у лідера наймасовішої по-
літичної партії і предводителя цілої армії 
штурмовиків не було німецького грома-
дянства – отже, він не мав права ви-
ставляти свою кандидатуру. Більш того, 
Гітлер був особою без будь-якого гро-
мадянства і фактично був безхатчен-
ком, якого в один момент можна було 
вислати з Німеччини, поставивши хрест 
на його політичній кар’єрі і претензії на 
владу. Проте правлячі кола Німеччини 
та її земель так цього і не зробили!

Від австрійського громадянства 
Адольф Гітлер відмовився 1925 року, 
написавши заяву та сплативши мито в 
7,5 шилінга в касу магістрату міста Лін-
ца. «Прошу виходу з австрійського гро-
мадянства з тієї причини, що я служив 
шість років у німецькій армії, проживаю 
з 1912 року в Німеччині, а також маю 
намір клопотати про надання мені ні-
мецького громадянства». Припускають, 
що зробив він це, щоб не бути насильно 
виселеним із Німеччини на батьківщину 
– до Австрії – після невдалого нацист-
ського «пивного» путчу 1923 року.

З 1925-го до 1932 року Гітлер про-
живав на території Німеччини як «осо-
ба без громадянства». Першу спробу 
отримати німецьке громадянство Гіт-
лер здійснив ще в 1925 році. Зробив він 
це звичайним шляхом: подав у Тюрінгії 
заяву про надання йому «тюрінзького» 
громадянства. Річ у тім, що у населення 
Веймарської республіки було громадян-
ство окремих земель, а не загальне ні-
мецьке. Але його прохання було відхи-
лене, оскільки влада не забула спроби 
перевороту в 1923 році. Чотири роки по 
тому Гітлер здійснив нову спробу отри-
мати громадянство: цього разу він по-
дав заяву в Баварії. Це питання обгово-
рювалося на рівні уряду землі – і знову 
відмова. Фюреру стало зрозуміло: зви-
чайним шляхом німецьке громадянство 
йому не отримати, а тому і шлях до влади 
може бути закритий. Верхівка НСДАП 
почала гарячково шукати інші шляхи 
«онімечення» Гітлера. І їм вдалося зна-
йти лазівку.

Відповідно до «Закону про грома-
дянство», прийняття на державну служ-
бу автоматично прирівнювалося до са-
мого громадянства. Отже, потрібно 
було терміново підшукати Гітлеру яке-
небудь місце в державній установі – для 
простої формальності. Один із соратни-
ків Гітлера спробував вибити йому міс-
це професора при Веймарській акаде-
мії мистецтв. І знову невдача. Але «ко-
ричневі» не здавалися. Влітку 1930 року 
Гітлера спробували призначити началь-
ником поліцейської дільниці в тюрінзь-
кому селі Хільдбургхаузен. Але сам Гіт-
лер розірвав документ про призначен-
ня. Його обурив той факт, що він – по-
літичний геній і лідер популярної партії 
– числитиметься дрібним поліцейським 
у глухому закутку!

Гітлер продовжував залишатися 
особою без громадянства, але на почат-
ку 1932 року тема громадянства стала 
як ніколи актуальною у зв’язку з майбут-
німи виборами глави держави. Гітлер 
мав намір «кинути рукавичку» самому 
главі держави – фельдмаршалу Паулю 
фон Гінденбургу – і виставити свою кан-
дидатуру на виборах рейхспрезидента. 
Чергова спроба «організувати» Адоль-
фу Гітлеру пост професора політики та 
суспільствознавства Брауншвейзького 
технічного університету знову увінчала-
ся невдачею. Керівництво університету 
мотивувало відмову відсутністю вищої 
освіти у Гітлера. Незважаючи на те, що 
проблема з громадянством Гітлера ре-
тельно приховувалася, журналісти про-
нюхали подробиці і підняли його на сміх. 
Як тільки німецька преса не потішала-
ся з Гітлера: «Професор Гітлер!», «Сіль-

ський поліцейський!» Берлінська газе-
та «Тагеблатт» написала: «Ну, слава Богу, 
наша колонка гумору забезпечена те-
пер матеріалом на роки вперед!»

Для Гітлера це була вкрай незруч-
на ситуація, але він не збирався від-
мовлятися від своєї мети – дорватися 
до вищої влади в Німеччині. День реє-
страції кандидатів на пост рейхспрези-
дента наближався, а у нього все ще не 
було німецького громадянства. І тоді Гіт-
лер пригрозив партіям, у коаліції з яки-
ми НСДАП перебувала в Брауншвейгу, 
розірвати коаліцію, якщо вони чинити-
муть йому перешкоди. Це означало роз-
пуск уряду і нові вибори, що не входило 
до планів брауншвейзьких політиків. До 
того ж мало хто вірив, що амбітний ав-
стрієць набере на виборах більше голо-
сів, ніж національний герой, фельдмар-
шал Пауль фон Гінденбург. 

25 лютого 1932 року «письменни-
ка» Гітлера – такою була його офіційна 
професія – призначили «радником уря-
ду землі Брауншвейг із питань агротех-
ніки і землеустрою» при дипломатичній 
місії в Берліні. Наступного дня, 26 люто-
го, він офіційно отримав громадянство 
Брауншвейга і, таким чином, право ба-
лотуватися – лише за два тижні до вибо-
рів! 13 березня 1932 року на виборах 
рейхспрезидента Гітлер набрав 30,2% 
голосів і посів друге місце після Гінден-
бурга, який отримав 49,6%. Та все одно 
це був вражаючий результат, який сут-
тєво підняв політичний рейтинг Гітлера!

Лише через рік – 30 січня 1933 року 
– рейхспрезидент Пауль фон Гінденбург 
призначив його главою уряду – рейх-
сканцлером Німеччини. Просунутися 
на цей пост Гітлер зумів через кулуарні 
переговори з наближеними Гінденбур-
га, зокрема через ексканцлера Фран-
ца фон Папена. Той умовив 86-річного 
главу держави прийняти умови Гітле-
ра, хоча раніше Гінденбург категорично 
відмовлявся співпрацювати з «богем-
ським єфрейтором». Вважається, що 
фельдмаршал погодився на кандидату-
ру фюрера в обмін на обіцянку фон Па-
пена «стримувати» його агресивний за-
пал. Для цього фон Папен мав обійня-
ти посаду віцеканцлера в коаліційному 
уряді під керівництвом Гітлера. Після 
смерті старого Гінденбурга Адольф Гіт-
лер скасував посаду рейхспрезидента 
і став одноосібним правителем країни, 
проголосивши себе «фюрером німець-
кого народу».

Пам’ятаючи про свої поневіряння і 
приниження під час спроб отримати зе-
мельне громадянство, Гітлер законом 
«Про новий устрій рейху» ліквідував су-
веренітет німецьких земель і розпустив 
їх ландтаги. Німеччина стала унітарною 
державою. Крім того, нацисти запрова-
дили єдине німецьке громадянство, яке 
діє в Німеччині досі. Колишній Браунш-
вейг після війни став Нижньою Саксоні-
єю. Схоже, що тягар історичної відпові-
дальності досі обтяжує жителів цієї зем-

лі. Уже неодноразово там були спроби 
посмертно позбавити Гітлера німець-
кого громадянства і права називатися 
німцем, щоб якось реабілітувати себе 
за історичну помилку, яка дозволила 
диктаторові прийти до влади. Адже без 
німецького громадянства Гітлер не був 
би в кріслі рейхсканцлера, не було б 
фюрера німецької нації, «тисячолітнього 
Рейху» і Другої світової війни.

Однак із юридичної точки зору це не-
можливо: Гітлер давно мертвий, а зако-
ни ФРН не дозволяють позбавляти будь-
кого громадянства без переходу в інше. 
Втім, це не завадило звести рахунки з 
Паулем фон Гінденбургом: його зроби-
ли «цапом-відбувайлом» і позбавили... 
почесного громадянства Берліна. Мер 
Берліна, соціал-демократ Міхаель Мюл-
лер, підписав таке розпорядження 27 
лютого 2020 року. Головний аргумент: 
саме Гінденбург призначив рейхскан-
цлером Німеччини Адольфа Гітлера. Аж 
до своєї смерті Гінденбург стверджував 
ключові рішення гітлерівського уряду: 
заборону лівих партій, скасування де-
мократичних свобод, створення систе-
ми концтаборів і практику ув’язнення 
за «політичну і соціальну неблагонадій-
ність». Крім того, Гінденбург схвалив 
антисемітські «Нюрнберзькі закони». 
У липні 1934 року Гінденбург надіслав 
Гітлеру вітальну телеграму на честь 
успішного завершення «ночі довгих но-
жів». Як зазначили у своєму зверненні 
берлінські депутати, Гінденбург підтри-
мував політику нацистів, перебуваючи 
при здоровому глузді і твердій пам’яті, 
і своїми діями «відчинив нацизму двері 
до Європи».

Старий прусський аристократ Пауль 
фон Гінденбург аж до 1933 року пре-
зирливо називав Гітлера вискочкою і 
запевняв, що «не дасть цьому безрідно-
му австріяку навіть портфеля міністра 
пошт». Призначення Гітлера рейхскан-
цлером відбулося після того, як Гінден-
бург одержав листа від великих німець-
ких промисловців, супроводжуваного 
чеком на суму в десятки мільйонів ма-
рок. На думку німецьких істориків, при-
значення Гітлера главою уряду нацис-
ти і великі військові домоглися зокре-
ма і шляхом шантажу сім’ї Гінденбур-
га. Рейхспрезидент був запідозрений у 
тому, що вілла його сина була куплена і 
перебудована за рахунок грошей з уря-
дового фонду «Східна допомога». У кур-
сі корупційних справ сім’ї Гінденбурга 
був, зокрема, Курт фон Шляйхер, попе-
редник Гітлера на посаді рейхсканцле-
ра. Крім того, він плів інтриги щодо від-
новлення монархії Гогенцоллернів, що 
загрожувало одноосібній владі Гітлера. 
Але цю останню проблему нацисти ви-
рішили просто: вони застрелили Шляй-
хера в ході кривавої акції «Ніч довгих 
ножів».

