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Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.
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Триває 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!
Ви ще зможете передплатити газету і на гру-

день цього року.

Україна вперше застосувала на війні на Донба-
сі закуплений у Туреччині безпілотник «Байрактар». 
Ним 25 жовтня було знищено ворожу артилерію, яка, всу-
переч Мінським угодам, обстрілювана наші позиції, в ре-
зультаті чого один наш військовий загинув і один був по-
ранений. Деякі західні країни висловили «стурбованість» 
з приводу застосування Україною безпілотників. На це 
наш президент Володимир Зеленський відповів. що ми не 
порушуємо Мінських угод, а Україна буде захищатися так, 
як потрібно для нашого миру і суверенітету. 

Опозиція в Грузії програла місцеві вибори, але 
заявила, що вони були сфальсифіковані, і починає 
масові акції протесту в країні. Грузинська опозиція, 
на чолі якої – партія експрезидента Міхеїла Саакашвілі 
«Єдиний національний рух», програла місцеві вибори 30 
жовтня. За попередніми даними Центрвиборчкому, пере-
могла партія влади «Грузинська мрія». Але опозиція зая-
вила про фальсифікацію виборів і починає масові акції 
протесту. 

В Україні станом на 31 жовтня було щеплено від 
ковіду 10 156 229 людей. З них отримали одну дозу – 
10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві 
дози – 7 421 546 людей. Загалом проведено 17 577 773 
щеплення.

Лише 2 області країни, Закарпатська та Кіровоград-
ська, станом на 321’ жовтня були у «жовтій» зоні по каран-
тину. Ще 8 регіонів у «помаранчевій» зоні та 15 – у «чер-
воній».

В Україні відкрили 900 кримінальних справ за 
підробку COVID-сертифікатів. В тому числі за останній 
тиждень – майже 100 справ. Половина справ - за фактом 
використання фальшивих сертифікатів, 73 щодо медич-
них працівників та 32 щодо туристичних агенцій.

Детальніше – на 6 сторінці. 

Неабиякого розголосу цього року 
набуло закриття школи у великому і ста-
ровинному (йому вже 500 років) селі 
Дроздівка, до минулого року – Куликів-
ського району, вже рік, як після укруп-
нення в Україні районів – влитого у Чер-
нігівський, разом з трьома іншими. Втім, 
ще 4 роки тому, при початках так званої 
децентралізації, Дроздівка, як і 16 ін-
ших сіл тодішнього району (точніше, 15 
сіл і селище міського типу – райцентр 
Куликівка) злилися в об`єднану терито-
ріальну громаду – Куликівську селищну 
раду. Лише єдине село району Смолянка 
чомусь пішло тоді в Олишівську ОТГ Чер-
нігівського району. 

Але – про Дроздівку. Одне з найбіль-
ших сіл району, як і інші, дуже зменши-
лося за населенням. Типова картина – 
обезлюдніння українських сіл. Хоч і не 
якесь віддалене: до недавнього райцен-
тру 8 кілометрів, а там – до Чернігова 
35, залізниця, республіканська автома-
гістраль. 

Начебто і нині в селі є вся соціаль-
на інфраструктура, але школа свого часу 
вже була переведена з середньої у 8-річ-
ку. Проте, трималася. І ось, як грім з ясно-
го неба, новина на початку року: на но-
вий 2021-2022-й навчальний рік школа 
закривається. За районним, точніше – 
тепер уже селищним, громади, планом 
«оптимізації» соціальної сфери. Саме за 
ним, як і по всій області і країні, скорочу-
ється мережа, простіше кажучи – закри-
ваються в селах лікарні, медпункти, за-
клади культури і освіти. До речі, в Дроз-
дівці свого часу була і одна з кількох в ра-
йоні дільнична лікарня, зі стаціонаром. 

Дроздівська школа потрапила в чис-
ло трьох шкіл у громаді під закриття. Те-
пер їх залишилося всього 8. Причина – 
так звана «економічна недоцільність». 
Було вирахувано, скільки коштів при-
падає при утриманні школи на одного 
її учня. Метод підступний, але якось же 
треба рахувати. Підступність у тому, що 

ось поряд двоє сіл, практично однакові 
за розміром будівлі шкіл, однакові ви-
трати на опалення, загалом утриман-
ня будівель, порівну вчителів та іншого 
персоналу. Але в одній школі 60 учнів, 
в іншій 80. Зрозуміло, що в цій меншій 
школі витрати в середньому на учня бу-
дуть десь на третину більші, ніж в іншій. 

У Дроздівській школі на початок по-
переднього навчального року, на 1 ве-
ресня 2020-го, було 35 учнів. Небагато. 
Відтак. цифра витрат на учня виходила 
немала. Селянам було заявлено вла-
дою, що якби в школі було з 50 учнів, її 
б не закрили. 

На відміну від двох інших сіл, де шко-
ли, що закривалися, були ще менші, 
Дроздівка почала активно боротися за 
школу, загалом за розвиток села. Зна-
йшлися активісти, яких згуртувала пе-
дагог за освітою Оксана Зубок. Вони 
створили спільноту в Інтернеті і почали 
кампанію по залученню на переїзд на 
проживання в село людей з інших райо-
нів і областей України. 

Кампанія дала гарні результати. 
Лише за це літо в село прибули 12 родин. 
Купували, брали в кредит порожні осе-
лі, яких у селах нині доволі, шукали якусь 
роботу, обживалися, за допомогою дроз-
дівців, які гостино зустрічали приїжджих. 
В цих родинах було 35 дітей, майже всі – 
школярі. Так що загальна кількість учнів у 
селі наблизилася до 70-ти. 

Але виявилося, що… запізно. При 
формуванні мережі освіти громади на 
нинішній навчальний рік точкою від-
ліку брався початок попереднього – 
оте саме 1 вересня 2020 року. А тоді 
в Дроздівській школі, як уже сказано, 
учнів було всього 35.

