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Події і коментарі

Наступний номер газети вийде 

7 жовтня

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

86514

Оголошена передплата 
на нашу газету на 2022 рік
Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатна ціна мінімальна:
16 гривень на місяць.

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!

Вшанували пам'ять 
жертв Голодомору 

1932-1933 років 
в Україні

Володимир Зеленський і 
його дружина Олена Зелен-
ська в перший день візиту, 
31 серпня, відвідали Мемо-
ріал жертвам Голодомору 
1932-1933 років в Україні, 
відкритий у листопаді 2015 
року в центрі Вашингтона. 
Глава держави з дружиною 
поклали символічні сніпки 
пшениці до підніжжя Меморі-
алу. Пам'ять жертв вшанува-
ли члени офіційної делегації 
України.

Голова Крайового коміте-
ту США з визнання Голодомо-
ру 1932 – 1933 років геноци-
дом українського народу Ми-
хайло Савків та автор проекту 
Меморіалу архітектор Лариса 
Курилас ознайомили Володи-
мира Зеленського з історією 
створення пам’ятника.

 

Підписано угоду 
співпраці України 
та США у сфері 

оборони й безпеки
У присутності Президен-

та Зеленського було підпи-
сано низку угод щодо стра-
тегічного оборонного парт-
нерства, науково-технічно-
го співробітництва, безпеки 
космічних польотів, захисту 
інформації, а також прикор-
донної безпеки.

Зокрема, укладено рам-
кову угоду між Міністерством 
оборони України та Мініс-
терством оборони Сполуче-
них Штатів щодо стратегічних 
основ оборонного партнер-
ства, яка забезпечує міжна-
родно-правову підтримку з 
боку США суверенітету Украї-
ни, сприяє набуттю Україною 
членства в НАТО.

Крім того, підписано Ме-
морандум про взаєморозу-
міння між Державним кос-
мічним агентством України 
та Космічним командуванням 
Міністерства оборони США 
щодо співпраці у сфері кос-
мічних польотів.

Також у Вашингтоні було 
укладено угоду між Адміні-
страцією Державної служби 
спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України та 
Державним департаментом 
Сполучених Штатів Америки 
про встановлення лінії захи-
щеного зв’язку. Документ пе-
редбачає наявність лінії за-
хищеного зв’язку, забезпечує 
стабільний спеціальний ка-
нал комунікації між Україною 
та США.

Державна прикордон-

на служба України та Мит-
на та прикордонна служба 
США уклали угоду між уряда-
ми країн щодо використання 
інформації про тих, хто подо-
рожує.

Зустріч 
з міністром 

оборони США
Володимир Зеленський 

провів зустріч з міністром 
оборони США Ллойдом Ості-
ном. Глава нашої держави 
висловив співчуття у зв’язку 
із загибеллю американських 
військовослужбовців унаслі-
док теракту в Кабулі. 

Володимир Зеленський 
запевнив, що Україна є й 
залишатиметься на одно-
му боці зі Сполученими Шта-
тами в захисті свободи та 
демократії.

Міністр оборони США ви-
словив підтримку прагнення 
України до набуття членства 
в НАТО.

Президент та міністр обо-
рони США також обговорили 
перспективи розвитку співп-
раці з метою протидії агре-
сивній політиці Росії в Азов-
сько-Чорноморському регіо-
ні та гарантування свободи 
судноплавства в міжнарод-
них водах.

Президент подякував 
американській стороні за лі-
кування та реабілітацію укра-
їнських військових і ветера-
нів. Україна розраховує на 
підтримку США у розбудові 
мережі лікувально-реабіліта-
ційних центрів для наших за-
хисників.

Президент 
у Вашингтоні 
презентував 

План трансформації 
України

Володимир Зеленський 
взяв участь у презентації 
Плану трансформації Укра-
їни. Захід відбувся в будівлі 
Національної бібліотеки Фре-
да Сміта з вивчення спадщи-
ни Джорджа Вашингтона.

Виступаючи перед пред-
ставниками провідних амери-
канських аналітичних центрів 
і журналістами, глава держа-
ви зазначив, що його візит до 
США відбувається в особливий 
для України час. «Усі ці зміни 
відбуваються в умовах війни. 
Безпека залишається ключо-
вим викликом для України. А 
повне відновлення суверені-
тету й територіальної ціліснос-
ті України є ключовою метою».

«Ми маємо чітке бачення, 
якою має стати Україна через 
п'ять-десять років. Це амбіт-
ний План трансформації на-
шої держави».

«Закладені в плані по-
над 80 проектів – це амбіт-
ні проекти на загальну суму 
277 мільярдів доларів. Вони 
передбачають фінансування 
коштом державного бюдже-
ту України, а також залучен-
ня програм міжнародної до-
помоги, кредитів, інвестицій».

Відвідали маєток 
першого Президента 

США Джорджа 
Вашингтона

Володимир Зеленський і 

його дружина Олена відвіда-
ли Маунт-Вернон – маєток 
першого Президента Сполу-
чених Штатів Америки Джор-
джа Вашингтона. Перша 
леді повідомила про запуск 
тут україномовного аудіогі-
да – 31-го у межах її проек-
ту. Українська стала шостою 
іноземною мовою, яка зву-
чатиме в Маунт-Верноні. «Я 
знаю, як відгукуються про це 
українці, як їм подобається, 
коли у Європі, в інших части-
нах світу з'являються украї-
номовні аудіогіди. І ось має-
мо перший аудіогід у Сполу-
чених Штатах Америки», на-
голосив глава держави.

Територія садиби склада-
ється з історичних будівель, 
плантацій та садів. Маєток 
оточує низка туристичних 
маршрутів та оглядових май-
данчиків. Однією з основних 
будівель є музей та освітній 
центр, де можна побачити 
зброю, одяг і предмети побу-
ту першого Президента США. 
Також на території розташо-
вана Національна бібліотека 
імені Фреда В. Сміта, що за-
ймається дослідженням жит-
тя Джорджа Вашингтона. На-
разі маєток належить Спіл-
ці жінок США, яку створила 
Анна Памела Каннінгем по-
над 150 років тому задля збе-
реження спадщини маєтку.

Олена Зеленська роз-
повіла про зв’язок першо-
го Президента США із сучас-
ною Україною, Посольство 
України нині розташова-
не в будинку Фореста-Мар-
бері. Саме там у 1791 році 
Джордж Вашингтон підписав 
угоду про передачу амери-
канському уряду земель для 
заснування столиці країни – 
міста Вашингтона.

Мережа україномовних 
аудіогідів – частина проекту 
культурної дипломатії, який 
реалізує перша леді України. 
Сьогодні україномовні аудіо-
гіди працюють у Лондонсько-
му Тауері, Версалі, галереї 
Альбертіна, палаці Долма-
бахче, Музеї Ваза та інших 
провідних інституціях світу.

Слід додати. що в меж-
ах цього ж візиту Олена Зе-
ленська ініціювала підписан-
ня меморандуму про роботу 
над двома україномовними 
аудіогідами також з музей-
ним комплексом «Музей об-
разотворчого мистецтва Сан-
Франциско». За планом, до кін-
ця року в залах Музею де Янга 
та Музею Почесного легіону, 
що входять до складу комплек-
су, можна буде послухати 
екскурсії українською 
мовою.

Україна – Америка
Візит Президента України Володимира Зеленського до США 

Протягом найближчого тижня ви ще зможете 
передплатити газету на жовтень і загалом чет-
вертий квартал 2021 року.

25 років гривні: знецінення 
через ріст цін і тарифів

2 вересня 1996 року стало днем народження на-
ціональної валюти Української держави – гривні. Це 
дуже важлива подія для будь-якої країни. Однак, цей 
ювілей пройшов якось непомітно. Може, через те, 
що, на жаль,  за цей час,  через інфляцію,  гривня по-
дешевшала по курсу до долара США аж у 15 разів!  І 
все це – від зростання цін на товари і  тарифів на по-
слуги. 

Але спершу про те, що за чверть століття (!)  укра-
їнці, принаймні масово, так ще й не навчилися на-
зивати свою національну валюту, гривню – 
гривнею.
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Бліц-інформ
Обладміністрація та 
компанія «Лайфселл»: 
співпраця для розвитку 
зв’язку та Інтернету
Голова облдержадміністрації В’ячеслав 

Чаус та головний виконавчий директор 
ТОВ «Лайфселл» Ісмет Язиджи підписали 9 
вересня Меморандум про взаєморозумін-
ня. Мета – покращення мобільного зв’язку, 
покриття території області швидкісним Ін-
тернетом, в тому числі соціальних об’єктів, 
автомобільних доріг, туристичних об’єктів.

Чаус подякував компанії «Лайфселл», 
що вона першою відгукнулася на цю про-
позицію облдержадміністрації, запросив 
для співпраці інших операторів. 

Язиджи зазначив: «Цього року ми зна-
чно розширили покриття швидкісним мо-
більним зв’язком на Чернігівщині. Зв’язок 
4G з’явився у 144 населених пунктах об-
ласті, де проживає близько 44 тисячі лю-
дей. Тепер же ми маємо можливість зроби-
ти ще більший внесок у розвиток сучасних 
технологій в області.»

До кінця року компанія «Лайфселл» пла-
нує охопити технологією 4G 302 населених 
пункти області, а у 2022 – 2023 роках — 
додатково побудувати 20 нових базових 
станцій. Відтак орієнтовно буде досягну-
то покриття 95% площі Чернігівщини. Нині 
системою рухомого мобільного зв’язку чет-
вертого покоління (4G) охоплено 65% тери-
торії.

За участі посла Чехії 
відкрили еко-майстерню 
з переробки пластику
Громадська організація Еко Місто від-

крила таку першу майстерню в Черніго-
ві. З пластикової вторсировини за допо-
могою сучасного устаткування можна по-
дрібнити і повторно використати пластик: 
виготовляти декоративні вироби, посуд, 
пластини і блоки, запчастини для електро-
транспорту. В рамках проекту передбача-
ється встановлення контейнерів для зби-
рання пластику у школах міста. Під час від-
криття майстерні активісти продемонстру-
вали можливості обладнання та провели 
майстер-клас для гостей заходу. 

На прес-брифінгу Радек Матула, Над-
звичайний і Повноважний Посол Чесь-
кої Республіки в Україні, підкреслив важ-
ливість підтримки екологічних ініціатив 
з боку Міністерства закордонних справ 
Чеської Республіки: «Із організацією «Еко 
Місто» ми співпрацюємо третій рік поспіль, 
підтримуємо ідеї чернігівців».

Олег Новомлинець, ректор Національ-
ного університету «Чернігівська політехні-
ка», нагадав, що очолюваний ним заклад 
підписав угоду про співпрацю й розвиток 
екологічних ініціатив з ГО «Еко Місто» на-
прикінці 2020 року. Еко-активісти спіль-
но з університетом заснували лаборато-
рію. Сергій Безбородько, керівник ГО «Еко 
Місто», зазначив, що ідея стала можлива 
завдяки і збору благодійних внесків. «Ми 
провели навчання еко-менторів і еко-бло-
герів, підготували цікаві уроки для дітей».

Вакциновано 15,6 % 
населення області
Станом на 13 вересня в області щепле-

но (по першрму і другому разу) 287147 лю-
дей (35,2% від кількості населення . З них 
повністю щеплені, тобто двома дозами, 
127215 людей (15,6% населення. ).

За даними МОЗ, для вироблення колек-
тивного імунітету від коронавірусу необхід-
но вийти на рівень 75-80% вакцинованих 
від кількості населення. Тож вакцинуйтеся! 

Майже половину усіх подат-
кових надходжень до місцевих 
бюджетів області за 6 місяців 
року склали доходи малого та 
середнього бізнесу, а це більше 
півтора мільярда гривень.

Сприяє розвитку підпри-
ємництва обласна Програма 
розвитку малого і середньо-
го підприємництва на 2021-
2027 роки. Окрім того, в облас-
ті активно функціонує понад 40 
суб’єктів інфраструктури під-
тримки бізнесу. У двох з них се-
ред засновників є Чернігівська 
ОДА: це Регіональний фонд під-
тримки підприємництва по об-
ласті та Агенція регіонального 
розвитку області.

Найближчим часом за ра-
хунок коштів державного бю-
джету, отриманих від Європей-
ського Союзу, запланована 
реалізація проєкту «Розвиток 

хаб–системи підтримки підпри-
ємництва, інновацій та стар-
тапів в Чернігівській області». 
Він передбачає створення ме-
режі центрів підтримки підпри-
ємництва в новостворених ра-
йонах та посилення інституцій-
ної спроможності Агенції регіо-
нального розвитку області.

У переддень професійного 

свята Дня підприємця, 4 верес-
ня в обласному центрі під гас-
лом «Будь патріотом – купуй рід-
не» пройшов п'ятий фестиваль 
підприємництва, бізнес-фест 
«Разом до успіху». Фестиваль 
спрямований на підтримку міс-
цевих виробників та популяри-
зацію підприємництва.

Більше сотні підприємств та 

установ Чернігівщини презен-
тували свою продукцію та по-
слуги, ділилися результатами ді-
яльності та змагалися за звання 
кращого підприємця у різних но-
мінаціях.

Дійство стартувало у цен-
тральному парку культури і від-
починку, звідки святковою ка-
валькадою його учасники про-
йшли до центральної алеї міста 
на якій було встановлено сцену. 

Кращих підприємців приві-
тали та вручили відзнаки голо-
ва обласної ради Олена Дми-
тренко, заступник голови об-
лдержадміністрації Дмитро Іва-
нов, міський голова Владислав 
Атрошенко. Присутні оглянули 
виставку-ярмарок «Бізнес Чер-
нігівщини. Продовжив програму 
заходу святковий концерт ар-
тистів обласного філармонійно-
го центру.

Для ефективнішої співпраці 
з відвідувачами  ми розробили 
новий офіційний веб-сайт Наці-
онального історико-культурного 
заповідника «Гетьманська столи-
ця» в Батурині. Реалізація цього 
проєкту стала можлива завдя-
ки благодійним коштам Коно-
топської благодійної організації 
«Світанок». Щиро дякуємо за фі-
нансову підтримку в розмірі 100 
000 гривень.

Сучасний, двомовний сайт 
зрозуміло та легко надає ви-
черпну інформацію для різної ау-
диторії – дітей, молоді, дорослих, 
людей похилого віку та інозем-
них відвідувачів.

Сайт містить професійні фото 
об’єків заповідника, короткий 
опис закладу та кожного музею, 
надає контактну та туристичну ін-
формацію. У нас з’явився новий 
окремий розділ «Для дітей», де де-
тально описано екскурсії, квести 
та конкурси в заповіднику. 

Новий сайт знайомить з по-
слугами та поліграфічною про-
дукцією «Гетьманської столиці» 
й надає можливість замовити 
і оплатити їх онлайн! Ми одні з 
перших, хто впровадив автома-

тизовану систему продажу квит-
ків та інтернет-магазин закладу. 
Замовити екскурсію по об’єктах 
заповідника чи придбати друко-
вану продукцію стало простіше 
та швидше. Потрібно лише зайти 
на сайт, перейти за посиланням 
«Онлайн каса», здійснити опла-
ту, зберегти надісланий електро-
нний квиток на ваш гаджет та від-
відати «Гетьманську столицю»!

Зараз новий сайт «Гетьман-
ської столиці»: інформативний 
– кожен відвідувач знайде для 
себе необхідний контент; при-
вабливий – цікаво, доступно 
оформлений дизайн; адаптова-
ний до різних пристроїв – план-
шетів, смартфонів, ноутбуків та 
настільних комп’ютерів.

Тож, переходьте за посилан-
ням https://www.baturin-capital.
gov.ua, дізнавайтеся потрібну вам 
інформацію та обов’язкового від-
відайте Національний заповідник 
«Гетьманська столиця» в славет-
ному Батурині! 

Оксана ЛОМКО, 
старший науковий співробіт-

ник відділу історії Гетьманства 
НІКЗ «Гетьманська столиця»

Другу річницю військової частини 3082 відзначили в Чернігові – 
місті її постійної дислокації. З цієї нагоди 2 вересня на території час-
тини пройшло урочисте шикування особового складу. 

Захід розпочався з хвилини мовчання за загиблими захисника-
ми України у ході російсько-української війни. Привітали з днем на-
родження нацгвардійців та вручили їм заохочення командир части-
ни 3082 підполковник Ігор Оринко, заступник голови облдержадмі-
ністрації Жанна Шерстюк, перший заступник голови облради Ніна 
Лемеш, представник міської ради Андрій Ткач, представник опера-
тивного командування «ПІВНІЧ» підполковник Юрій Гриськов, голова 
громадської організації «Єдина родина Чернігівщини», батько заги-
блого бійця, майора Національної Гвардії України Андрія Шанського 
полковник Микола Шанський та інші.

Службу Божого благословення та освячення особового складу на 
ратну службу відправив капелан отець Євген. 

Завершилися урочистості музичним привітанням від артистів  фі-
лармонійного центру.

На фото: військові з артистами центру. 

Чемпіонат України з фут-
болу, прем`єр-ліга. 7 тур. 12 
вересня, Полтава. «Ворскла» 
– «Десна» – 2:2.

Після двотижневої пере-
рви на матчі збірної України, 
чемпіонат відновився. Обидві 
команди прагнули реабіліту-
ватися після поразок у попе-
редньому турі. Але якщо пол-
тавці мінімально 0:1 програ-
ли «Зорі», то «Десна» програла 
0: 4 на власному полі одному з 
аутсайдерів «Вересу». А перед 
цим був програш з тим же ра-
хунком, хоч і діючим чемпіонам 
і лідерам турніру динамівцям. 

І це після унікального дня 
нас старту - 4 перемоги в 4 ту-
рах! Цей старт все ж залишав 
нас у групі лідерів, на 4 місці, 
а господарі матчу, відстаючи 
всього на очко, йшли слідом. 
Звідси і напруга та значення 
матчу, який прогнозовано став 
центральним у турі, найбільш 
бойовим, красивим. 

Наш головний тренер 
Олександр Рябоконь виста-
вив доволі несподіваний стар-
товий склад. У ворота вийшов 
наш другий голкіпер Роман 
Мисак, новобранець коман-
ди, який не грав у попередніх 
турах. Очевидно, дали пере-
почити основному воротаре-
ві Ігорю Литовці. Грали у три 
захисники: Євген Цимбалюк 
в центрі, Сергій Селін – тепер 
на звичній для нього позиції лі-
вого, Вадим Жук справа. На-
справді ця модна нині схема 
передбачає допомогу в захис-
ті також і крайніх півзахисни-
ків: так і грали зліва наш ка-
пітан Єгор Картушов, справа 
– Сергій Болбат. Центр півза-
хисту закривали Андрій Домб-
ровський і Тарас Завійський. 
В атаці – Андрій Тотовицький, 
Денис Безбородько та фор-
мально півзахисник, юний Ві-
кентій Волошин, орендований 
у «Динамо».

Початок матчу, і вже не 
вперше, наші «провалили». 
Вже на 4-й хвилині господарі 
відкрили рахунок, а на 17-й по-
двоїли його. На табло 0:2 і, зда-
валося, годі думати не те що 
про перемогу, а й важко буде 
досягти нічиєї. 

Але «Десна» показала ха-
рактер. Уже за 8 хвилин Во-
лошин стрімко увірвався в 
штрафну суперника і забив 
свій перший м`яч у прем`єр-
лізі. А ще за 7 хвилин Тотовиць-
кий виводить гарним пасом 
вперед Дениса Безбородь-
ка, той вривається у штраф-
ну і зрівнює рахунок. 5-й м`яч 

у турнірі кращого бомбардира 
команди і одного з лідерів гон-
ки бомбардирів (по 5 м`ячів 
мають кілька футболістів, у 
тому числі Степанюк, котрий 
забив нам другий гол).

Одразу після перерви тре-
нер випускає на поле одного 
з лідерів команди Владисла-
ва Калитвинцева, в середи-
ні тайму – Пилипа Будківсько-
го, а наприкінці його вперше 
вийшов захисник Олексій Ков-
тун, котрий щойно влився у 
команду. 

Другий тайм, хоч і без го-
лів, але пройшов не менш за-
хоплююче першого. Атаки 
йшли то на одні, то на другі во-
рота. Але наші грали краще, 
мали більше моментів, могли 
б забити Тотовицький, Будків-
ський, Болбат, Калитвинцев. 
І сталася б взагалі сенсація. 
Але і бойова нічия зберегла 
нам 4 місце, не пропустивши 
на нього полтавчан.

Кращим гравцем матчу в 
«Десні» був визнаний і отримав 
спеціальний приз 26-річний 
півзахисник Андрій Домбров-
ський. І заслужено, адже він – 
невтомний трудяга на полі. 

Наступний матч «Десна» 
грає завтра, 17 вересня: вдо-
ма, на стадіоні ім. Гагаріна 
приймає «Рух» зі Львова. Поча-
ток о 19. 30. Вболівальники – 
на стадіон, підтримуймо нашу 
«Десну»! 

Турнірна таблиця чемпі-
онату після 7 турів. Різниця 
забитих і пропущених м`ячів, 
набрано очок.

«Динамо» 22 – 2 19

«Шахтар» 14 – 4 16 

«Олександрія» 8 – 5 14

«Десна» 11 – 12 13

«Дніпро-1» 12 – 8 13 

«Ворскла» 13 – 7 12

«Зоря» 13 – 9 11

«Верес» 8 – 7 11

«Рух» 6 – 9 8

«Інгулець» 8 – 12 7

«Минай» 5 – 7 6

«Металіст-1925» 6 – 12 6

«Чорноморець» 9 – 18 5 

«Колос» 3 – 12 5 

«Маріуполь» 11 – 16 4

«Львів» 4 – 13 2

«Колос» і «Минай» мають 
відкладений матч між собою.

Бізнес-фест «Разом до успіху» 

«Десна»: і далі – серед лідерівНовий веб-сайт заповідника 
«Гетьманська столиця»

Відзначили річницю 
військової частини
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У Чернігові 
туристичний бум
По кілька груп туристів на день з Одеси, Хар-

кова, Києва і Вінниці відвідують Чернігів щодня. 
Екскурсії топових чернігівських екскурсоводів 
розібрані до середини листопада, а приблиз-
но 600 гостей міста не знайшли 11-го верес-
ня місць у готелях, хостелах або інших варіантів 
для ночівлі. Тому їм довелося їхати в комплекс 
«Шишкін» і Бреч, або шукати інший вихід.

Цією інформацією зі «Свободою. ФМ» поді-
лився історик Олександр Бондар. За його сло-
вами туристи дістаються Чернігова в основно-
му автотранспортом, але виняток – Вінниця. 
«Великій кількості туристів з Вінниці ми завдя-
чуємо прямому залізничному сполученню. Крім 
того, директор комунального підприємства 
«Центр історії Вінниці» Олександр Федоришен 
провів у Чернігові кілька днів, а свої враження 
потім кілька днів викладав у Фейсбук. Тим са-
мим він сприяв напливу вінничан у наше місто, 
яким зручно приїхати на вихідні потягом «Чер-
нівці-Чернігів».

На рахунку Олександра Бондаря серія кни-
жок з історії Чернігова, виданих особисто і у 
співавторстві з іншим істориком Михайлом Жи-
роховим, а також макет-реконструкція древ-
нього Чернігова, встановлений в історичному 
центрі міста на Валу.

Нещодавно побачило світ і нове видання 
книги «Чернігів. Історія міста» відомого істори-
ка Сергія Лепявка, видане спільно з комуналь-
ним підприємством «Будинок книги» за підтрим-
ки Українського культурного фонду.

Варто відзначити активність Чернігівсько-
го туристичного центру, співробітником яко-
го є Олександр Бондар, і активні роботи з ре-
конструкції міста, оновлення скверів, паркових 
зон, поява нових фотолокацій та інших турис-
тичних магнітів.

Допомогу при народженні 
дитини отримають ще 
108 чернігівських родин
Кожна родина чернігівців при народжен-

ні дитини отримує підтримку від міста. Випла-
ти здійснюються в рамках Програми підтрим-
ки народжуваності, яка розроблена за ініціа-
тиви міського голови Владислава Атрошенка.

Виконавчий комітет міської ради 2 верес-
ня погодив черговий список таких сімей. Тож 
у вересні одноразову матеріальну допомогу 
на загальну суму 1 060 000 гривень отрима-
ють 108 чернігівських сімей з немовлятами. А 
саме:

50 сімей – по 5 тис. грн на першу дитину;
39 сімей – по 10 тис. грн на другу дитину;
14 сімей – по 20 тис. грн на третю дитину;
2 сім'ї – по 20 тис. грн на четверту дитину;
1 сім'я – 20 тис. грн на п’яту дитину;
2 сім'ї – по 40 тис. грн (народилися двійні).
Така матеріальна допомога видається 

батькам, які постійно проживають з дитиною 
та мають свідоцтво про її народження, а та-
кож зареєстровані в Чернігові.

Пакет документів батьки подають до відді-
лу звернень громадян міської ради (вул.Шев-
ченка, 9). Звернутися за допомогою можна 
протягом року з дня народження дитини.

Програма підтримки народжуваності у міс-
ті Чернігові на 2017-2022 роки затверджена 
рішенням міської ради від 21. 09. 2017 року.

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, роди-
нам воїнів АТО.

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

Колектив Чернігівсько-
го обласного академічно-
го українського музично-
драматичного театру імені 
Т. Шевченка підготував для 
відкриття велику концертну 
програму. Оркестр під ору-
дою головного диригента, за-
служеного артиста України 
Олексія Рощака супроводжу-
вав вокальні виступи артис-
тів театру й виконував попу-
лярні музичні композиції.

Ведучі – народний артист 
України Валентин Судак та 
заслужена артистка України 
Наталія Максименко – при-
вітали присутніх з відкриттям 
театрального сезону та подя-
кували щирим шанувальни-
кам театру.

Відкрила святкову кон-

цертну програму обрядо-

ва вокально-хореографічна 

композиція у виконанні твор-

чого складу театру, а яскра-

вим продовженням став ві-

ночок українських пісень, що 

дарували глядачам вокаліс-

ти Діна Лобур, Владислав Ле-

щенко, Лариса Кравчук, Ста-

ніслав Аракільян, Валентин 

Корінь, заслужений артист 

України Едуард Брагіда.