Вадим РИЖОВ
Газета «День», 16. 05. 2021.

Як Гітлер став німцем
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Книга Сергія Леп̀ явка 
про Чернігів

У Чернігівському обласному 
історичному музеї ім. В. Тарнов-
ського 3 червня пройшло пред-
ставлення книги відомого черні-
гівського історика, доктора істо-
ричних наук, професора Сергія 
Леп`явка «Чернігів. Історія міста». 

Зібралися представники гро-
мадськості. Історики, журналісти. 

Видання ініціював міський 
Будинок книги – комунальне під-
приємство міської ради. Вийшла 
книга за підтримки Українського 
культурного фонду.

Це друге, доповнене видання, 
порівняно з першим, що вийшло кілька років тому, тут десь 
на чверть додано текст, значно збільшено ілюстративний 
ряд. Автор на представленні зазначив, що за останні роки 
з̀ явилося чимало видань, наукових публікацій, нові доку-
ментів, архівних даних про місто. Все це він використовував 
для доповненого видання книги. 

 У сучасній та доступній формі зібрані найцікавіші факти 
про місто від зародження до часу після Другої світової війни.

«Меморіалізація як засіб зміц-
нення суспільної свідомості» – під та-
кою назвою наприкінці травня поба-
чила світ книга Юрія Косенка, голо-
ви правління громадської організа-
ції «Українська Ініціатива», та Ольги 
Тимчишин, заступниці голови ГО.

Це 104-сторінкове добре над-
руковане на якісному папері зі світ-
линами та QR-кодами посилань на 
відеозаписи видання, як написали 
автори в передмові, «є своєрідним 
підсумком п’ятирічної діяльності ГО 
«Українська Ініціатива» у сфері вша-
нування пам’яті видатних особистос-
тей та подій».

Йдеться про встановлення ме-
моріальних знаків на честь борців 
за незалежність України у співпраці 
з державними органами влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, 
Українським інститутом національ-
ної пам’яті, дослідниками та партне-
рами з громадського сектору.

У виданні розповідається тіль-
ки про один із напрямів діяльності 
«Української ініціативи» в гуманітар-
ній сфері.

Книга є надзвичайно інформа-
тивним довідником з історії Украї-
ни. У ній дізнаємося про меморіаль-
ні знаки та назви, які встановлені в 
населених пунктах кількох областей: 
у Чернігівській – 21; Дніпропетров-
ській – 1; Донецькій – 5; Луганській 
– 4.

Серед вшанованих героїв – учас-
ники Української революції 1917–
1921 років, воїни Української по-
встанської армії та члени Організа-
ції українських націоналістів, про 
яких раніше знали навіть не всі до-
слідники.

Особливо вражає пошук та від-
новлення пам’яті про 9 уродженців 
селища Талалаївка та кількох сіл ко-
лишнього Талалаївського району 

Чернігівської області, воїнів армії 
УНР, борців за незалежність. Юрій 
Косенко за допомогою фахівців цен-
трального апарату УІНП та істориків 
Полтавської і Харківських областей 
зумів спростувати усталену думку, 
що на Талалаївщині ніхто не воював 
за волю України. В області це спра-
вило справжню сенсацію та ще раз 
показало, як мало ми знаємо про 
своїх героїчних предків.

Читач також дізнається про сум-
ну, ганебну й повчальну історію де-
монтажу місцевою владою мемо-
ріальної дошки на честь учасника 
Української революції 1917-1921 
років, керівника наших військ у бою 
під Крутами Аверкія Гончаренка у 
смт Варва, встановленої зусиллями 
облдержадміністрації та ГО «Україн-
ська Ініціатива» за підтримки УІНП. 
Проте, приємно відзначити, що з 
цього приводу керівництво «Укра-
їнської Ініціативи» заявило: «Однак, 
ця історія ще не завершена і нами 
не забута. Віримо, прийде той день, 
коли ми знову повернемо дошку на 
честь Аверкія Гончаренка в публіч-
ний простір Варви».

Два меморіальних знаки в Чер-
нігівській області присвячені добро-
сусідським відносинам українсько-
го і кримськотатарського народів та 
їх спільній боротьбі з московським/
російським агресором: меморіаль-
на дошка на честь духовного ліде-
ра кримськотатарського народу Но-
мана Челебіджіхана (1885 – 1918), 
встановлена на будівлі Ічнянсько-
го залізничного вокзалу; пам’ятник 
на честь об’єднання українських та 
кримськотатарських військ напере-
додні битви під Конотопом в 1659 
році в центрі села Крупичполе на Іч-
нянщині. 

«Українська Ініціатива» засобами 
меморіальної політики допомагає 

власній державі налагодженню та 
зміцненню дружніх стосунків з інши-
ми країнами. Так, у Луганській облас-
ті встановлені меморіальні дошки на 
честь класика туніської та світової 
літератури Абуль-Касіма аш-Шаббі 
(м. Сватове) та духовного батька Па-
кистану, класика світової літератури, 
видатного мислителя й просвітителя 
Мухамеда Ікбала (м. Старобільськ). 
У селі Монастирище на Ічнянщині 
Чернігівської області спільними зу-
силлями ГО, влади та громади пере-
йменовано провулок на честь кла-
сика естонської та світової літера-
тури Фрідеберта Тугласа. 28 травня, 
вже після видання цієї книги, у Доне-
цькій області (м. Слов’янськ) громад-
ська організація разом із партнера-
ми встановила меморіальну дошку 
на честь видатного діяча-демократа, 
духовного батька й першого прези-
дента Ботсвани Серетсе Кхамі. 

Прикметно, що правління ГО до-
кладно інформує читачів про джере-
ла фінансування реалізованих про-
ектів. Виявляється, що більшість із 
них були здійснені за власні кошти. 
Про жодні гранти мова не йде. Оце й 
називається: і словом, і ділом. 

Отже, маємо чудову книгу для іс-
ториків, краєзнавців, учнівської та 
студентської молоді, закладів куль-
тури та освіти, а також наочний при-
клад здійснення політики національ-
ної пам’яті для влади, громадського 
сектору.

Незабаром «Українська Ініціати-
ва» (звичайно безоплатно) переда-
ватиме примірники книги в бібліоте-
ки області.

Сергій БУТКО,
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Доктор наук, філолог, 
славіст, публіцист, про-
фесор Варшавського та 
Дерптського університе-
тів, член-кореспондент Пе-
тербурзької академії наук 
Антон Семенович Будило-
вич народився 5 червня 
(24 травня ст. ст.) 1846 р. в 
багатодітній родині право-
славного священика с. Ко-
мотово Гродненського по-
віту Гродненської губернії. 
У його батьків було семеро 
дітей – 6 хлопчиків і 1 ді-
вчинка. Початкову освіту 
отримав у духовному учи-
лищі та семінарії, після за-
кінчення яких, зрозумів-
ши, що батьківський шлях 
духовного служіння не для 
нього, вступив до істори-
ко-філологічного факуль-
тету Петербурзького уні-
верситету. 

Закінчивши універси-
тет у 1868 р. із золотою 

медаллю за твір «М.В. Ло-
моносов, как натуралист 
и филолог», подорожує за 
кордон, до Франції та Ні-
меччини. Повернувшись 
до Росії, він з 1869 р. пра-
цює в Петербурзькій ду-
ховній академії та Петер-
бурзькому історико-філо-
логічному інституті. 

1 вересня 1875 р. був 
призначений на посаду 
ординарного професора 
Ніжинського історико-фі-
лологічного інституту кня-
зя Безбородько. Тут він 
працював протягом 1875 
–1881 років як ординар-
ний професор слов’яно-
російської філології. Був 
членом Правління Інсти-
туту, що свідчило про його 
відповідальність.

Під час роботи в НІФІ 
надрукував у «Известиях 
историко-филологическо-
го института князя Безбо-
родько в Нежине» за 1877 
р. свою роботу «Анализ 
составных частей Славян-
ского слова с морфологи-
ческой точки зрения».

Саме під час перебу-
вання в Ніжині А. С. Бу-
дилович сформувався 
як визначний учений, за-
сновник такого напрям-
ку в науці, як лінгвістич-

на палеонтологія слов’ян. 
НІФІ мав репутацію відо-
мого наукового центру 
та справжньої кузні ви-
сококваліфікованих нау-
ковців. У 1878 р. А. С. Бу-
дилович захистив док-
торську дисертацію зі 
слов’янської філології за 
темою «Первобытные сла-
вяне в их языке, быте 
и понятиях, по данным 
лексикальным». Ця праця 
стала значним вкладом у 
вивчення лінгвістичної па-
леонтології слов’ян.

1882 р. А. С. Будило-
вич став членом-корес-
пондентом Петербурзької 
академії наук. Він отримує 
за свою плідну працю на 
ниві науки премії А. А. Кот-
ляревського та графа С. С. 
Уварова, пізніше стає рек-
тором Юріївського (Дерпт-
ського) університету (нині 
м. Тарту в Естонії). 

Свою плідну наукову ді-
яльність доповнює благо-
родною справою благодій-
ництва в Петербурзькому 
слов’янському благодій-
ному товаристві, де вико-
нував обов’язки товариша 
(заступника) голови. Пра-
цює А. С. Будилович і на 
ниві видавничій. З 1908 р. 
він стає редактором – ви-

давцем газети «Москов-
ские ведомости».