З самої весни, все літо довкола за-
криття Дроздівської школи вирували 
пристрасті, які вихлюпнулися далеко за 
межі села. Були мітинги, пікети протесту 
в Куликівці, під стінами селищної ради, в 
Чернігові, перед обласною держадміні-

страцією. Активісти села навіть подали 
позов у суд, щодо того, що, на їхню дум-
ку, сесія селищної ради ухвалила рішен-
ня про закриття їхньої школи з порушен-
ням законодавства. До конфлікту під-
ключено і адвокатів. підпряглися гро-
мадські організації, а ще – як це у нас 
заведено, – політики і політикани. 

Але навчальний рік почався, і без 
Дроздівської школи. Причому, далеко 
не всі її учні перейшли в центр грома-
ди, в Куликівську школу. Сюди прийшли 
39 дроздівських дітей. Інші вчаться в 
сусідніх селах: 17 у Жуківці, тут 8-річ-
ка, власне, як філія Куликівської школи, 
ще 9 – в Орлівці, у середній школі. Всіх 
їх доводиться возити шкільними автобу-
сами, кількома рейсами, на які діткам 
доводиться збиратися з доволі велико-
го села Дроздівки, подекуди – тьопаючи 
й не один кілометр. Що ще буде взимку?

У Дроздівці тепер порожня гарна 
двоповерхова донедавна діюча школа, 
збудована кілька десятиліть тому. Одра-
зу ж постало питання збереження будів-
лі. Адже сумний досвід свідчить, що як 
тільки громадські об`єкти закриваються, 
будівлі швидко, наче «самі собою», руйну-
ються. Цю будівлю поки що охороняють, 
потроху опалюють, щоб хоч не пропала 
опалювальна система. Обговорюються 
якісь плани все ж використання будівлі. 

А Дроздівка ж відома і ще одною 
школою, тепер уже – просто приміщен-
ням, давно не діючим. Тут була школа до 
цього. Взагалі ж, це знаменита колись 
на весь повіт чи й губернію, ще до ре-
волюції, школа, навіть, за суттю, реміс-
ниче училище, тобто, окрім освіти, воно 
давало сільським дітям професії. Збуду-
вав школу у 1898 році місцевий меш-
канець Василь Прокопович. як би те-
пер сказали – спонсор. меценат, котрий 
вклав кошти в добру справу. 

Ця красива будівля давно порож-
ня, потребує серйозного ремон-
ту, на що коштів давно нема. 

Оптимізація ліквідації
Чому в Україні закривають школи
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Бліц-інформ
Призначено вибори 
на окрузі померлого 
депутата Полякова
Центральна виборча комісія призна-

чила проміжні вибори в одномандатно-
му виборчому окрузі № 206 на 27 березня 
2022 року. Виборчий процес розпочнеться 
26 січня.

У виборчий округ № 206 по виборах 
Верховної Ради України входять частина 
міста Чернігова, а також Чернігівський і Ріп-
кинський райони, але в тих межах районів, 
які існували до їхнього об`єднання рік тому. 
Після цього Ріпкинський район увійшов до 
складу Чернігівського, як і Козелецький, Го-
роднянський і Куликівський, але ці три райо-
ни входять до інших виборчих округів.

У серпні 2019 року на виборах парла-
менту 9 скликання по цьому округу був об-
раний народним депутатом кандидат від 
партії «Слуга народу» Антон Поляков, бізнес-
мен з Чернігова. . 

У ніч на 8 жовтня цього року Поляков по-
мер у Києві. Наряд патрульних виявив нар-
депа непритомним у таксі, яке зупинили за 
порушення правил дорожнього руху. За ре-
зультатами розтину, смерть Полякова на-
стала внаслідок гострої коронарної недо-
статності. Але МВС підтвердило також, що в 
організмі нардепа виявили алкоголь та ме-
тадон.

Відкрито кримінальне провадження за 
ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінально-
го кодексу України із позначкою «природна 
смерть». Слідство розглядає дві версії смер-
ті депутата: хронічне захворювання або 
отруєння невідомою речовиною (самостій-
но чи іншою особою).

Яка де зарплата
Середньомісячна номінальна заро-

бітна плата штатних працівників підпри-
ємств, установ та організацій області у ве-
ресні 2021 року становила 11497 грн. Це в 
1,9 раза вище мінімальної заробітної плати 
(6000 грн) та на 16,2% вище, ніж рік тому. 
Однак, реальна заробітна плата (з ураху-
ванням змін споживчих цін) порівняно з ве-
реснем 2020 року зросла лише на 4,4%.

Найвищий рівень оплати праці в облас-
ті – на підприємствах добувної промисло-
вості і розроблення кар’єрів (20912 грн), 
виробництва коксу та продуктів нафтопе-
рероблення (16977 грн), в установах фінан-
сової та страхової діяльності (15520 грн), 
на підприємствах із постачання електрое-
нергії, газу, пари та кондиційованого пові-
тря (15400 грн), складського господарства 
та допоміжної діяльності у сфері транспорту 
(14720 грн), сільського, лісового та рибного 
господарства (14633 грн).

Найменшою була зарплата працівни-
ків, зайнятих у тимчасовому розміщуванні 
й організації харчування, у сфері творчості, 
мистецтва та розваг, у виробництві меблів, 
іншої продукції, ремонті і монтажі машин і 
устатковання, у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування, де нараху-
вання не перевищили 70,4% середнього рів-
ня в економіці області.

Серед регіонів України найвищий рівень 
оплати праці в Києві (20658 грн), найниж-
чий – у Чернівецькій області (10976 грн).

Малий та середній 
бізнес дали понад 
половину податків 
до бюджетів
У січні-вересні суб’єктами господарю-

вання середнього і малого бізнесу області 
сплачено до бюджетів понад 5 млрд грн по-
датків і зборів, що становить понад 50 % за-
гальної суми надходжень. Зокрема, до дер-
жавного бюджету представниками серед-
нього бізнесу спрямовано майже 1,6 млрд 
грн податків і зборів (33 % доходів бюджету), 
малого бізнесу та мікропідприємництва – 1 
млрд грн (21%).

До місцевих бюджетів від середнього 
підприємництва надійшло майже 1,1 млрд 
грн (близько 21%. загальної суми) та від ма-
лого бізнесу – 1,3 млрд грн (майже 26 %).