У програм були також ви-

ступи балетної групи у складі 
Віталіни Брагіди, Тетяни Вер-
било, Анастасії Сальнікової, 
Антоніни Сидоренко, Воло-
димира Кирильченка, Дми-
тра і Бориса Лойченків, Сер-
гія Никонюка. Вибухи сміху 
викликали жартівливі сцен-
ки «Діди» і «Цирк» у виконан-
ні Євгена Бондаря, Миколи 
Лемешка, Дмитра Літашова і 
Сергія Пунтуса. 

На завершення програ-
ми художній керівник театру 
Андрій Бакіров звернувся зі 
словами вдячності глядачам 
і запросив до якнайчастішого 
відвідування вистав. Дирек-
тор театру Сергій Мойсієнко 
урочисто оголосив «96-й теа-
тральний сезон відкрито!»

«АртБліндаж»: 
проєкт і його виставка 
– про війну і творчість 

воїнів 
Учасників бойових дій на Сході 

України, волонтерів, журналістів 
бібліотека запросила надсилати 
світлини, зроблені в зоні бойових 
дій, для фотовиставки «Російсько-
українська війна очима захисни-
ків». 

Соціально-мистецький проєкт 
«АртБліндаж» реалізується гро-
мадською організацією ветеранів 
«13 БТРО» та Чернігівською місь-
кою Центральною бібліотечною 
системою. Він має на меті при-
вернути увагу до потреб ветера-
нів АТО та членів їхніх сімей, залу-
чає ветеранів до активної громад-
ської діяльності. 

У рамках проєкту в бібліотеці 
відкрито фотовиставку і виставку 
мистецьких робіт воїнів і волонте-
рів. Вони діють до кінця вересня. 

Проєкт триває. Фото із позна-
чкою в темі листа «АртБліндаж» 
надсилайте на електронну скринь-
ку Чернігівської міської ЦБС 
lib-cls@ukr.net 

«Літературні суботи 
у Коцюбинського» 

Понад 100 років тому в будинку Михайла Коцюбин-
ського відбувалися літературні суботи – до його сади-
би приходили письменники, художники та представляли 
свої твори Коцюбинському, обговорювали їх. 

Чернігівський літературно-меморіальний музей-за-
повідник М. Коцюбинського і обласна організація Наці-
ональної спілки письменників України 31 липня віднови-
ли цю славну традицію. Ініціаторкою і ведучою проекту 
стала чернігівська журналістка і поетеса Валентина Гро-
мова. 

А 28 серпня пройшла вже друга така зустріч. Як і пер-
ша – у затишній атмосфері, на веранді меморіального 
будинку Коцюбинського.

Цього разу в гості приїхали літератори Ніжина. Тетяна 
Сидоренко, яка видала понад 10 книжок прози, розпові-
ла про свій роман, героїнею якого стала дружина видат-
ного художника Пабло Пікассо – балерина Ольга Хохло-
ва з Ніжина. Поет Олександр Гадзінський, котрий багато 
років очолював літературну студію Ніжинського педуні-
верситету ім. М. Гоголя, читав свої вірші. Як і на першій 
зустрічі, виступив редактор нашої газети Петро Антонен-
ко: співав під гітару власні бардівські пісні, читав свої 
вірші.

«Літературні суботи у Коцюбинського» проходять що-
місяця.

Філармонійний центр: 
78-й концертний сезон 

29 серпня новий, 78-й концертний сезон обласного філар-
монійного центру фестивалів та концертних програм розпочав-
ся виступом Академічного симфонічного оркестру «Філармо-
нія», яким диригував відомий американський диригент Мішель 
Галанте. 

Увертюра «Егмонт» і частина Симфонії № 5 Бетховена, частини 
Симфонії № 9 Дворжака, Серенади для струнного оркестру і Сим-
фонії № 6 Петра Чайковського – музиканти виконали ці твори вір-
туозно.

Мішель Галанте диригував оркестром центру вперше. Його 
ім’я знане у музичному світі. Як диригент, працював з багатьма 
оркестрами в Америці, Канаді, країнах Європи. Галанте також має 
чимало нагород і відзнак як композитор і піаніст.

2 вересня глядачі знову зустрілися з американським маестро: 
на сцені центру: оркестру виконав твори Сергія Рахманінова, Пе-
тра Чайковського.

96-й сезон театру ім. Т. Шевченка відкрито

Чернігівська центральна міська 
бібліотека ім. М. Коцюбинського 

В гостях – ПЕН-клуб 
Відомі українські письменники 

відвідали Чернігів у рамках проєкту 
«Наближення» від українського ПЕН-
клубу. 

Чернігівці мали нагоду зустріти-
ся із Анатолієм Дністровим, Катери-
ною Міхаліциною, Світланою Поваля-
євою, Іриною Славінською, Тетяною 
Терен і Артемом Чапаєм. Чернігів – 
сьоме місто, до якого завітали авто-
ри в рамках проекту «Наближення». 

Під час творчої зустрічі з автора-
ми у бібліотеці ім. М. Коцюбинсько-
го 27 серпня говорили про тенден-
ції розвитку та перспективи сучас-
ної української літератури. Також ав-
тори презентували свої нові книжки, 
які передали до фондів бібліотеки. 
Це зокрема книга Артема Чапая «Ви-
вітрювання», Ірини Славінської «Мої 
запасні життя», збірка віршів Світла-
ни Поваляєвої «Після Криму».

Також усі бажаючі могли взяти 
участь в дискусії в бібліотеці, присвя-
ченій 30-річчю незалежності Украї-
ни.

28 серпня у парку ім. Богдана 
Хмельницького пройшли відкриті чи-
тання, де автори представили публі-
ці фрагменти зі своїх нових книжок.

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт БКУМ діє 
в Чернігові вже 6-й рік. Останні два роки 
курси працюють при Центральній міській 
бібліотеці ім. М. Коцюбинського (вул. Кир-
поноса, 22).. Керівниця курсів – директор-
ка міської центральної бібліотечної систе-
ми, кандидат філологічних наук Людмила 
Зіневич. 

12 серпня в бібліотеці, на курсах стар-
тували консультації до іспиту на визна-
чення рівня володіння державною мовою 
(запроваджений відповідно до Закону 
«Про забезпечення функціонування укра-
їнської мови як державної», від 25. 04. 
2019.

Бібліотека ім. М. Коцюбинського є од-
ним із трьох центрів іспитування в місті. 
Передумовою створення консультаційного 
майданчика стали прохання самих претен-
дентів на отримання мовного сертифіката. 

Заняття – консультації з української 
мови проводяться щовівторка та щочет-
верга о 17.00. Викладач – Людмила Зіне-
вич.

Оголошено набір на курси на новий 
навчальний рік. Він почався 15 вересня. 
Розклад занять: середа, четвер – 17.00, 
суббота – 10. 00. Довідки за телефоном: 
675-043.
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Бліц-інформ
Перший «Богатир-FEST» 
імені Терентія Кореня
У селі Блистова на Менщині, започатко-

вано щорічний спортивно-масовий фестиваль 
«Богатир-FEST» імені Терентія Кореня. 28 серп-
ня тут, за ініціативи Менської міської ради і 
підтримки обласної влади, фестиваль вперше 
прийняв учасників та гостей. На батьківщину 
легендарного українського борця і важкоат-
лета Терентія Савича Кореня (1883 – 1931) з 
різних куточків Корюківського району та ста-
ростинських округів Менщини прибули шану-
вальники і послідовники його спортивного та-
ланту. В заході також взяв участь відомий укра-
їнський богатир, заслужений майстер спор-
ту України, 3-разовий чемпіон світу в команді 
Олександр Пеканов.

Відбулися змагання місцевих силачів за 
кубок Терентія Кореня, дитячі творчі конкур-
си і розваги, гастрофестиваль «Козацька кух-
ня та її секрети», екскурсії і концерт за участю 
артистів Менщини та обласного філармонійно-
го центру.

Терентій Корінь – всесвітньо відомий бо-
рець і важкоатлет. Серед нагород Терентія – 7 
золотих хрестів, 9 золотих медалей, срібні та 
бронзові медалі чемпіонатів світу.

У 2010 році у Блистовій відкрили пам’ятну 
стелу на честь чемпіона світу з класичної бо-
ротьби Терентія Кореня. Тоді ж відбувся пер-
ший турнір силачів. На честь Терентія Кореня у 
його рідному селі, де збереглася хата силача, 
названо вулицю. Ім’я відомого земляка носить 
також одна з вулиць Чернігова.

У парку природи 
«Беремицьке» відбувся 
фестиваль «Життя в 
стилі ЕКО»
Четвертий щорічний екологічний фести-

валь «Життя в стилі ЕКО» відбувся 4 вересня на 
території парку природи «Беремицьке» (Остер-
ська міська територіальна громада, Чернігів-
ський район). Зусиллями обласних служб, на-
уковців і творчих колективів були організовані 
освітньо-виховні, інформаційно-пізнавальні та 
спортивно-розважальні локації і заходи: «Міс-
течко майстрів», виставка робіт переможців 
екологічного конкурсу «Одна планета – одне 
майбутнє», «Електротранспорт – екотранспорт 
майбутнього», «Альтернативна енергетика», 
«Зберігаємо та збільшуємо ліси Чернігівщини», 
«Захисти екосистему», «Збережемо річку для 
наступних поколінь» та ін.

Учасники екозаходу на практиці вчилися 
берегти довкілля, ефективно використовувати 
природні ресурси, вести здоровий спосіб життя.

Усі бажаючі могли спробувати себе в різно-
манітних майстер-класах: створенні екологічно-
го постеру, орігамі «Червона книга України», пле-
тінні віників для підгодівлі тварин, «Флористич-
ному марафоні», виготовленні еко-сувенірів.

Керівництво парку організувало цікаві 
екскурсії парком для всіх охочих.

 

За зловживання статусом 
безробітного доведеться 
відповідати
У обласній службі зайнятості запевняють: 

безробітним доведеться повернути незаконно 
отримані кошти, якщо вони перебували на об-
ліку в службі зайнятості, отримували допомогу 
по безробіттю і одночасно нелегально працю-
вали, виконували роботу, надавали послуги за 
цивільно-правовими договорами, займалися 
підприємницькою діяльністю, отримували со-
ціальні виплати.

Протягом січня – серпня в області виявле-
но 97 осіб, які неправомірно отримали кошти 
Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок 
безробіття у сумі 705,1 тис.грн.

Ці неправомірні дії виявляються шляхом 
обміну інформацією між службою зайнятості, 
податковою службою, пенсійним фондом, ор-
ганами держпраці, а також за даними верифі-
кації з Міністерства фінансів України про соці-
альні виплати.

Тим, хто ухиляється від повернення коштів, 
доведеться мати справу з судовими та право-
охоронними органами. Так, з метою відшко-
дування завданих Фонду збитків у поточному 
році службою зайнятості подано 7 позовів до 
суду та 9 звернень до правоохоронних органів.

Вранці 9 вересня у будівлі, 
де розташовується товариство 
«Просвіта», на Хлібопекар-
ській, 10, змінили замки та за-
чинили двері. За словами голо-
ви обласної організації «Про-
світи» Олександра Шевченка, 
зробила це виконавча служба 
за присутності представників 
управління комунального май-
на облради та поліції. Тепер 
«Просвіта» не зможе корис-
туватися цим приміщенням. 
Чому – розбиралися журналіс-
ти Суспільного.

За словами Олександра 
Шевченка, Чернігівське облас-
не об’єднання Всеукраїнсько-
го товариства «Просвіта» ім. Та-
раса Шевченка мало пільги по 
оплаті оренди приміщення. То-
вариство сплачувало певний 
відсоток від ринкової вартос-
ті оренди – один-три зазвичай. 
Окремо – комунальні витрати. 
Згідно з останньою домовле-
ністю, орендна плата склада-
ла 0,01%, тобто трохи більше 18 
гривень на місяць. Стільки «Про-
світа» платила протягом остан-
ніх трьох років. Рішення про це 
ухвалюють депутати облради 
на сесії, встановлюючи плату 
на рік. Але у 2020 році погодили 
пільгову ціну на три місяці.

«Ми писали листи, звернен-
ня. Відповіді не було. Тобто, нам 
і не відмовляли, і рішення на се-
сію не виносили», сказав Олек-
сандр Шевченко.

На час карантину дозволили 
не платити за приміщення вза-
галі, а от починаючи з червня 
2021 року встановили вартість 
оренди, як для комерційного під-
приємства – 18 700 гривень, 
плюс комунальні платежі.

«Як нам розповіли в кулуа-
рах, підготували рішення про те, 
щоб надати «Просвіті» пільгову 
ціну на постійній основі. Депута-
ти проголосували. Але воно не 
вступило в силу, бо, як нам по-
яснили, це рішення набуде чин-
ності на основі нового догово-
ру. Новий договір підписати не 
можемо, бо нам скрізь відпові-
дають – у вас же борги», сказав 
Шевченко.

Борги наразі складають 
майже 60 тисяч гривень. Олек-
сандр каже, багато разів проси-
ли їх списати.

За словами заступника на-
чальника управління комуналь-
ного майна облради Сергія Сви-
ридова, «Просвіта» могла б і 
досі орендувати приміщення на 

Хлібопекарській за зручною ці-
ною. Для цього потрібно було 
переукласти договір, у зв’язку 
зі змінами у законодавстві.

Як сказав у коментарі Сус-
пільному Сергій Свиридов, 
якщо раніше Закон дозволяв 
зменшувати орендну плату в 
рамках продовження вже існу-
ючого договору, то Закон Укра-
їни «Про оренду державного та 
комунального майна», який на-
був чинності з 1 лютого 2020 
року, вимагає його переукла-
дання.

«Неодноразово, з липня 
2020 року, ми до них звертали-
ся, говорили з їхнім керівником, 
Олександром Шевченком, щоб 
вони прийшли переуклали до-
говір. Їм пояснювали, що треба 
робити. Їм би надали такі умови, 
які вони просили, терміном на 
п’ять років. Але Шевченко тоді 
сказав, що не буде цим займа-
тися. Ну і ми ж не можемо поста-
вити за нього підпис», говорить 
Свиридов.

12 квітня Господарський 
суд Чернігівської області задо-
вольнив позов Чернігівської 
місцевої прокуратури «про стяг-
нення 68 394 грн. 03 коп. та 
зобов̀ язання повернення май-
на». Тобто, до основної суми 
боргу додалися ще більше де-
сяти тисяч гривень ПДВ на ко-
ристь Управління комунально-
го майна Чернігівської облас-
ної ради.

Однак ця сума зросла до 
191 571,50 гривень. Таку цифру 
називає управління комуналь-
ного майна облради на своїй 
Фейсбук-сторінці.

Речник обласної прокурату-
ри Валерій Литовченко сказав у 
коментарі Суспільному, що тер-

мін договору оренди закінчився 
у жовтні 2020 року. З того часу й 
набігла така сума.

«По закінченні строку дого-
вору, який сплив у жовтні мину-
лого року, договір не подовжи-
ли, заборгованість не сплатили 
і майно не повернули. В травні 
рішення набуло законної сили, 
воно не оскаржувалось. В рі-
шенні зазначено, що відповідач 
на суд не з'явився. Тому позов 
був задоволений».

«Були проведені заходи, 
пов’язані з примусовим повер-
ненням нерухомого майна з 
орендного користування Черні-
гівського обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім. Тараса Шевчен-
ка, що розташоване у місті Чер-
нігові по вулиці Хлібопекарська, 
10», – йдеться в повідомленні 
управління.

«Суспільне мовлення», Чернігів.
Сайт SvobodaFM, 09.09.2021

Точка зору «Просвіти»
Керівництво обласної ор-

ганізації «Просвіти», і нинішній 
голова Олександр Шевченко, 
і почесний голова Василь Че-
пурний, один із засновників ор-
ганізації у 1989 році і її багато-
річний голова, аж до 2015 року, 
коли подав у відставку і його 
змінив О. Шевченко, не згодні 
з позицією обласної ради. Шев-
ченко зазначив, що і голова об-
ласної ради Олена Дмитрен-
ко, і її заступники Ніна Лемеш 
та Дмитро Блауш обіцяли «Про-
світі» сприяння у збереженні за 
нею приміщення, де вона пере-
буває з 1993 року.

«Цікаво, що недавно деле-
гація «Просвіти» у складі голо-
ви, заступника голови Валерія 
Рябченка та почесного голови 
Василя Чепурного була на при-
йомі у першої заступниці голо-
ви обласної ради Ніни Лемеш і 
за участі заступнка начальника 
управління комунального май-
на Сергія Свиридова було зна-
йдено шляхи вирішення цієї си-
туації, створеної самим управ-
лінням. Проте начальниця відді-
лу цього управління Оксана, яка 
прийшла разом з виконавцями, 
просто посміялася над слова-
ми і Ніни Лемеш, і свого, здава-
лось би, начальника. Чи, може, 
в очі нам кажуть керівники 
ради одне, а насправді роблять 
інше?», говорить О. Шевченко.

Довідково. Цей будинок у 
центрі Чернігова – пам`ятка іс-
торії та культури, занесена в 
державний реєстр і знаходить-
ся під охороною держави. Спо-
руджений у 1906 році. Збудував 
його і став власником почесний 
громадянин Чернігова Григорій 
Кузьмич Остапенко, полковник, 
учасник російсько-японської ві-
йни (він брав участь в обороні 
Порт-Артура), морський офіцер. 
Після революції радянська вла-
да відібрала будинок. Там функ-
ціонували різні установи, у тому 
числі ЗАГС, а на фініші СРСР був 
музей історії комсомолу. 

Наприкінці 1993 року рі-
шенням обласної влади цей бу-
динок за адресою вул. Воров-
ського, 10, як називалася ця ву-
лиця до того, як уже за незалеж-
ності України їй було повернуто 
старовинну назву, був переда-
ний в оренду в користування 
обласній організації Всеукра-
їнського Товариства «Просвіта» 
ім. Шевченка.

20 років тут йшло доволі ак-
тивне просвітянське життя. Зо-
крема, тривалий час діяла мис-
тецька галерея просвітянки Те-
тяни Жогалко «Круті сходи». Та-
кож два десятиліття тут діяла 
редакція обласної газети «Сі-
верщина», яка видавала ще й 
своє дочірнє видання – газету 
«Біла хата», а один час також і 
газету «Просвіта» (всі ці газети 
давно не виходять). 

Будинок є одною з найкра-
щих цивільних пам`яток архі-
тектури міста, бо якщо церков-
ні святині відомі на весь світ, 
то таких красивих цивільних 
об`єктів вціліло не так багато. 

Бібліотеки повністю закри-
ті у багатьох громадах Чернігів-
щини – - скажімо, у Понорниць-
кій, Корюківській, Прилуцькій 
позалишалися тільки в центрах 
громад та ще деінде. У моїй Ав-
діївці бібліотека також закри-
та.(Село Авдіївка – до минулої 
осені, до укрупнення районів, 
– Сосницького району, нині вхо-
дить у Новгород-Сіверський ра-
йон, Понорницьку територіаль-
ну громаду колишнього Короп-
ського району – Ред.) 

А як у європейських краї-
нах? Фінляндія – холодна, як на 
наш погляд, країна, де треба ду-
мати про опалення, тепло, а не 
про книги. Проте в середньому кожен фінн 
двічі на місяць відвідує бібліотеку, більше 40 
відсотків фіннів є регулярними читачами бі-
бліотек. Кожну книгу в бібліотеці читають в 
середньому 2,5 раза на рік. У Фінляндії 300 

бібліотек, у яких ще й 500 філіалів. Є ще й пе-
ресувні бібліотеки – для маленьких сіл (у Фін-
ляндії історично характерною є хутірська сис-
тема). Ви уявляєте, щоб пересувна бібліотека 
двічі на місяць приїздила, скажімо, у Козеро-
ги, Соснівку, Свірок чи Прокопівку?

В той же час фіни активно ку-
пують книги. Кожен третій фінн за 
останній місяць купував книгу. В 
основному це книги з історії, кулі-
нарії, мемуари, детективи, дитя-
ча література. Кожен рік у Фінлян-
дії продається більше 20 мільйо-
нів книг. А населення – 5,5 міль-
йона мешканців. Порахуйт, по 
скільки виходить на кожного! Уяв-
ляєте якби в Україні продавалося 
160 мільйонів книг!

Як ви думаєте - фіни живуть кра-
ще за українців чому? Ні, не через 
книги? А я думаю, що так, бо ті, що 
читають нормальні книги, і голосу-
ють нормально, а не «по пріколу»...

Хто хоче дізнатися більше - на 
сайт «Это Финляндия»

На фото: фінська пересувна бібліотека.

Василь ЧЕПУРНИЙ
Фейсбук, 05.09.2021

Чернігівській «Просвіті» заборонили 
користуватися приміщенням

Бібліотечний мор на Чернігівщині. А як у людей?



№207   16 вересня 2021 року№207   16 вересня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Україна і світ

1

Бліц-інформ

Зустріч 
з представниками 
ділових кіл

Володимир Зеленський 
у другий день візиту зустрів-
ся з представниками амери-
канського бізнесу. Президент 
розповів про План трансфор-
мації України, спрямований на 
те, щоб залучити близько 300 
млрд дол. в українську еконо-
міку.

Глава держави наголосив, 
що Україна нині робить ре-
альні, а не декларативні кро-
ки для підтримки бізнесу. Зо-
крема, парламент ухвалив іс-
торичну земельну реформу. 
Ухвалено важливий закон про 
концесію, і іноземні інвестори 
вже зайшли у два українські 
порти – Херсон і Ольвія.

Зустріч з Президентом 
США Джозефом Байденом 

у Білому домі
1 вересня відбулася зу-

стріч і переговори Володими-
ра Зеленського і Президента 
США Джозефа Байдена. Вона 
відбулася в Білому домі у Ва-
шингтоні. Перед переговора-
ми глави держав зробили ко-
роткі заяви для ЗМІ. Після цьо-
го пройшли перемовини в роз-
ширеному форматі, а також 
віч-на-віч.

«Найперше я хотів би подя-
кувати за запрошення. У цей 
складний для світу момент ви 
знайшли час для нашої важли-
вої зустрічі. Це говорить про 
те, що ми справді стратегічні 
партнери. Дякую за підтримку 
нашого суверенітету, нашої те-
риторіальної цілісності», ска-
зав глава Української держа-
ви на початку зустрічі.

«Ми спробуємо знайти від-
повіді на найголовніші питан-
ня. Пріоритет – це безпекові 
питання. Безпека на Донбасі, 
безпека на тимчасово окупо-
ваному Російською Федераці-
єю півострові Крим, безпека 
в Чорному морі, на Чорномор-
ському й Азовському узбереж-
жях», наголосив глава Україн-
ської держави. Крім того, Пре-
зидент України порушуватиме 
питання можливого залучення 
Сполучених Штатів до проце-
су мирного врегулювання на 
Донбасі та звільнення україн-
ців, яких утримують в Росії.

«Ми зранку передали ва-
шій команді, пане Президенте, 
список усіх полонених з Украї-
ни. Деякі перебувають на тим-
часово окупованих територіях 
Донбасу, у тимчасово окупова-
ному Криму, у Росії, в Москві, 
їх близько 450 осіб. Яку роль, 
яку допомогу можуть надати 
США в цьому питанні?» – ска-
зав Володимир Зеленський.

Джозеф Байден зі свого 
боку зазначив, що радий віта-
ти Президента України в Біло-
му домі. «Україна та США ма-
ють спільні цінності. Ми також 
непохитно віддані досягнен-
ню нашої довгострокової мети 
– щоб Європа була цілісною, 
вільною й неділимою. США за-
лишаються переконаним при-
хильником суверенітету, тери-

торіальної цілісності України 
перед лицем російської агре-
сії, і наша підтримка євроат-
лантичного прагнення України 
залишається непохитною», за-
певнив Президент Сполучених 
Штатів.

Зустріч Президентів: 
була конструктивна 

і продуктивна атмосфера
Про це заявив Володимир 

Зеленський за підсумками зус-
тирічі. «Те, що замість години 
зустріч тривала дві, свідчить 
про те, що сторони зацікавле-
ні в діалозі та результаті цього 
діалогу». Особлива увага була 
приділена питанню тимчасо-
во окупованого Криму. Сполу-
чені Штати позитивно оцінили 
створення Кримської платфор-
ми. «Це дуже потужна ініціати-
ва, вважають США. Вони хо-
чуть підтримувати цю ініціати-
ву. Багато разів говорили про 
Крим. Щодо деокупації Криму, 
щодо полонених», повідомив 
глава Української держави.

Володимир Зеленський та-
кож зазначив, що він запро-
понував залучити Сполучені 
Штати Америки на рівні Пре-
зидента до процесу мирного 
врегулювання конфлікту на 
Донбасі.

У Вашингтоні було 
відкрито 

«Український дім»
Володимир Зеленський і 

Олена Зеленська взяли участь 
у відкритті «Українського дому» 
у Вашингтоні.

Звертаючись до лідерів 
української громади у США, 
глава держави зазначив, що 
завдяки українцям, які мешка-
ють у цій країні, територія на-
шої держави простягається аж 
до Сполучених Штатів. «Хочу 
привітати вас з відкриттям 
«Українського дому». Реаліза-
цією цього проекту займалася 
наш новий Посол у США Окса-
на Маркарова. Я вітаю її з цією 
подією», сказав Президент.

Зустріч з
 представниками 

Українського кокусу 
в Конгресі США

У Вашингтоні Володимир 
Зеленський провів зустріч з 
членами Українського коку-
су (групи підтримки) в Кон-
гресі США. Президент Украї-
ни відзначив дієву двопартій-
ну й двопалатну підтримку в 
Конгресі США. Зеленський та-
кож ознайомив представни-
ків Конгресу з реформами, що 
впроваджуються в Україні.

Значну увагу співрозмов-
ники приділили питанням без-
пекової ситуації навколо Укра-
їни та в регіоні, ситуації на 
Донбасі та в тимчасово окупо-
ваному Криму.

Співголова Українського 
кокусу Марсі Каптур відзна-
чила активність Президента 
України у здійсненні реформ в 
Україні, запевнила у підтримці 
територіальної цілісності й су-
веренітету України.

Володимир Зеленський 
виступив 

у Стенфордському 
університеті

Володимир Зеленський ви-
ступив перед експертним се-
редовищем цього славетного 
навчального закладу в місті 
Стенфорд, у штаті Каліфорнія, 
університеті, який дав світові 
понад 80 лауреатів Нобелів-
ської премії. Президент зазна-
чив, що для нього – велика 
честь виступати перед експер-
тами Стенфордського універ-
ситету, адже тут виступало ба-
гато відомих політиків, бізнес-
менів і діячів з усього світу.