Антон Семенович Буди-
лович усе життя був ака-
демічним ученим, який за-
ймався виключно наукою. 
Основними працями А. С. 
Будиловича є «Ломоносов, 
как писатель», «Чехия и 
Моравия», «ХІІІ слов Григо-
рия Богослова в древнес-
лавянском переводе по 
рукописи императорской 
публичной библиотеки ХІ 
века», «Общеславянский 
язык в ряду других об-
щин языков древней и но-
вой Европы», «Историчес-
кая заметка о бюджетных 
отношениях император-
ского Юрьевского универ-
ситета в разные периоды 
его существования», «На-
ука и политика. Три статьи 
по злободневным вопро-
сам». 

Помер А. С. Будилович 
взимку 1908 р. після опе-
рації. Похований на некро-
полі Олександро-Невської 
лаври. 

Т. ДІДЕНКО,
науковий співробітник 

Ніжинського 
краєзнавчого музею 

імені Івана Спаського.

У селі Брусилів Черні-
гівського району 28 трав-
ня пройшло представлен-
ня Літопису Брусилівської 
громади.

Із жовтня 2020 року го-
лова районного осередку 
Національної спілки краєз-
навців України Андрій Кур-
данов займався зведенням 
матеріалів до Літопису. Він 
складається з трьох частин 
(Літопис, Хроніка втрат во-
їнів земляків та бойові на-
городи ветерані, додатки) на 
понад 880 аркушах.

Сприяння у збиранні 
матеріалів про село Бруси-
лів надали обласні устано-
ви – Державний архів, істо-
ричний музей, бібліотека ім. 
В. Короленка, газета «Наш 
край», кандидати історичних 
наук Ірина Петреченко, Сер-
гій Горобець та Олександр 
Бондар, науковий співробіт-
ник заповідника «Чернігів 
стародавній» Олександр Ли-
товченко, краєзнавець, ав-
тор книги про історію Черни-
ша Іван Кирієнко, сільський 
бібліотекар Світлана Ка-
пран. Сприяла в роботі над 
текстом обласна організа-

ція ветеранів України.
В Літопису, зокрема, 

представлені: список свя-
щеннослужителів Михайлів-
ської церкви із 1718 року, 
знайдені в архіві креслен-
ня 1899 року побудови но-
вої церкви та вигляд старої; 
спогади про долю священи-
ка Миколи Ромашки; матері-
али про долі репресованих 
земляків від вчителя Кисе-
лівської школи Алли Миро-
ненко та співробітниці об-
ласної бібліотеки ім. В. Ко-
роленка Людмили Студьо-
нової. 

До тексту Літопису вне-
сено матеріали чернігів-
ських газет із 1896 по 2020 
рік. Сергій Орішко допоміг 
профінансувати виготовлен-
ня цифрової копії матеріалів 
про село Брусилів із Гене-
рального опису Лівобереж-
ної України 1769–1769 рр. 

Для сільської громади 
краєзнавці району вручи-
ли краєзнавчі видання, зо-
браження старої та нової 
церков 1899 року, пам’ятну 
дошку про першу письмову 
згадку про освіту в Брусило-
ві в 1765 році. 

«Хто цінує минуле, 
той творить майбутнє»

Куликівський народний 
краєзнавчий музей ство-
рено у райцентрі в 1979 
році. Розміщений у примі-
щенні середньої школи се-
лища.

Музей налічує 3501 
експонат, з них 1954 – ори-
гінальні.

Експозиція складаєть-
ся з 2 оглядових зал. Тут 
можна ознайомитися з 
флорою та фауною Куликів-
ського краю.

Розміщені кістки мамонта, які знайдено на березі Дес-
ни біля с. Кладьківка. Також представлено інтер’єр сільської 
хати періоду давніх часів, зразки старовинниго народного 
одягу, зокрема жіночі вишиванки, козацька кирея.

Експонати розміщені за розділами: «Природа рідного 
краю», «Куликівщина з найдавніших часів до початку 20 ст.», 
«Археологічні дослідження», «Етнографія», «Уродженці краю 
на фронтах 2-ї світової війни», «Сучасний період і видатні уро-
дженці Куликівщини».

Музей організовує тематичні екскурсії, вікторини, виїзні 
виставки з нагоди державних свят та пам’ятних дат. У 2015 
році виготовлено експозицію, присвячену героям «Небесної 
сотні» та учасникам війни на Сході України.

Літопис 
Брусилівської громади

Для відновлення національної пам’яті

Антон Будилович
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Батурин — гетьманська столиця

Батурин тривалий час був місце 
перебування гетьманів та органів 
державної влади, культурним та по-
літичним центром Гетьманщини. До 
нього на з’їзди збиралася козацька 
старшина, тут приймалися іноземні 
посольства.

Зокрема, збереглися відомос-
ті, що мінімум 2 рази на рік гетьма-
ни Іван Самойлович та Іван Мазе-
па у Батурині збирали урядові нара-
ди. Мазепа неодноразово приймав 
московські та французькі посоль-
ства. Кожне засідання та прийом ви-
сокоповажних гостей завжди завер-
шувався пишним бенкетом. Пред-
ставники влади своє становище 
підкреслювали предметами побуту, 
зокрема, вишуканим посудом. 

Гетьманський посуд вражав сво-
їм багатством. Свідченням цьому є 
археологічні знахідки та описи скля-
ного, срібного, золоченого, фарфо-
рового посуду гетьманів І. Самойло-
вича та І. Мазепи, який свого часу 
використовували для сервірування 
бенкетних столів.

Зі списку речей гетьмана Само-
йловича маємо інформацію про ви-
шуканий срібний та позолочений 
посуд, що належав гетьманові: 77 
кубків, 60 кружок, 196 стаканів, 9 
сільниць, 3 горщики, 46 тарілей, 60 

тарілок, 181 ложка, 3 фарфорові 
чаші. Документи зберегли спогади й 
про посуд гетьмана Мазепи: 24 сріб-
них ложок, ножів та виделок, пара 
великих срібних ножів.

У 2005 р. на місці гетьмансько-
го будинку на Цитаделі було віднай-
дено значну кількість фрагментів 
скляних виробів різного функціо-
нального призначення. Вивчаючи 
археологічні рештки споруд, що були 
житлами козацької старшини, до-
слідники знаходять фрагменти різ-
номанітних скляних посудин: пляшок 
і кварт, склянок, чарок та фужерів 
на ніжках. В ході археологічних до-
сліджень службової будівлі («куреня-
вартівні») заміської резиденції І. Ма-
зепи на Гончарівці було віднайдено 
фрагменти тарілок з молочно-біло-
го скла з рослинним орнаментом та 
фрагменти різьблених келихів з бо-
гемського скла.

Старшина не лише купувала 
предмети столового посуду за кор-
доном, у Чехії та Німеччині, а й за-
мовляла їх у місцевих майстрів. Так, 
на замовлення гетьмана Мазепи 
майстер Іван Равич з 1703 року пра-
цював над виготовленням посуду 
для гетьманського двору. З його про-
ектів відомі кубки-чарки із бароко-
вими зображеннями герба гетьма-

на. В експозиції палацу Кирила Ро-
зумовського нині представлені копії 
цих шедеврів митця.

Виготовляли майстри скляні цу-
корниці, чайниці, вазочки і чорниль-
ниці, блюдця різних форм, які оздо-
блювали ліпленням і розписами. До 
речі, українське («черкаське») скло 
було настільки популярним, що його 
експортували не лише до Москви, а 
й у Польщу, Валахію та Туреччину. 

Посуд майстри могли оправля-
ти й золотом («12 ложок позолоче-
них, зі стебельцями крученими» було 
у складі майна Самойловича), із зо-

браженнями тварин і міфічних істот, 
прикрашали дорогоцінним камін-
ням. Серед відомих київських золо-
тарів слід згадати Романа Якимови-
ча, Олексія Іщенка, Івана Давидови-
ча, що надавали гетьманському по-
суду ошатного вигляду.

Робили також складні фігурні по-
судини у вигляді діжок або гарбузів, 
ведмедів, коней, баранів, котів, сов: 
«кубок кот», «кубок конь». Зі срібла 
зазвичай виготовляли кубки, кух-

лі, чарки, сільнички, блюда, таріл-
ки, ковші. Кубки та чашки іноді мали 
кришечки, які кріпилися за допомо-
гою шурупів. Їх також прикрашали 
різним візерунком, позолотою, ема-
лями. Необхідним додатком до сто-
лового посуду були й ложки, виделки 
та ножі зі срібними ручками.

Побутова культура гетьманів 
була настільки високою, що вони 
брали з собою у подорожі та похо-
ди й статусний посуд. В одній із поль-
ських анонімних газет є згадка похо-
ду І. Мазепи: «Вигляд ясновельмож-
ного пана гетьмана, намети, срібний 
посуд в усьому можуть дорівнювати 
королівським».

Ціни на срібний та скляний по-
суд були занадто високими і придба-
ти його могли лише представники 
елітарних верств населення. Так, на 
початку ХVІІІ ст. шість срібних ложок 
та шість чарок коштували 13 рублів, 
позолочений кубок – 55 рублів. (Для 
порівняння: вартість коня на той ста-
новила від 5 до 35 рублів).

Огляд цих предметів побуту дає 
можливість говорити про розкіш та 
витонченість аристократичного Ба-
турина періоду Гетьманщини.