Освячення Хреста на місці 
майбутнього храму

У Чернігові в мікрорайоні «Шерстянка» 21 жовтня відбулося освя-
чення Хреста на місці спорудження майбутнього храму. Освячення 
здійснив Предстоятель Православної Церкви України, Блаженній-
ший Митрополит Епіфаній та представники духовенства Чернігів-
ської єпархії.

– Сьогодні для нашого міста дійсно світлий, яскравий день. Це і 
візит шановного Митрополита, і десятиріччя канонізації преподобно-
го Меркурія Чернігівського, і найголовніше – освячення цього Хрес-
та на місці, де буде збудований храм. Коли у 2019 році до нас зверну-
лася громада і священники з проханням виділити землю, ми відразу 
відгукнулися. Впевнений, що всі робочі питання, які будуть виникати 
в процесі будівництва цього храму, також будуть підтримуватися. Ви 
можете розраховувати на нас. І я сподіваюся, що наступного разу ми 
тут зустрінемося також в урочистій атмосфері, – сказав на заході се-
кретар міської ради Олександр Ломако.

Президент України Воло-
димир Зеленський сказав, що 
якщо міський голова Черніго-
ва не зможе впоратися з тариф-
ним питанням самостійно, до його 
розв'язання долучатиметься цен-
тральна влада. Про це він повідо-
мив 29 жовтня в Одесі під час за-
сідання Конгресу місцевих та регі-
ональних влад при Президентові.

«Усі області, які ми заслуха-
ли, усі голови міст виконують ме-
морандум, який було підписано 
місяць тому з ініціативи Прези-
дента, – тарифи для населення 
на опалення не підвищуються», 
сказав заступник керівника Офі-
су Президента Кирило Тимошен-
ко, зауваживши, що єдине місто 
в Україні, де місцева влада поки 
не може забезпечити незростан-
ня тарифів на опалення, – це Чер-
нігів.

29 жовтня на засіданні робо-
чої групи у Чернігівській міськра-
ді погодили проект з підвищення 
тарифів на опалення в Чернігові, 
який розглядатиме виконком.

Вартість тепла для абонен-
тів «Облтеплокомуенерго» може 
зрости на 37 %, а для абонентів 
ТЕЦ – на 7%. Головна причина під-
вищення тарифів – ріст ціни на 
газ.

12 жовтня міський голова 
Чернігова Владислав Атрошенко 
на нараді пообіцяв, що жодного 
рішення виконкому на підвищен-
ня тарифів не буде, а різницю в 

тарифах тепловикам покривати-
муть з міського бюджету. Але вже 
19 жовтня він допустив підвищен-
ня тарифів на тепло. Головна при-
чина – треба близько 140 мільйо-
нів гривень з міського бюджету, 
щоб покрити різницю у тарифах.

30 вересня Владислав Атро-
шенко не підписав меморандум 
між «НАК «Нафтогаз» та голова-
ми громад щодо тарифів на те-
пло. Згідно з ним, місцева влада 
мала не підвищувати тарифи до 
кінця опалювального сезону. По-
кривати різницю мали з бюджету 
громад, яким в якості компенса-
ції Кабмін запропонував залиши-
ти додаткові 4 відсотки податку на 
доходи фізосіб та понад 13 відсо-
тків акцизу з пального.

Як розповів Владислав Атро-
шенко, він не підписав цей мемо-
рандум, бо платники місцевих по-
датків сплачують їх для того, щоб 
місцева влада забезпечила хар-
чування дітей в школах та садоч-
ках, розвиток інфраструктури, 
громадський транспорт, якісні 
медичні послуги.

Атрошенко висловив здиву-
вання поданням його «тарифної» 
позиції у центральних ЗМІ і наго-
лосив, що він також проти підви-
щення тарифів. Разом з тим він 
має намір шукати компроміс з 
центральною владою, щоб ком-
пенсація підвищення тарифів 
для населення не лягала тяга-
рем на місцеву громаду.

«Зараз я веду діалог з цен-
тральною владою, в ході якого 
намагаюся пояснити, що запро-
понований урядом механізм ком-
пенсації багатомільйонних витрат 
місцевим бюджетам, пов‘язаних 
з виплатою різниці в тарифах те-
плогенеруючим підприємствам, є 
несправедливим та неправиль-
ним по відношенню до Чернігова. 
Цей тягар вперше в історії України 
за рішенням центральної влади 
лягає на місцеві громади, а держ-
бюджет покриває лише третину (і 
то, поки теоретично) непланових 
втрат місцевих бюджетів», уточ-
нив міський голова.

На його думку, для Чернігова 
цей механізм є несправедливим 
ще й тому, що власні надходження 
бюджету на душу населення, голо-
вним з яких є ПДФО, у нас одні з 
найнижчих в Україні. Але ж одно-
часно, як північне місто Чернігів 
має найнижчий температурний 
режим, а отже і більші затрати на 
опалення на душу населення.

«Тобто, ми отримаємо меншу 
компенсацію на душу населення 
через менший розмір ПДФО та по-
несемо вищі затрати на душу на-
селення через холодніший темпе-
ратурний режим. Як міський голо-
ва я роблю все, щоб центральна 
влада почула позицію Чернігова. 
Вона полягає в необхідності по-
шуку додаткової та справедливої 
компенсації нашому місту з дер-
жавного бюджету… Якщо позиція 

нашого міста буде почута і уряд 
все ж запропонує додаткові ва-
ріанти компенсації різниці в та-
рифах, ми в жодному разі не під-
емо на їх підвищення», повідомив 
Атрошенко.

Перший варіант – компен-
сація теплогенеруючим підпри-
ємствам всієї різниці за раху-
нок скорочення видатків по всіх 
міських програмах розвитку інф-
раструктури, підтримки медици-
ни, освіти, спорту. В такому разі, 
на думку Владислава Атрошен-
ка, уряд також має нести політич-
ну відповідальність перед черні-
гівцями за реальний інфраструк-
турний колапс, в який, до-речі, в 
тій чи іншій мірі входять всі міста 
України.