«Чи міг колись я, звичай-
ний хлопець з простої родини, 
зі звичайного – прекрасного 
– промислового міста на сході 
України, уявити, що виступати-
му тут? Ні. Але все можливо».

«Українці часто доводи-
ли людству, що все можливо. 
Що можливо створити перший 
гвинтокрил, штучний супутник 
Землі, найбільший у світі літак».

«Україна, яка протистоїть 
одній з найпотужніших армій 
світу – армії Російської Фе-
дерації. У нас ї анексовано та 
окуповано частину території, 
що за площею більша за деякі 
штати Америки. І в цих умовах 
Україна будує демократичну, 
вільну, відкриту державу, ство-
рює антикорупційну систему 
інституцій, унікальну систе-
му електронного декларуван-
ня для чиновників, мінімізує 
вплив олігархів на економіку 
та політику країни, максималь-
но спрощує ведення бізнесу, 
реформує банківський сектор, 
вперше за роки незалежності 
запускає прозорий ринок зем-
лі, зміцнює верховенство пра-
ва та реформує судову систе-
му. Як вона це робить? Знаю-
чи, що все можливо».

«Зараз у мене в руках тво-
ріння Джобса й Apple – iPhone. 
Це його серце…А в ньому – 
наше українське творіння – 
держава у смартфоні. І сьо-
годні 26 мільйонів українців 
онлайн, у смартфоні можуть 
оформити документи при на-
родженні дитини, користува-
тися іншими цифровими доку-
ментами, отримати дозвіл на 
будівництво, відкрити бізнес 
можна за 7-15 хвилин – швид-
ше, ніж у більшості країн світу. 
Україна стала першою держа-
вою у світі, що має цифровий 
паспорт», зазначив він.

Відвідання авіабази 
Національної гвардії 

Володимир Зеленський по-
бував на авіабазі «Моффет-
Філд» у Каліфорнії. Він зустрів-
ся із заступником губернато-
ра Каліфорнії Елені Куналакіс 
та командувачем Національної 
гвардії штату Девідом Болдві-
ном. Главу держави ознайоми-
ли з діяльністю Нацгвардії Калі-
форнії, з якою активно співпра-
цюють Національна гвардія та 
Збройні Сили України.

Володимир Зеленський 
оглянув зразки озброєння й 
техніки каліфорнійських нац-
гвардійців. Також йому проде-

монстрували виконання трену-
вальних вправ гвардійцями.

Зеленський підписав фут-
болку національної збірної 
України з футболу на прохан-
ня майора Національної гвардії 
Каліфорнії. Гвардієць має укра-
їнське походження, народився 
в Лисичанську, є напівкараїмом.

Підписано низку 
документів по лінії 
«Укроборонпрому», 

Мінагрополітики 
та МОЗ 

Підписано, зокрема, Ме-
морандум про взаєморозумін-
ня між урядами України та США 
щодо комерційного співробіт-
ництва. Документ передбачає 
заохочення комерційної учас-
ті американських компаній в 
українській економіці та укра-
їнських компаній – у американ-
ській. Ключова увага приділя-
тиметься співпраці в енергети-
ці, оборонній сфері, кібербез-
пеці та галузі охорони здоров’я.

Три угоди на загальну суму 
2,5 млрд дол. США уклав дер-
жавний концерн «Укроборонп-
ром». Документи стосують-
ся співпраці з американськи-
ми оборонними компаніями. 
Мова, зокрема, про закупівлі 
та просування продукції «Укро-
боронпрому».

Міністерство аграрної полі-
тики та продовольства України 
підписало Меморандум про вза-
єморозуміння з Міжнародною 
фінансовою корпорацією (IFC) 
щодо фінансування іригаційних 
проектів. Ця домовленість дасть 
змогу залучати міжнародні ін-
вестиції для відновлення дер-
жавних магістральних каналів, 
насосних станцій та внутрішньо-
господарських систем. 

Міністр охорони здоров'я 
України Віктор Ляшко уклав у 
США важливі домовленості про 
співпрацю для української сис-
теми охорони здоров'я з ліде-
рами світового ринку, зокре-
ма компаніями General Electric, 
Medtronic та MSD.

Так, з компанією Medtronic 
домовлено про взаємодію щодо 
боротьби із серцево-судинними 
захворюваннями та цукровим 
діабетом; можливість локаліза-
ції виробництва деяких медич-
них засобів компанії в Украї-
ні; інвестиції в дослідження, які 
можуть проводити українські 
наукові інститути. Досягнуто до-
мовленості щодо технічного за-
безпечення лікарень новітнім 
обладнанням у межах модерні-
зації медичних закладів за На-
ціональною програмою «Велике 
будівництво». Також є домовле-
ності щодо ранньої діагностики 
раку молочної залози; нарощу-
вання потенціалу виробництва 
в Україні фармацевтичних пре-
паратів.

Також Міністерство охоро-
ни здоров'я та компанія MSD 
обговорюють потенційне по-
стачання Молнупіравіру – пре-
парату-кандидата для лікуван-
ня пацієнтів з COVID-19, який 
наразі перебуває на третій ста-
дії клінічних випробувань.

За повідомленням офіційного 
інтернет-представництва 

Президента України

Євросоюз продовжив 
санкції проти Росії через 
її агресію проти України
Рада Європейського союзу продовжила дію 

індивідуальних санкції проти Росії через «неза-
конну анексії Криму» до 15 березня 2022 року, 
йдеться у заяві Ради.

Санкції, застосовані «за підрив і загрозу те-
риторіальній цілісності, суверенітету та неза-
лежності України», продовжено ще на шість мі-
сяців. І вони, зокрема, передбачають заборону 
на в’їзд до ЄС, заморожування активів і заборо-
ну на надання будь-яких економічних ресурсів з 
боку фізичних та юридичних осіб.

Обмежувальні заходи застосовуються до 
177 фізичних і 48 юридичних осіб.

У червні ЄС увже продовжив на пів року – до 
31 січня 2021 року – дію економічних санкцій, 
пов’язаних з банківським, фінансовим і енерге-
тичним секторами Росії. Також було продовже-
но заборону європейським компаніям вклада-
ти інвестиції в анексований Крим та імпортува-
ти товари звідти.

Санкції були запроваджені у 2014 році у від-
повідь на російську окупацію українського пів-
острова. Відтоді їх кілька разів продовжували і 
розширювали.

Польща відкрила свої 
кордони для українців
Польща з 9 вересня відкрила свої кордони 

для громадян України. Проходити обов’язкову 
самоізоляцію не потрібно людям, вакцинова-
ним проти COVID-19, і тим, хто вже перехворів.

Щоб не сидіти на карантині, потрібно мати 
документ англійською або польською мова-
ми про повний курс вакцинації або про те, що 
ви перехворіли. Щеплення повинні бути зро-
бленими якоюсь зареєстрованою в Євросою-
зі вакциною: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або 
Jonson&Jonson.

Наразі для українців тою чи іншою мірою 
відкриті 133 країни світу. 15 липня через спри-
ятливу епідемічну ситуацію ЄС вніс Україну до 
«зеленого списку» країн. Це означає, що краї-
нам ЄС рекомендували скасувати заборону на 
необов'язкові поїздки з України, зокрема з ту-
ристичною метою. Проте остаточне рішення 
кожна держава ухвалює самостійно. Також кра-
їни самі встановлюють правила в'їзду.

Кордони для українських туристів відкри-
ли, зокрема, Литва, Латвія, Естонія, Німеччи-
на, Угорщина, Нідерланди, Австрія, Словаччи-
на, Бельгія, Словенія, Франція, Данія, Фінляндія, 
Норвегія, Швеція. Однак у ЄС «зелений список» 
регулярно переглядають, тому ці норми часто 
змінюються.

Данія першою 
в Євросоюзі скасувала всі 
ковідні обмеження
Це стало можливим завдяки дуже високим 

показникам вакцинації. Влада Данії виріши-
ла не продовжувати дію коронавірусних обме-
жень. У країні тепер можна ходити без масок і 
відвідувати клуби, спортзали і ресторани. Від 10 
вересня в країні більше не потрібні спеціальні 
перепустки для відвідування ресторанів, клубів 
і спортзалів. Самоізоляція для осіб, які контак-
тували з хворими на Сovid, скасовується. При 
цьому карантину повинні дотримуватися тільки 
ті, хто заразився. Від 13 вересня не треба носи-
ти маски в громадському транспорті.

Для в'їзду в Данію, як і раніше, потрібно 
пред'являти сертифікат про вакцинацію або не-
гативний ПЛР-тест.

За словами міністра охорони здоров'я Данії 
Магнуса Хойніке, Covid-19 «більше не є критич-
ною загрозою для суспільства», а зняття обме-
жень стало можливим завдяки масовій вакци-
нації і «величезним зусиллям жителів Данії».

Однак міністр зазначив, що, якщо ситуація 
буде погіршуватися, в країні знову введуть об-
меження.

До кінця серпня в Данії від коронавірусу 
зробили щеплення 83% громадян старше 12 ро-
ків – більше 4 млн чоловік, населення країни 
– 5,8 млн. Це один з найвищих рівнів вакцина-
ції в Європі. З початку пандемії в Данії корона-
вірусом заразилися 352 000 чоловік, померли 
  2600 осіб.

Україна – Америка
Візит Президента України Володимира Зеленського до США 



№207   16 вересня 2021 року№207   16 вересня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо6 Світ України

1

Україна зібрала 
найбільший урожай 

зерна за час незалежності
У нас намолотили 44,8 млн тонн 

ранніх зернових та зернобобових 
культур. 

За словами міністра аграрної полі-
тики та продовольства Романа Лещен-
ка, збирання ранніх зернових культур 
в Україні вже завершено. На площі 
10,2 млн га було намолочено 44,8 млн 
тонн зерна. Пшениці намолочено 32,8 
млн тонн (при цьому найвища урожай-
ність у Хмельницькій області – 65,2 ц/
га), ячменю – 10,94 млн тонн, гороху 
намолочено 570 тисяч тонн.

Лідером із намолоту зерна є Одесь-
ка область із показником понад 4,1 
млн тонн. По 3 млн тонн зерна намоло-
тили в Дніпропетровській, Запорізькій, 
Миколаївській, Харківській та Херсон-
ській областях.

Завершилося збирання ріпаку та на-
молочено понад 2,8 млн тонн насіння.

За 7 місяців року аграрії отримали 
546 млн гривень на часткову компен-
сацію вартості вітчизняної сільгосп-
техніки, ще 565 млн гривень – в меж-
ах державної програми здешевлення 
кредитів. «Доступних кредитів» під 5,7 
та 9% аграрії отримали на понад 26 
млрд грн.

Уперше за багато 
років – рейс теплоходу 
від Києва до Канева

11 вересня перша «Ракета» виру-
шила з Києва та пришвартувалась у 
Каневі. Про це повідомив міністр куль-
тури та інформаційної політики Олек-
сандр Ткаченко.

Він зазначив, що зранку відправили 
пасажирів, що долучились до фокус-гру-
пи і разом із соціологами допоможуть 
зробити майбутні регулярні подоро-
жі для мандрівників максимально ком-
фортними. «Ми досліджуємо можливос-
ті відновлення регулярних туристичних 
маршрутів, розглядаючи також варіанти 
співфінансування таких програм із боку 
держави», повідомив міністр.

Одноденний маршрут складається 
з подорожі Дніпром із Києва до Кане-
ва та у зворотному напрямку. Все це 
на швидкісних теплоходах. Щонаймен-
ше два маршрути з Києва – в Канев та 
Чорнобиль можуть регулярно запра-
цювати вже з наступного року. Ця мо-
дель відпрацьована з місцевою вла-
дою, туроператорами, Міністерством 
інфраструктури України.

«Ці маршрути мають величезний по-
тенціал для внутрішнього і не тільки ту-
ризму. Головне, вони формують тради-
цію подорожей на вихідні. З такими ма-
льовничими річками, які є в нашій кра-
їні, соромно не використовувати такий 
шанс. День на теплоході – це завжди 
незабутні емоції», зазначив міністр.

Дивно і прикро, 
що натомість доволі 

поширено вживають ста-
ру, ще від Радянського Сою-
зу, назву – «рубль», яка і нині 
є назвою валюти Росії і Біло-
русі. А якщо вже точніше, то 
навіть «урізають», коверкають 
цю назву, як і багато що у мов-
ленні тих, хто вважає, що го-
ворить «російською». То ж ка-
жуть навіть не «рубль», а «руб»: 
«У вас буде доплатити руб?». 
І ось дивишся на молодень-
ку продавщицю, яка називає 
тобі ціну: «З вас 23 рублі», й 
думаєш: «Дівчино, та тебе ще й 
на світі не було. коли зникли з 
обігу ці радянські рублі». А от 
сидить же в головах та радян-
ська інерція думок, як і багато 
ще у чому. 

А дехто, пробуючи пере-
йти на нормальну назву валю-
ти, поки що «не дійшов» до неї: 
чомусь вживають слово не 
як належить, в жіночому роді 
– «гривня»., а в чоловічому – 
«гривень»: «З вас сорок один 
гривень». Це що – теж інерція 
радянсько-російського «ру-
бля»?

Але перейдімо до дивної 
долі нашої гривні. Дивної, бо в 
тій же Польщі, на яку ми час-
то посилаємося і рівняємося, 
«батько» польських економіч-
них реформ, видатний еко-
номіст Лєшек Бальцерович, 
якого спершу багато хто лаяв 
за «шокову терапію» реформ, 
з самого їх початку заявив і 
добивався як віце-прем`єр 
якраз стабільності національ-
ної валюти – злотого. Не ви-
падково недавно дехто радив 
залучити Бальцеровича не 
загалом до наших реформ, а 
якраз до досягнення стабіль-
ності гривні. 

Загалом за 25 років у нас 
трапилися три великі «обва-
ли», знецінення гривні. По-
чатковий курс її восени 1996 
року становив 2 гривні за до-
лар, навіть трохи менше, десь 
1,8 – 1,9 гривні. І ось за три 
обвали курсу він упав у 15 ра-
зів! До позначки 28 гривень 
за долар, останнім часом тро-
хи знизився, до 27-ми чи й 
трішки менше. 

Перший обвал курсу став-

ся уже в 1998 році, але тоді 
був вселенський дефолт, об-
вал валютних ринків у світі. 
Наша гривня вже весною того 
року впала на курс у 4 за до-
лар, невдовзі на 5 з полови-
ною. Так він протримався мен-
ше десятиліття, бо вже в се-
редині 2000-х курс упав до 
8-ми гривень за долар. 

Але наступне падіння ста-
ло рекордним: у 2014 році, 
одразу після другого Майда-
ну. Не хочеться говорити «вна-
слідок Майдану», але як же 
пояснити таке катастрофічне 
падіння національної валю-
ти? До речі, влада, нова, по-
стмайданна, і не пояснювала, 
гребувала навіть сплести нам 
якусь побрехеньку. Хоч Май-
дан постав не лише за великі 
державні ідеї, а й за соціаль-
ну справедливість, ГІДНІСТЬ у 
житті людей, не марно ж цей 
другий Майдан назвали – Ре-
волюція Гідності. Але про яку 
гідність тут говорити…

Гривня обвалилася у 3, на-
віть з лишком, рази – курс до-
біг до 28 гривень за долар. Що 
насправді трапилося – ми не 
знаємо по сьогодні. 

Знаємо наслідки. Їх відчу-
ли всі прості люди, навіть зви-
чайна сільська бабуся, котра в 
руках не тримала долара. Але 
ось бабуся прийшла купити 
в аптеці, скажімо, краплі для 
очей. І зі здивуванням побачи-
ла, що коли вони ще вчора ко-
штували 100 гривень, то сьо-
годні стали 300. І їй дають «по-
яснення»: мовляв, вони «не по-
дорожчали» в доларах, як досі, 
так і зараз коштують 12 дола-
рів. От тільки одне – коли 12 
множити на 8 гривень, а інше 
– коли на 28. А в наших же ап-
теках, і не тільки, левина част-
ка товарів – з-за кордону, за-
куплені по імпорту, а значить, 
за валюту. 

Ну, а головна причина об-
валу національної валюти – 
інфляція, через постійні по-
дорожчання всього і всюди, 
зростання цін на товари і та-
рифів на послуги. Цікаво було 
б зараз подивитися газети 
25-річної давнини, подані там 
ціни, вже після введення грив-

ні. Не до цього, коли ми були 
«липовими» мільйонерами з 
отими недолугими купона-
ми, купоно-карбованцями, бо 
гривню ввели чомусь аж че-
рез 5 років незалежності. То 
ж подивитися ціни в гривнях, 
тодішні, осені 1996-го. Бо у 
нас же коротка пам`ять. Дещо, 
звісно, пригадаємо, особливо 
найнеобхідніші товари, скажі-
мо, сірники – коробку за 1 ко-
пійку. Чи проїзд у міському ав-
тобусі за 5 копійок, а у тролей-
бусі – за 4. А от вже не прига-
даю тодішню ціну ще одного 
«класичного» товару – бухан-
ця хліба. Він подорожчав не у 
50–100 разів чи й більше, як 
дещо (той таки проїзд у авто-
бусі чи тролейбусі), але теж 
багатократно. Хоч це навіть і 
стратегічний товар. 

Між іншим, одним з приво-
дів, не основною причиною, 
звісно, але поштовхом до Лют-
невої революції 1917 року в 
Росії, яка повалила багатові-
кове самодержавство, нази-
вають невелике подорожчан-
ня хліба в Петрограді, столи-
ці воюючої країни. Щойно, 1 
вересня, у нас хліб подорож-
чав більш як на 20 %. Скажімо, 
доволі поширений буханець 
«Дарницького», звісно, менш 
ніж кілограмовий, як і зага-
лом хлібини в продажу, став 
коштувати вже не 14, а 17 гри-
вень. Але влада, як і попере-
дні, може бути спокійна. Нині, 
мабуть, при будь-яких подо-
рожчаннях, нової революції 
не буде. Досить двох Майдані, 
двох революцій, бо після обох 
прийшло лише величезне роз-
чарування через відсутність 
тої-таки соціальної справед-
ливості. Адже обидва Майда-
ни, за великим рахунком, так 
і не принесли якогось поліп-
шення життєвого рівня міль-
йонів простих людей. То чи 
варто закликати до третього, 
п`ятого, десятого Майдану, не 
розібравшись з тими двома?

До речі. якось всі забули, 
що теж після другого Майдану 
ціна на газ для населення вод-
ночас зросла у 7 разів. 700 % 
до рівня старої ціни! 

Різко в останні місяці по-

дорожчали цукор, олія, мед. 
Називаю якраз продукти, яки-
ми багата Україна і щодо яких 
виробники часто бідкають-
ся, як їх збути? Нині ж можна 
почути дивовижне пояснення 
подорожчанням: ринків збуту 
цієї та іншої нашої популярної 
продукції раптом за кордоном 
побільшало, тільки вези й про-
давай, за валюту. Там куплять 
і за вищу ціну. А як же наші 
люди, українці? Чому і для них 
має так зростати ціна? Як же 
«внутрішній ринок», про який 
так густо балакають? 

Ринкова економіка чи її 
гримаси? Ми відійшли від так 
званого «соціалізму» з його 
дикунською економікою. А чи 
прийшли до «капіталізму» – 
обидва терміни в лапках, бо 
вони доволі умовні. Схоже, що 
у нас вже три десятиліття – 
«дикий капіталізм», з розкра-
данням багатющої, все ж, дер-
жави, з хаотичним ціноутво-
ренням, стихією в тарифах, Це 
коли нам торочать про якусь 
«собівартість» на газ, воду, 
каналізацію, пасажирський 
транспорт, поштові послуги. 
Очевидно, в цю «собівартість» 
входить і жирування відповід-
них служб, мільйонні місячні 
зарплати керівництва тих таки 
Нафтогазу, залізничної, шля-
хової, поштової та інших ДЕР-
ЖАВНИХ служб. І не краще в 
комунальній сфері, хоч це та-
кож сфера влади, обраної теж 
народом – території, міста, се-
лища, села. 

…Люди вирішили цього 
року зробити ремонт свого 
не нового будинку, в тому чис-
лі замінити дах, горожу. Поки 
стягувалися з коштами. буді-
вельні матеріали за цей рік по-
дорожчали у 2 і 3 рази! Метал 
– удвічі, і спробуй тепер купи-
ти його, так званий «профіль» 
на горожу. А рекордно подо-
рожчала деревина: кубометр 
брусу, що на початку року ко-
штував 3 тисячі гривень, нині 
коштує 9 тисяч! Втричі! І це у 
нашій поки що ж лісовій Чер-
нігівщині, яку хоч і випилюють 
так, що скоро з Чернігова буде 
видно Новгород-Сіверський, 
але все ж ще лісовій. Що тра-
пилося? Яка мотивація тако-
го дикунського подорожчан-
ня? Жодної, окрім дикої еко-
номіки. 

І так скрізь, на кожному кро-
ці. Вільний ринок: держава не 
може, та й не повинна регулю-
вати ціни й тарифи, окрім де-
яких моментів. Але й стихії, не 
контрольованості не повинно 
бути. Все ж, у нас є контролю-
ючі органи, і багато, зокрема, 
антимонопольні. Все начебто є. 
І є, мало не щодня з̀ являються 
все нові ярлики, цінники в ма-
газинах, які вже ледве встига-
ють переписувати.

З ювілеєм, гривне!

Петро АНТОНЕНКО 

25 років гривні: 
знецінення через ріст цін і тарифів
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Закордонне українство США і Євросоюз засудили 
політичний терор у Білорусі, 

вирок лідерам опозиції
Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив жор-

сткі вироки білоруським опозиціонерам Марії Колес-
никовій та Максиму Знаку. Відповідну заяву опри-
люднили 6 вересня. В ній говориться: «США засуджу-
ють політично вмотивоване і ганебне засудження бі-
лоруських опозиційних діячів Марії Колесникової та 
Максима Знака… На жаль, ці вироки є ще одним до-
казом того, що режим тотально нехтує правами люди-
ни і фундаментальними свободами». Блінкен нагадав, 
що повага до прав і свобод людини, у тому числі пра-
ва на неупереджений справедливий суд, є частиною 
міжнародних зобов’язань Білорусі. 

«Ми разом з іншими країнами-партнерами підтри-
муємо прагнення народу Білорусі до деморкатично-
го, процвітаючого майбутнього у вільній, незалежній 
країні… Повторюємо наш заклик припинити репресії 
проти білоруського народу за те, що громадяни реа-
лізовують свої права - як всередині країни, та і за її 
межами, та закликаємо негайно і безумовно звільни-
ти усіх політв’язнів, у тому числі Колесникову і Знака. 
Ще раз підкреслюємо заклик до білоруської влади 
почати справжній діалог з демократичною опозиці-
єю і членами громадянського суспільства, що приве-
де до вільних і чесних виборів з міжнародним спосте-
реженням». 

Колишніх членів виборчого штабу Віктора Баба-
рики та членів президії Координаційної ради опози-
ції Марію Колесникову та Максима Знака засудили 
на 11 і 10 років колонії відповідно. Суд у Мінську ого-
лосив їх винними за трьома статтями Кримінально-
го кодексу: змова з метою захоплення влади; заклик 
до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; 
створення екстремістського формування або керів-
ництво ним.

Євросоюз закликав негайно звільнити Колесни-
кову, Знака та решту політв’язнів режиму Лукашенка. 
Вирок опозиціонерам окремо засудили також низка 
країн ЄС.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб 
наголосив, що ув'язнення політичних опонентів тільки 
посилить статус вигнанця для Лукашенка.

9 серпня США розширили санкції проти білорусь-
кого режиму, скоординувавши дії з Канадою та Вели-
кою Британією.

Андрій Шевченко завершив 
5-річну службу послом 

України в Канаді
Президент України Володи-

мир Зеленський звільнив Ан-
дрія Шевченка з посад посла 
України в Канаді та представ-
ника України в Міжнародній ор-
ганізації цивільної авіації за су-
місництвом.

Дипломат заявив, що по-
вертається в Україну з вдячніс-
тю долі та великою вірою в укра-
їнсько-канадську дружбу, адже 
цього зараз є все – реальне партнерство, плани за 
горизонт і могутня діаспора, яка створює між дво-
ма країнами особливу енергію. Він також подякував 
президентам Петру Порошенку та Володимиру Зелен-
ському за можливість послужити Вітчизні у важливий 
час і на важливій ділянці фронту. Також він висловив 
подяку колегам-дипломатам. «Вдячний Україні і укра-
їнцям: представляти такий народ – привілей і гор-
дість на все життя», наголосив він.

Шевченко очолював дипломатичну місію в Оттаві 
з вересня 2015 року.

Андрій Шевченко (нар. 10. 06. 1976 р.) – відомий 
український журналіст і політик, депутат Верховної 
Ради 5–7 скликань. Став особливо популярним під 
час висвітлення як журналіст Помаранчевої револю-
ції. Активний учасник і Революції гідності. 

Він є сином відомо-
го українського політич-
ного і громадського ді-
яча, нашого земляка з 
Ічні Віталія Федоровича 
Шевченка (23.06.1954 – 
19.09.2018). 

Опозиційну діяльність Віталій Шевченко почав ще 
за СРСР. Був депутатом Верховної Ради України 2 – 
4 скликань, Головою Національної ради України з пи-
тань телебачення і радіомовлення у 2005 – 2009 ро-
ках. Один із засновників Народного Руху. Поет і про-
заїк, автор кількох книг. Створив Благодійний фонд, 
який активно займався краєзнавчою і видавничою 
діяльністю, насамперед у рідному Ічнянському районі. 
Фонд видавши чимало книг з історії і краєзнавства, 
зокрема, об`ємну «Енциклопедію Ічнянщини». 

Над мерією першої 
столиці США підняли 

прапор України
На флагштоку мерії Філадельфії з на-

годи 30-річчя незалежності України під-
няли синьо-жовтий прапор. У церемонії 
підняття прапора взяли участь послиня 
України у США Оксана Маркарова, гене-
ральний консул у Нью-Йорку Олексій Голу-
бов, почесна консулиня України Ірина Ма-
зур, лідерка кримськотатарської діаспори 
у США Айла Баккаллі, працівники мерії, а 
також члени українських організацій шта-
ту Пенсільванія.