Оксана СОХАНЬ

На початок ХХ ст. в Батурині та най-
ближчих околицях знаходилися такі 
пам’ятки сакральної архітектури: кам’яні 
Воскресенська і Покровська церкви, 
дерев’яна церква Іоана Богослова й 
комплекс Батуринського Миколо-Кру-
пицького монастиря. Та роки радянської 
влади внесли свої корективи: у 30-х рр. 
ХХ ст. було знищено Покровську і Бого-
словську церкви, Миколаївський собор 
Батуринського Миколо-Крупицького мо-
настиря, пограбовано склеп і зруйнова-
но надгробок гетьмана К. Розумовського 
у Воскресенській церкві.

В 1789 р. в Батурині було побудова-
но церкву Покрови Богородиці. Храм мав 
розміри близько 22 м у довжину і ширину. 
В 1898 р. при Покровський церкві була 
відкрита школа грамоти, розташована в 
кам’яному двоповерховому будинку на 
церковному подвір’ї. Та, на жаль, з усьо-
го ансамблю до наших днів збереглося 
лише приміщення церковнопарафіяльної 
школи. Храм Покрови Богородиці було 
зруйновано в 1935 р., а його дзвіницю – 
в 50-х рр. ХХ ст. Досліджень цієї церкви у 
ХХ ст. не проводилось. 

В 1927 р. до Батурина приїздить 
Федір Ернст – мистецтвознавець, 
пам’яткоохоронець, музейний працівник, 
що все своє життя присвятив збережен-
ню та дослідженню скарбів української 
культури. Він з кінця 1917 р. працював 
у галузі охорони пам’яток, в 1926–1930 
рр. був краєвим інспектором по Київщи-
ні, Волині, Поділлі і Чернігівщині при Нар-
комосі УСРР. Причиною його приїзду Ф. 
Ернста стало несанкціоноване розкриття 
склепу гетьмана К. Розумовського у Во-
скресенській церкві-усипальниці.

Влітку 1927 р. проведено «досліджен-
ня» склепу К. Розумовського з ініціати-
ви завідувача Конотопським окрмузеєм 
Олегом Поплавським. Без дозволу з боку 
відповідних інстанцій було зламано і по-
грабовано склеп К. Розумовського. За 
свідченням Ф. Ернста, який був безпосе-
редньо причетний до розслідування цієї 
справи, акт огляду місця поховання О. По-
плавський склав похапцем, через 4 дні, 
тому деякі деталі могли перекрутити або 
замовчати. 

Щоб сховати сліди злочину, пролом 
нашвидкуруч замурували та забили до-

шками підлогу. Речі із склепу пе-
ревезли до Конотопського музею, 
а далі, на жаль, їх слід втрачаєть-
ся, до сьогодні їх доля невідома. 
Лише за наполяганням Ф. Ернста 
було проведено розслідування цієї 
справи, зроблено фотофіксацію і 
покарано ініціаторів відкриття.

Заснування Батуринського 
Миколо-Крупицького монастиря 
сягає в глибину ХІ століття. В добу 
Гетьманщини через близькість до 
столичного Батурина він був одні-
єю із набільш шанованих і багатих 
обителей Лівобережної України. В 1680 
р. на кошти генерального судді І. До-
монтовича будується соборний монас-
тирський храм в ім’я Святого Миколи Чу-
дотворця. Зведений у візантійському сти-
лі, п’ятибанний, хрестовидний, з рисами 
українського бароко, храм був розписа-
ний чудовими фресками. На початку ХVІІІ 
ст. в Миколаївському соборі було встнов-
лено багатоярусний іконостас, прикра-
шений пишним різьбленням і позолотою. 

В 1930 р. відомий дослідник 
дерев’яної архітектури Стефан Тарану-
шенко здійснив фахове обстеження Ми-
колаївського собору і завдяки йому має-
мо унікальні фото внутрішнього вигляду 
храму та іконостасу, а також його крес-
лення. Миколаївський храм було зруйно-
вано в 1935 р. 

Групою С. Таранушенка були зроблені 
і фото одноверхої дерев’яної церкви Іва-
на Богослова на правобережному перед-
місті Матіївці. Її було перенесено сюди у 
1778 р. з території садиби генерального 
судді В. Кочубея, де вона спочатку діяла 
як його домовий храм Введення Пресвя-
тої Богородиці. Часом первісної побудо-
ви цієї церкви міг бути кінець ХVІІ чи по-
чаток ХVІІІ ст., вона належала до «башто-
вого» типу барокових дерев’яних храмів. 

Об’ємно-просторова й розплануваль-
на структура споруд і будівельних комп-
лексів сакральних пам’яток Батурина в 
другій половині ХХ ст. була об’єктом ви-
вчення у працях М. Цапенка, П. Юрченка, 
Г. Логвина, В. Вечерського.

В 1960 р. М. Цапенко обстежував за-
лишки комплексу Батуринського Мико-
ло-Крупицького монастиря. На сторінці 

монастирського Синодика він віднайшов 
план монастиря кінця ХVІІ ст. і на осно-
ві цього кресленика реконструював за-
гальний вигляд обителі, а також план, 
куполи та маківки зруйнованого Мико-
лаївського собору. В теплій Спасо-Пре-
ображенській церкві Цапенко здійснив 
обміри та замалював орнамент кахлів 
печі з синіми полив’яними кахлями. Ре-
зультати його досліджень були викладе-
ні в монографії «Архитектура Левобереж-
ной Украины XVII–XVIII веков» та науко-
во-популярному виданні «По равнинам 
Десны и Сейма», що вийшли в 1967 р. у 
Москві. 

Під час археологічних досліджень те-
риторії монастиря влітку 2000 р. було ви-
явлено фундаменти Миколаївського хра-
му, фундаменти огорожі та веж. В резуль-
таті було підтверджено план, складений 
М. Цапенком, який майже співпав з ви-
явленими фундаментами будівель.

Ще одним із дослідників старожит-
ностей Батурина був Віктор Бондарен-
ко. Його дослідження базувалися на істо-
ричних джерелах з московських архівів. 
Бондаренко планував видати історію Ба-
турина окремою книгою, але цього йому 
не дозволили. І лише в 70-х роках ХХ ст. 
в Бахмацькій районній газеті «Радянське 
село» вийшов цикл його статей «Батурин-
ська старовина», але в значно скороче-
ному вигляді і з відбитком радянської іде-
ології.

Любов КІЯШКО

Автори публікацій – науковці Націо-
нального історико-культурного заповід-
ника «Гетьманська столиця».

Діяльність архітектора 
Андрія Білогруда

Андрій Євгенович Біло-
груд – відомий зодчий почат-
ку ХХ ст., народився в Жито-
мирі. Серед визначних про-
єктів Андрія Євгеновича на 
теренах України – садибні 
споруди на Київщині та Чер-
нігівщині. Це, зокрема, пташ-
ник у садибі барона Михайла 
Олива у Качанівці, будинок 
для персоналу цукрового за-
воду Павла Харитоненка в с. 
Парафіївці. Також архітектор 
відомий своїм проєктом пер-
шої реставрації палацу Кири-
ла Розумовського у Батурині. 

У роки навчання в Акаде-
мії мистецтв (1901–1909 рр.) 
Андрій Білогруд зарекоменду-
вав себе як талановитий ху-
дожник. Саме це посприяло 
тому, що в 1907 р. від Акаде-
мії мистецтв його направля-
ють до Батурина із завданням 
замалювати та зробити обмі-
ри батуринського палацу.

У 1908 р. матеріали, під-
готовлені і надані архітекто-
ром, було розглянуто на ХІV 
Всеросійському археологічному з’їзді. Саме тоді було вкотре 
звернуто увагу на долю пам’ятки архітектури XVIII ст. – палац 
гетьмана Кирила Розумовського, та піднято питання його рес-
таврації. 

У 1911 р. Товариство захисту і збереження в Росії 
пам’ятників мистецтва й старовини, у віданні якого на той час 
перебував палац, відрядило до Батурина архітектора А. Біло-
груда та відомого мистецтвознавця, безпосереднього учас-
ника реставрації Г. Лукомського. Вони розробили план рес-
таврації та склали кошторис, який становив 45–50 тис. руб. У 
1911–1913 рр. Андрій Білогруд очолив реставраційні роботи.

У цьому ж 1911 р., в архітектурному щорічнику Спілки ар-
хітекторів-художників Андрій Євгенович публікує свій про-
єкт реставрації палацу Кирила Розумовського в Батурині. За 
кожної нагоди він намагається привернути до пам’ятки увагу 
громадськості. На XIV з’їзді Імператорської спілки архітекто-
рів, який відбувся 28 лютого 1912 р. у Петербурзі, архітектор 
виступає з доповіддю «О Батуринском дворце графа К. Г. Ра-
зумовского в Черниговской губерніи». Під час виступу Андрій 
Євгенович розповів про своє перше знайомство з пам’яткою, 
історію палацу, його тодішній стан та презентував хід рестав-
раційних робіт, використавши власні ілюстраційні матеріали 
планів та фасадів будівлі.

Андрій Євгенович виконав фотографування палацу, зокре-
ма, ліпнини в його інтер’єрі та екстер’єрі. І якщо фото палацу А. 
Білогруда та текст доповіді досі не виявлено, то оригінали його 
креслеників зберігаються у Державній науковій архітектурно-
будівельній бібліотеці ім. В.Г. Заболотного (Київ). Крім того, ав-
торству Білогруда належать і акварельні замальовки пам’ятки. 

Тетяна ОКСІНЬ

Посуд гетьманського двору

Кухоль Івана Мазепи, початок 
XVIII ст. Обидва вироби – з фондової 

колекції обласного історичного 
музею ім. В. Тарновського.