* * *
1 листопада виконком міської 

ради на своєму засіданні на про-
позицію міського голови В. Атро-
шенка відклав підвищення тари-
фів на опалення для населення 
– для пошуку якогось компроміс-
ного вирішення питання з Уря-
дом. Натомість тарифи для під-
приємств, установ, організацій, 
у тому числі бюджетних, міська 
рада, очевидно, таки підвищить. 
Бо якщо залишити старі тарифи і 
доплатити виробникам тепла за 
тими тарифами, яких вони потре-
бують через зростання своїх ви-
трат, то на цю компенсацію у бю-
джеті міста додаткових коштів не 
знайдеться. 

Чемпіонат України з футболу, прем`єр-
ліга. 12 тур. 22 жовтня, Чернігів. «Десна» – 
«Олександрія» – 1:1.

Матч наші проводили вдома після нічиєї в 
попередньому турі, що перервала серію пора-
зок. І, звичайно, прагнули перемогти чи бодай 
не програти. Друге таки вдалося, в напруженій 
грі, з багатьма гострими моментами, що, звіс-
но ж, сподобалося чернігівським вболівальни-
кам на стадіоні ім. Гагаріна. Втім, деснянцям 
знову довелося відігруватися. Воротар Ігор 
Литовка з партнерами тримали ворота «сухи-
ми» до 28 хвилини, коли гостям вдалася швид-
ка атака і вони відкрили рахунок. Але вже за 
8 хвилин наші його зрівняли. Причому, чудо-
во: наш капітан Єгор Картушов, один з кращих 
у матчі, стрімко пройшов краєм, зробив точ-
ну подачу у штрафну, Денис Безбородько при-
йняв м`яч на груди, скинув вниз і сильно й точ-
но пробив. Це був уже 6 гол кращого бомбар-
дира команди. 

Далі рахунок не змінився. Приємно, що 
наші нарешті заграли командно, їм вдавали-
ся гарні, швидкі комбінації. Ще б трохи біль-
ше точності у завершенні атак. Небагато цього 
разу помилялася й оборона.

 
13 тур. 30 жовтня, Київ. «Шахтар» – «Дес-

на» – 4:1.
Матч пройшов на Національному спорт-

комплексі «Олімпійський», головній спортивній 
арені країни. Саме тут тепер проводить домаш-
ні матчі «Шахтар», який уже восьмий сезон ко-
чує країною з відомих причин. Після двох нічи-
їх, що перервали серію невдач, була надія, що 
наші дадуть бій гранду українського футболу. 

Чуда не сталося. Надто різні за класом команди. 
Багатий «Шахтар» має стільки футболістів, що 
може виставити два чи й три рівнозначні стар-
тові склади. Тут у старті вийшли у них 4 українці 
і 7 легіонерів: 6 бразильців і один ізраїльтянин 
Саме він, Соломон, вже на 8 хвилині відкрив ра-
хунок. Але потім сталося маленьке чудо. На 23 
хвилині красивий гол забив Денис Безбородь-
ко. Спершу Владлен Юрченко зумів перед на-
шою штрафною перервати чергову атаку гос-
подарів, втримав м`яч і дав довгу передачу на 
Дениса. А той з центра поля стрімко промчав до 
чужої штрафної, причому в оточенні двох захис-
ників господарів, і сильно пробив повз ворота-
ря Трубіна. Красивий гол став уже сьомим у Де-
ниса в чемпіонаті. Зараз він вийшов на чисте 
друге місце в гонці бомбардирів: попереду лише 
Циганков з «Динамо» – 9 голів, а позаду – аж 
кілька футболістів з 6-ма забитими м`ячами. 
Вболівальники, коментатори пропонують залу-
чити Дениса Безбородька, який проводить чудо-
вий сезон, у національну збірну України. 

На цьому, на жаль, для нас все гарне завер-
шилося. В тому ж першому таймі молодий Суда-
ков забив другий м`яч. А в першій 15-хвилин-
ці другого тайму бразильці Тете і Фернандо за 
дві хвилини забили ще два м`ячі. Далі півгодини 
були без голів, хоч господарі могли забити ще. 
Втім, рідкісні нагоди були і у наших. Але все ви-
рішив вищий клас, висока техніка господарів. 

Отже, поразка, хоча й не така вже неспо-
дівана. «Десна» не посунулася вниз в таблиці, 
і далі на 9 місці. Тепер будуть легші суперники. 

В наступному турі 7 листопада наші гра-
ють на виїзді з клубом «Львів». Потім прийма-
ють «Колос». Це фініш першого кола. Але цього 

року ще пройдуть три тури другого кола. Отже, 
далі «Десна» грає в Одесі з «Чорноморцем», 
приймає «Маріуполь» і грає в гостях з з клубом 
«Інгулець». Всі ці 5 команд нижче наших в тур-
нірі. Але і з аутсайдерами треба грати уважно 
і зібрано. 

Турнірна таблиця чемпіонату після 13 ту-
рів. Різниця забитих і пропущених м`ячів, на-
брано очок.

«Динамо» 34 – 5 35

«Шахтар» 35 – 7 32 

«Зоря» 30 – 16 26

«Дніпро-1» 20 – 14 25 

«Ворскла» 21 – 10 25

«Олександрія» 12 – 10 20

«Верес» 12 – 12 19

«Металіст-1925» 16 – 20 19

«Десна» 15 – 21 18

«Рух» 10 – 14 13

«Колос» 7 – 18 11 

«Львів» 9 – 20 10

«Інгулець» 9 – 22 9

«Чорноморець» 12 – 26 8 

«Минай» 8 – 18 8

«Маріуполь» 15 – 32 4

Матчі «Колос» – «Минай», «Інгулець» – «Рух» 
перенесено на пізніший час. 

Чому ж в Чернігові має дорожчати опалення?

«Десна» в чемпіонаті України
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Бліц-інформ
Фонд комунального майна – 
про малу приватизацію
Фонд комунального майна Чернігівської міської 

ради інформує про результати продажів на електро-
нних аукціонах об’єктів малої приватизації:

Нежитлове приміщення загальною площею 622,3 
кв.м за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 28. Поку-
пець – ТОВ «ФАРМЄДІС», ціна продажу – 1 575 492,34 
грн з урахуванням ПДВ.