Місто оголосило 24 серпня Днем Не-
залежності України. Філадельфія – перша 
столиця Сполучених Штатів. Тут діє потуж-
на українська громада.

У Нью-Йорку провели 
флешмоб у вишиванках

У центрі Нью-Йорка українці влашту-
вали флешмобу вишиванках на честь 
Дня прапора та Дня Незалежності Украї-
ни. Українці – мешканці місті зібралися в 
центрі Мангеттену на заклик громадської 
організації «Разом до України». Учасники 
акції тримали гасла англійською мовою 
«Україна продовжує стікати кров’ю, поки 
Захід спостерігає», «Тривала російська 
окупація України – сором для США», «Під-
тримуйте боротьбу України з російським 
імперіалізмом». 

Православні українці 
США влаштували свято

В оселі Консисторії Української право-
славної церкви (УПЦ) США в Савт-Бавнд-
Бруку (штат Нью-Джерзі) 29 серпня відбу-
лося свято на честь 30-річчя відновлен-
ня Незалежності України. Після Літургії, 
яку в Українській православній церкві-
пам’ятнику св. Андрія Первозванного від-
служили митрополит Антоній, архієпископ 
Даниїл, настоятель митрофорний протоіє-
рей Юрій Сівко й інші священники, перед 
храмом розгорнули велетенський пра-
пор України довжиною 350 м. Учасники 

свята вшанували пам’ять українських во-
їнів, які загинули у війні на Донбасі. Олек-
сій Голубов, генеральний консул Украї-
ни в Нью-Йорку, подякував закордонним 
українцям за підтримку молодої незалеж-
ної держави. На свято прибули також свя-
щенники Білоруської автокефальної пра-
вославної церкви із парафіянами.

Голова дирекції Української націо-
нальної федеральної кредитової спілки 
вручив владиці Даниїлу чек на $100 000 
для розвитку Українського музею Консис-
торії УПЦ США.

У Чикаґо відбувся Парад 
української громади
У самому серці Української околи-

ці міста Чикаґо (штат Іллінойс) 29 серпня 
уперше відбувся урочистий Парад україн-
ської громади, у якому взяли участь понад 
50 громадських організацій, творчих ко-
лективів, представники шкіл, українських 
громад зі штатів Іллінойс, Небраска, Тен-
нессі, Індіана, Міннесота та Мічиґан.

У переддень параду українське духо-
венство й українська спільнота з перед-
містя Чикаґо й околиць зібралися в Ка-
тедрі Святого Андрія, щоб помолитися за 
дарування 30-ліття Незалежності Україні.

Конгресмени 
підтримують Україну
Із нагоди відзначення 30-ї річниці 

Незалежності група підтримки України 
в Конґресі США запевнила у відданій та 
непохитній підтримці збереження та по-
силення безпеки України. Про це йдеть-
ся у святковому привітанні Марсі Каптур, 
Майка Квіглі, Браяна Фіцпатріка й Енді 
Гарріса, співголів кокусу (зібрання членів 

спільноти). В заяві говориться, що україн-
ський кокус у Конґресі «залишається не-
похитним у своїй відданості збереженню 
та зміцненню безпеки України».

Також у рамках підготовки до візиту 
Президента України до США українські 
дипломати зустрічалися з друзями Украї-
ни в Конґресі, членами українського коку-
су, впливовими сенаторами Джин Шахін, 
Крісом Мерфі, Джимом Рішем, Роджером 
Вікером, Бобом Менендесом, Бенджа-
міном Кардіним і конґресменом Бредом 
Шерманом, із якими окреслили спільні 
плани, що ґрунтуються на міцній двопар-
тійній підтримці України.

Звернення до ООН щодо 
переслідування 
українців у Росії

Відомий діяч української діаспори Ас-
кольд Лозинський, нью-йоркський адво-
кат і колишній голова Світового конґре-
су українців, надіслав листа Мішель Ба-
челет, Верховній комісарці Організації 
Об’єднаних Націй із прав людини, в яко-
му закликав провести незалежне розслі-
дування щодо переслідування українців у 
Російській Федерації.

Він зазначив, що українці, українські 
організації в Росії та активісти громад за-
знають репресій, тиску та переслідувань 
з боку російської влади. Називає такі по-
дії як ліквідація Верховним Судом РФ двох 
головних громадських організацій – Фе-
деральної національно-культурну автоно-
мії українців Росії й Організації українців 
Росії; закриття Бібліотеки української лі-
тератури в Москві, ліквідацію судом Ом-
ської обласної громадської організації 
«Сірий Клин», ліквідацію Української орга-
нізації Новосибірської області – культур-
но-освітнього фонду «Союз українців Си-
біру», а також вбивства проукраїнських 
активістів.

Також він згадав, що Генеральна про-
куратура та Міністерство юстиції РФ вне-
сли до списку «небажаних» організацій у 
Російській Федерації СКУ, а за контакти 
з СКУ російським громадянам загрожує 
кримінальна відповідальність.

Українці нашого міста Сиракузи 
(штат Нью-Йорк, США) з гордістю відзна-
чили 30-ту річницю Незалежності Укра-
їнської Держави. Програму, що почала-
ся 24 серпня перед будинком управи 
міста, підготував місцевий відділ Укра-
їнського Конґресового Комітету Амери-
ки, який очолює мґр. Ліда Буняк. Перед 
ратушою зібралося чимало українців у 
вишиванках і з національними прапо-
рами. Їм приглядалися наші американ-
ські сусіди, урядовці та працівники різ-
них установ міста.

Програму відзначень відкрив і нею 
проводив Григорій Лісничий – заступ-
ник голови відділу УККА, слідувала мо-
литва о. Миколи Андрушківа – пароха 
української православної церкви св. 
Луки. З коротким словом виступив по-
садник (мер міста) Бен Волш, в якому 
хвалив українську громаду за її вклад 
у життя міста, за зберігання своїх наці-
ональних традицій та підтримку України 
в її змаганнях за збереження волі й те-
риторіяльної цілости. Голова міста про-
читав підписану ним проклямацію з цієї 
важливої нагоди.

Під звуки національного гимну Укра-
їни у виконанні шкільного вокально-
го ансамблю «Калина» (діє під керівни-
цтвом Світлани Бідної) і всіх присутніх, 
на щоглу піднявся прапор нашої вільної 
Батьківщини. Головним промовцем (ан-
глійською мовою) був студент Тарас Ко-
лопельник – голова Спілки українських 
студентів у Сиракузькому університеті.

Святочну громаду розважала гру-
па танцюристів із СУМівського танцю-

вального ансамблю «Одеса», що впро-
довж багатьох років діє на терені нашо-
го міста під керівництвом пані Славки 
Бобецької. 

Ліда Буняк подякувала посадникові 
за підтримку України й української гро-
мади в нашому місті, священникам, тан-
цюристам і всім учасникам – за участь 
у відзначенні 30-ліття Незалежности 
України.

Продовженням святкувань була су-
ботня ватра на парафіяльній площі св. 
Луки, на якій святочна громада розва-
жалася піснями та наїдками, гутірка-
ми з друзями. Після недільної Служби 
Божої в українській греко-католицькій 
церкві св. Івана Хрестителя, парафіяни 
з прапорами підійшли до пам’ятника Та-
расу Шевченку щоб висловити нашому 
національному пророкові свою радість 
у 30-ту річницю відновлення Незалеж-
ности України, заспівати національний 
славень.

Микола ДУПЛЯК
США, штат Нью-Йорк

Відзначили ювілей державності

Микола Андрушків, мер Бен Волш, 
Григорій Лісничий, о. Василь Колопельник, 

Тарас Колопельник, мґр. Ліда Буняк.
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Спортивна панорама
Паралімпійські ігри: 

успіх України
98 медалей, у тому числі 24 золо-

ті. 6 місце серед 135-ти країн. Максим 
Крипак – найтитулованіший спортсмен 
Олімпіади.

Цивілізований світ з увагою і шаною ста-
виться до інвалідів. У тому числі залучаючи їх 
до спорту. І ці мужні люди, яким доводиться 
боротися за здоров̀ я, а часом і життя, пока-
зують і високі спортивні результати. 

Уже не одне десятиліття поряд з Олім-
пійськими іграми, того ж року і там же про-
водяться і Паралімпіади – світові спортивні 
форуми для людей з обмеженими фізичними 
можливостями. 

У серпні в столиці Японії Токіо пройшли 
32-і літні Олімпійські ігри. Олімпіади прово-
дяться у високосний рік, ця теж мала про-
йти торік, але була перенесена через світову 
епідемію коронавірусу. Пройшла нині, зі збе-
реженням назви Токіо-2020. Гідно виступи-
ла тут і Україна. 

І ось там же, з 24 серпня по 5 вересня, 
пройшла Паралімпіада Токіо-2020, 16-ті Па-
ралімпійські ігри. 

Взяли участь 135 країн. Було розіграно 
539 комплектів медалей у 22 видах спорту. 
Призерами стали спортсмени 89 країн. 

Традиційно добре на цих змаганнях ви-
ступає Україна. 

Збірна України здобула 98 медалей – 24 
золоті, 47 срібних, 37 бронзових. Українці 
виступали в п'ятнадцяти видах спорту, в де-
сяти з них здобули нагороди. Україна пока-
зала свій другий найкращий результат за час 
виступів на Паралімпіадах. 

Командний залік на Олімпіадах є нео-
фіційним, адже девіз змагань – «Головне – 
не перемога, а участь». Але неофіційний за-
лік ведеться. І країни розставляють чомусь 
лише за кількістю золотих медалей, хоч та-
кий метод багато хто критикує. Посудіть самі: 
за кількістю медалей Україна посіла 5 місце 
– 98 нагород. Але в тому заліку «за золотом» 
поступилася Нідерландам, які здобули лише 
на одне золото більше, але загалом менше 
аж на 39 медалей! Невже одна золота ме-
даль варта більше, ніж майже 40 загалом?

Ось перша шістка на Олімпіаді (перша 
цифра – золоті медалі, друга – всього меда-

лей):
Китай: 96 – 207.
Велика Британія: 41 – 124.
США: 37 – 104.
Паралімпійський комітет Росії: 36 – 118.
Нідерланди: 25 – 59.
Україна: 24 – 98.
Україна має і ще одне видатне досягнен-

ня: наш пловець Максим Крипак став най-
більш титулованим спортсменом Олімпіа-
ди. Він виступив у семи дисциплінах плаван-
ня і в усіх здобув медалі: 7 медалей, у тому 
числі 5 золотих! Результати 2021 року до-
зволили Максиму стати найтитулованішим 
плавцем і загалом спортсменом в історії 
паралімпійської збірної України. Загалом 
Крипак тепер має 15 медалей Паралімпіад, 
з них – десять золотих.

Чемпіонат світу 
з футболу 2022 року: 

шлях України
Наступний мундіаль пройде в арабській 

країні Близького Сходу – Катарі. В розпа-
лі відбірні турніри на чемпіонат. Від Європи 
там виступлять 13 команд. Вони зараз роз-
биті на 10 відбірних груп, де змагання йдуть 
у два кола. Переможці груп напряму отри-
мають путівку на чемпіонат. Команди, що 
займуть друге місце, плюс 2 кращі команди 
нового турніру – Ліги Націй, складуть 12-ку, 
яка розіграє ще три путівки в Катар. 

В групі, де виступає Україна, – чинний 
чемпіон світу Франція, середняки європей-
ського футболу Фінляндія, Боснія, а також 
Казахстан, який вважають аутсайдером. 
Але спорт у світі вирівнюється, грати треба 
серйозно з усіма. Що й показав старт нашої 
збірної, яку останні роки очолював головний 
тренер, в недавньому минулому видатний 
футболіст Андрій Шевченко. 

Старт вийшов слабенький: три нічиї. 
Кожна ж з них дає команді всього одне очко, 
а не три, як перемога. І якщо нічия в пер-
шому турі з чемпіоном світу, ще й в гостях у 
Франції, була сприйнята як успіх, то наступні 
дві нічиї – з Фінляндією і Казахстаном – оці-
нили як втрату очок. 

Після Євро-2020, що пройшло цього літа, 
і перших трьох турів відбору на чемпіонат 
світу, збірну України очолив новий тренер – 
Олександр Петраков, котрий з молодіжною 
збірною України виграв молодіжний чемпіо-
нат світу 2019 року. 

Але знову дві нічиї. 1 вересня наші зі-
грали 2:2 в гостях у Казахстані. А 4 верес-
ня в дуже напруженому матчі в Києві – 1:1 
з Францією. Національний спорткомплекс 
«Олімпійський» прийняв десь 50 тисяч вбо-
лівальників. В стартовому складі нашої ко-
манди вийшли 5 гравців «Динамо», 4 – «Шах-
таря» (відзначимо успішне повернення в 
збірну її ветерана і легенди, 37-річного воро-
таря Андрія П`ятова), а також лідер і капітан 
команди, кращий футболіст країни останньо-
го 10-ліття, наш чернігівець Андрій Ярмолен-
ко, що зараз грає в Англії, та Роман Яремчук, 
що виступає в Португалії. 

Наші дали бій чемпіонові світу. І навіть 
повели в рахунку: наприкінці першого тай-
му чудовий гол, дебютний за збірну, забив 
динамівець Микола Шапаренко. Втім, вже 
на початку другого тайму французи зрівня-
ли рахунок. 

В турнірній таблиці нашої групи прогно-
зовано лідирує Франція. На друге місце за-
раз вийшли фіни. Для збірної України все ви-
рішиться у трьох її матчах з основними кон-
курентами: 9 жовтня гра в гостях у Фінляндії, 
12 жовтня приймаємо Боснію, 16 листопада 
гра з нею в гостях. 

 

Ліга чемпіонів: 
«Динамо» і «Шахтар»
Почався основний, груповий турнір го-

ловного клубного футбольного змагання Єв-
ропи – Ліги чемпіонів. Як завжди, 32 коман-
ди розділені жеребкуванням на 8 груп. Одні 
клуби потрапили в груповий турнір без від-
бору, як чемпіони і призери найсильніших 
чемпіонатів континенту, інші пройшли відбір. 

Україна, за квотою, має одне місце в тур-
нірі без відбору – для чемпіона країни, так 
туди й потрапив діючий чемпіон київське 
«Динамо». Другий призер нашого минулого 
чемпіонату донецький «Шахтар» мусив про-
йти відбір і успішно подолав його, на остан-
ньому етапі пройшовши у двох матчах силь-
ний французький клуб «Монако». 

В групах змагання пройдуть у два кола. 
По дві кращі команди пройдуть у наступний 
етап – гру з вибуванням, одну восьму фіна-
лу. Треті команди груп переходять у змаган-
ня Ліги Європи. 

Ось склад груп, де, як бачимо, гранди єв-
ропейського й світового футболу. Обидва 
наші клуби потрапили в непрості групи, але 
треба поборотися за вихід з них. 

Перші матчі в чотирьох останніх групах 
пройшли позавчора, коли наша газета вже 
була підготовлена до друку, у перших чоти-
рьох групах пройшли вчора. До кінця року 
груповий турнір буде завершено. Отже, гру-
пи турніру. 

А: Брюгге, ПСЖ, Манчестер Сіті, РБ Лейпціг. 

В: Атлетико, Порту, Ліверпуль, Мілан.

С: Бешикташ, Боруссія (Дортмунд), Спортинг 
(Лісабон). Аякс. 

D: Шериф, Шахтар, Інтер, Реал.

Е: Динамо, Бенфіка, Барселона, Баварія. 

F: Янг Бойлз, Манчестер Юнайтед, 
Вільяреал, Аталанта. 

G: Севілья, Зальцбург, Лілль, Вольфсбург. 

H: Мальме, Ювентус, Челсі, Зеніт. 

Досудові слухання у справі Халіда Шейха 
Мухаммеда, ймовірного організатора терактів 
11 вересня, і чотирьох інших обвинувачених 
поновилися 7 вересня на військовій базі США 
в Гуантанамо-Бей, Куба. Вони поновилися піс-
ля 17-місячної паузи.

Протягом кількох місяців після атак Сполу-
чені Штати затримали сотні «ворожих бойови-
ків», підозрюваних у зв’язках з «Аль-Каїдою». 
Сьогодні 39 з них залишаються у в’язниці в за-
тоці Гуантанамо, в тому числі 12, яких Вашинг-
тон вважає небезпечними фігурами терорис-
тичної мережі.

Наразі щодо фігурантів справи винесли 
тільки два звинувачувальні вироки.

П’ятьох людей звинувачують у змові, теро-
ризмі і вбивстві 2976 осіб. Якщо їхню провину 
визнають, їм загрожує смертна кара. Але не-
має гарантій, що вирок буде винесено до на-
ступного року.

Мухаммеда називають натхненником те-
рактів 11 вересня. Вважається, що громадя-
нин Пакистану, який виріс в Кувейті, вперше 
у 1996 році запропонував лідеру «Аль-Каїди» 
Усамі бін Ладена врізатися в будівлі у США.

Мухаммед – випускник американського 
університету, який працював на уряд Катару 
на початку 1990-х років, коли він почав розро-
бляти плани нападу зі своїм племінником Рам-

зі Юсефом, який підірвав бомбу у Всесвітньо-
му торговому центрі Нью-Йорка в 1993 році.

Коли бін Ладен схвалив план терактів 11 
вересня, Мухаммеда призначили відповідаль-
ним. Його схопили у Пакистані в березні 2003 
року. Він взяв на себе відповідальність не тіль-
ки за теракт 11 вересня, але й за пов’язані з 
«Аль-Каїдою» вибухи на Балі і в Кенії, невда-
лу спробу збити американський авіалайнер у 
2021 році і вбивство американського журна-
ліста Деніела Перла.

11 вересня 2001 року майже 3 000 аме-
риканців загинули від серії з чотирьох те-
рористичних нападів, організованих угру-
пованням аль-Каїда на території США. Те-
рористи захопили чотири літаки, два з них 
врізались у хмарочоси – «башти-близнюки» 
Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, 
третій залетів у Пентагон у Вашингтоні. Па-
сажири четвертого літака, який терористи, 
ймовірно, планували спрямувати на Білий 
дім або Капітолій, чинили їм спротив – цей лі-
так розбився неподалік від міста Шанксвілл 
у штаті Пенсильванія. 

11 вересня у США також відзначають День 
патріотів, вшановуючи пам'ять загиблих і від-
значаючи відвагу працівників служб надзви-
чайних ситуацій, виявлену в подоланні наслід-
ків катастрофи.

6 вересня помер видат-
ний актор французького і сві-
тового кіно Жан-Поль Бель-
мондо.

Франція дала світові ба-
гатьох видатних кіноакторів. 
Актриси Катрін Деньов, Жан-
на Моро, Бріджит Бардо, Мі-
шель Мерсьє, Ізабель Аджа-
ні. Не менш потужний чоло-
вічий ряд французького кіно: 
Жан Габен, Фернандель, Луї 
де Фюнес, Ів Монтан, Ален 
Делон, Жерар Депардьє, П`єр 
Рішар., Роберт Оссейн, Жан 
Рено. І в цьому блискучому 
ряду – Бельмондо. 

Актор народився 9 квіт-
ня 1933 року в Неї-сюр-Сен 
(департамент Сени), син па-
ризького скульптора Поля 
Бельмондо. Закінчив Вищу 
національну консерваторію 
драматичного мистецтва і 
почав професійну кар’єру на 
сцені.

Всесвітню популярність 
26-річному акторові прине-
сла роль безтурботного негід-
ника Мішеля Пуакара в фільмі 
Жана-Люка Годара «На остан-
ньому диханні» – однієї зі зна-
кових стрічок світового кіне-
матографа.

Наступного року Бель-
мондо зміцнив своє реноме, 
зігравши разом із Софі Лорен 
у відомому фільмі Вітторіо Де 
Сіка «Чочара». Свої кращі ролі 
він зіграв у режисерів фран-
цузької «нової хвилі»: Годара 
(«Жінка є жінка», 1961), Луї 
Маля («Злодій», 1967), Фран-
суа Трюффо («Сирена з «Міс-
сісіпі», 1969, тут був чудо-
вий творчий дует з Катрін Де-
ньов), Клода Шаброля («Док-
тор Пополь», 1972).

Поряд з комерційними 
проектами, що представля-
ють французький аналог гол-
лівудських бойовиків і коме-
дій, в яких Бельмондо постає 
в образі невиправного аван-
тюриста, він створив ряд сер-
йозних характерних ролей 
(зокрема, фільм «Спадкоє-
мець» (1973). Персонаж Бо-
мон з фільму «Професіонал» 
(1981), незважаючи на дея-
ку барвистість і гротескність 
фільму, також залишився од-
ним з найважливіших досяг-
нень актора.

Бельмондо був одним з 
найбільш комерційно успіш-
них акторів Франції до 1986 
року. За прикладом Алена 
Делона він заснував компа-
нію для створення власних 
фільмів. 

1987 року Жан-Поль 
повернувся на театральну 
сцену після тривалої пере-

рви від 1959 року і далі су-
міщав роботу в кіно й теа-
трі. 1995 року схвальні від-
гуки критиків отримала його 
гра в екранізації роману 
«Знедолені» (режисер Клод 
Лелуш). 

2001 року Бельмондо піс-
ля інсульту припинив роботу в 
театрі й кіно. Але через 7 ро-
ків 75-річний актор повер-
нувся на знімальний майдан-
чик, знявшись у фільмі режи-
сера Франсіса Юстера «Лю-
дина та її собака». Бельмондо 
висловився про цю свою ро-
боту так: «Хоча я знявся в 95 
фільмах і зіграв 40 театраль-
них ролей, на цих зйомках я 
був щасливий як ніколи. Цей 
фільм не схожий на те, що я 
робив раніше».

У лютому 2015 року Жан-
Поль Бельмондо оголосив 
про завершення кар’єри в 
кіно.

У актора шість онуків 
(троє дітей сина Поля і ще 
троє – доньки Флоранс). Брат 
– кінопродюсер Ален Бель-
мондо, сестра – актриса Мю-
ріель Бельмондо.

1989 року удостоєний 
премії «Сезар» за роль у філь-
мі «Улюбленець долі». 2011 
року – Золотої пальмової гіл-
ки Канського кінофестивалю. 
2016 року – премії «Золотий 
лев» за внесок у світовий кі-
нематограф.

Нью-Йорк, Манхеттен. Всесвітній торговий центр за 4 з лишком роки до трагедії, 
його «башти-близнюки».

Фото редактора нашої газети Петро Антоненка, липень 1997 року. 

Жан-Поль Бельмондо: 
епоха світового кіно

Теракти 11 вересня: судовий розгляд 
поновився до 20-ї річниці нападів
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У серпні 1921 року право-
славна церква, зокрема пара-
фії, які діяли в Україні, активно 
включилася в боротьбу з голо-
дом. Кремль вміло скористався 
цією ініціативою і голодом в ці-
лому для реквізиції у церкві на-
копичених цінностей.

Більшовицька спроба форсу-
вати комуністичне будівництво за-
вершилася розвалом економіки 
і черговим посиленням повстан-
ського руху в Україні. І навіть після 
усвідомлення Кремлем згубності 
такого курсу і не дивлячись на при-
йняте в березні 1921 рішення про 
введення продподатку, реально 
втілювати економічні засоби у від-
новленні сільського господарства 
там не поспішали – Москва пере-
творила хлібовиробні регіони рес-
публіки в продовольчий резерв для 
робітників «червоних столиць».

Повною мірою це стосувалося і 
південних регіонів України, які по-
страждали від посухи. Записанеий 
в Конституції УРСР вираз апостола 
Павла з Другого послання до Солу-
нян «Хто не працює, той не їсть» в 
більшовицьких реаліях перетвори-
лося в підробку: не їли саме ті, хто 
тяжкою працею вирощував хліб.

Влітку в західній пресі з'явилися 
заклики допомогти голодуючим 
Поволжя. Голосніше вони прозву-
чали від імені громадського Всеро-
сійського комітету допомоги голо-
дуючим (рос. ВКПГ), який з'явився 
з ініціативи Максима Горького, і на 
його прохання від Всеросійського 
патріарха Тихона (Бєлавіна), тоб-
то від церкви. Патріарх звернувся 
до Папи Римського, Кентерберій-
ського архієпископа (голови Англі-
канської церкви) і єпископа Нью-
Йорка із закликом допомогти голо-
дуючим в Росії.

На заклики негайно відгук-
нулися Міжнародний Червоний 
Хрест (очолював океанограф Фрі-
тьоф Нансен) і Американська до-
поміжний адміністрація (англ. The 
American Relief Administration, ARA, 
очолював майбутній 31-ий прези-
дент США Герберт Гувер). 

1 серпня в Петроград прибув 
американський корабель «Фенікс», 
маючи 700 тонн продовольства на 
борту. 2 серпня з нотою до урядів 
усіх країн звернувся уряд РРФСР, 
зазначивши, що для порятунку го-
лодуючого населення Поволжя по-
трібно як мінімум 59 млн пудів про-
довольства. Уже 20 серпня було 
підписано відповідну урядову угоду 
РРФСР з АРА.

5 серпня патріарх, незважаю-
чи на перебування під домашнім 
арештом, організував Всеросій-
ський церковний комітет допомоги 
голодуючим, по парафіях церковні 
братства почали благодійний збір 
коштів і продуктів. 17 серпня він 

листом повідомив ВЦВК, що вже 
«звернувся до представників цер-
ковної влади, до народів тих кра-
їн, які Господь благословив рясним 
хлібним урожаєм, допомогти голо-
дуючому населенню Росії ... З цією 
ж метою ... для збору в Москві і в 
провінції пожертвувань (грошових, 
матеріальних, продовольчих) і роз-
поділу їх ... мною створено в Москві 
Церковний комітет з духовенства і 
мирян».

Передумовою успішної діяль-
ності церковного комітету патріарх 
вважав: «1) Право збирати кошти 
за допомогою усних проповідей, 
видання звернень, духовних кон-
цертів; 2) самостійний розподіл за 
погодженням з ВЦВК допомоги го-
лодуючим всіх національностей; 3) 
допомога уповноваженим від Цер-
ковного комітету від держави з ор-
ганізацією поїздок по країні; 4) за-
борона державним органам рекві-
зувати майно комітету». 