Чарка з написом «Іоанна Мазепи», 
XVIII ст

Миколаївський собор Батуринського 
Миколо-Крупицького монастиря. 
Фото С. Таранушенка, поч. ХХ ст.

Дослідження 
сакральних пам̀ яток 

у XX столітті

Проєкт реставрації палацу 
Кирила Розумовського 
А. Білогруда. Щорічник 

Спілки архтекторів-
художників, 1911 р.
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«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини історії» – відомого чер-

нігівського письменника, журналіста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапона 
(20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 177–183, 185 – 200.

Дві бомби для губернатора
Сьогодні тероризм, певно, є 

одним із найбільших лих людства. 
Втім, це жахливе явище не є нови-
ною. Світове співтовариство вза-
галі і Росія зокрема зіткнулися з 
ним далеко не вчора.

Сучасний американський істо-
рик Анна Гейфман пише: «Із квітня 
1866 року, пам’ятного пострілом 
Дмитра Каракозова, який невдало 
здійснив замах на життя Олексан-
дра II, і до липня 1918 го, коли Ленін 
і Свердлов санкціонували розстріл 
сім’ї Миколи II, а потім і проголо-
сили загальну політику класового 
«червоного терору», – півстоліття 
російської історії забарвлено в 
кривавий колір «революційного те-
роризму».

Особливо небаченого розмаху 
він набув у роки першої російської 
революції, не обминувши й ті укра-
їнські землі, зокрема й Придесен-
ня, що входили тоді до Російської 
імперії.

Та ж Анна Гейфман згадує про 
діяльність у Чернігівській губер-
нії організації бойовиків «Чорна 
хмара». А 1 січня 1906 року есери 
здійснили в Чернігові замах на гу-
бернатора Олексія Хвостова, і цей 
факт згодом удостоївся згадки в 
мемуарах російського терориста 
№ 1 Бориса Савінкова.

Про перебіг тих подій більш ніж 
столітньої давності розповідає кан-
дидат історичних наук, доцент Чер-
нігівського педуніверситету Тама-
ра Демченко:

– Уособленням тероризму 
того часу була партія соціалістів-
революціонерів, членів якої ми за-
звичай називаємо есерами. Вона 
мала потужну бойову організацію, 
лідерами якої були Григорій Гершу-
ні, Євно Азер, Іван Каляєв, котро-
му приписують відому на початку 
минулого століття фразу «Есер без 
бомби – не есер», і, звичайно ж, Бо-
рис Савінков.

До речі, хотілося б зверну-
ти увагу на деякі деталі біографії 
цієї неоднозначної постаті росій-
ської історії, яку опосередковано 
пов’язують із нашим краєм. Дружи-
на Савінкова була донькою народ-
ника і письменника Гліба Успен-
ського, який у молоді роки жив у 
Чернігові, закінчив тут класичну 
чоловічу гімназію. Зрештою, і сам 
Савінков пробував себе в літера-
турі. Його перший роман «Кінь блі-
дий», що побачив світ 1909 року, 
проливає світло на психологію ре-
волюційного вбивці, в ньому відчу-
вається сильний вплив тогочасних 
декадентських письменників – по-
дружжя Дмитра Мережковського 
та Зінаїди Гіппіус. Остання, донька 
голови окружного суду з Ніжина, й 
підказала йому назву роману.

Відрізнялися ж бойовики есери 
від терористів інших мастей тим, 
що «полювали» на «велику дичи-
ну»: великих князів, тобто членів 
імператорської родини, міністрів, 
генерал губернаторів і цивільних 
губернаторів, градоначальників та 
тих чиновників, які особливо «від-
значилися» у придушенні селян-
ських виступів. До їхнього числа 
потрапив і губернатор Чернігівщи-
ни Хвостов.

На час призначення чернігів-
ським губернатором на початку 
1903 року Олексію Хвостову йшов 
43 й рік. Походив він із роду спад-
кових дворян Орловської губернії, 

звідти ж родом була і його дружина 
– княжна Емілія Долгорукова. За-
кінчив Московський університет, 
отримавши ступінь кандидата пра-
ва, тобто був дипломованим юрис-
том. Службу розпочав у рідному 
Єлецькому повіті, згодом викону-
вав обов’язки віце губернатора Во-
ронезької і Псковської губерній. На 
час приїзду до Чернігова вихову-
вав чотирьох дітей: старшому сино-
ві було 11 років, наймолодшій доч-
ці – 3 роки. Одне слово, цей арис-
тократ не мав жодних перешкод 
для подальшої кар’єри – за «мир-
ної доби». Але в революційній си-
туації він, ревний «слуга престолу», 
виявився недалекоглядною люди-
ною...

Кульмінаційним моментом тієї 
революції, як відомо, стали цар-
ський маніфест 17 жовтня 1905 і 
реакція на «даровані» свободи збо-
рів, маніфестацій і слова з боку мо-
нархічного чорносотенного руху, 
метою якого було збереження са-
модержавства й єдиної неподіль-
ної Росії, боротьба проти рево-
люційних настроїв, національно-
визвольних тенденцій тощо. У 
реальному житті цей вияв консер-
ватизму вилився в єврейські по-
громи.

Залишилося ряд спогадів про ці 
події у губернському місті. Так глас-
ний міської думи В. Хижняков пи-
сав: «До Чернігова я приїхав вран-
ці. Поспішаючи до свого будинку і 
виїхавши на «Красний міст», я по-
бачив багатолюдну процесію, яка 
рухається посеред вулиці... Здо-
гадавшись, у чому річ, я сказав ві-
знику повернути назад і почека-
ти в стороні, на майданчику перед 
мостом. Вся процесія пройшла пе-
реді мною. Попереду йшли двоє ві-
домих у місті «патріотів», які гумо-
вими палицями били євреїв і мо-
лодих людей, котрі здавалися їм 
крамольними. Один ніс велику іко-
ну, а інший – царський портрет. За 
ними йшов губернатор Хвостов із 
жандармським полковником і яки-
мось військовим. Позаду рухався 
невеликий загін солдатів з рушни-
цями і потім натовп різного набро-
ду до 150 чоловік. Не пройшло й го-
дини, як стало відомо, що процесія 
відслужила в соборі молебень, а 
звідтіля натовп кинувся на базар, 
і негайно задзвеніли розбиті шиб-
ки, і пішов погром і грабунок єврей-
ських лавок та будинків без будь-
якої перешкоди з боку поліції, яка 
була присутня при цьому».

Все це сталося 23 жовтня, а 
вже наступного дня міська дума на 
надзвичайному засіданні засудила 
не тільки діяльність місцевої влади, 
а й констатувала факти потуран-
ня її «громилам». Було надіслано 
телеграму на ім’я прем’єр міністра 
Російської імперії С. Вітте, в якій 
йшлося і про причетність до погро-
мів Хвостова. Проте для нього, оче-
видно, це звернення через його го-
лову до найвищої посадової особи 
в державі стало виявом непокори з 
боку гласних думи. Він поскаржив-
ся на них прокурору, але той пора-
див необачному губернаторові не 
привертати зайвий раз уваги до 
своєї персони поданням заяви до 
суду – це могло б спрацювати про-
ти нього.

Вчинили замах на губернатора 
двоє терористів – молоді чоловік і 
жінка, які походили з бідних єврей-

ських родин. Цікаву розповідь про 
них залишив Борис Савінков: вони 
належали до бойової есерівської 
групи, яка готувала замах на київ-
ського генерал губернатора. Зре-
штою, терористи відмовилися від 
цієї акції, і подальшу інформацію 
Савінков виклав у своїх мемуарах 
досить схематично. Він пише, що 
того січневого дня «Маня Школь-
ник і Арон Шпайзман влаштували» 
замах на Хвостова: «Бомба Шпай-
змана не розірвалася, бомбою 
Школьник губернатора було пора-
нено. Військово польовий суд засу-
див Шпайзмана до смертної кари, 
і його тоді ж повісили; Школьник 
отримала 20 років каторжних ро-
біт. Так скінчили вони свою рево-
люційну кар’єру».

Ця історія у наступні роки об-
росла легендарними подробиця-
ми. В. Пухтинський у своїх спога-
дах писав: того дня «жителі Черні-
гова були стривожені вибухом бом-
би, яку кинула терористка в екіпаж 
Хвостова, коли він проїжджав біля 
будинку окружного суду. Кат за свої 
злочини втратив око». Це свідчен-
ня дозволяє встановити, що замах 
було вчинено на вулиці Москов-
ській (тепер Шевченка, № 28), за 
кілька сотень метрів від будинку гу-
бернатора (чернігівці знають його 
як Будинок офіцерів).

Поранення в голову було досить 
серйозним. Тільки через півмісяця 
після того новорічного дня, очевид-
но, минула загроза для життя, і гу-
бернатор одержав особисту теле-
граму від Миколи II: «Поздоровляю 
Вас з великою милістю Божою – 
дякую за вірну службу і сподіваю-
ся, що Ви ще багато років послужи-
те вірою і правдою Мені і Вітчизні». 
А наприкінці січня імператор підпи-
сав указ, згідно з яким потерпілому 
присвоювався чин таємного рад-
ника і надавалося місце сенатора. 
Указ набрав чинності з 17 берез-
ня 1906 року, і можна вважати, що 
десь в цей час Хвостов з ріднею на-
завжди залишив Чернігів...

«Світ для мене не існував». Ці 
слова належать Марії Школьник, 
їх часто цитують історики, зокре-
ма й вже згадана тут Анна Гейф-
ман у своїй книзі «Революційний 
терор у Росії 1894 –1917», в тому 
розділі, де йдеться про психологію 
та одержимість революційних бо-
йовиків.