Група інвентарних об’єктів, зокрема – оператор-
ська, компресорна, газозаправочні колонки та інші 
обєкти за адресою: Чернігів, вул. 1 Травня, 178а. По-
купець – ТОВ «УТН-ЧЕРНІГІВ», ціна продажу – 12 000 
000,00 грн з урахуванням ПДВ.

Загалом за січень-жовтень Фондом забезпечено 
надходження до міського бюджету від приватизації в 
сумі 15,5 млн грн.

Рекорд із читання творів 
Миколи Гоголя
В Ніжинському державному університету ім. Ми-

коли Гоголя, під час марафону «Читаємо Гоголя разом» 
встановили рекорд України: твори письменника про-
читала найбільша кількість учасників – 126. Досягнен-
ня зафіксували представники Книги рекордів України.

Марафон тривав упродовж доби 21 – 22 жов-
тня, весь цей час його онлайн-трансляція велася на 
YouTube-каналі університету. Читання творів відбува-
лось у Гоголівській аудиторії старого корпусу вишу.

Акцію організували фахівці соціально-гуманітар-
ного відділу університету з метою вшанування пам’яті 
класика світової літератури, популяризації навчаль-
ного закладу, сприяння творчому самовираженню, а 
також із нагоди 200-річчя з дня початку навчання Ми-
коли Гоголя в Ніжинській гімназії вищих наук (нині – 
НДУ ім. Гоголя).

Читали твори студенти й викладачі університету та 
інших навчальних закладів міста, представники вла-
ди, зокрема міський голова Олександр Кодола.

У Срібному відкрили 
краєзнавчий музей
Його відкрито в селищі Срібне, до минулого року 

– райцентрі, нині це Прилуцький район. Це стало мож-
ливим завдяки ініціативі керівництва Срібнянської 
громади та залучення підприємців. У музеї представ-
лені епохи від скіфських часів та черняхівської культу-
ри, Древньої Русі, Гетьманщини до ХІХ та початку XX-го 
ст., новітня історія краю.

Селище Срібне вперше згадується в літописах за 
1174 рік під назвою городок Серебряний – тут князь 
Ігор розбив половців. У ХVI столітті Срібне входить до 
земель Вишневеччини, а в часи Хмельниччини тут був 
центр козацької сотні. Срібне було знищене москов-
ським князем Пожарським – людей вирізали та по-
брали в полон, містечко було спалене.

У 1903 році в містечку було півтори тисячі мешкан-
ців, проходили три ярмарки. Після повалення царської 
влади на Срібнянщині діяв петлюрівський загін під ке-
рівництвом Ф. Вигінського. Під час німецької окупації 
в Другу світову війну було спалено 682 жителів Сріб-
ного.

На лаві підсудних – 
торговці наркотиками
За процесуального керівництва Чернігівської 

спеціалізованої прокуратури у військовій та оборон-
ній сфері завершено досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні за ознаками вчинення злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу 
України.

Доказами, здобутими в ході слідства, встанов-
лено, що військовослужбовець за контрактом однієї 
з військових частин, що дислокована на Чернігівщи-
ні, з метою незаконного збуту психотропної речовини 
– амфетаміну, у травні 2021 року вступив у злочинну 
змову з цивільною особою. Головний сержант разом 
із спільником, діючи за передньою змовою групою 
осіб, у 2021 році неодноразово збували амфетамін. 
У вересні 2021 були затримані правоохоронцями під 
час збуту наркотиків.

У ході обшуків за місцем проживання затрима-
них та їх транспортних засобів, виявлено та вилучено 
прилади вимірювання ваги та фасування, а також інші 
психотропні речовини у великому розмірі, що були 
розфасовані та готові до збуту.

Наразі обоє затриманих перебувають під вартою.
30 жовтня обвинувальний акт щодо обох нарко-

ділків скеровано для розгляду по суті до Деснянського 
районного суду Чернігова. Відповідно до санкції, пе-
редбаченої ч. 2 ст. 307 ККУ, обом фігурантам загрожує 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк до де-
сяти років з конфіскацією майна.

Андрій Ярмоленко 
та Ігор Чередінов – 
почесні громадяни 

Чернігівщини
Таке рішення ухвалила 22 жовтня об-

ласна рада на своїй сесії. Андрій Ярмо-
ленко – кращий футболіст України остан-
нього десятиліття, вихованець чернігів-
ської спортшколи, гравець «Десни», по-

тім київського «Динамо», зараз виступає 
в Англії, за лондонський «Вест Хем», лідер 
збірної України, за яку зіграв понад 100 
матчів. Ігор Чередінов – тренер з кульо-
вої стрільби. Саме він підготував чи не 
найбільш титуловану нашу спортсмен-
ку Олену Костевич, чемпіонку і призер-
ку Олімпійських ігор з кульової стрільби, 
яка виступала за збірну України аж на 4-х 
Олімпіадах, чемпіонку світу. Цікаво, що 
на пропозицію присвоїти саме їй це по-
чесне звання, Олена Костевич запропо-
нувала замість неї відзначити свого бага-
торічного тренера. 

Гр а м о -
тою Верхо-
вної Ради 
України «За 
заслуги пе-
ред Україн-
ським на-
родом» на-
городжена 
д и р е к т о р -
ка Чернігів-
ської місь-

кої центральної бібліотечної систе-
ми Людмила Зіневич. Кандидатка 
філологічних наук, вона багато ро-
ків присвятила викладацькій діяль-
ності, у тому числі в університеті. А 
понад два з половиною роки тому 
міська рада призначила її на цю по-
саду. Водночас вона є і директор-
кою Центральної міської бібліотеки 
ім. Коцюбинського, головного за-
кладу системи. За цей час невпіз-
нанно активізувала, оновила ро-
боту бібліотеки, яка стала одним з 
центрів культурного життя Черніго-
ва. Саме тут тепер працюють Без-
коштовні курси української мови, 
які створила 6 років тому і без-
змінно очолює пані Людмила. Тут 
діє створений нею Центр поліської 
автентики. 