Патріарший комітет планував 
координувати свою діяльність з 
ВКПГ через двох своїх представни-
ків. 22 серпня Тихон оприлюднив 
відозву до віруючих: «В ім'я і зара-
ди Христа кличе тебе вустами Свя-
та Церква на подвиг братської са-
мовідданої любові. Поспішай на до-
помогу стражденним з руками, по-
вними дарів милосердя, з серцем, 
повним любові і бажання врятува-
ти вже неіснуючого брата. До тебе, 
людина, до вас, народи всесвіту, 
звертаю я голос свій: «Допоможіть!» 
...».

Після звернення Тихона всюди 
в храмах почався збір пожертву-
вань на користь голодуючих. Про-
те влада на той час вже усвідоми-
ли: голод стає союзником в бороть-
бі за економічну і політичну владу в 
колишній імперії. Тому більшовики 
були вкрай незадоволені скоорди-
нованої діяльністю церкви та гро-
мадськості в справі допомоги го-
лодуючим і критикою уряду з боку 
керівництва ВКПГ. На засіданні 27 
серпня політбюро ЦК ВКП (б) його 
ліквідувало, а 28-го за наполяган-
ням Леніна зобов'язало заступни-
ка голови ВЧК Йосипа Уншліхта за-
арештувати всіх причетних «без ви-
нятку ... за організацію сил контр-
революції». У центральній пресі 
в останні дні серпня влада опри-
люднила тільки «радянську» версію 
цього рішення – постанову Всеро-
сійського ЦВК про розпуск, і уря-
дові звинувачення ВКПГ в участі «в 
контрреволюційній грі». При цьому 
офіційних згадок про припинення 
діяльності і Всеросійського церков-
ного комітету не було.

Розпуск ВКПГ 31 серпня про-
коментував в «Известиях ВУЦВК» 
її головний редактор Василь Бла-
китний і якийсь Омельченко. Бла-
китний лаяв «недобиту буржуазну 
інтелігенцію», «дрібного власника» і 

«націоналістичні анархічні повстан-
ня куркульського деклассованого 
елемента». Омельченко уїдливо по-
відомив про факт впізнання в на-
правленому на Чернігівщину упо-
вноваженому ВКПГ «одного контр-
революціонера, спекулянта, що ... 
сидить ... у нас в концтаборі».

Потреба ліквідації громад-
ського комітету витікала з влад-
них потреб. Зокрема, тої небезпе-
ки, яку більшовицьке керівництво 
бачило в релігійних організаціях 
та в релігійності населення взага-
лі. З'ясувалося, що посуха і голод, 
відбираючи повстанські резерви 
для боротьби з владою, одночас-
но сприяли піднесенню релігійнос-
ті серед селян. В Україні така релі-
гійність була, з одного боку, одним 
з потужних джерел національно-
го відродження, а з іншого живи-
ла антирадянські настрої в селі на 
містичному грунті. Так, наприклад, 
в Криворізькому повіті в 1921 – 
1922 рр. зафіксовано чимало пові-
домлень про оновлення ікон, само-
займання свічок в церкві, всілякі 
видіння і містичні випадки.

Влада намагалася протидіяти, 
активізувавши антирелігійну про-
паганду, розсилаючи по губкомах 
циркуляри з інструкціями. Ще в 
квітні 1921 року в окружні адмін-

відділу, в т. ч. і в Кри-
ворізький, було на-
правлено постанову 
Всеукраїнської на-
ради агітпропу, яка 
зобов'язувала всіх 
грамотних членів 
партії, безпартійних 
фахівців різних галу-
зей, викладачів ве-
чірнього гірничого 
технікуму, профшкіл, 
шкіл «Соцвиху» втя-
гуватися в атеїстичну 
роботу, а в плани пе-
репідготовки вчите-
лів включити «анти-
релігійні цикли».

По селах ство-
рювалися спеціальні 
комсомольські гру-
пи для «агітації селян 
і розвінчання чудес». 
Допомагало мало. 
Хресні ходи в голо-
дних селах часто сти-
хійно виливалися в 
антирадянські демон-
страції. Тільки Криво-
ріжжю ЦК КП (б) У по-
винен був присвяти-
ти кілька спеціальних 
циркулярів з нагоди 
чергових «чудес», а до 
боротьби на місцях 
залучити співробіт-
ників апарату ЧК-ГПУ. 

Так, в повідомленнях за 1 липня 
1921 зазначалося, що: «В зв'язку 
з провокаційними чутками, які по-
ширюються про затемнення, появи 
ікон, чорної труни, що висить в по-
вітрі ... робітники і взагалі все на-
селення [станції] Долгинцево схви-
льовані ... приймаються заходи до 
розслідування та виявлення ініціа-
торів серед духовенства».

У вересні духовенство, як «на-
тхненників всяких банд», які пере-
шкоджають виконанню продпо-
датку і боротьбі з приховуванням 
хліба, рекомендували позбавити 
землі (навіть купленої або успадко-
ваної) більш «трудовий норми» і не 
брати на роботу в кооперації, орга-
ни наркомпроду або навчальні за-
клади. У жовтні новий циркуляр ЦК 
КП (б) У пропонував утриматися від 
закриття храмів, крім виняткових 
випадків, а в грудні – знову про-
вокувати зіткнення між «напрям-
ками, течіями, церквами ... щоб во-
роги дискредитували і топили один 
одного».

Все літо і осінь в політбюро і 

Наркомфіні дискутували варіанти 
фінансової реформи, в тому числі 
і проект впровадження жорсткої 
металевої валюти (золото, плати-
на, срібло) паралельно з застосу-
ванням радзнаків, що стрімко зне-
цінювалися (проект В. Тарнавсько-
го). У жовтні 1921 р. був заснова-
ний Держбанк РРФСР, чим було 
задумано відродження кредиту-

вання приватної торгівлі і підпри-
ємств – без цього поширення непу 
не представлялося можливим тех-
нічно. Стало зрозуміло про золотий 
запас Росії: його колишні резерви 
були в значній мірі або втрачені, 
або витрачені на потреби «світової 
революції».

На засіданні 11 грудня 1921 
політбюро ЦК РКП (б) заслухало 
доповідь Комісії по золотому фон-
ду при Раді праці і оборони, скоро-
тило кредити частини наркоматів і 
призначило главу Реввійськради 
республіки Льва Троцького відпо-
відальним за об'єднання і приско-
рення робіт «з обліку, зосереджен-
ня і реалізації коштовностей всіх 
видів, що належать державі». Од-
ним з найважливіших донорів ба-
чилася церква.

Такий алгоритм пошуку фінан-
сових ресурсів вимагав маскуван-
ня справжніх намірів влади. Тим 
більше що 10 жовтня 1921 р до па-
тріарха письмово звернувся керів-
ник лондонської місії АРА Ернест 
Майер з пропозицією увійти до ко-
мітету АРА представником церкви. 
Тому ВУЦВК змушений був 8 груд-
ня знову дати дозвіл релігійним ор-
ганізаціям проводити збір пожерт-
вувань. Але відразу приступити до 
благодійності церква все одно не 
змогла, довелося чекати виходу 
спеціальних інструкцій.

З цим влада навмисно не по-
спішали: постанова президії ВЦВК 
«Про ліквідацію церковного май-
на» з'явилося 2 січня 1922 року, 
«Положення про участь Православ-
ної російської церкви в справі до-
помоги голодуючим» – 1 лютого, 
23-го опублікований декрет «Про 
порядок вилучення церковних цін-
ностей, що знаходяться в церквах 
і монастирях», 26-го – постанова 
«Про передачу церковних ціннос-
тей на користь голодуючих», а 28 
лютого в «Известиях» опублікува-
ли інструкцію Центральної комісії 
допомоги голодуючим і Наркомюс-
ту РРФСР «Про порядок вилучення 
церковних цінностей». Документ не 
передбачав заміни виробів з доро-
гоцінних металів і дорогоцінного 

каміння грошовим еквіва-
лентом. Вилученню підляга-
ли навіть речі музейного зна-
чення, вони незалежно від 
перебування на обліку вилу-
чалися під наглядом фахівців 
губмузеїв.

Лише 28 лютого патріарх 
зміг видати нове послання до 
вірних про допомогу голодую-
чим і вилучення церковних цін-
ностей і дозволити жертвувати 
дорогоцінні церковні прикраси 
і предмети, які не використову-
ються у богослужінні. В Україні 
з аналогічним посланням до 
віруючих тільки у березні 1922 
р звернувся екзарх Михаїл 
(Єрмаков).

Українські парафії влітку 
1921 року посилено готува-
лися до проведення Першого 
Всеукраїнського собору, ра-
зом з обранням делегатів на 
повітових з'їздах та вирішен-
ні поточних питань, теж при-
ймали рішення про допомогу 
голодуючим на місцях.

Що стосується радян-
ської влади, то її представни-
ки в Харкові готували відпо-
відні документи одночасно з 
Москвою в кінці 1921 року, 
але їх затвердження відкла-
ли до часу визначення 
урядового декрету 
РСФСР. 

«Дар милосердя» або «голодний кредит»
 Як більшовики для конфіскації церковних цінностей голодом скористалися

«Релігія - дурман народу», 
1932 художниця Анна Єфімова 

(1897-1962). Агітаційний фарфор, 
піднос. Ленінград, Ленінградський 

державний фарфоровий завод

«Червоний геній», 1920 художниця 
Аліса Голенкіна (1882 – 1973). 

Агітаційний фарфор, блюдо. 
Петроград, Державний 

фарфоровий завод РРФСР

«Золото церков має піти на порятунок голодних від смер-
ті», Д. Моор (Орлов). Агітплакат, 1922
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всесвітньої історії

17 вересня
1787 – на Конституційній конвенції у Філа-

дельфії ухвалена Конституція США.
Народився: 1864 – Михайло Коцюбин-

ський, письменник, громадський діяч. 
Помер: 1940 – Панас Саксаганський, ак-

тор, режисер, драматург і педагог.

18 вересня
Народилася: 1929 – Алла Горська, україн-

ська художниця і громадська діячка, учасниця 
правозахисного руху.

Помер: 1877 – Осип Бодянський, історик, 
філолог, перекладач.

19 вересня
1841 – побудована перша міжнародна за-

лізниця (Страсбург – Базель).
1851 – у США вийшов перший примір-

ник газети «New-York Daily Times». Через 6 ро-
ків видання змінило свою назву на «New York 
Times» («Нью-Йорк Таймс»).

1891 – до Монреаля (Канада)прибули пер-
ші українські поселенці.

20 вересня
1519 – почалося перше навколосвітнє 

плавання під керівництвом Фернана Магел-
лана.

Народилася: 1934 – Софі Лорен, італій-
ська кіноактриса, лауреат «Оскара». 

21 вересня
Народився: 1866 – Герберт Уеллс, англій-

ський письменник-фантаст.
Померли: 1709 – Іван Мазепа, гетьман 

України в 1687 – 1709; 1832 – Вальтер Скотт, 
шотландський письменник. 

22 вересня
1862 – президент США Авраам Лінкольн 

оголосив про звільнення негрів-рабів.
1980 – у Польщі засновано профспілку 

«Солідарність».

23 вересня
Народилися: 63 до н. е. – Октавіан Август, 

перший римський імператор; 1872 – Соломія 
Крушельницька, українська оперна співачка; 
1900 – Володимир Кубійович, громадсько-по-
літичний діяч, географ, демограф.

Померли: 1870 – Проспер Меріме, фран-
цузький письменник; 1937 – Зиґмунд Фрейд, 
австрійський психіатр.

24 вересня
Народився: 1894 – Роман Купчинський, 

український поет, прозаїк, журналіст, компо-
зитор, критик.

25 вересня
1789 – Конгрес Сполучених Штатів ухва-

лив перші 10 поправок до Конституції, які уві-
йшли в історію як Білль про права.

Народилися: 1765 – Міхал Огінський, поль-
ський композитор і політичний діяч; 1897– Ві-
льям Фолкнер, американський письменник, 
лауреат Нобелівської премії; 1906 – Дмитро 
Шостакович, російський композитор; 1920 – 
Сергій Бондарчук, кінорежисер та актор; 1932 
– Анатолій Солов’яненко, український співак.

Помер: 1970 – Еріх Марія Ремарк, німець-
кий письменник.

26 вересня
1995 – Україна прийнята до Ради Європи.
Народилися: 1832 – Петро Сокальський, 

український композитор; 1936 – Євген Про-
нюк, український громадський діяч.

27 вересня
1825 – в Англії почався рух першою за-

лізницею. Паротяг, сконструйований Джор-
джем Стефенсоном, провіз поїзд із 450 паса-
жирами з Дарлінгтона у Стоктон зі швидкістю 
24 км/год.

1893 – у Джерсі-Сіті почав виходити пер-
ший український друкований орган у США – га-
зета «Свобода».

1977 – перша атомна станція України Чор-
нобильська АЕС підключена до енергосистеми 
СРСР. Промисловий струм дав перший енерго-
блок потужністю мільйон кіловат.

28 вересня 
Народилися: 1803 – Проспер Меріме, 

французький письменник; 1924 – Марчелло 
Мастроянні, італійський кіноактор.

29 вересня 
Народилися: 1547 – Мігель де Сервантес 

Сааведра, іспанський письменник; 1845 – 
Іван Карпенко-Карий (Тобілевич), драматург; 
1866 – Михайло Грушевський, політичний і 
державний діяч, історик, голова Центральної 
Ради в 1917–1919 рр; 1912 – Мікеланджело 
Антоніоні, італійський кінорежисер; 1943 – 
Лех Валенса, лідер антикомуністичної проф-
спілки «Солідарність» у 1980-их роках, прези-
дент Польщі у 1990 – 1995, лауреат Нобелів-
ської премії миру 1983 р.

30 вересня
1472 – в Майнці Йоганн Гутенберг надру-

кував першу книжку – Біблію.
1882 – в американському містечку Еп-

плтон (штат Вісконсін) на річці Фокс запрацю-
вала перша у світі гідроелектростанція потуж-
ністю 12,5 кВт.

1929 – англійська служба Бі-Бі-Сі вперше 
провела телетрансляцію.

Народився: 1841 – Михайло Драгоманов, 
літературознавець, історик, публіцист, фоль-
клорист, економіст, фіфлософ.

1 жовтня
1929 – розпочалися численні арешти чле-

нів вигаданої комуністичним режимом «Спілки 
Визволення України».

1930 – в Московському Кремлі знищено 
Чудов монастир, закладений 1365 року.

1949 – у Пекіні проголошено створення 
Китайської Народної Республіки.

Народився: 1903 – Володимир Горовиць, 
видатний піаніст українського походження.

2 жовтня
1552 – взяття військами Івана Грозного 

Казані, приєднання Казанського ханства до 
Московського царства.

Народилися: 1869 – Махатма Ганді, лідер 
пруху за незалежність Індії: 1906 – Іван Багря-
ний, український письменник.

Помер: 1974 – Василь Шукшин, російський 
актор, режисер і письменник.

3 жовтня
1621 – перемога війська під проводом Пе-

тра Сагайдачного над турками під Хотином.
1929 – королівство сербів, хорватів і сло-

венців набуло офіційної назви Югославія.
1990 – завершився процес об’єднання 

Східної і Західної Німеччини.
Народилися:1814 – Михайло Лермонтов, 

російський поет, прозаїк, драматург; 1895– 
Сергій Єсенін, російський поет; 1935 – Армен 
Джигарханян, радянський актор театру й кіно.

4 жовтня
1582 – Папа Римський Григорій XIII запро-

вадив «григоріанський календар».
1853 – розпочалася Кримська війна.
1911 – у Лондоні введено в дію перший у 

світі ескалатор.
1957 – з космодрому в Казахстані запуще-

но перший у світі штучний супутник Землі.
1958 – з Лондона до Нью-Йорка розпоча-

лися перші регулярні трансатлантичні рейси 
реактивних літаків.

5 жовтня
1880 – запатентовано першу кулькову 

ручку.
Народилися: 1909 – Богдан-Ігор Антонич, 

український поет; 1936 – Вацлав Гавел, чесь-
кий політик і громадський діяч, дисидент, пись-
менник, згодом президент Чехзословаччини.

6 жовтня
1927 – у Нью-Йорку компанія «Ворнер 

Бразерз» представила перший звуковий фільм 
«Співак джазу».

1975 – київське «Динамо» виграло Супер-
кубок УЄФА з футболу.

Народився: 1914 – Тур Хеєрдал, норвезь-
кий етнограф, археолог, мандрівник, письмен-
ник.

7 жовтня
1253 – у Дорогочині короновано короля 

Русі Данила Романовича Галицького.
1977 – ухвалена третя і остання Конститу-

ція СРСР.
Померли: 1747 – Василь Григорович Гри-

горович-Барський, український мандрів-
ник і письменник; 1849 – Едгар Аллан По, 
американський письменник; 1984 – Вале-
рій Марченко, український дисидент, помер у 
в’язничній лікарні в Ленінграді

Не тільки Кабул: масова втеча 
після поразки в громадянських 

війнах за останні 100 років
Драматичні кадри з кабульського аеро-

порту, де тисячі людей сподіваються поки-
нути країну, привернули увагу всього світу. 
Швидкий розвал афганських сил безпеки піс-
ля оголошення відходу американських військ 
дозволив руху ісламізму «Талібан» за лічені 
тижні взяти під контроль всю країну.

Однак такі події не унікальні. Після бага-
тьох громадянських воєн прихильники сторо-
ни, що програла масово втікали зі своїх країн, 
щоб уникнути можливих репресій. Пропонуємо 
вам п'ять таких прикладів з історії ХХ століття.

Крим
Восени 1920 року російські білогвардій-

ські війська фактично контролювали тільки 
Кримський півострів, тут же зібралися біжен-
ці від більшовицьких репресій. Генерал Вран-
гель, командир білих, говорив про можливість 
створити на півострові окрему російську дер-
жаву, але в результаті операції 7 – 17 листопа-
да більшовики вдерлися до Криму.

З огляду на нерівність в силах, захищати 
півострів вже було неможливо, і білі почали від-
ступати в портові міста для евакуації морем. 11 
листопада Врангель віддав наказ евакуювати 
як військовослужбовців, так і цивільних служ-
бовців, членів їх сімей та всіх осіб, яким може 
загрожувати небезпека від більшовиків.

Всього за кілька днів з Криму вийшли 126 
кораблів з майже 150 тисячами осіб, з яких 72 
тисячі – військові. Багато з тих, хто залишився, 
стали жертвами більшовицького терору: тільки 
в найбільших містах Криму за офіційними ра-
дянськими даними більшовики вбили понад 56 
тисяч осіб.

Іспанія
Іспанська громадянська війна почалася 

влітку 1936 року як повстання правих націона-
лістичних сил проти лівого уряду, який все біль-
ше зневажав Конституцію країни. Обидві сторо-
ни широко використовували методи терору, при-
чому на території під контролем лівих майже від-
крито діяли сталінські каральні органи НКВС.

Здатність іспанських націоналістів до 
компромісів між собою і систематичне прове-

дення раціональної внутрішньої, зовнішньої та 
економічної політики привели до того, що на 
початку 1939 року вже мало хто сумнівався в 
перемозі повстанців.

Стрімкий наступ націоналістів у Каталонії 
призвів до того, що сотні тисяч солдатів і мир-
них громадян, що співчували лівим, побігли в 
бік кордону з Францією. «Все було охоплено іс-
теричною панікою, хоча лише невеликій кіль-
кості біженців загрожувала смертельна не-
безпека, якби вони залишилися в Каталонії», 
писав історик Г'ю Томас.

З 28 січня по 10 лютого 1939 року у Фран-
цію перейшли близько 500 тисяч чоловік, 
включаючи до 250 тисяч солдатів. До 180 ти-
сяч повернулися в Іспанію вже через кілька 
місяців, коли громадянська війна закінчилася 
повною перемогою націоналістів.

Тайвань
Китайською громадянською війною нази-

вають боротьбу між урядовими військами між-
народно визнаної Китайської республіки і вій-
ськами китайської комуністичної партії з 1927 
по 1949 рік. Останній період цієї війни почався 
в 1946-му, і в цей час комуністи, що мали під-
тримку СРСР, мали вже помітну перевагу.

Останньою територією під контролем уря-
дових військ був південно-східний Китай, од-
нак і там утриматися було важко. Тому вже в 
1948 році почалося часткове перенесення 
функцій столиці некомуністичного Китаю на 
острів Тайвань.

Літаками і кораблями на Тайвань вируши-
ли кілька мільйонів чоловік: державні служ-
бовці, військові, цивільні. Альтернативний Ки-
тай досі існує на Тайвані, і з 23,5 мільйона жи-
телів має високотехнологічну промисловість і 
є одним з лідерів по щільності населення в сві-
ті. Тайвань визнають законним представни-
ком Китаю 14 з 193 членів ООН.

Алжир
Війна в Алжирі тривала з 1954 по 1962 рік 

і стала не тільки боротьбою за незалежність 
Алжиру, але і громадянським конфліктом між 
різними групами населення. Хоча французька 
армія в цілому могла тримати активність бо-
йовиків Фронту національного звільнення під 
контролем, війна стала дуже непопулярною 
серед більшості суспільства Франції, а також 
підривала міжнародний престиж країни.

У 1962 році були підписані угоди в Евіа-
ні, за які на референдумі проголосували 91% 
французів. Це означало незалежність Алжи-
ру, який до того вважався навіть не колонією 
Франції, а безпосередньо територією фран-
цузької держави.

Однак в той час в Алжирі жили близько 1 
мільйона французів і близько 200 тисяч євре-
їв, які вже неодноразово були жертвами ал-
жирських бойовиків. Переважна більшість лю-
дей народилися і жили в Алжирі все життя.

За кілька місяців 1962 року 900 тисяч осіб 
залишили Алжир – вони часто не мали з собою 
нічого, крім однієї валізи. Близько 200 тисяч з 
них вирішили залишитися, однак і вони посту-
пово виїхали з країни в наступні роки.

Крім того, Алжир покинули близько 90 ти-
сяч мусульман, які служили у французьких дер-
жавних і військових установах. З тих, хто зали-
шився, тисячі були вбиті разом з сім'ями.

В'єтнам
В'єтнам розділили на дві частини в 1954 

році згідно Женевських мирних угод. Комуніс-
ти контролювали Північ, антикомуністи – пів-
день країни. Обидві сторони розглядали один 
одного як маріонеток іноземних сил – Москви 
і Пекіна або Парижа і Вашингтона.

Однак мирні домовленості не були вико-
нані повністю, і в результаті з'явилися два 
в'єтнамських держави, які почали війну між со-
бою. Війна тривала з 1955 року до січня 1973 
року, коли в Парижі підписали новий мир. Од-
нак уже через кілька місяців Північний В'єтнам 
знову почав повномасштабну війну.

Південний В'єтнам самостійно захищався 
два роки, але в підсумку поступився в боротьбі: 
столицю країни захопили 30 квітня 1975 року. 
За кілька днів перед цим почалася масова ева-
куація в'єтнамців на вільні від комуністів тери-
торії літаками, вертольотами і кораблями. Всьо-
го втекти вдалося майже 140 тисячам.

У наступні роки люди будуть і далі тікати з 
комуністичного В'єтнаму. Багато виходили в 
море на звичайних човнах. Вважають, що до 
1980 року країну успішно покинули ще до 800 
тисяч чоловік, при цьому ще 200-400 тисяч за-
гинули в морі.

belsat.eu 19. 08. 2021

Переповнений літак з афганськими 
біженцями. Фото: Marcus Weisgerber / Twitter

Іспанські націоналісти ведуть полонених. 
Фото: wikipedia.org

Евакуація з Криму. Фото: wikipedia.org
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Страти дітей. Сталін 
говорив, що мета — 

уберегти неповнолітніх 
від хуліганства

Літнім червневим днем 1935- го 
Ромен Роллан, французький пись-
менник, звичайно ж, лівих поглядів, 
котри, як багато західних інтелекту-
алів, з великою симпатією ставився 
до Радянського Союзу,, був удостоє-
ний бесіди зі Сталіним. Крім бороть-
би за мир у всьому світі француза 
дуже хвилювало питання про при-
йнятий 7 квітня того ж року закон, за 
яким дітей, починаючи з 12-річного 
віку, могли карати за кримінальни-
ми статтями – аж до застосування 
смертної кари. Роллан тривожився: 
«Над цими дітьми нависла смертна 
кара».

Кращий друг дітей і фізкультур-
ників серйозно відповів: «Цей де-
крет має чисто педагогічне значен-
ня. Ми хотіли налякати ним не стіль-
ки хуліганів-дітей, скільки організа-
торів хуліганства серед дітей». Далі, 
розповівши про «страшні випадки» 
в школах, Сталін додав, що головна 
мета – «вберегти наших дітей від ху-
ліганів».

Роллан, дивуючись, простодуш-
но перепитав, чому б не опубліку-
вати всі факти, щоб всім було ясно, 
через що прийнятий цей закон. Ста-
лін же, як завжди, сам собі задав пи-
тання і на нього відповів: «А чи могли 
ми дати роз'яснення в тому сенсі, що 
цей декрет ми видали з педагогіч-
ною метою, для попередження зло-
чинів, для залякування злочинних 
елементів? Звичайно, не могли, бо 
в такому випадку закон втратив би 
будь-яку силу в очах злочинців». Рол-
лан підтакнув: «Ні, звичайно, не мо-
гли». А Сталін тут же запевнив спів-
розмовника, що «досі не було жод-
ного випадку застосування най-
більш гострих статей цього декрету 
до злочинців-дітей і, сподіваємося, 
не буде» 

Сталін, як завжди, лукавив. «З 
педагогічною метою» незабаром 
стали розстрілювати дітей.

Ох, яка розгорнулася палка дис-
кусія років дванадцять тому навко-

ло цього закону. Захисники радян-
ських цінностей все геть заперечу-
вали. Мовляв, нічого подібного не 
було – дітей не розстрілювали. По-
силалися на статті Кримінального 
кодексу, говорили, ось, наприклад, 
22 стаття КК РРФСР – адже там ска-

зано, що не можуть бути засуджені 
до розстрілу особи, які не досягли 
вісімнадцятирічного віку на момент 
скоєння злочину Теорія, брат, суха! 
Так, кодекси, параграфи... Але були і 
секретні роз'яснення щодо застосу-
вання закону. І тут сталінська репре-
сивна практика постає у всій красі.

Організований Сталіним Вели-
кий терор – «масові операції» НКВС 
1937 – 1938 років – дає багато со-
тень прикладів розстрілу неповно-
літніх.