Доповнити розповідь Тамари 
Демченко можуть експонати Чер-
нігівського історичного музею ім. 
В. В. Тарновського. В його експо-
зиції зберігаються унікальний зні-
мок з підписом «М. М. Школьник по 
дорозі на каторгу. Омськ. 1906 р.» 
та значок і членський квиток під № 
305, виданий Всесоюзним товари-
ством політкаторжан і засланих пе-
реселенців 14 червня 1924 року 
на ім’я Марії Марківни Школьник. 
З нього довідуємося, що вона на-
родилася 1885 року (отож на час 
замаху на губернатора Хвостова 
мала 20 років), була членом партії 
соціалістів революціонерів. Відбу-
ла 9 років каторги, три місяці за-
слання, а також провела 6 років і 
чотири місяці в еміграції.

Після 1917 року Марія Школь-
ник вступила до компартії, стала 
згодом персональною пенсіонер-
кою, написала спогади «Життя ко-
лишньої терористки». Її земний 
шлях завершився у 1955 році.

Серед десятків тисяч меморій 
часів Другої світової війни, що збе-
рігаються у Чернігівському істо-
ричному музеї ім. В. В. Тарновсько-
го, увагу відвідувачів привертають 
матеріали учасника руху Опору у 
Франції Григорія Петровича Вікто-
рова. 

Григорій Вікторов народився 7 
квітня 1913 року у с. Смолянка на 
Чернігівщині, у багатодітній родині. 
Закінчивши школу, вступив до Чер-
нігівського учительського інститу-
ту, згодом опанував професію вій-
ськового льотчика. Службу прохо-
див у Читинській області.

У 1934 році одружився на ко-
ханій дівчині Ользі, з якою това-
ришували ще зі шкільних років. 25 
червня 1939 року у них народила-
ся донечка Люда. В той час Григорій 
брав участь у боях на річці Халхін-
Гол, отримав тяжке поранення і до-
вгий час лікувався в Читинському 
військовому шпиталі.

Під час Другої світової війни 
капітан Григорій Вікторов воював 
на Західному фронті. Був команди-
ром ескадрильї 32 винищувально-
го авіаполку 43 авіаційної дивізії. 
Брав участь у боях під Вязьмою і 
Смоленськом.

Восени 1941 року родина отри-
мала звістку: «…Вікторов Григорій 
Петрович був безстрашним, муж-
нім льотчиком… У листопаді 1941 
року, вступивши у нерівний бій з ні-
мецькими загарбниками, загинув 
смертю хоробрих…». А потім лист 
від командира полку А. Жукова: 
«Ваш чоловік вступив у нерівний 
бій з гітлерівцями під станцією Ва-
діно Смоленської області. Літак був 
збитий… упав на території, зайня-
тій ворогом… Поховати Григорія 
не змогли…» Так на довгі роки для 
Ольги Іванівни і рідних Григорій за-
лишився в небі Смоленщини.

Після завершення Другої світо-
вої війни дружина Вікторова з ма-
ленькою донькою повернулась у 
рідну Смолянку, згодом переїхали 
до Чернігова. Ольга Іванівна ста-
ла працювати у дошкільних закла-
дах міста. Донька Людмила здобула 
фах медика.

У 1972 році в газеті «Правда» 
була надрукована стаття «Порід-
нились під час бою». У ній йшлося 
про те, що радянські солдати Воло-
димир Бойко та Олександр Юров 
були в нацистському полоні. Ви-
рвавшись на волю, вони воювали 
у французькому партизанському 
загоні, командиром якого був ра-
дянський пілот Григорій Вікторов. 
Про цю публікацію Ольга Іванівна 
дізналась від своєї онучки Олен-
ки тільки в 1980 році. Зв’язалася з 
Володимиром Бойком, який прожи-
вав на Кіровоградщині. Зустріли-
ся – і той розповів про долю її чо-
ловіка.

Григорій Вікторов не загинув 
під час бою в небі Смоленщини. 

Його, тяжко пораненого у листопаді 
1941 року, підібрали сільські діти, 
але поліцаї з німцями знайшли Гри-
горія Петровича. Так він опинився у 
полоні на острові Джерсі у протоці 
Ла-Манш. 

Перебуваючи у полоні, Григорій 
весь час виношував план втечі. У 
1943 році полонених перевозили у 
товарному поїзді на південь Фран-
ції. Ешелон стояв у м. Ліон. Як зга-
дував В. Бойко, в той час на стан-
ції чергував літній чоловік. Почув-
ши російську мову, він підійшов до 
вагону і сказав: «Хлопці, біжіть… 
Недалеко Альпи, а там макі, пар-
тизани». Коли рушив поїзд, полоне-
ні взялися розкручувати дріт на ві-
кні, виламали пруття та всі троє ви-
стрибнули з вагону. Близько двох 
тижнів пробиралися французькою 
землею. Вдень ховались, а вно-
чі заходили в населені пункти. Так 
Григорій Вікторов (Петров, так зна-
ли його у загоні) разом зі своїми то-
варишами продовжив боротьбу в 
складі Першої Альпійської парти-
занської дивізії. Невдовзі його при-
значили командиром роти вільних 
стрільців. Воювали в департамен-
ті Дром.

25 січня 1944 року, в одному з 
боїв під Греноблем, Григорій Вікто-
ров отримав смертельне поранен-
ня. Був похований на полі бою. Піс-
ля війни прах капітана перенесли на 
кладовище у населеному пункті Вер-
куаран, а потім, за розпорядженням 
влади – на національне кладовище 
у Вієрбані, поблизу Ліона.

У 1984 році Ольга Іванівна Ві-
кторова разом з донькою відвіда-
ли Францію. Побували на могилі, 
зустрілися з людьми, які пам’ятали 
Григорія, зокрема – з партизан-
ським лікарем Клодом Бернаром, 
який останнім бачив командира 
роти 24 січня 1944 року.

Під час відвідин м. Вієрбан його 
мер Шарль Ерню вручив дружині Ві-
кторова-Петрова диплом Почесної 
громадянки міста, медаль і шов-
кову хустину, на якій в чорному об-
рамленні зображені меч, якір і про-
пелер. «Такі хустини, мадам, носять 
у нас вдови славних полеглих во-
їнів…», – сказав він. В знак вдяч-
ності Ольга Іванівна подарувала 
вишите власноруч панно.

Понад 70 років віддаляють нас 
від подій Другої світової війни в ор-
біту якої було втягнуто 80% люд-
ства, війни яка забрала життя від 
десятків мільйонів мешканців пла-
нети, в тому числі 8–10 мільйонів 
українців. Воюючи в арміях різних 
країн світу, беручи участь в Русі 
Опору, вони боролися з нацизмом. 
Серед них був і наш земляк Григо-
рій Вікторов.

Людмила ТРИКАШНА, 
старший науковий співробітник 

обласного історичного музею 
ім. В. Тарновського

Григорій Вікторов – 
учасник руху Опору у Франції
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Від долітописної епохи до наших днів. 
Чотири маршрути Чернігівщиною

Традиційні соління огірків 
ніжинці також вирішили увінчати 

у вигляді пам’ятника – льоху з діжкою 
маринованих огірків. З 2005 року він при-
крашає сквер неподалік Ніжинського кон-
сервного комбінату.

«Усі знають про Гоголя, та ніхто не роз-
повідає про першого українця, який від-
правився в навколосвітню подорож. Юрій 
Лисянський – мореплавець, який відкрив 
у 1805 році один із Гавайських островів. 
Він названий на честь ніжинця», розпові-
дає Вікторія.

У 2018 році його пам’ять вшанували 
місцеві жителі та відкрили музейну кімна-
ту «Мандрівник козацького роду» в Ніжин-
ському університеті.

«В Ніжин потрібно приїжджати, щоб по-
бачити, як виглядало типове губернське 
місто у XVIII-XIX століттях. Там досі зали-
шились будинки того часу, грецький квар-
тал, побудований діаспорою, церква Всіх 
Святих з високими колонадами в грецько-
му стилі, а також торговельні ряди губерн-
ських часів», радить Євген.

Остання зупинка – місто Батурин. 
Його називають гетьманською столицею, 
адже у період 1669-1708 році місто було 
резиденцією гетьманів Дем'яна Ігнатови-
ча, Івана Самойловича та Івана Мазепи. З 
1750 року в місті жив останній гетьман – 
Кирило Розумовський.

Зараз Батурин відомий своїм Націо-
нальним історико-культурним заповід-
ником «Гетьманська столиця».

Серед головних пам’яток:
Цитадель Батуринської фортеці.

Палац гетьмана Кирила Розумовсько-
го (на фото).

Будинок генерального судді Василя Ко-
чубея.

Воскресенська церква, усипальниця 
Кирила Розумовського.

У Батурині розвинена туристична 
інфраструктура: кафе, готелі, пам’ятки. 
Приїжджати туди варто також зара-
ди природи та краєвиду на річку Сейм.

Тростянець – Качанівка – 
Сокиринці

Усі три селища розташовані на півдні 
області.

Перша зупинка – Дендрологічний 
парк «Тростянець». Загальна площа – 204 
гектари. Його створили у ХІХ столітті за ко-
шти українського мецената Івана Скоро-
падського.

Парк доглянутий: має стежки для ту-
ристів, місця для відпочинку та різновид 
рослин, про які в деталях розповідають 
місцеві екскурсоводи.

Неподалік від Тростянця розташоване 
селище Качанівка, відоме величною сади-
бою на річці Смош. Це приваблива локація 
для зйомок. Зокрема саме там знімали се-
ріал «Кріпосна» та низку інших кіно- та те-
лестрічок.