Ось що сказала Людмила Зіне-
вич з приводу нагородження її висо-
кою відзнакою. 

«Відзнака Верховної Ради Укра-
їни стала для мене цілковитою не-
сподіванкою. Безумовно, приємною 
й почесною. Проте вона належить 
не тільки мені, а всім, хто надихав, 
запалював своїм прикладом, під-
тримував словом, співдією, хто ра-
зом зі мною долав перешкоди й пра-
цював на результат, хто радів моїм/
нашим успіхам, хто втілював ідеї й 
відкривав нові горизонти. Впевне-
на, що наші численні проєкти – «По-
кровська книжкова толока», «Без-
коштовні курси української мови», 
«Мандрівний університет», «Вулич-
ний університет», «Відкритий лекто-
рій», «Розмовник БКУМ», «Клуб інте-
лектуального кіно», «Клуб книгоман-
дрівників», «Літературна школа «Цвіт 
папороті», «Дитяча літературна шко-
ла «Кошлатий Борушко», «АртБлін-
даж», «Народжені у вишиванках», 
Центр поліської автентики тощо – 
сприяли наповненню культурного 
життя міста українським змістом, 
українським словом і відкрили бага-
тьом людям нові обрії. Щиро вдячна 
кожному, це наша спільна «заслуга 
перед українським народом». Далі 
буде.»

Відзнака Верховної Ради – 
Людмилі Зіневич

28 жовтня у обласній уні-
версальній науковій бібліо-
теці ім. В. Короленка в межах 
проєкту «Видатні жінки Чер-
нігівщини» відбулася онлайн-
конференція «Видатні літе-
раторки Чернігівщини другої 
половини XIX – першої поло-
вини ХХ ст.».

До участі були запроше-
ні краєзнавці та літературоз-
навці Чернігівщини. Вони по-
ділилися цікавими фактами з 
життя українських письмен-
ниць, що проживали і пра-
цювали на Чернігівщині в той 
час.

У своєму виступі почесна 
голова ГО «Спілка жінок Чер-
нігівщини» Ірина Дорожкіна 
зазначила: «Робота над про-
єктом «Видатні жінки Черні-
гівщини» розпочалася у лю-
тому. На сьогодні, завдяки 
працівникам бібліотеки на 
чолі з директором Інною Алі-
ференко, музейним праців-
никам, бібліотекарям, нау-
ковцям, вже зібрано чимало 

інформації про відомих мист-
кинь, науковців, літераторок, 
громадських діячок за період 
їхньої творчої діяльності від 
княжої доби і до сьогодення. 
Проведено ряд мистецьких 
заходів та планується продо-
вження подібних зустрічей, а 
головне – видання довідника 
про видатних жінок Чернігів-
щини».

Інна Аліференко зупини-
лась на головних напрямах, 
над якими працює бібліоте-
ка під час реалізації проєкту: 
збір інформації, опрацюван-
ня, налагодження контактів з 
громадами, проведення літе-
ратурно-музичних заходів та 
онлайн-конференцій. Тільки 
за останні три місяці в бібліо-
теці відбулось вже три зустрі-
чі з письменницями, які голо-
вними героями своїх романів 
обрали жінок зазначеного 
періоду.

Змістовними були ви-
ступи головного бібліотека-
ря Прилуцької міської цен-

тральної бібліотеки ім. Лю-
бові Забашти Ніни Горбань 
– «Любов Забашта – укра-
їнська поетеса, драматург, 
прозаїк», провідного бібліо-
графа Ніжинської централь-
ної бібліотеки ім. М. Гого-
ля Любові Гусєвої – «Ніжин-
ки – майстрині слова», про 
Варвару Андріанову-Перетц 
та Ольгу Мак. З творчістю 
Марії Грінченко – письмен-
ниці, перекладачки, педа-
гога, познайомила Наталія 
Коцюбинська, заступниця 
директора з наукової робо-
ти музею-заповідника Ми-
хайла Коцюбинського. Голо-
вний зберігач фондів цього 
ж музею Катерина Федько 
розповіла про Любов Янов-
ську, а краєзнавець Людми-
ла Студьонова навела цікаві 
факти з життя Марка Вовч-
ка. Доповідь про трагічну 
долю чернігівської поетеси 
Ладі Могилянської зробив 
журналіст Владислав Саве-
нок.

Кожен виступ супрово-
джувався презентацією тво-
рів літераторок, наукових 
праць та архівних документів 
про них. Була і книжкова ви-
ставка про видатних літера-
торок з фондів нашої бібліо-
теки.

Треба зазначити, що не-
розкритими залишають-
ся матеріали про літерато-
рок Христину Алчевську, Ган-
ну Барвінок, Зінаїду Гіппіус, 
Соню Грін, Марію Закрев-
ську-Бенкендорф, Натале-
ну Королеву, Надію Кибаль-
чич, Одарку Романову, Олену 
Данько, Аліну Костомарову, 
Олену Левковцеву та інших. 
Сподіваємось на подальшу 
співпрацю з дослідниками 
творчості визначних украї-
нок та на висвітлення їхньої 
творчості.

Надія ЗАВАЛІНА,
бібліотекарка відділу 

документів із гуманітарних 
наук обласної бібліотеки

13 листопада минає 5 років, як ві-
дійшов у вічність Сергій Ілліч Богдан. Ви-
датна людина, патріот. Лікар від Бога, 
високопрофесійний акушер-гінеколог, 

він віддав медицині, охороні здоров’я 
людей понад 60 років. Був відзначений 
високим званням Заслуженого лікаря 
України. 

Усе життя, крім двох років праці за 
направленням на Тернопіллі, Сергій Іл-
ліч був пов’язаний з рідною Чернігівщи-
ною, а в Чернігові мешкав останні май-
же 60 років. І народився на Поліссі, в 
селі Мала Кошелівка Ніжинського ра-
йону, 12 червня 1933 року, в простій се-
лянській родині, що любила книгу, укра-
їнське слово, пісню, і цю любов він про-
ніс через усе життя. 