Ось лише деякі 15 – 16-річні і 
підлітки: 

Бороненков Михайло Петро-
вич (1923-1938). Розстріляний 16 
березня 1938-го на Бутівському по-
лігоні.

Виноградов Василь Єфремо-
вич (1922 – 1937). Розстріляний 23 
серпня 1937-го на Бутівському полі-
гоні.

Кузьменок Павло Антонович 
(1923 – 1937). Поляк, працював фо-
тографом в селі Асино (нині Томська 
обл.), Заарештований 4 серпня 1937 
року, звинувачений у приналежнос-
ті до контрреволюційної націоналіс-
тичної польської організації, роз-
стріляний 9 листопада 1937-го. Реа-
білітований у 1960-му.

Сапа Олександр Гаврилович 
(1921 – 1937). Українець, учень пед-
училища в Славгороді, заарештова-
ний 5 вересня 1937 року, звинува-
чений за ст. 58-8, 58-11, розстріля-
ний 18 вересня 1937 го. Реабіліто-
ваний у 1990-му.

Толпишев Іван Михайлович 
(1921 – 1937). Російська Федерація, 
жив у с. Кудрино Верещагінського 
району (нині Пермського краю), заа-
рештований 2 липня 1937 року, зви-
нувачений в антирадянській агітації 
і контрреволюційній діяльності, роз-
стріляний 28 серпня 1937 го. 

Хвойницький Вікентій Вікенті-
йович (1922 – 1938). Поляк, працю-
вав натирачем в будинку відпочинку 
«Столбово» в Гжатську, заарештова-
ний 13 лютого 1938 року звинуваче-

ний за статтями 58-6 (шпигунство) і 
58-10 (контрреволюційна агітація), 
засуджений «двійкою», розстріляний 
28 червня 1938-го. Реабілітований у 
1988-му.

Прикладів багато сотень. І все 
це опубліковано в регіональних кни-
гах пам'яті жертв політичних репре-
сій. Адепти радянської влади і ста-
лінщини чомусь лінуються в них за-
глядати. 

І після закінчення масових опе-
рацій НКВС діти заарештованих 
батьків не залишилися без уваги. 
Директор інституту праці Олексій 
Капітонович Гаст Військовою коле-
гією був засуджений до розстрілу 
14 квітня 1939 року і на наступний 
день розстріляний в Москві. Його 
15-річний син ходив до прокурату-
ри і питав про долю батька. Началь-
ниці 2-го відділу Головної військової 
прокуратури військовому юристу 1 
рангу Софії Ульянової це набридло 
– ходить, докучає. І вона написала 
рапорт, на підставі якого Прокура-
тура 9 липня 1939 року звернулася 
в НКВС до начальника слідчої части-
ни Богдана Кобулова «про необхід-
ність активної розробки щодо» сина 
Гаста.

Це ким треба бути, щоб здати 
прямо в НКВС хлопчину, який втра-
тив батька? Тепер Ульяновою пиша-
ються – її ім'я на сайті військової 
прокуратури. Усе повертається. 

Нехай «працюють там, 
де нам потрібно ...» 
На початку 1941 року НКВС від-

крив 15 колоній на 2400 місць для 
засуджених неповнолітніх, в які на-
правляли дітей, засуджених за Ука-
зом Президії Верховної Ради СРСР 
від 28 грудня 1940 року «Про відпо-
відальність учнів ремісничих, заліз-
ничних училищ та шкіл ФЗН за по-
рушення дисципліни і за самовіль-
не залишення з училищ (шкіл)». Суди 
йшли жваво, і до квітня 1941 року ці 
колонії майже наполовину вже були 
заповнені. Згідно з планами НКВС 
всього повинно було бути організо-
вано 26 колоній. 

Примусове прикріплення до про-
мислових об'єктів, позбавлення 
права вибору життєвого шляху – ще 
одна помітна риса сталінської дер-
жави. Питання про фабрично-завод-
ські училища і трудові резерви обго-
ворювалося на Політбюро ЦК ВКП 
(б) 26 вересня 1940 року. Як згаду-
вав заступник голови Раднаркому В. 
А. Малишев, в ході обговорення Ста-
лін поскаржився на те, що «в школах 
ФЗУ люди навчаються на добровіль-
них засадах», і запропонував при-
йняти рішення про проведення що-
річної мобілізації молоді в ремісни-
чі і фабрично-заводські училища: 
«Основа проекту про трудові резер-
ви полягає в тому, що хлопця вчать, 
одягають, взувають, його мобілізу-
ють і потім він зобов'язаний 4 роки 
працювати там, де нам потрібно».

І тут же Сталін підвів політичний 
фундамент під запропоновані за-
ходи: «Ми не можемо бути байдужі 
до того, хто йде в робітничий клас. 
Якщо ця справа піде самопливом, 
то може зіпсуватися склад робітни-
чого класу, а отже, може зіпсувати-
ся і влада як диктатура робітничого 
класу... Не можна надавати волі сти-
хії формування робітничого класу». 

Таким чином, стверджував Ста-
лін, крім можливості планувати ви-
користання в промисловості робо-
чої сили, цей захід «дає нам 
в руки можливість управля-
ти складом робітничого кла-
су, вносити сталість до складу 
робітничого класу», і підкріпив 
свій виступ твердим вердик-
том: «Єдина міра – це мобілі-
зувати».

Тут же, 2 жовтня 1940-го, 
було організовано Головне 
управління трудових резервів 
при РНК СРСР, а незабаром по 
аналогії з жорстокими захода-
ми проти робітників і службов-
ців, що самовільно йдуть з під-
приємств, була передбачена і 
кримінальна відповідальність 
проти підлітків, які не бажають 
вчитися в ремісничих і фабрично-
заводських училищах. Їм загрожу-
вало до року трудовій колонії, при-
чому, згідно з указом, карали учнів 
і «за грубе порушення шкільної дис-
ципліни».

Таємні товариства 
Таємні товариства. Ну чию дитя-

чу уяву не розбурхували такі ігри? 
Цілком зрозуміла реакція на фор-
малізм у виховній роботі, казенну 
шкільну заорганізованность, базі-
кання піонерської організації.

У відомому радянському філь-
мі «Друг мій Колька» (1961, реж. 
Олексій Салтиков і Олександр Міт-
та) - типовий сюжет зі шкільного 
життя. Кілька учнів створили «таєм-
не товариство трієчників» з благо-
родними намірами – допомагати 
слабким і мстити зубрілам і вискоч-
ка . Фільм, створений як ілюстрація 
до грудневого 1958 го року Закону 
«Про зміцнення зв'язку школи з жит-
тям», виявився на рідкість вдалим: і 
акторським складом, і правдивістю 
життєвих замальовок. Старша піо-
нервожата в тривозі на педраді ля-
кає колег: «А то буде як в 23-й школі!» 
А там, виявляється, діти теж грали в 
таємне товариство і мріяли викрас-
ти морське судно, вийти в міжнарод-
ні води і там «топити кораблі імпері-
алістів». Педрада зітхнула з полег-
шенням: це ж інша справа, і дирек-
тор схвально посміхнувся – хороша 
зміна росте! 

Грали і в інші ігри, які по-
справжньому обурювали владу. По-
пулярні пригодницькі фільми «про 
війну», де франтувато одягнені гіт-
лерівці так переконливо символізу-
вали зло, заволоділи уявою підрос-

таючого покоління. У школах на ру-
бежі 1960-х років діти грали в гес-
тапівців, називаючи один одного 
всілякими «штурмбанфюрерами», 
виписуючи таємні посвідчення і «на-
кази» з імперськими орлами зі свас-
тикою. 

Звичайно, з точки зору влади, 
нічого білье обурливого не можна 
було і придумати. Це ж скандал і не-
мислимо – адже це в країні, яка во-
ювала з Гітлером, і це діти батьків, 
що воювали! 

Ігри в «Третій рейх» завжди кін-
чалися погано. Але була вже інша, 
післясталінський епоха. Ніхто не 
збирався садити дітей до в'язниці, 
нехай навіть їх ігри були абсолют-
но ідеологічно неприйнятними. Так, 
батьків викликали в КДБ, з дітьми 
вели суворі «профілактичні бесіди». 
Але цим все і закінчувалося. 

А ще «індіанці». У серпні 1980 року 
3-й відділ 5-го управління КДБ, який 
займався молоддю, всерйоз взявся 
за групу молодих людей, які оголо-
сили себе «борцями за права амери-
канських індіанців» і послідовниками 
їх культури і естетичних традицій. Юні 
«індіаністи» затіяли провести зліт під 
Ленінградом. Тільки цього не виста-
чало. Центральний апарат КДБ під-
ключив Московське управління для 
широких «профілактичних заходів». 
Зрозуміло, зліт зірвали, «індіаністов» 
розсіяли, а декого з них співробітни-
ки КДБ «взяли на особистий контакт 
для подальшого вивчення в інтере-
сах органів держбезпеки». А здава-
лося б, все начебто в радянському 
руслі. Адже партійна преса невтом-
но нагадувала про «утиски» індіанців 
в США. «Свободу Леонарду Пелтієру!» 
– якщо хто пам'ятає.

Взагалі-то цей хлопець застре-
лив двох копів або агентів ФБР. Але 
про це радянська преса, звичайно, 
не писала. І взагалі, самодіяльнос-
ті і крайнощів в КДБ, як і в партії, не 
любили. 

А потім пішла мода на Толкіна. 
Але це вже зовсім інша історія. По-
чалася перебудова, і органам КДБ 
вже було не до любителів бігати по 
лісах з бамбуковими мечами.

Микита ПЕТРОВ
«Новая газета», 23.02.2021

У Харкові побоюва-
лися масового опору се-

лянства вилученню. Через це 
під час обговорення питання «Про 

оподаткування церков золотом і срі-
блом на користь голодуючих», на за-
сіданні політбюро ЦК КП (б) У 21 січ-
ня 1922 р вирішили почати агітацію 
про початок вилучення з діючих цер-
ков «золота та срібла для задово-
лення місцевих продовольчих і на-
сіннєвих потреб» силами губкомів 
голодуючих Донецької, Катеринос-
лавської, Запорізької, Миколаїв-
ської та Одеської губерній.

8 березня з'явився декрет 
ВУЦВК «Про передачу церковних цін-

ностей на користь голодуючих», а 21 
березня - «Інструкція про порядок ви-
лучення церковних цінностей у фонд 
допомоги голодуючим». Переважно 
дублюючи російські, українські доку-
менти мали і ряд уточнень. Зокрема, 
вилучення підлягали не тільки виро-
би з золота, срібла та дорогоцінних 
каменів, але і з платини і кістки, цін-
ності вилучалися не тільки з церков, 
а й з монастирів, мечетей, молитов-
них будинків і синагог. З огляду на 
те, що «єврейський культ взагалі має 
мало цінностей і щоб уникнути прово-
кацій», кампанію розпочали з сина-
гог і вилучали з них все дочиста.

Провести кампанію планува-

ли за місяць, в Україні – з кінця бе-
резня до початку травня 1922 року, 
силами трійок у складі секрета-
ря повітового комітету партії, голо-
ви повітвиконкому, авторитетного 
представника повітового комітету 
голодуючих. Конфісковані речі опи-
сувалися і прямували в Москву, в 
Гохран. Але процес затягнувся і три-
вав до 1923 року.

Вилучення проходило не завжди 
спокійно. З березня по травень 
1922 по Україні прокотилася хвиля 
мітингів і зібрань, на яких «трудящі 
міста і села пропонували вилучити 
цінності з храмів і за них купити за 
кордоном хліб для голодуючих».

Очевидно, голодуючі так і не від-
чули покращення свого становища 
від конфіскацій. У деяких населених 
пунктах України відбувалися зіткнен-
ня, переростали в антирадянські ви-
ступи, арештовувалися і висилалися 
священики або архієреї, обвинуваче-
ні в приховуванні цінностей або до-
революційних інвентарних книг (вла-
да проігнорувала свою ж реєстрацію 
храмового майна). Разом з архієрея-
ми згодом постраждали і музейники, 
які намагалися перешкодити виве-
зенню української культурної спад-
щини в Москву.

Крім пограбування українських 
художніх речей з церков, музеїв і 

приватних колекцій, основними на-
слідками цієї наймасштабнішої в іс-
торії експропріації стало фінансу-
вання потреб експорту революції, 
проведення фінансової реформи 
(срібні церковні та антикварні речі 
використовували як металобрухт 
для карбування срібної монети під 
час грошової реформи 1922 – 1924 
рр.), збагачення колекцій росій-
ських музеїв за рахунок українських 
церковних скарбів і антикваріату, 
торгівля українськими художніми 
речами протягом десятиліть.

Тетяна ЄВСЄЄВА
Сайт Dsnews.ua, 01. 09. 2021

«Дар милосердя» або «голодний кредит»
 Як більшовики для конфіскації церковних цінностей голодом скористалися

Розстріляти з педагогічною метою

Фото: Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

Ветеран і діти на одній з вулиць 
міста Іваново. 

Фото: Володимир Смирнов / ІТАР-ТАСС
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У серпні на музейних об’єктах 
заповідника побувало 30491 відвід-
увачів, його науковими співробітни-
ками проведено 665 екскурсій. 

Порівняємо показники серп-
ня, перехідного місяця до осінньо-
го туристичного сезону. У 2020 році 
у серпні було 23268 відвідувачів, 
екскурсій – 657 (додам, що мину-
лого року після карантинних обме-
жень з 17 липня відновилася екс-
курсійна діяльність на всіх об’єктах 
заповідника). У 2019 році: відвід-
увачів – 26781, екскурсій – 536. У 
2018 році: відвідувачів на музейних 
об’єктах заповідника – 39145 (най-
більше за чотири останні роки), екс-
курсій – 642. До речі, маємо пози-
тивну тенденцію до зростання кіль-
кості відвідувачів цього року: у лип-
ні – 21064, червні – 30146, серпні 
– 30491.

Сподіваємося, золота осінь по-
радує нас новими рекордами і зрос-
танням кількості поціновувачів ста-
ровини, які завітають на музейні 
об’єкти заповідника.

Та й врахуймо, що Вал оновився: 
проведені ремонтні роботи на ниж-
ній частині Дитинця, на завершаль-
ному етапі ремонт на Гарматній алеї. 
Тож, відтепер у вихідні дні достатньо 
бажаючих помилуватися краєви-
дами парку Коцюбинського, зроби-
ти світлину на згадку біля фонтану з 
двома цапками чи Катерининсько-
го бастіону. Приваблюють фотомай-
стрів і щойно споруджені дерев’яні 

сходи з виглядом на стародавні хра-
ми…

Разом з тим, і заповідник «Чер-
нігів стародавній» планує більше 
приділяти уваги оновленню музей-
них експозицій, презентації нових 
виставок. Справжньою родзинкою 
для чернігівців та гостей міста став 
спільний проект Національного ар-
хітектурно-історичного заповідника 
«Чернігів стародавній» та Приватно-
го історико-етнографічного музею 
родини Дахно (с. Москалі Чернігів-
ського району), присвячений 30-річ-
чю незалежності України. На оригі-
нальній виставці «Скарби народного 
мистецтва Чернігівщини» представ-
лені унікальні автентичні витвори 
побутово-ужиткового мистецтва 
Чернігівщини ХІХ—ХХ ст.

Працюємо далі. Музейні об’єкти 
Національного заповідника «Чер-
нігів стародавній» відкриті щодня 
з 10.00 до 18.00, без перерви. Те-
лефони для замовлення екскурсій 
на об’єктах заповідника, на Валу: 
(0462) 645-964, 093 0369821, 098 
7016641; на Антонієвих печерах 
(0462) 643-189.

Електронна пошта: oldcher@
gmail.com. «Чернігів стародав-
ній», Facebook — https://www.
facebook.com/oldchernihiv, адреса 
веб-сайту «Чернігів стародавній»: 
https://oldchernihiv.com/ 

Підготував інформацію 
Сергій Черняков, 

«Чернігів стародавній».

До 30-річчя Незалежності Укра-
їни в Чернігівському історичному 
музеї імені В.В. Тарновського від-
крита оновлена експозиція «Черні-
гівщина часів Незалежної України 
1991–2021».

З’явився розділ, що висвітлює 
події російсько-української війни, 
де йдеться про волонтерський рух. 
В експозиції представлені: одяг, ви-
готовлений волонтерами Чернігів-
щини для військових, фрагменти бо-
йових снарядів та пусковий пристрій 
від гранатомета, український пра-
пор з привітаннями від бійців, що 
були привезені волонтерами із зони 
АТО-ООС у 2016–2021 роках.

Розширений економічний блок. 
Крім підприємств, що вже близько 
двох десятків років успішно працю-
ють на ринках України та за її межа-
ми представлених в експозиції – ТОВ 
«Атілос», ТОВ «ТАН», ПрАТ «Чернігів-
ська швейна фабрика «Елегант», ПрАТ 
«Чернігівська взуттєва фабрика «Бе-
региня», АТ «Слов’янські шпалери – 
КФТП», доповнені розділи ПрАТ «ЧеЗа-
Ра», ТОВ «Чернігівський автозавод», 
ПрАТ «Ніжинсільмаш», ПрАТ «Виробни-
че-торгівельне підприємство худож-
ніх виробів «Ярославна». Вперше свої 
матеріали представляють чернігів-
ські підприємства – ТОВ «ПЕТ Техно-
лоджис» – європейський розробник 
видувного обладнання та прес-форм 
для ПЕТ-тари, компанія Коллар – ви-
робника інноваційних товарів для до-
машніх тварин, що має представни-
цтва в багатьох країнах світу.

Перелік сільськогосподарських 
підприємств можна побачити на 
«Карті адміністративно-територіаль-
ного устрою, аграрно-промислового 
виробництва та лісового господар-
ства Чернігівської області». 

В оновленій експозиції вперше 
представлене бджолярство. Облас-
на спілка бджолярів об’єднує понад 
1,5 тисяч пасік. 

Ще далекого 1976 року у Чер-
нігові був заснований пивкомбінат 
«Десна», який нині входить до ВАТ 
«Сан ІнБев Україна». Бренд відділен-
ня – ТМ «Чернігівське». У 2012 році 
на пивному ринку України з’явилось 
Чернігівське ТОВ «Бервіль», яке сьо-
годні випускає різні сорти пива і має 
мережу магазинів по країні.

Вперше в експозиції представ-
лена лісова галузь. 738 тисяч гекта-
рів нашої області покриті лісами, з 
них 416 тисячами управляє обласне 
управління лісового та мисливсько-
го господарства, яке об’єднує 12 
державних лісгоспів. 

Окремий розділ висвітлює до-
сягнення чернігівців у спорті.

Цього року виповнилося 70 ро-
ків з дня народження Першого кос-
монавта Незалежної України, Героя 
України Леоніда Каденюка (1951-
2018), який у 1971 році закінчив 
Чернігівське вище авіаційне учили-
ще льотчиків. Л. Каденюк останній 
раз був у Чернігові 14 грудня 2017 
року, саме тоді він завітав до Чер-
нігівського історичного музею ім. 
В. Тарновського.

Національний заповідник 
«Чернігів стародавній»: 

знову рекорд на музейних об’єктах

Чернігівщина часів 
Незалежної України 1991–2021

27 серпня 1774 р. у м. Прилу-
ках Полтавської губернії в дво-
рянській сім’ї, що походила з 
давнього козацького роду, поба-
чив світ Павло Білецький-Носен-
ко, українець, який першим ство-
рив повний словник української 
мови; його обсяг перевищив су-
часний 11-томний словник

Його пращури належали до 
козацької старшини, а один із 
них – Іван Ніс, брав участь у ви-
звольних змаганнях під прово-
дом Богдана Хмельницького. 
Дід Павла був прилуцьким пол-
ковим сотником, батько присвя-
тив себе військовій службі. Пав-
ло батька майже не знав, оскіль-
ки той весь час перебував у вій-
ськових походах. 

Мати доводилася племінни-
цею по материнській лінії видат-
ному культурному діячеві Георгію 
Кониському. Ганна Максимівна 
мала суворий, майже чоловічий 
характер, вона взяла на себе всі 
турботи по господарству, тому не 
мала часу на дітей. 

Коли хлопчикові виповнило-
ся п’ять років, його за рекомен-
дацією генерал-фельдмарша-
ла Румянцева-Задунайського, у 
якого батько майбутнього пись-
менника служив ад’ютантом, за-
писали до відділення для мало-
літніх імператорського Шляхет-
ського сухопутного кадетського 
корпусу у Петербурзі, де він на-
вчався впродовж чотирнадця-
ти років. У 1793 p., закінчив «с 
блистательным успіхом» курс на-
вчання в корпусі. Білецького-Но-
сенка у чині поручика відряди-
ли для проходження військової 
служби в 1-й батальйон катери-
нославського єгерського пол-
ку. Він брав участь у військових 
операціях російської армії під ко-
мандуванням О. Суворова, за що 
був нагороджений Золотим хрес-
том з написом: «За труды и хра-
брость» та золотим хрестом і го-
динником, прикрашеним діаман-
тами.

Перед 24-річним вояком від-
кривалася чудова кар’єра, але 
матінка (жінка дуже деспотична) 
підшукала синові багату пару та 
вирішила Павла одружити, тому 
наказала, щоб він подав у від-
ставку. Справа в тім, що за цар-
ськими законами офіцер міг 
одружитися після 28 років; шлюб 
до цього віку коштував великого 
відступного.

У жовтні 1798 р. у чині штабс-
капітана Білецький-Носенко 
вийшов у відставку. Павло Пав-
лович одружився з дочкою коно-
топського предводителя дворян-
ства і, за словами біографа, «тер-
пит душевное истязание до 1813 
года». На весіллі Ганна Макси-
мівна зробила синові подару-
нок: виділила з родового маєтку 
40 десятин заболоченого пусти-
рища у с. Лапинці, біля Прилук, 
що містилися на болотистій міс-
цевості, непридатні для життя та 
культивування.

Їй удалося вбити майже всі 
мрії свого сина. Та Павло Павло-
вич вирішив перетворити маєток 
на «райський куточок»: копав ка-
нали, насаджував верби, наси-

пав кургани, будував місточки, 
альтанки. Улюбленою розвагою 
Білецького-Носенка була пасі-
ка в його розкішному саду. На-
слідком його спостережень ста-
ла написана в останні роки жит-
тя велика праця «Пасечник, или 
Опыты пчеловода в южной поло-
се России». Жив він то в Прилу-
ках, то в маєтку батьків дружини 
в містечку Хмелеві Роменського 
повіту Полтавської губернії. 

Після смерті дружини Павло 
Білецький-Носенко разом із ді-
тьми оселився в Лапинцях, де 
прожив до смерті. Тут відбуло-
ся перше знайомство Білецько-
го-Носенка з історією України; 
він почав вивчати мову, культу-
ру, звичаї, побут. Вихований у Пе-
тербурзі, в типово російському 
середовищі, Білецький-Носенко 
спілкувався весь час російською 
мовою, тому не відразу змінив 
своє ставлення до «малороссия-
низма». Захопившись усім укра-
їнським, мріяв, щоб про Украї-
ну дізнався увесь світ. «Право! О 
ней меньше знают в просвещен-
ной Европе, нежели о каком-ни-
будь новооткрытом острове Оке-
ании. Я не знаю, как кто, а я лю-
блю родину и желал бы познако-
мить ее с целым светом, право! 
Она стоит того».

І нарешті дозволив собі роз-
кіш: вдруге одружився за влас-
ним бажанням.

У 1801 р. прилуцьке дворян-
ство обрало Білецького-Носен-
ка підсудком повітового суду. 
Працюючи й отримуючи мізерну 
платню, яка була практично єди-
ним засобом існування сім’ї, він 
«для избежания нужды в самом 
необходимом» найнявся до сво-
го сусіда-поміщика І. Величка до-
машнім учителем, водночас ви-
ховував ще кількох поміщицьких 
дітей.

Згодом Павло Павлович за-
йнявся освітою шляхетних дітей 
у власному будинку. Цей приват-
ний пансіон проіснував близько 
сорока років.

У пансіоні сам Білецький-Но-
сенко (вчитель) проводив усі за-
няття:

– п’ять разів на тиждень 
з ранку до обіду з латинської, 
французької, німецької і росій-
ської мов, перекладали тексти з 
російської мови на іноземні і на-
впаки;

– ранок у четвер відводився 
для занять живописом;

– після обіду з другої до чет-
вертої години в понеділок і се-
реду вихованці пансіону вивчали 
арифметику і геометрію;

– у четвер, п’ятницю й суботу 
– математичну географію Євро-
пи та Азії;

– з п’ятої до сьомої години в 
понеділок проводилися заняття 
з риторики, поезії та міфології;

– у вівторок, середу, четвер, 
п’ятницю й суботу вивчали істо-
рію стародавнього світу, загаль-
ну і російську історію.

– у святкові та вихідні дні пе-
дагог знайомив вихованців з Бі-
блією, найкращими творами сві-
тової літератури.

Павло Павлович був обдаро-

ваним художником, залишив ба-
гато акварельних малюнків, пор-
третів, пейзажів. Талант до ма-
лювання успадкували його діти, 
особливо старший син Павло 
та молодша донька Феліція. За-
ймаючись педагогічною діяльніс-
тю, складав словники, підручни-
ки з логіки, етики, писав праці з 
економіки, медицини, природо-
знавства, сільського господар-
ства, етнографії, лінгвістики, 
археології.

Найбільша його спадщина за-
лишилась в поетичних і прозових 
творах: поема «Горпиніада», ро-
ман «Зиновій Богдан Хмельниць-
кий», драма «Іван Золотаренко», 
багато балад, байок, казок.

Найвидатнішою його мо-
вознавчою працею вважаєть-
ся укладений у 1838 – 1843 pp. 
словник української мови («Сло-
варь малороссийского, или юго-
восточнорусского языка; фило-
логический, этимологический; 
с показанием частей речи, 
окончательных корней слов, ме-
таплазмов со сводом синони-
мов, с пословицами и поговор-
ками, составленный по произно-
шению, каким говорят в Малой и 
Южной России, Павлом Белец-
ким-Носенком, членом двух им-
ператорских российских ученых 
обществ»). Уклав Білецький-Но-
сенко і «Грамматику южнорус-
ского язика».