Перший власник садиби – президент 
Малоросійської колегії і генерал-губер-

натора Малоросії граф Петро Рум'янцев-
Задунайський. У 1808 році він продав 
свою резиденцію родині поміщика Григо-
рія Почеці. Проте найвідомішим власни-
ком став син його дружини від першого 
шлюбу – меценат Григорій Тарновський. 
Понад 70 років садиба належала родині 
мецената. Її активно перебудовували.

У Качанівці відпочивали Тарас Шев-
ченко, Микола Гоголь, Михайло Глінка, 
Марко Вовчок та Ілля Рєпін.

У 1897 році садиба переходить до рук 
цукрозаводчика Павла Харитоненка. Па-
лац перебудували. Національний істори-
ко-культурний заповідник «Качанівка» 
має в своєму складі об`єкти: Палац, «Ін-
тимний скверик», Альтанка Глінки, Човно-
ва пристань, Арковий місток, Георгіївська 
церква, «Зелена» альтанка, Дуб Гоголя і Га-
лявина Шевченка у величезному парку ма-
єтку.

У селищі Сокиринці вхід в Архітектур-
но-парковий комплекс безкоштовний. 
Його історія почалась у 1823 році. Помі-
щик Павло Галаган спорудив в селищі па-
лац на 60 кімнат з високим куполом. На-
вколо палацу облаштований парк з аль-
танками (427 га), церквою, греблею та 
Красним і Готичним містками. У палаці 
була галерея, а також діяли театр і хор. За-
раз на території палацу діє Професійний 
аграрний ліцей.

Седнів – Вишеньки – 
Новгород-Сіверський

Чернігівська область велика, тому на 
деякі маршрути варто виокремити понад 
три дні. Один з них – до Новгород-Сівер-
ського. Туди можна потрапити одразу з Ки-
єва. Відстань – 326 км. Проте краще спла-
нувати свій маршрут з Чернігова, адже до-
рогою до Новгород-Сіверського є чимало 
цікавих місць.

Перша зупинка – смт Седнів. Розташо-
ване лише за 28 км від Чернігова. Його іс-
торія сягає долітописної доби. Прогулюю-
чись містом, можна побачити ряд курганів. 
Під час розкопок у ХІХ столітті в одному з 
них знайшли предмети скіфських часів, 
а також вироби з золота, срібла і бронзи 
давньослов’янських поселень.

У часи Київської Русі у тодішньому місті-
фортеці Сновськ у 1068 році князь Святос-
лав розбив половців. У XVII столітті Седнів 
став осередком чернігівських полковни-
ків Лизогубів. До нащадка родини Андрія 
Лизогуба приїжджав Тарас Шевченко. Са-
диба Лизогубів залишилась до наших днів. 
Нині це Історико-культурний заповідник 
«Садиба Лизогубів». До нього входять та-
кож Кам’яниця Лизогуба та альтанка Глі-
бова, яка височіє над річкою Снов.

Також у містечку є Воскресенська 
церква – усипальниця Лизогубів, Георгіїв-
ська церква, де знімали ключовий епізод 
радянської стрічки «Вій».

«Для поціновувачів верхової їзди в міс-

течку працює «Седнівський кінний двір». 
Там можна скуштувати страви, приготова-
ні в печі, покататися на конях та замовити 
екскурсію містом», радить Євген.

Наступна зупинка – селище Ви-
шеньки. У селищі розташований Палац 
Рум’янцева-Задунайського. 

Прогулятися територією навколо сади-
би можна. А от щоб зайти всередину, по-
трібно домовлятися заздалегідь про екс-
курсію.

Селище Вишеньки розташоване біля 
Мезинського національного природни-
чого парку. До його складу входять ланд-
шафтні, лісові та ботанічні заказники. Го-
ловна пам’ятка цього місця не природна, 
а археологічна.

На території парку розташована Ме-
зинська палеолітична стоянка, де прожи-
вали кроманьйонці доби пізнього палеолі-
ту. Усі знахідки тієї доби розташовані в ар-
хеологічному музеї селища Мезин.

Дорогою до Новгород-Сіверського 
зробіть ще одну зупинку біля селища Пу-
тивськ.

«Путивський крейдяний кар’єр вважа-
ють найбільшим місцем покладів крейди», 
розповідає Вікторія.

Остання точка подорожі – Новгород-
Сіверський. Головна принада міста – му-
зей-заповідник «Слово о полку Ігоревім». 
Це комплекс усіх пам’яток, саме:

Спасо-Преображенський монастир, 
за легендою, заснований князем Мстис-
лавом Володимировичем у 1033 році. У 
комплекс монастиря входять церква Пе-
тра та Павла, Спасо-Преображенський со-
бор (на фото), келії, покої настоятеля з Іл-
лінською церквою, бурса, надбрамна ве-
жа-дзвіниця та оборонні вежі і стіни. На 
території монастиря діє музей «Слово о 
полку Ігоревім».

Замкова гора на березі Десни. Саме 
звідси у 1185 році відправлявся у похід на 
половців князь Ігор Святославович.

Свято-Успенський собор. Його поча-
ли будувати під керівництвом гетьмана 
Дем'яна Многогрішного.

Тріумфальна арка, побудована на 
честь приїзду імператриці Катерини ІІ.

Торгові склади – будівля в стилі класи-
цизму, яка нині виконує роль торговельно-
го закладу.

«Місто дуже колоритне. А окрім 
пам’яток, туди варто їхати за чудовими 
краєвидами Десни», радить Євген.

Славутич – Любеч – 
Олешки – Добрянка

Перша зупинка – наймолодше місто 
України Славутич. Адміністративно воно 
належить Київській області, територіаль-
но розташоване в Чернігівській.

Його заснували у 1986 році, після ка-
тастрофи на Чорнобильській АЕС. 

«Місто будували жителі восьми радян-
ських республік. Робітники з України, Лит-
ви, Естонії, Латвії, Грузії, Азербайджану, 
Вірменії та Росії привозили власні буд-

матеріали та будували квартали за свої-
ми регіональними традиціями. Тому Сла-
вутич – це музей радянської архітектури. 
Кожен квартал відрізняється своїм сти-
лем», пояснює Вікторія.

Саме місто розташоване в оточенні лі-
сів та маленьких озер..

Повернемося в часи Київської Русі. 
Наступна зупинка – селище Любеч, зга-
дане в «Повісті минулих літ». У 882 році ки-
ївський князь Олег захопив його та при-
значив свого посадника. У 1097 там від-
бувся Любецький з'їзд князів Русі за іні-
ціативи Володимира Мономаха. На з'їзді 
князі домовилися припинити міжусобні 
війни та проголосили засаду вотчиннос-
ті – кожен князь мав володіти лише зем-
лями свого батька. На Замковій горі, 
яка височіє над Дніпром, розташований 
пам’ятник Любецькому з’їзду. На ньому 
зображені князі, що брали участь в події, 
та літописець.

Також Любеч пов’язаний з постаттю 
Антонія Печерського – засновника Киє-
во-Печерської лаври. Це його рідне міс-
то. У юнацтві він викопав печеру, де мо-
лився на самоті. Зараз в Любечі відкриті 
дві його печери – Дальня та Ближня. Про-
те більшість ходів досі залишаються зава-
леними.

Після насичення історичними факта-
ми відправляйтеся в село Олешня. Голо-
вна принада – Блакитні озера, популяр-
не місце відпочинку серед жителів Чер-
нігова. Є три озера – Блакитне, Чорне та 
Смарагдове. Це кар’єри, де раніше добу-
вали кварцовий пісок. Саме через його 
поклади вода має такий чистий блакит-
ний колір.

Довкола озер – сосновий ліс з облад-
наними базами відпочинку та кафе. Також 
можна зупинитись на ночівлю в наметах.

Також рекомендуємо прогулятися се-
лом та поспілкуватися з місцевими жите-
лями. По-перше, вони мають унікальний 
діалект, адже від селища до білорусько-
го кордону – 30 км. По-друге, майже всі 
будинки зберегли унікальне дерев’яне 
різьблення, притаманне Чернігівській 
області.

Остання зупинка – селище Добрянка, 
на кордоні з Білоруссю. Це поселення ста-
рообрядців.

«У селищі проводять тематичні екскур-
сії, розповідаючи про побут та звичаї ста-
рообрядців. Там досі працює церква Свя-
того славного великомученика Димитрія 
Солунського, а також збереглось безліч 
дерев’яних будинків з віконним різьблен-
ням», розповідає Вікторія.

***
Чернігівська область – це маши-

на часу, де від Київської Русі до сучасної 
України лише декілька кілометрів. У яку 
би сторону Чернігівщини ви би не поїхали, 
буде цікаво та колоритно.

Альона НИЗОВЕЦЬ,
журналістка LIGA.Life

29. 05. 2021

Фото Іван та Вікторія Ворошилови

Фото: depositphotos.com
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У світі цікавого

Якщо ненароком поставили жирну пляму на шпалери, 
швидше натріть їх крейдою, залиште на деякий час, а потім 
протріть вологою тканиною.

Щоб гудзики не відривалися під час прання, застеб-
ніть їх і виверніть річ навиворіт. Потім можна відправляти річ 
у пральну машину.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 У житті можна по-
кладатися лише на самого 
себе, та й то не раджу. (Т. 
Байнар).

 Позичати гроші по-
трібно лише у песимістів, 
вони заздалегідь знають, 
що їм не повернуть. (Т. Бай-
нар).

 У порожню голову 
входить все, а виходить з 
неї ще більше. (В. Гжегор-
чик).

 Удар долі в лоб озна-
чає, що не подіяли її стуса-
ни в зад. (А. Підводний).