Рано зостався без матері. Але впер-
тий, наполегливий хлопець долав усі 
незгоди. Відмінно закінчив школу, так 
само – Чернігівське медичне училище. 
Як відмінник був без іспитів прийнятий 
до Київського медичного інституту ім. О. 
Богомольця. 

Понад 30 років як головлікар очолю-

вав Чернігівський пологовий будинок. 
Десятки тисяч чернігівців, які народили-
ся в 1960-ті – 1990-ті роки, прийняли у 
світ теплі батьківські руки лікаря та його 
колег. А ще мав численні адміністратив-
ні, господарські клопоти керівника ве-
ликого колективу. 

Багато разів був обраний депута-
том обласної і міської рад, очолював 
міську «Просвіту». Незмінно брав ак-
тивну участь у державницьких, патрі-
отичних заходах у Чернігові й столи-
ці. Не пропускав цікавих прем’єр у те-
атрі, концертів у філармонії, заходів 
у музеї М. Коцюбинського. Усе життя 
любив книгу. Зібрав багату бібліоте-
ку, значну частину якої подарував рід-
ному селу. І сам від шкільних років пи-
сав поезію і прозу. 2007 року видав 
книгу віршів та оповідань «Що совість 
вишила». 

Вічна і добра пам'ять Сергієві Іллічу. 

Про видатних літераторок Чернігівщини 

Згадуючи Сергія Ілліча Богдана
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Бліц-інформ
СБУ викрила корупційну 
схему збагачення 
чиновників одного із 
комунальних лісгоспів
На Чернігівщині співробітники СБУ викри-

ли «діяльність» посадових осіб одного із лісгос-
пів, які організували схему реалізації необлі-
кованої деревини підприємцям для подаль-
шого експорту. Майже два роки ділки відно-
сили до некондиту деревину найвищої якості 
для того, щоб згодом продавати її на експорт.

У ході обшуків за адресами мешкання 
учасників оборудки та в офісних приміщеннях 
вилучено мобільні телефони з «діловими» кон-
тактами та документацією, що підтверджує 
протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання про повідо-
млення зловмисникам про підозру за ст. 191 
(привласнення, розтрата майна або заволо-
діння ним шляхом зловживання службовим 
становищем) та ст. 246 (незаконна порубка 
або незаконне зберігання, перевезення, збут 
лісу) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для виявлення та притяг-
нення до відповідальності усіх причетних до 
оборудки осіб.

Заходи з викриття протиправної діяльнос-
ті проводилися співробітниками Управління 
СБ України в Чернігівській області за проце-
суального керівництва обласної прокуратури.

Пресслужба СБ України 
в Чернігівській області

Турфірма продавала 
фальшиві 
Covid-сертифікати 
У Чернігові туристичне агентство прода-

вало підроблені Covid-сертифікати по 250 до-
ларів США, а медики за гроші вносили дані 
клієнтів до Електронної системи охорони 
здоров’я. Про це повідомила поліція Чернігів-
ської області. 

Як встановили правоохоронці, схему ви-
готовлення підроблених сертифікатів органі-
зувала 52-річна власниця туристичного агент-
ства. Вона пропонувала клієнтам придбати 
сертифікат без проходження вакцинації.

Деякі клієнти зверталися до цієї турфірми 
виключно по підроблені документи, хоча ніку-
ди не збиралися мандрувати.

Фігурантка змовилася з чернігівським лі-
карем та медсестрою, які й вносили відомос-
ті про нібито проведену вакцинацію до елек-
тронних реєстрів. Після цього медики видава-
ли завірені підписами та печатками паперові 
Covid-сертифікати.

Оскільки неправдиві дані містилися в 
електронній базі, додаток «Дія» також підтвер-
джував наявність сертифікату про вакцина-
цію у насправді нещепленої особи. 

Вартість одного підробленого сертифі-
ката становила для замовника 250 доларів 
США. В середньому за день виготовлялося по 
20 фальшивих сертифікатів.

Таким чином, лише за останніх два міся-
ці власниця турагентства та кілька медиків 
отримали понад 500 000 гривень від неза-
конної діяльності. Гроші у клієнтів вони брали 
виключно готівкою.

25 жовтня правоохоронці провели одно-
часні обшуки у робочих кабінетах медичних 
працівників, в офісі туристичної агенції та 
вдома у всіх фігурантів. 

Там вилучено комп’ютери, печатки, копії 
документів та медичних декларацій, банків-
ські картки, мобільні телефони та оформлені 
Covid-сертифікати.

Мережу продажу Covid-сертифікатів ви-
крили Управління карного розшуку та Слідче 
управління ГУНП в Чернігівській області, від-
діл протидії кіберзлочинам у Чернігівській об-
ласті, а процесуальне керівництво здійснює 
обласна прокуратура.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 
3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформа-
цією, яка оброблюється в комп'ютерах, авто-
матизованих системах, комп'ютерних мере-
жах або зберігається на носіях такої інформа-
ції, вчинені особою, яка має право доступу до 
неї). 

Санкція статті передбачає до 6 років по-
збавлення волі з позбавленням права займа-
тися певною діяльністю на строк до трьох ро-
ків. Тривають слідчі дії.

У Міжнародному 
виставковому центрі 
столиці 23 жовтня від-
булася традиційна зу-
стріч уродженців При-
десення на конферен-
ції Товариства «Чер-
нігівське земляцтво в 
Києві», приуроченій до 
25-ї річниці утворення 
організації.

В урочистих захо-
дах з нагоди ювілею 
осередку взяли участь 
голова облдержадміні-
страції В’ячеслав Чаус, 
голова обласної ради 
Олена Дмитренко, почесні члени 
Ради земляцтва, керівники орга-
нів виконавчої влади та місцево-
го самоврядування всіх районів 
області і голови громад та пред-
ставники земляцьких об’єднань 
областей і регіонів України.

Враховуючи складну епідеміч-
ну ситуацію, захід відбувся з ура-
хуванням всіх карантинних обме-
жень.

Щорічне зібрання земляцтва 
відкрив голова ради Товариства 
«Чернігівське земляцтво у Києві», 

почесний громадянин Чернігів-
ської області Віктор Ткаченко.