А життя було майже безна-
дійним. Тяжко хворий Білець-
кий-Носенко раз-у-раз морально 
травмувався: Павло Павлович 
пережив усіх своїх братів, дру-
гу дружину, на Закавказзі заги-
нув старший син Павло, талано-
витий портретист, пейзажист, лі-
тератор; у 25 років втратив глузд 
син Олександр, перспективний 
науковець та пейзажист; помер-
ли дві молодші доньки. Останні 
п’ять років поряд із ним перебу-
вав син Петро.

Помер письменник 11 (23) 
червня 1856 року на вісімдесят 
другому році життя в Лапинцях. 
Він був похований у своєму саду 
поряд із дружиною, донькою та 
двома синами. На жаль, не збе-
реглися ні його садиба, ні пре-
красний сад, ні могили знамени-
тої родини.

Ганна ЧЕРКАСЬКА
«Чернігівщина 

в житті славетних»

Павло Білецький-Носенко: 
він робив усе, що міг
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Батурин — гетьманська столиця

Доля козацького літописця Самійла Ве-
личка міцно пов’язана з Батурином, де йому 
судилося провести кращі роки свого життя. А 
на схилі літ, маючи вагомий багаж знань та не-
перевершений досвід роботи у сфері гетьман-
ського урядування та документообігу, Величко

пише свій «Літопис», в якому в деталях роз-
повідає про події в Україні за період з 1648 і 
до 1700 року.

Народився С. Величко в 1670 р. у козаць-
кій родині села Жуки на Полтавщині. Поза сум-
нівом, він здобув ґрунтовну освіту в Києво-Мо-
гилянському колегіумі. Як зазначив історик 
Ярослав Дзира, Самійло Величко крім укра-
їнської вільно володів німецькою, польською, 
латинською, а також церковно-слов'янською і 
російською мовами.

З його власних слів, канцелярську службу 
у гетьманському Батурині С. Величко розпочав 
у 1690 р. Він працював у канцелярії генераль-
ного писаря (1687– 1700) і генерального суд-
ді (1700–1708) Василя Леонтійовича Кочубея.

У ХVІІ столітті поняття канцелярії відрізня-
лося від нашого сучасного уявлення про служ-
бовий офіс чи контору, куди приходять служ-
бовці і виконують канцелярську роботу. Окре-
мих споруд для канцелярії не існувало, діло-
водство зазвичай велося в окремій кімнаті 
гетьманського чи старшинського будинку. По-
хідні канцелярії були пристосовані до потреб 
мобільності старшини, представники якої у 
супроводі канцеляристів іноді вирушали у по-
сольства, військові кампанії, для вирішення 
справ на місцях.

Самі канцеляристи також мали широкий 
спектр обов’язків і повноважень. Зазвичай 
вони мешкали у дворі того старшини, де слу-
жили.

Василь Кочубей мав у Батурині щонаймен-
ше дві садиби: на території міської фортеці та 
на південно-західній околиці. Саме заміська 

садиба була його представницькою резиден-
цією. В ній були кам’яний будинок, дерев’яна 
хата, дерев’яна церква, гай та сад, а також 
господарські і службові будівлі. Тут мешкали 
родина генерального судді та службовці його 
двору, серед яких був і Самійло Величко. Уні-
кальність цієї садиби в тому, що її кам’яний бу-
динок зберігся до нашого часу і є меморіаль-
ною пам’яткою, безпосередньо пов’язаною з 
літописцем Величком.

Під час служби у канцелярії Василя Кочу-
бея Самійло Величко за його дорученням готу-
вав листи від гетьмана волоському та мултян-
ському господарям царю.

У 1705 р. С. Величка перевели до Гене-
ральної військової канцелярії при гетьманові 
Івану Мазепі, де, як він зазначав, «був у ділах 
писарських не останній» впродовж 4-х років.

Самійло Величко не був одружений і не 
мав власного житла, як інші канцелярис-
ти Івана Мазепи (наприклад, Григорій). Тому 
мешкав разом з іншими службовцями при 
Генеральній військовій канцелярії. До почат-
ку 1690-х років вона знаходилася на терито-
рії міської фортеці Батурина, а потім за реко-

мендацією царів була перенесена до «замку, 
де гетьман (Мазепа) сам живе». Принаймні від 
1700 р. Іван Мазепа жив у своїй заміській ре-
зиденції Гончарівці, тому цілком можливо, що 
з 1705 р. Самійло Величко працював і прожи-
вав саме там. 

На території Гончарівки у 2011–2015 рр. 
археологи виявили рештки великої (15х5,5 м) 
одноповерхової дерев’яної службової будів-
лі, ідентифікованої як «курінь», де старшини та 
службовці двору І. Мазепи перебували трива-
лий час, їли з дорогого керамічного і скляного 
посуду, грали у шахи, читали книги.

У культурному шарі цієї споруди залиши-
лися кулі, дрібні елементи козацького споря-
дження, прикраси одягу. Ці предмети наштов-
хнули дослідників на думку, що тут мешкали пи-
сарі чи інші службовці гетьманського двору ви-
сокого рангу. Можливо, і С. Величко.

Ймовірно, саме там він зберігав книги сво-
єї бібліотеки, яка була вивезена з Батурина 
після захоплення міста московським військом 
у 1708 р. і зараз зберігається в Російському 
державному архіві давніх актів, де їх вияви-
ла дослідниця Т. Таїрова-Яковлева. Вони збе-

рігаються єдиним комплексом. На належність 
цих книг С. Величкові вказують його особисті 
«скріплення» та його власна нумерація.

У 1708 році С. Величко став на бік гетьма-
на І. Мазепи. Подальша його доля склалася не 
так трагічно, як могло б статися: він потрапив 
у полон до московських вояків. На нього, як 
на прихильника І. Мазепи очікувало тривале 
ув’язнення.

Повернувся на Батьківщину С. Величко у 
1715 р. лише завдяки сприянню полтавсько-
го полковника Василя Васильовича Кочубея, 
сина колишнього генерального судді. До канце-
лярської служби більше не повертався. Оселив-
ся спочатку в рідному селі Жуки, а потім – у Ди-
каньці на Полтавщині. Вчителював, збирав іс-
торичні книги та старовинні рукописи. В 1720 р. 
він почаписати свій легендарний твір «Летопись 
событий в Юго-Западной России в XVII в.».

Точна дата смерті С. Величка невідома, але 
вчені припускають, що цсталося після 1728 р. 
Його поховали у рідних Жуках.

У 2010 році, в центрі села, поруч із капли-
цею Покрови Пресвятої Богородиці й курганом 
пам’яті, встановлено гранітний пам’ятний знак 
, що символізує останнє пристанище славного 
історика козаччини.

Багато видатних людей пам’ятає батурин-
ська земля, безліч таємниць надійно приховує 
в собі. Аналізуючи діяння цих людей, їхні твор-
чі здобутки можна стверджувати, що Батурин 
приваблював до себе талановитих митців, по-
літичних діячів, полководців, які саме тут, в 
гетьманській столиці, творили історію, боро-
лися за права та свободи українського народу.

Самійло Величко, відомий український ко-
зацький літописець, безперечно, є однією із 
яскравих постатей української державно-по-
літичної думки

Наталія СУШКО

Важливим елементом богослу-
жінь у православному храмі є хоро-
вий церковний спів. Церковний хор 
складається з півчих – церковнос-
лужителів нижчого чину.

Уявлення про склад церковно-
го хору батуринської Воскресен-
ської церкви – усипальниці гетьма-
на України Кирила Розумовського у 
20–50-х роках ХХ ст. дають збере-
жені світлини.

У музейній збірці Національно-
го історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця» зберігається 
світлина співаків хору за 1925 р. ЇЇ зро-
бив відомий батуринський фотограф 
Микола Бокань – людина з талантом 
фотохудожника та оригінальними філо-
софськими поглядами на світ. У 1926 
–1927 рр. він теж співав у хорі Воскре-
сенської церкви. Взявся за справу під-
тримки релігійної общини, бо вбачав у 
церкві духовний порятунок для підрос-
таючого покоління з переважно мате-
ріалістичними поглядами.

Цю світлину до музею передала 
Любов Михайлівна Семенюк (до шлю-
бу Бурковська), донька псаломщика 
Воскресенської церкви Михайла Пе-
тровича Бурковського. Одночасно він 
був і регентом (керівником) церков-
ного хору в 20–30-х і 50-х роках ХХ ст. 

Регентську справу називають 
специфічною галуззю диригентсько-
го мистецтва. Але водночас регент – 
це і майстерний співак, який співає 
разом з хором. І координатор дій з 
глибоким знанням послідовності бо-
гослужіння. Від нього залежить сво-
єчасне забезпечення співаків нот-
ним та текстовим матеріалом, підбір 
співаків та рівень виконавської май-
стерності півчих, наповнення клірос-
ної бібліотеки.

За спогадами Л. М. Семенюк, 
хор Воскресенської церкви у 20–30-
х роках ХХ ст. налічував 15 – 25 спі-
ваків. Репетиції проходили у будинку 
регента (нині це вул. Незалежності, 
буд. 15) А до того, з розповідей бать-
ка, Любов Михайлівна пригадує, що 
учасники хору збирались для розспі-

вування у фруктовому саду, що ко-
лись належав Воскресенській церк-
ві. На тому місці було кладовище і з 
того часу там стояла збудована неве-
лика капличка. Саме в цьому примі-
щенні і збирались хористи. Згодом ця 
територія відійшла до селищної ради, 
старий сад викорчували, а місце від-
дали під забудову. 

Більшість співаків хору Воскре-
сенської церкви були між собою у ро-
динних зв’язках (батьки, діти, близь-
кі родичі тощо). Батуринці часто на 
репетиції брали дітей. Спілкування 
між собою займало важливе місце у 
житті хористів. Репетиції проходили в 
розмовах та жартах.

На світлині (Іл. 1) співаки розмі-
щені чітко у три ряди. Завдяки спога-
дам Л.М. Семенюк встановлено іме-
на більшості хористів. У нижньому 
ряду зліва направо: Софія Наринович 
(донька священика Воскресенської 
церкви), Клавдія Русакова, Володи-
мир Кайрод (загинув на фронті під 
час Другої світової війни), Оришка Ри-
бак, Надія Бурковська (донька реген-
та хору), Зінаїда Наринович (донька 
священика Воскресенської церкви), 
Женя (прізвище не відомо), Червоня-
ща (ім’я не відомо), Іван Рибак, Голо-
вань (ім’я не відомо). Другий ряд зліва 
направо: Емілія Рибак, Агафія Русако-
ва, Наталія Рибак, Михайло Бурков-
ський (регент хору), Микола Нарино-
вич (священик Воскресенської церк-
ви), Мотря Кайрод (дискант хору), Єв-
докія Погорєлова, донька священика 
М. Нариновича (ім’я не відомо). Третій 
ряд зліва направо: Федір Рибак (три-
має на руках сина Петра, який заги-
нув у війну), Михайло Головнь, Антон 
Рибак, Микита Бєженко, Олександр 
Рибак, Погорєлов (ім’я не відомо).

Відома світлина 1927 р. (Іл. 2), де 
М. Бокань зняв хористів біля церк-
ви на храмове свято у Великодній 
день. Серед них священик Воскре-
сенської церкви Микола Наринович, 
а в останньому ряду – другий справа 
Микола Бокань.

У кінці 30-х років ХХ ст. приміщен-

ня Воскресенської церкви було пере-
обладнане під заклад культури. І хор 
на деякий час припинив свою діяль-
ність. Під час Другої світової війни 
храм був дуже поруйнований. Після 
війни релігійна громада отримала 
дозвіл на відбудову церкви. З віднов-
ленням храму відродився і його хор.

Михайло Бурковський знову 
став його регентом і керував хором 
до кінця життя.

Любов Михайлівна Семенюк 
люб’язно подарувала до фондів запо-
відника «Гетьманська столиця» фото і 
50-х років ХХ ст., де відображений 
хор Воскресенської церкви біля бу-
динку його регента (Іл. 3). Очевидно, 
фото зроблене у день якогось релі-
гійного свята, бо присутні священики 
парафій сіл Батуринського району (на 
жаль, їхні імена не встановлені). Але 
у описі світлини вказано, що в цен-
трі – священик Воскресенської церк-
ви Вікентій Філіпович, а біля нього – 
дружина Софія, теж хористка. Відомі 
імена деяких співаків: нижній ряд – 
крайній ліворуч Тимофій Прохорець, 
третя – Тамара Філіпович (донька 
священика). У третьому ряду другий 
ліворуч Федір Бєженко, далі Єфроси-
нія Хайлук, Олександра Кіт, Олексан-
дра Сова, дискант хору – Мотря Сіда 
(Кайрод), Олександра Стокоз (Ру-
сакова), Єфросинія Ситник, хорист-
ки Лобовик та Уткіна (імена не відо-
мі). У четвертому ряду другий зліва 
– регент хору та дяк Воскресенської 
церкви Михайло Бурковський, а дру-
гий справа – ймовірно, староста хору 
на прізвище Медвідь (ім’я не відоме).

Тож збережені світлини хористів 
Воскресенської церкви є унікальни-
ми свідченнями того, що батуринці 
зберігали релігійність, духовність, 
вірність традиціям попри антирелі-
гійні кампанії радянської влади. 

Зоя СНІЖОК
Фото Миколи Боканя

Автори публікацій – науковці 
Національного заповідника 

«Гетьманська столиця».

Самійло Величко, літописець козаччини

Будинок генерального судді В. Кочубея в Батурині, де жив і працював Самійло Величко.

Хор Воскресенської церкви першої половини XX століття

Хор. 1925 р.

Хор у Великдень. 1927 р.

Хор. Фото 50-х років
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини історії» – відомого чернігівського письменника, журналіста, кра-

єзнавця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 177–183, 185 – 206.

Не маючи нічого спільного 
із персонажем відомого філь-
му «За бідного гусара замов-
те слово», герой цієї розпові-
ді був справді людиною честі 
і хоробрим гусарським офіце-
ром – гідним представником 
свого давнього чернігівського 
козацького роду. Його ім’я уві-
йшло коротким рядком у біогра-
фію Великого Кобзаря.

Погожого квітневого дня 
1847 року Тарас Шевченко, по-
прощавшись у Седневі зі свої-
ми добрими і щирими друзями – 
братами Лизогубами, вирушив 
до Києва. Як не вмовляли Ілля 
Іванович та Андрій Іванович не 
брати із собою рукописів, знаю-
чи їх «крамольний» зміст, не по-
слухався поет. Та й хіба міг він 
тоді знати, що по доносу студен-
та Олексія Петрова вже розпо-
чалися арешти членів Кирило-
Мефодіївського братства. 5 
квітня на переправі через Дні-
про навпроти Києва було зааре-
штовано і Тараса Григоровича.

Ось як описав цей арешт 
мемуарист Автоном Солтанов-
ський: «Шевченко з багатим 
поміщиком, кавалеристом Со-
лоніним під’їхав до Дніпра на-
впроти фортеці. Але Дніпро на-
весні дуже розлився – пере-
прави не було. Стояв тільки 
великий човен для переправи 
пошти і кур’єрів із кварталь-
ним наглядачем та двома жан-
дармами. Човен готовий був 
відплисти до Києва. У проханні 
Шевченка перевезти його з то-
варишем відмовили, але коли 
Солонін пообіцяв велику ви-
нагороду, поліцейський надзи-
ратель і жандарми прийняли їх 
у човен. Човен, власне, очіку-
вав Шевченка, але щоб не ви-
кликати його підозри й не дати 
йому можливості сховати щось 
із своїх речей, його спочатку 
начебто не погоджувалися при-
йняти. На середині ріки квар-
тальний наглядач показав Шев-
ченкові розпорядження й ого-
лосив його арештованим. Че-
рез кілька хвилин Шевченко 
вийняв із кишені пальта в’язку 
паперів і кинув за течією. Квар-
тальний надзиратель і жандар-
ми помітили це й розпорядили-
ся вийняти з води в’язку. Соло-
нін пропонував великі гроші, 
щоб в’язці дано було поплисти, 
але не встиг. Квартальний над-
зиратель і радий би отримати 
куш, але боявся зради з боку 
жандармів і гребців, а жандар-
ми боялися квартального над-
зирателя».

Подібні спогади записав від 
Варвари Рєпніної один із пер-
ших біографів Шевченка Ми-
хайло Чалий. У них зазначено, 
що на паромі під час арешту 
був «один гусарський офіцер», 
родич подруги Рєпніної – Гла-
фіри Дуніної Борковської (уро-
дженої Псьол). «Здогадуючись, 
що у валізці поета заборонений 
плід його музи, він хотів скину-
ти її у воду, але поет не допустив 
його до цього. Потім гусар про-

понував поліцейському агенто-
ві значну суму грошей (він був 
не з багатих людей) за знищен-
ня деяких віршів, але той не по-
годився, очевидно, тільки тому, 
що при обшуку арештованого 
були свідки, котрі могли б до-
нести начальству про його дії». 
Про це зустрічаємо також у за-
писах Миколи Білозерського, 
котрий згадує про «офіцера С у». 
Хто ж цей гусарський офіцер?

Йдеться про Захарія Кос-
тянтиновича Солонину. На 
жаль, цього імені не фіксує ви-
даний більше тридцяти років 
тому «Шевченківський слов-
ник», немає його і в більшос-
ті видань про життя Кобзаря. 
Найбільш вичерпні дані про 
нього подає відомий шевчен-
кознавець із Петербурга Петро 
Жур у своїй книзі «Дума про во-
гонь». Він пише, що ротмістру 
Солонині на час арешту Шев-
ченка було тридцять вісім ро-
ків, службу розпочав він у Ми-
тавському гусарському полку, 
згодом служив у Лубенському 
гусарському короля Ганновер-
ського полку, часто буваву Ки-
єві. Його батько Костянтин Іва-
нович Солонина був хрещеним 
батьком Глафіри Псьол...

Перечитуючи ці скупі рядки, 
мимоволі ловиш себе на думці: 
а чи не з відомого остерського 
роду Солонин цей гусар, що так 
хотів допомогти Тарасу Григо-
ровичу під час його арешту?

Ствердну відповідь на це пи-
тання подають «Родословная 
книга Черниговского дворян-
ства» графа Григория Милора-
довича та чотиритомний «Мало-
российский родословник» Вади-
ма Модзалевського. Цими дже-
релами користувався і Петро 
Жур. Але вибрав найголовніше. 
Ми ж маємо змогу більше дові-
датися про гусара Захарія Соло-
нину та його родичів. 

Цей відомий український 
козацько дворянський рід бере 
початок від Дмитра Солонини, 
котрий народився на початку 
XVII століття і, згідно із сімей-
ною легендою, був Брацслав-
ським полковником. Його син 
Костянтин – наказним Київ-
ським полковником. Вже тоді 
Солонинам були «пожалувані» 
великі маєтності на Остерщи-
ні, зокрема, згодом універса-
лом гетьмана Івана Мазепи від 
2 січня 1696 року їм віддано у 
власність села Карпоки, Літки 
та Соболівку із землями та на-
селенням. Упродовж XVIII сто-
ліття остерськими сотниками 
бачимо їхніх нащадків Сергія, 
Михайла та Івана Солонин. Із 
ліквідацією козацького устрою 
Солонини служать у російській 
армії, найперше у кавалерії – 
ось чому на їхньому родово-
му гербі бачимо кавалерійську 
зірку. Починаючи з кінця ХVІІІ 
століття і майже протягом по-
заминулого століття Солонини 
були предводителями дворян-
ства Остерщини, обіймали інші 
високі посади у своєму повіті.

Близько 1773 року наро-
дився Костянтин Іванович Со-
лонина – батько нашого гусара. 
В юні роки розпочав військову 
службу – корнет гусарського 
Боура полку, брав участь у бо-
йових діях у Швейцарії, з 1811 
року перебував на цивільній 
службі – колезький радник у 
Чернігівській губернській бу-
дівельній експедиції, губерн-
ський секретар, підкоморій 
Остерського повіту. У 1806 році 
отримав у спадок села Савин і 
Озерне (тепер Козелецького 
району). Помер 1824 року, по-
хований у Савині.

У цьому ж селі у 1809 році 
народився його син Захарій. 
До сказаного Петром Журом 
додамо: у 1831 році Захарій 
Солонина у склалі Хоперсько-
го козачого полку брав участь 
у бойових діях на Кавказі, за 
що одержав орден Святої Анни 
четвертого ступеня з напи-
сом «За хоробрість». Його дру-
жиною була Марія Григорівна 
– представниця іншого відо-
мого українського козацько-
дворянського роду Гамалій.

У1850 році ротмістр Заха-
рій Солонина вийшов у відстав-
ку і розпочав цивільну службу 
у Саратові, помер у 1855 році 
у Воронежі. Серед його рідних 
варто назвати молодшого бра-
та Миколу Костянтиновича – 
гірничого інженера, який довго 
працював на Уралі, а останок 
свого життя провів у Савині, де 
й похований. Із чотирьох дітей 
Захарія згадаємо лише сина 
Григорія. Він служив на Сахалі-
ні «по тюремному ведомству», 
у 1904 році був звинувачений 
японцями у шпигунстві і скара-
ний «с отсечением головы».

Наша розповідь була б не-
повною без згадки про остан-
нього із роду остерських Соло-
нин – Володимира Костянтино-
вича. Народився він 1851 року 
і все своє життя присвятив ар-
мії, у 1911 році отримав зван-
ня генерал лейтенанта, нагоро-
джений російськими орденами 
Станіслава і Володимира, а та-
кож Сіамським орденом із зір-
кою, Перським орденом Лева 
і Сонця із зіркою, Чорногор-
ським орденом князя Данила 
та Болгарським орденом Олек-
сандра. На схилі літ, не будучи 
ніколи одруженим, він заповів 
свою остерську садибу рідному 
місту. Нині у цьому двоповер-
ховому будинку (одному із най-
красивіших у сучасному Острі) 
серед старовинного парку роз-
ташовано місцевий краєзнав-
чий музей.

Маючи таку інформацію, мо-
жемо зробити деякі висновки. 
По перше, гусар ротмістр За-
харій Солонина 5 квітня 1847 
року, очевидно, їхав зі свого ро-
дового маєтку у Савині до Киє-
ва, у дорозі й звела його доля 
із Шевченком. По друге, він міг 
заочно знати Шевченка – чути 
про нього від своїх рідних, зо-
крема, як стверджує Петро 

Жур, від Глафіри Псьол. По третє, 
навіть за кілька годин спільної 
поїздки до Києва Солонина міг 
довідатися від Шевченка про те, 
що той їде із Седнева від Лизогу-
бів, які доводилися далекими ро-
дичами Солонин. Саме так: ро-
довідне дерево Солонин ствер-
джує, що Михайло Солонина, ко-
трий був остерським сотником у 
1729  1751 роках, мав за дружи-
ну доньку Я. Є. Лизогуба, тобто 
прабабусю Захарія Костянтино-
вича. І, нарешті, темою його роз-
мови із Шевченком міг стати і 
той факт, що художниця Глафіра 
Псьол (знайома Шевченка і ро-
дичка Солонини) саме тоді якраз 
вийшла заміж за Петра Дуніна-
Борковського, брата Надії Дми-
трівни — дружини Андрія Лизо-
губа.

Як бачимо, Захарій Солони-
на був попутником Шевченка 
незвичайним. Тому й так праг-
нув якось допомогти поетові у 
скрутній ситуації на переправі.

Власне, на цьому можна 
було б поставити крапку, якби 
не одна обставина...

Наприкінці літа 1857 року 
Тарас Шевченко повертався із 
десятилітньої солдатської не-
волі. Корабель «Князь Пожар-
ський», на якому він плив по 
Волзі до Нижнього Новгорода, 
зробив зупинку у Саратові. У 
Шевченка побував саратовець 
Петро Чекменьов, котрий по-
відомив поета, «що Марія Гри-
горівна Солонина, людина вам 
незнайома, ваша землячка і по-
клонниця, доручила мені пере-
дати вам її сестрин поцілунок і 
вітання з бажаною волею». Про 
це Шевченко записав у своєму 
«Щоденнику» 1 вересня того ж 
року. Ми ж підкреслимо – ота 
Марія Григорівна була вдовою 
Захарія Солонини.

Маємо відтак хвилюючий 
факт: Захарій Солонина був 
останнім, хто спілкувався із 
Шевченком перед його арештом 
і подальшим засланням, а його 
дружина – однією із перших, 
хто вітав поета із довгожданою 
волею. Є всі підстави вважати, 
що в цій родині шанували Та-
раса Григоровича, знали його 
творчість. Можливо, спілкува-
лися Солонини в ті роки і з то-
варишем Шевченка по Кирило-
Мефодіївському братству, ви-
датним українським істориком 
Миколою Костомаровим, який 
відбував на той час своє заслан-
ня у Саратові. А це спілкування 
аж ніяк не могло обійтися без 
згадок про Шевченка. Прина-
гідно також зазначимо, що Ма-
рії Григорівні, на відміну від сво-
го чоловіка, судилося довге жит-
тя. Ще в 1913 році, на час укла-
дання В. Модзалевським свого 
«Родословника», вона, маючи 
84 роки, жила у Києві при своїй 
доньці Катерині (у заміжжі Кло-
потовській).

Отож замовимо тепле слово 
про Захарія Солонину – добро-
го і чесного гусара...

За гусара замовимо слово...

Календар жовтня
Чернігівська обласна універсаль-

на наукова бібліотека ім. В. Короленка 
видала щорічний календар «Знаменні і 
пам’ятні дати Чернігівської області» – 
на 2021 рік. Укладачі: Л. В. Студьоно-
ва, І. Я. Каганова, О. В. Дорохова. Відп. 
за вип: І. М. Аліференко. Друкуємо 
жовтневу частину календаря.

5 – народився Платон Сергійо-
вич Порецький(1846 –1907) – доктор 
астрономії, математик, професор, один 
із засновників математичної логіки. З 
1889 р. проживав у с. Жовідь Сновсько-
го р-ну, де помер і похований.

6 – в Седневі Чернігівського р-ну 
народився і до 1922 р. проживав Федір 
Андрійович Лизогуб (1851–1928) – по-
літичний і громадський діяч, меценат, 
голова Ради Міністрів Української дер-
жави та одночасно міністр внутрішніх 
справ цього уряду. Походив з відомого 
козацько-старшинського роду Лизогу-
бів. Похований у м. Белград (Сербія). 

– в Носівці народився Іван Антоно-
вич Кочерга (1881–1952) – український 
драматург. Навчався у Чернігівській гім-
назії, деякий час працював у Чернігові. 