Було колись...
Французький міністр 

закордонних справ в уряді 
Наполеона князь Талейран 
був видатним політиком, 
але абсолютно безприн-
ципною людиною. Сучас-
ники говорили про нього: 
«Він продає всіх, хто його 
купує». 

У короля Іспанії Аль-
фонсо був відсутній музич-
ний слух, тому йому служи-
ла спеціальна людина – 
гімновик. Він повідомляв 
короля, коли заграють 
гімн, оскільки сам монарх 
відрізнити його від іншої 
музики не міг.

Середньовічний китай-
ський імператор Цяньлун 
заборонив поетам писати 
сумні вірші. За них автор 
міг навіть бути страчений. 
То ж поетам залишалося 
писати лише бадьорі вірші 
про владику і його державу. 

Куточок 
гумору

Показання на суді зви-
нуваченого у хуліганстві: 
«Приходжу додому, у дру-
жини щойно був коханець, 
дивлюся у вікно – тікає, ну, 
я за тумбочку і кидаю в пад-
люку.»

Показання потерпіло-
го: «Біжу, займаюся собі 
спортом, і тут бах – тумбоч-
ка на голову.»

Показання свідка: «Си-
джу я, значить, в тумбочці ...»

☺ ☺ ☺
Стає мужик іншому на 

ногу в автобусі.
– Ой вибачте!
– Ти що, інтелєгент?
– Ні, таке ж бидло як і ви!

☺ ☺ ☺
Купила чай. На упаков-

ці читаю: «За рецептами ко-
ролівського двору. Вироб-
ник: Житомир». Цікаво, хто 
зараз король у Житомирі?

☺ ☺ ☺
Якщо ви самотні, то по-

дивіться на ніч фільм жахів. 
Тоді вам буде здаватися, що 
в хаті ще хтось є.

☺ ☺ ☺
Поки стояв у черзі до 

психіатра за довідкою, що 
не перебуваю на обліку, так 
знервувався, що поставили 
на облік.

Корисні порадиКорисні поради

 Найдовша на планеті ущелина – Гранд-Каньйон у 
США. Річка Колорадо має довжину 2500 км. На своєму шляху 
вона протікає також через північно-східну частину штату Арі-
зона. Саме тут водний потік протягом 350 кілометрів пробив 
собі дорогу у високих стрімких скелях. Ширина ущелини ко-
ливається від 6 до 30 кілометрів.

 А найглибша у світі ущелина знаходиться в горах 
Перу. Це Ель-Каньйон де Колка. Її глибина доходить до 3223 
метрів.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/

придбати букіністичну літературу: книги з історії, 
філософії, класику зарубіжну та українську 
(розстріляне відродження, діаспорних пись-
менників), сучасну українську літературу, 
фентезі, фантастику. Російську класику та 
соцреалізм не пропонувати. 

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

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

цію/
орії, 

Цікаве по планетіЦікаве по планеті

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
17 – «Наше містечко».
18 – «Небезпечні зв̀ язки».
19 – «Вій. Докудрама».
25 і 26 – «Загадкові варіяції»
27 – Концертна програма до закриття сезону. 

 Обласний Філармонійний центр
«Сіверські музичні вечори». XX Міжнародний фестиваль 

класичної музики. 17 червня. 19.00: Концертний зал музичної 
школи №1 імені С.Вільконського. 18 червня. 19.00: Філармонія. 

Національний заповідник 
«Чернігів стародавній»

Музейні експозиції (Колегіум, Борисоглібський собор, Анто-
нієві печери) працюють щодня, з 10.00 до 18.00 (без перерви). 
На замовлення – оглядові екскурсії по території заповідника та 
Чернігову.

Неправильно Правильно

Прийшов час Настав час

Прикласти зусилля Докласти зусиль

Примірні вправи Типові вправи

Принесли шкоду Завдали шкоди

Присвоїти звання Надати звання 

При сприянні За сприяння

«Коли ти одягнений добре, інші помічають 
тебе, коли погано – твій одяг», говорила непо-
вторна Коко Шанель. Одяг – важлива скла-
дова нашого образу. Будь-який огріх у ньому 
може зіграти не на вашу користь, особливо, 
коли мова йде про першу зустріч або ділове 
спілкування.

Ось правила, дотримуючись яких, ви за-
вжди будете виглядати гарно.

 Середній ґудзик піджака застібається за-
вжди, верхній – за бажанням, нижній – ніколи.

На сорочці або блузці можна розстебнути 
не більш як 2 верхні ґудзики.

Поєднуйте сережки з браслетом, а намис-
то або кулон – з каблучкою. 3 або 4 предмети 
в одному образі – це перебір.

Кінець краватки повинен доходити до лінії 
пояса штанів або трішки закривати її.

Якщо ви одягаєте сорочку без піджака, 
краватка не потрібна.

Або міні, або декольте. Те й інше в одному 
вбранні виглядає вульгарно.

Виріз офісної блузки повинен бути не глиб-
ше 10 см від ключиці.

Офісна блузка без рукавів повинна закри-
вати плечі. Лямки-«спагетті» у діловій обста-
новці неприпустимі.

Якщо ви заправляєте сорочку в штани, 
обов’язково одягайте попругу.

Попругу бажано поєднувати за кольором з 
черевиками.

Всі видимі ярлички на одязі необхідно зрі-
зати.

Шкарпетки повинні бути досить довгими, 
щоб з-під штанів не виднілися голі ноги, коли 
ви сідаєте.

«По одежці зустрічають»
Будьте завжди елегантні

В одному з міст 
Румунії – безкоштовний 
проїзд за 20 присідань

У місті Клуж-Напока запустили 
безкоштовний проїзд в громадсько-
му транспорті. Заплатити за поїздку 
можна 20-ма присіданнями. Спеці-
альний автомат відстежує дії люди-
ни, і якщо всі умови були виконані 
– видає квиток. Таким чином жителі 
і гості міста можуть кожен раз еко-
номити 50 євроцентів, а заодно і за-
йматися зарядкою.

Чоловік повернув 
гаманець, 

загублений 20 років тому: увесь 
час він лежав у кущах біля бару

У 2001 році Раян Сеймур із шот-
ландського графства Файф був на 
вечірці у барі та загубив свій гама-
нець. Проте, нещодавно випадко-
вий перехожий знайшов гаманець 
неподалік від того самого місця. у 
кущах біля бару і приніс його до від-
ділку поліції. 

Раян Сеймур забрав свій гама-
нець з відділку. Він був неабияк зди-
вований, адже всередині досі були 
його банківські картки та докумен-
ти. Зникла лише готівка – 60 фунтів 
стерлінгів.

Цією історією Раян поділився у 
твітері. Він опублікував світлину га-
манця з документами. На фото у по-
свідченні йому 17 років, а зараз – 
вже 37.

За кілька днів Раянові написав 
чоловік на ім'я Пітер, який знайшов 
гаманець і передав його поліції. 
Грошей уже не було, все інші вціліло.

Дивовижні кадри
Іноді виходять не-

сподівані фото і зовсім 
не зрозуміло, що на них 
зображено насправді. 

OBOZREVATEL зі-
брав знімки, де не-
має магії і спецефек-
тів, адже камера бачить 
картинку інакше, ніж 
людське око.

До ірландської бібліотеки повернули 
книгу, взяту 64 роки тому

До бібліотеки міста Монахан нещодавно повернули 
книгу, прострочену аж на 64 роки. 

Книгу Гілера Беллока «Жива огорожа та кінь» взяли 
в бібліотеці взимку у далекому 1957 році. Відвідувач так 
«зачитався» твором, що повернув книгу аж наприкінці 
травня 2021 року. 

Проте штраф недбайливому читачеі не загрожує. У 
2019 році бібліотека анулювала всі прострочені платежі 
за затримку книг. А якби в установі й досі дотримувались 
курсу 1957 року, то за таке порушення мала б виписати 
штраф у 2 тисячі доларів. 

У відомій казці Андерсена про голого ко-
роля шахраї-кравці розікрали тканини, з яких 
взялися пошити монарху новий одяг. Тоді вони 
випустили короля голим на люди і заявили, що 
він у красивому одязі. А хто цього не бачить, 
той дурень. Всі люди почали хвалити новий 
одяг. І лише маленький хлопчик сказав знаме-
ниту фразу: «А король же голий».

Схоже, віртуальні «невидимі» речі і далі іс-
нують, особливо для багатих колекціонерів з 
причудами. 

Італійський художник Сальваторе Гаран 
зміг продати невидиму «скульптуру» за 15 ти-
сяч євро. Вона отримала назву «Я є». 

Роботу продали на аукціоні, який органі-
зував один з небагатьох італійських аукціон-
них будинків, які займаються виключно сучас-

ним мистецтвом. Доказом того, що покупець 
придбав не просто повітря, а твір мистецтва, 
служить сертифікат. У ньому прописані права 
власності на нематеріальну «скульптуру».

Гаран заявив, що його робота поміститься 
тільки в приватному будинку. Щоб її постави-
ти, треба звільнити на підлозі простір 1,5 х 1,5 
метра. Також художник заявив, що порожнеча 
- це простір, наповнений енергією. 

Художник уже представляв на аукціоні поді-
бні роботи, в 2020 році. Тоді Гаран представив 
у Мілані свою нову роботу «Будда в споглядан-
ні». Вона теж була невидимою. У профільному 
виданні Італії з мистецтва і культури відзначили: 
роботи цього художника унікальні тим, що не мо-
жуть бути скопійовані. Також вони не мають нія-
кого впливу на навколишнє середовище.

Дівчата демонструють 
акробатичні трюки

Столичний вокзал з висоти пташиного польоту 
нагадав величезне місто з хмарочосами

Італійський художник продав невидиму 
«скульптуру» за 15 тисяч євро