7 – 1901р., з ініціативи губернатора 
Євгена Костянтиновича Андрієвського 
(1847–1917) відкрито Чернігівську шко-
лу глухонімих. 

9 – народився Євген Федорович 
Павлов (1941), заслужений художник 
України, живе і працює в Чернігові.

12 – в Чернігові у родині Чернігів-
ського намісника А. С. Милорадовича 
народився Михайло Андрійович Мило-
радович (1771–1825) – граф, генерал-
лейтенант, один із героїв французько-
російської війни 1812 р. Загинув від рук 
декабристів.

17 – в Прилуках народився Яків Ан-
дрійович Маркович (1696–1770) – дер-
жавний діяч періоду Гетьманщини, пись-
менник-мемуарист, автор визначної 
книги «Діяріуш».

18 – народився Михайло Сергійович 
Башилов (1821–1870) – український та 
російський живописець, графік. Трива-
лий час жив і працював у садибі двою-
рідного брата Я. де Бальмена у Линови-
ці на Прилуччині. Ілюстратор рукописно-
го «Кобзаря» Т. Г. Шевченка.

– 145 років тому народився Сергій 
Олександрович Єфремов (1876–1939) 
– український громадсько-політичний 
діяч, історик літератури, академік УАН 
і віце–президент ВУАН. У 1930 р. ре-
пресований у справі так званої Спілки 
визволення України. Реабілітований у 
1989 році. Автор монографії «Михайло 
Коцюбинський». У «Щоденнику» зали-
шив спогади про перебування в Черні-
гові у 1925 і 1927 рр. 

22 – народився Дмитро Йосипович 
Іванов (1946) – поет і журналіст, лау-
реат Національної премії України ім. Т. 
Шевченка. Редактор обласної газети 
«Гарт». Народився на Кіровоградщині.

23 – в с. Домашлин Корюківського 
р-ну народився Харитон Никанорович 
Славоросов (Семененко) (1886–1941) 
– один з перших авіаторів Російської ім-
перії, учасник Першої світової війни, Ге-
рой Франції (1916), один з перших ор-
ганізаторів і керівників радянської ци-
вільної авіації.

– народився Іван Степанович Бу-
ренко (1941) – заслужений працівник 
культури України, поет. Народився у с. 
Рожнівка Ічнянського р-ну. 

25 – в Березні Менського райо-
ну народився Іван Михайлович Корбач 
(1926–2014) – письменник, журналіст 
і краєзнавець, лауреат премії імені М. 
Коцюбинського. 

30 – народився Микола Федосович 
Селівон (1946) – правник, суддя, Голо-
ва Конституційного Суду України (2002–
2005), дипломат у ранзі Надзвичайно-
го і Повноважного Посла України. На-
родився у с. Шестовиця Чернігівського 
р-ну.
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Поетична Прилуччина

Ніна 
ЗАБОЛОТНА

Народилася у сели-
щі Мала Дівиця на При-
луччині. Має дві вищі 
освіти. Заміжня, вихо-
вує сина. Авторка збі-
рок «Втаємничені сло-
ва», «Ожинові ночі», 
«Десь за дощами». Пра-
цює завідувачкою бі-
бліотеки Прилуцького агротехнічного коледжу.

* * *
На руїнах людського добра 
Вознеслися міста і народи.
Замість шкіри дубова кора 
Нас тепер береже від негоди.

На осколках щасливих сердець
Ми будуємо замки кохання,
А тіла наші воїнський герць 
Обирають на зміну бажанням.

На дрімучих дорогах пітьми 
Називаємось вперто богами.
І рахуємо мовчки роки,
Що покірно крокують за нами.

А попереду – вибір чи фарт,
А позаду – суцільна Вальгалла.
Зараз дуже фальшивить контральт 
Між каналів сумних Амстердама.

І підморгує тихо життя
Тим, хто просить у Бога прозріння.
І сидить на плечі каяття,
Загорнувшись у тепле проміння.

…На руїнах людського добра 
Проростають незаймані квіти.
Вже летить до мішені стріла, 
А планета готова зустріти.

* * *
Трава мовчить – на те вона трава.
Ростуть літа на молоці парному.
А небо їх волошками зрива 
І в кошик викладає по одному.

Густі дощі мене тепер ведуть.
Громи ревуть, приводячи до тями. 
Попереду ще дуже довга путь,
Яку не передбачити думками.

* * *
Чомусь сьогодні гірко пахнуть липи.
Мені здається, літо стало сном, 
А серце, щойно навчене любити, 
Співає зараз смутку в унісон.

Бредуть думки, неначе темні хмари, 
І я життям задумана бреду. 
Розсипалися зоряні корали, 
Ховаючи прозріння і вину. 

Не в тому річ, що падають епохи. 
Страшніше, коли падають слова,
Лишилось в світі правди зовсім трохи, 
Але й у лишках правда ледь жива.

* * *
Дощами пахне і зіпрілим сіном.
День задрімав у сонячній імлі.
Життя людину ставить на коліна,
А потім відриває від землі.

У пригорщах моїх зотліли зорі.
Гарячий попіл стогне і пече.
І манять цвітом далі неозорі,
Бо річка долі, каючись, тече.

* * *
Час сипле істини крізь сито,
Шукає зерна поміж слів. 
Він вчить нас вірити і жити
Спокійно навіть в еру змін.

На золотому виднокрузі
Читають люди мантри див
І, загубившися в окрузі,
Здіймають дружно сірий пил. 

На дні морському сяють перли, 
А сонце –- посеред небес. 
Усе, що сталося, ми стерли, 
Щоб подолати Еверест. 

На затуманеній вершині
Уже чекає Божий суд. 
Чи ми були колись щасливі, 
Чи сліпо вірили у блуд?.. 

А, якщо вірили, чи знали
Куди та віра приведе? 
Любов до світу проміняли 
На голе й босе вар'єте. 

... Лаванда томиться в вазоні, 
Але квітками майорить. 
Земля спинилась на осонні
І нам дала на роздум мить.

Олена 
САМОХІНА

Родом з Прилук. 
Навчалася в гімназії № 
5, в Київському націо-
нальному лінгвістично-
му університеті за спе-
ціальністю переклад 
(англійська та німець-
ка мови). Живе в Чер-
нігові, одружена, виховує чотирьох дітей. Пра-
цює репетитором англійської мови. Добірки ві-
ршів публікувалися у збірках. У червні вийшла 
перша книга авторки – «Літотека». 

* * *
Дуже цікаво належати до цього світу:
Встати раненько, кави собі налити,
З'їсти цукерку й відважитись на дієту
На кшталт аскета.
Дуже цікаво: в кота кучерявий вусик.
Один кучерявий. Решта прямі, як промінь.
В ранковім повітрі - вештання свіжих музик
І звуків повінь.
Плями на сонці, мереживо на фіранці.
Сиплються дні, летять пелюстки садами.
Гарно тут, справді. Мені, інопланетянці,
Цікаво з вами.

* * *
Я йшла з лавандою, я йшла під зливою.
Була щасливою, була сміливою.
Усі дивилися і дивувалися,
І від легких краплин хто де ховалися.
Під парасольками і під деревами,
Я ж – під потоками, під кришталевими.
Вони із кавою та сигаретами,
А я з пахучими трьома букетами.
Волосся мокрого чуттєві пестощі,
І все блищать плющі, і шелестять плащі.
Вологим вулицям – сеанс еротики:
Футболки мокрої холодні дотики.
Дощем відкрилося, хто я і хто ви є,
Я йду з лавандою, мене влаштовує .

Іду з лавандою, вже день сутулиться,
Ну от люблю, щоб дощ – а я на вулиці.

* * *
А в голові реально повно моря, 
І все таке солоне: губи, пальці, 
І навіть штрудель сирно-овочевий.
Мені потрібно в поїзд, знову, скоро.
Ще більше треба музики і танців,
Ще більше кави і легенд місцевих,
І бити, бити спогади й бажання,
Щоб боляче і безконтрольно близько.
Щоб назавжди і щоб ніколи знову.
А тут вино і сир, і ніч остання,
І на бруківці п’яній досить слизько.
Все перечитую оту розмову.
Все сублімую: близькість – у шампанське,
Вино – у воду, мрії – у безсоння,
А почуття – в архітектуру міста,
Пісні – в аранжування растаманські,
Під листя підставляючи долоні.
Якщо вино, то все-таки, ігристе.

* * *
Весняне місто – теплий сонний котик 
На гілочці пухнастої верби.
Я пам̀ ятаю твій тверезий дотик, 
Мій п̀ яний подих, винні погреби.

На сонці гинуть вікна ненавмисне,
Не жаль нікому мертвого вікна.
Я виглядаю надто живописно
З тонким бокалом білого вина.

Твоя душа для мене геть порожня,
А я до неї лину все одно.
Тобою перетворювати можна
Любов – у воду, воду – у вино.

В моїх очах іскрить скажений блискіт,
Я в жар і в холод, в воду і в вогонь.
Коли до мене ти настільки близько,
Я зовсім не витримую цього.

Микола 
БУДЛЯНСЬКИЙ

МИНУЛОСЯ ЛІТО
Минулося літо, минулося 

красне,
Цвітуть на дорогах 

осінні жалі.
Невже нам зозуля підкинула щастя, –
Не ми того щастя були ковалі?

Невже і кохання намарилось лише
Легким, дивовижним, оманливим сном.
І дівчина в білім у прихистку вишень
Була недосяжна, як тінь за вікном.

А небо ізнову громами гуркоче,
І стежка самотньо біжить до села.
Чиї ж тоді губи цілунками ночі,
Ті ночі вишневі палили дотла.

Ніщо не минає так швидко, як щастя –
Не ми його значить, були ковалі?
Минулося літо, минулося красне,
Цвітуть на дорогах осінні жалі.

Ніщо не гнітить так, як колір печалі,
Ніщо не лікує – лиш часу вода.
Ти, наче зозуля, полинула далі
Шукати, напевне, чужого гнізда.

 20. 08. 2021

ЧУЖА?
Між «так» і «ні» звелась крута межа
І зустріч обірвалася струною.
І чорним згустком відчаю і болю
До серця підкотилося:чужа?

А вечір був, як вчора,як колись
І знов до когось поспішала пісня.
Лиш співчутливо місяць нахилився
Й шепнув на вухо: «Хлопче,не журись».

Мов зрікся сад, холодний, наче лід.
Тіпнув сердито чубом юний травень.
Чи так і є, чи, може,це уява
Навиворіт дзеркалить мені світ?

Прости, любов, так з кимсь уже було.
Але ж такий непевен книжний досвід…
Коли в житті доступно все і просто,
Навіщо знов вигадувать крило!?

Отак наївно думалось душі.
Сприймалось чисто навіть і нечисте.
Та зустрічей розсипане намисто
Згасало, як багаття, на межі.

Згасало…Згасло. Наче й не було
Ні цих очей, ні травня, ні розлуки…
Моя любове, біла моя муко,
У яблуневій хустці за селом.

Вже стільки літ чіпляюсь за траву,
Спіткаюся об біль, немов об камінь.
Тягнусь до тебе мислями й руками,
Минуле повертаючи, живу.

Хоч так живу. Інак, де інший світ
Вроста корінням у спокійну вічність.
Між «так» і «ні» спинилась наша стріча
У тім саду, що враз схолов, мов лід.

Колись гадав, що зроду не прощу,
Хоч у житті умію я прощати.
Чи й був у кого отакий початок –
З очима сонця й віями дощу!

Тепер я знаю: в мене так було
На тій межі побачення й розлуки.
Моя любове, біла моя муко,
У яблуневій хустці за селом.

 28. 08. 2020

БО ЛЮБЛЮ…
Я тримав тебе, серпню, за поли зів’ялого лугу,
Я збирав твої яблука в пригорщі виспілих днів,
Але ти забринів павутинкою срібною туги
І, зітхнувши полегко, за стишений обрій побрів.

Така спішна хода… Злітувалося літо доокіл.
Що збулося, що ні, щось минулось навіки віків.
Лиш відлуння стоїть здаленілої юності кроків
Та вечірньо горить на щоці твоя квітка руки.

То усе в давнині: і розкрилля, і злети до неба.
Вже ніхто не розв’яже вузли наших юних 

шляхів.
І мені в цьому світі, бува, незатишно без тебе
Хоч з одної ріки ми, та з різних її берегів.

З неба ніжність зійде і осиплеться вичахла 
синька,

Ожиновий вітер сизо вистелить голу стерню.
Хоч і давні чуття, та не випив я їх до краплинки,
Бо і досі люблю.

 03.09.2021 
Чернігів

Алєсь БЄЛИ
Поезія 
Білорусі
* * *

Нібы ў бездань 

самотныя дні,

Думкі -- аб тым і аб 

гэтым… 

Жнівень яшчэ не згубіў цеплыні,

Пахне каханнем і летам.

Падаюць яблыкі гучна на дол,

Стыне на сподачку кава.

Іх не збірае ніхто ў прыпол,

Гэта ўжо нецікава.

…Шчыра скажу, альбо трошкі зманю --

Сумна, што гінуць імгненні…

Хто пакладзе галаву ля агню

Мне на плячо ці калені?..

Час адляціць, як гусей чарада,

Стрэльбу схавае сваяк.

А вось развітвацца будзе шкада,

Як-аніяк…

* * *

Ну, вядома, табе «не знасіць галавы»,

Але ты ў тым раду, дзе Мужчыны!..

Хто яшчэ задыхнецца ад паху травы,

Хто не плача без важкай прычыны…

Хто не думае пра свой апошні ўздых,

Хоць над Лёсам пакуль не смяецца.

Так праходзяць гады, так нязначна жывецца…

Ну а Папараць-кветка – яна не для ўсіх,

Неабраным яна не даецца.

* * *
Здарожыўся ты сёння і прыціх,
Прайшоўшы столькі вёрстаў басанож…
Забіцца ў ложак, лепей – удваіх,
І слухаць дождж.

* * *
Не забудзеш ужо ніколі,
І адчуеш гэта без страху,
Як лугі губляяюць свой колер,
Набіраючы безліч пахаў.

І заўважыш, што ў акрузе
Пуста зноў ля дамоў і гумнаў,
І прыціхла кнігаўка ў лузе --
Ёй таксама чамусьці сумна.

* * *
Куды брысці, куды сябе нясці,
Усё цяпер, нібыта ў карагодзе.
Пакуль мы разважаем аб жыцці,
Яно праходзіць.

* * *
А в лесах родники, как и прежде, светлы 

и чисты,
Потому и не грустно, что кончились юность 

и детство.
На вчерашнем вечернем дожде настоялись 

цветы,
И от их аромата воистину некуда деться. 

И шагнуть в это чудо, как будто сойти с корабля,
Ни о чем не жалея, ни с кем навсегда 

не прощаясь…
И купаться в траве, прикасаясь к гуденью 

шмеля,
И следить, как плывет вместе с небом 

распластанный аист.

И махать облакам – будто сено везут на возах,
И в полуденный зной укрываться в тени 

и прохладе.
И тебя целовать, целовать до тумана в глазах,
И дрожащей рукой золотистые волосы гладить!

  Місто Барановичі Гродненської області
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У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Брехати – значить 

визнавати перевагу того, 
кому ви брешете. Семюель 
Батлер. 

 Брехати можна лише 
коханій жінці і поліцей-
ському, решті треба гово-
рити правду. Джек Нікол-
сон. 

 Брехня пропаганди 
говорить правду про дер-
жавний устрій. Лешек Ку-
мор.

 Легковажна пове-
дінка – це найменший не-
долік жінок, відомих своєю 
легковажною поведінкою. 
Ларошфуко. 

Було колись...
Повне ім’я знамени-

того британського політи-
ка Черчілля таке: Черчілль 
Вінстон Леонард Спенсер. 
Черчілль був частково аме-
риканцем: його дідусь був 
родичем (хоч і не близь-
ким) самого Джорджа Ва-
шингтона, а мати – дочкою 
відомого американсько-
го бізнесмена, акціонера 
«Нью-Йорк Таймс» Леонар-
до Джерома. 

Юний Черчілль не розу-
мів і не любив математику, 
погано вчив класичні мови. 
Зате його все життя дуже 
тягло до малювання: він на-
писав понад 500 робіт. 

Більшу частину вільно-
го часу видатний вчений 
Альберт Ейнштейн вважав 
за краще проводити на са-
моті. Він навчився говори-
ти тільки у віці семи років, 
тому що не хотів ні з ким 
спілкуватися. 

Куточок 
гумору

Одеські жарти
– Белла Мойсеївна, а 

що це ви третій день не ла-
єтеся з чоловіком? Таки по-
сварилися?

☺ ☺ ☺
– Борю, у вас з моєї Ал-

лочкою справді серйозні 
стосунки?

– Роза Марківна, я вас 
благаю, настільки серйоз-
ні, що ми з нею ще жодного 
разу не посміхнулися.

☺ ☺ ☺
На дні народження: 
– Сарочко, що б вам та-

кого побажати, щоб потім 
не заздрити?

☺ ☺ ☺
– Циля, ви таки спите з 

Яшею?
– Ой, не вигадуйте, ми 

приятелюємо.
– Ви так голосно при-

ятелюєте, що про це знає 
вся Молдаванка.

☺ ☺ ☺
– Пане аптекарю, у вас 

є засіб для вирощування 
волосся?

– Є і чудовий. Бачите 
за касою людину з вусами? 
Так це моя дружина Сара. 
Вона намагалася відкрити 
пляшечку зубами.

Корисні порадиКорисні поради

 Сучасна людина використовує 1500 видів куль-
турних рослин.

 Найдовші коріння у дикого фікуса з Південної Аф-
рики – до 120 м.

 Існує близько 70 видів грибів які світяться. Світло 
деяких з них таке сильне, що при ньому можна читати.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/придбати букі-

ністичну літературу: книги з історії, філосо-
фії, класику зарубіжну та українську (роз-
стріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську лі-
тературу, фентезі, фантастику. Росій-
ську класику та соцреалізм не пропо-
нувати. 

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 Світового конгресу українців
Види послуг: соціальний патронаж, видавни-

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

осо-
з-

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). 

Солоні огірки будуть зберігатися довше і стануть 
ще смачніше, якщо в розсіл з солоними огірками додати 
трохи сухої гірчиці.

Поливати кімнатні рослини і квіти дуже корисно 
водою з акваріума і водою після варіння яєць. У ній міс-
тяться різні корисні мінеральні солі.

Чернігівський академічний театр 
ім. Т. Шевченка

17 – «Боїнг-Боїнг».
19 – «Мауглі» (день). «Загадкові варіяції» (вечір).
21 – «Саронська квітка, або Інша сторона гріха». 
22 – Наймичка».
25 – «Небезпечні зв̀ язки». 
26 – «Мауглі» (день). «Наше 

містечко» ( вечір). 

28 – «Сватання на Гончарівці». 

29 – «Темна історія». 

30 – «Кафе-рояль для двох голосів»

Чернігівський Молодіжний театр
17, 18, 19, 29 – Л. Українка, «Кассандра»,

23, 24, 25, 26, 30 – О. Кравчук, «Казанова». 

Неправильно Правильно

Самий молодий Наймолодший

Сказано в мій адрес Сказано на мою адресу

Складає частину Становить частину

Скласти договір Укласти договір (угоду) 

Слід одержати Належить отримати

Скритий недолік Прихована хиба

У Великій Британії чоловіка 
засудили до читання 
класичної літератури

Британський суд виніс вирок 21-річному Бену 
Джону, який не приховує своїх ультраправих та нео-
нацистських поглядів. За зберігання на комп'ютері 
інструкцій з виготовлення вибухівки та декількох ти-
сяч матеріалів ксенофобського змісту його засудили 
до 2 років обмеження волі умовно та читання класич-
ної літератури.

Згідно з британськими законами про боротьбу з 
тероризмом, за збір інформації, яку можна викорис-
тати для організації теракту, карають позбавленням 
волі до 15 років. Проте суддя Тімоті Спенсер вважає, 
що вчинки Бена Джона є «актом юнацької дурості». 
Він переконаний, що чоловік має шанси стати на ві-
рний шлях, і допомогти в цьому може англійська кла-
сична література. Йому порекомендували заглибити-
ся у творчість Джейн Остін, Вільяма Шекспіра, Томаса 
Харді, Чарльза Дікенса та інших. 

Аби довести те, що він виконує своє «домашнє за-
вдання», Бену Джону доведеться повертатися до суду 
кожні 4 місяці, щоб суддя перевірив його. Також під-
судному довелося пообіцяти, що він більше не читати-
ме літератури екстремістського спрямування.

У Брюсселі лікарі стали виписувати пацієн-
там, які проходять реабілітацію в зв'язку з пан-
демією, рецепти на безкоштовне відвідування 

п'яти музеїв міста, зокрема музеї моди і кана-
лізації. Медики впевнені, що таким чином го-
родяни зможуть швидше поправити своє пси-
хічне здоров'я. Пілотна програма буде пра-
цювати три місяці. Якщо автори ідеї помітять 
полегшення симптомів стресу, вигоряння та ін-
ших форм психічних розладів, то проект продо-
вжать і залучать більше музеїв.

Мистецтво позитивно впливає на психічне 
і фізичне здоров'я людини. Коронакриза, яка 
породжує стрес та інші патології, підтвердила 
своєчасність такого заходу, заявила Дельфін 
Хуба, член міськради з питань культури і ініці-
атор програми.

У Франції почали 
виробляти взуття 

з кактусів
Люди тисячі років одягалися та взу-

валися в те, що дає природа, не вдаю-
чись до синтетики. До витоків виробни-
цтва взуття запропонували поверну-
тись у Франції.

Стартап Ohtli з Тулузи розробив 
кросівки з рослинної шкіри на осно-
ві кактусів. Для виробництва кросі-
вок стануть використовувати мекси-
канські кактуси. Їх стиглі пагони будуть 
очищати від голок, вручну подрібнюва-
ти в кашку і сушити тонкими шарами на 
сонці. Одержаний матеріал досить міц-
ний, тому він здатний повністю заміни-
ти звичайну шкіру.

Пластикові елементи взуття, вклю-
чаючи нитки, будуть створені із зібра-
ного в океані пластика. Вони будуть 
оброблені таким чином, щоб їх можна 
було переробити ще раз.

Екологічні кросівки запустили в по-
передній продаж за ціною від €85.

Зайві «так». Ви все не в 
змозі відмовити людям, гово-
рите «так» частіше, ніж хотіло-
ся б. Ось вправа, яке допомо-
же говорити «ні». Зранку по-
кладіть в кишеню шнурок. Ко-
жен раз, коли ви чітко і ясно 
вимовляєте «ні», зав'язуйте 
на ньому вузлик. Якщо за 
день налічите бодай п'ять вуз-
ликів, все гаразд.

Пригальмуйте. Коли ми 
нервуємо, відчуваємо стрес, 
то починаємо рухатися швид-
ше. А треба сповільнитися. Ін-
коли в цьому допоможе всьо-
го одне позіхання.

Перезавантажте думки. 
Наша пам'ять відчуває вели-
чезні перевантаження: робо-
чі питання, домашні справи, 
зустрічі. Навести лад у свідо-
мості допоможе простий ме-
тод – споглядання точки. Ви-
беріть точку на стіні або ар-
куші паперу і сконцентруй-
теся на ній. Ваша увага буде 
стрибати з одного боку в ін-
ший — не чиніть опір цьому, 
а навпаки — заохочуйте. По-
мітивши, що ви відволіклися 
від цієї точки, запишіть, що 
вас відвернуло, і повертай-
теся назад до точки. Так у вас 
з'явиться список того, що має 
для вас значення.

Харчуйтеся без фана-
тизму. Не потрібно зважу-
вати свою їжу, підраховувати 

калорії або вивчати інгреді-
єнти – просто дотримуйтесь 
балансу вмісту тарілки. Дві 
або навіть три чверті збалан-
сованої тарілки повинні скла-
датися з рослинної їжі: фрук-
тів, овочів, бобових, насіння, 
горіхів і цільнозернових про-
дуктів.

Проведіть ревізію 
в соцмережах. У бага-
тьох в друзях є люди, з яки-
ми не хочеться постійно бути 
на зв'язку. Але почуття про-
вини заважає їх віддали-
ти. Насправді проводити ре-
візію в списку друзів – це 
нормально. 

Говоріть «ні» токсич-
ним людям. Це ті, що зму-
шують вас погоджуватися на 
те, що вам не подобається. 
Якщо ви сумніваєтеся щодо 
спілкування з такими, токсич-
ні люди відчують вашу слаб-
кість і постараються взяти 
над вами гору. Говоріть чітко 
і ясно: «Прошу вибачення, але 
я не зможу піти з вами», «Я не 
зможу зустрітися з вами».

Якщо ви завантаже-
ні справами, розділіть їх. 
Давай! Справи, які не терп-
лять зволікання. Геть! Якщо 
від справ немає результату, 
то нічого їм робити в вашому 
списку. Делегувати! Справи, 
які без втрат можна делегу-
вати іншій людині. Не нама-

гайтеся взяти під контроль 
абсолютно всі процеси. До 
кращих часів! Якщо справу 
можна відкласти, спокійно 
відкладіть. Тільки не забудьте 
зазначити, коли ви це планує-
те реалізувати.

Правило одного доти-
ку. Папери – це частина хао-
су. Тому, як тільки вам в руки 
потрапляє документ, засто-
совуйте правило одного доти-
ку: приберіть його у відведе-
не місце, виконайте потрібні 
дії (наприклад, оплатіть раху-
нок) або викиньте.

Ставте собі терміни. 
Пройдіться з блокнотом і олів-
цем по всьому будинку і пере-
пишіть все, що помітите: лам-
пи, які давно хочете полагоди-
ти, старий одяг, який вийшов 
з моди, кухонне начиння, яке 
припадає пилом. Ці речі - фон, 
який ви майже не помічаєте. 
Біля кожного пункту простав-
те термін, коли полагождити, 
навкести лад. Не знаєте коли 
- пишіть «викинути».

Викидайте непотріб-
не. Позбутися від зайвих ре-
чей в будинку непросто. Але 
зовсім не обов'язково заті-
вати глобальну прибирання 
– досить точкових ударів. Ві-
зьміть кошик для сміття, від-
крийте шафку або аптечку і 
знайдіть 10 речей, які можна 
викинути.

Бельгійцям від стресу прописують музеї

Як позбавитися зайвих думок, 
стресів, кілограмів і речей