Делегації та гості оглянули 
фото експозицію про діяльність 
Товариства, виставку книжок, ви-
даних земляцтвом та земляками 
за 25 років, підбили проміжні під-
сумки роботи організації та отри-
мали добру нагоду поспілкувати-
ся й налагодити зв’язки для соці-
ально-економічного, суспільного і 
культурного розвитку регіону.

Земляцтво, створене у 1996 
році, нині об'єднує понад 3000 
уродженців Чернігівщини та 

включає 22 осередки, у 
тому числі, молодіжне, Чор-
нобильське та ветеранське 
відділення. На рахунку до-
брих справ організації до-
помога школам, лікарням, 
інтернатним закладам, цен-
трам соціального захисту 
у регіоні, розповсюджен-
ня української книги, онов-
лення фондів бібліотек, під-
тримка книговидання та 
інша просвітницька, нау-
кова і дослідницька діяль-
ність.

Товариство бере участь 
в економічному житті Чер-

нігівщини, розвиває краєзнав-
чі, історичні дослідження регіону, 
популяризує та зберігає пам'ять 
про видатних чернігівців, допома-
гає розвиткові інфраструктурних 
об'єктів, залученню інвестицій, 
підтримує соціальну сферу та ту-
ристичний бізнес.

Громадська організація є по-
стійним учасником культурно- 
мистецьких акцій, ярмарок, орга-
нізатором проведення концерт-
них програм та видання краєз-
навчих книг.

Календар 
листопада
Чернігівська обласна уні-

версальна наукова бібліотека 
ім. В. Короленка видала що-
річний календар «Знаменні і 
пам’ятні дати Чернігівської об-
ласті» – на 2021 рік. Уклада-
чі: Л. В. Студьонова, І. Я. Кага-
нова, О. В. Дорохова. Відп. за 
вип: І. М. Аліференко. Друкує-
мо листопадову частину кален-
даря.

5 – народився Іван Дмитро-
вич Кужільний (1946) – журна-
ліст і краєзнавець, перший ре-
дактор газети «Чернігівський 
вісник», автор книги «Звеничів і 
звеничівці». Народився у с. Зве-
ничів Ріпкинського р-ну. Живе у 
Чернігові.

6 – в с. Чепігівка Ріпкин-
ського р-ну народилася Лю-
бов Володимирівна Довбен-
ко (1946 – 1998) – журналіст-
ка газети «Деснянська правда», 
поетеса.

9 – народився Федір Люд-
вігович Ернст (1891–1942) – іс-
торик-мистецтвознавець, діяч у 
галузі охорони пам’яток історії 
та культури. Завдяки його діяль-
ності вдалося зберегти значну 
кількість сакральних пам’яток 
на Чернігівщині. Відіграв зна-
чну роль у створенні Чернігів-
ського заповідника. У 1941 р. 
звинувачений як «німецький 
шпигун», заарештований і роз-
стріляний у м. Уфа (Росія). Реа-
білітований посмертно.

11 – народився Олег Петро-
вич Шолох (1951) – заслужений 
журналіст України, тривалий 
час працював заступником ген-
директора обласної державної 
телерадіокомпанії;

– у с. Суличівка Ріпкинсько-
го р-ну народився Михайло Се-
вастянович Прокоп`юк (1926 – 
2001) – художник-пейзажист і 
портретист, член Спілки худож-
ників України. Жив у Чернігові.

16 – народився Георгій 
Осипович Петраш (1901– 1985) 
– чернігівський краєзнавець, 
художник. Десять років про-
вів на Соловках, звинувачений 
у шпигунстві. У 1939 р. митець 
оселився у Чернігові. Працю-
вав у Чернігівському історично-
му музеї.

26 – в с. Шестовиця Чер-
нігівського р-ну народився Пи-
лип Семенович Морачевський 
(1806 – 1879) – письменник, 
педагог, філолог, перекладач 
українською мовою всіх чоти-
рьох Євангелій. Помер у с. Шня-
ківка поблизу Ніжина, де по-
хований на цвинтарі біля сіль-
ської церкви;

– у 1896 р. почала працю-
вати Чернігівська вчена гу-
бернська архівна комісія.

27 – народився Павло Фео-
досійович Бредюк (1936) – ве-
теран обласної організації На-
ціональної спілки художників 
України, уродженець с. Столь-
не Менського р-ну. Живе у Чер-
нігові.

29 – в Чернігові народився 
Петро Андрійович Ганжа (1881–
1979) – підполковник, началь-
ник дивізії Дієвої армії УНР. У 
грудні 1919 р. створив та очо-
лив підпільну Національну По-
встанчу раду в Чернігові. Був 
заарештований. Після звіль-
нення у 1938 р. оселився в Ма-
ріуполі. Похований у Маріуполі.

30 – народився Дмитро 
Максимович Білоус (1941 – 
2010) – заслужений артист 
України, головний диригент 
Чернігівського театру імені Т. 
Шевченка, автор музики до ви-
став.

Наркоманія, поширення 
СНІД, алкоголізм, куріння... Ці та 
інші небезпечні соціальні явища 
присутні у нашій країні, як і за-
галом у світі. У тому числі і у нас 
на Чернігівщині. Наша газета не 
раз піднімала ці дуже важливі 
проблеми. 

Зокрема, восени 2014 року 
цикл інтерв̀ ю нашій газеті дав 
Петро Михайлович Седень, голо-
вний лікар обласного наркодис-
пансеру, лікар із 40-річним ста-
жем, котрий багато робив у плані 
пропаганди, боротьби за здоро-
вий спосіб життя. На жаль, Петро 
Михайлович влітку 2016 року пі-
шов з життя. 

У тих трьох інтерв̀ ю йшлося 
про наркоманію, алкоголізм, ку-
ріння, загалом у світі і нашій кра-
їні і в нашій області. 

Минуло 7 років. Названі про-
блеми не зменшилися. а в чо-
мусь і загострилися. Ось деякі 
актуальні фрагменти першого з 
тих інтерв̀ ю лікаря, про нарко-
манію. 

«– Яка статистика наркома-
нії? 

– Коли я починав працюва-
ти наркологом (кілька десяти-
літь тому – Ред.), у нас по облас-
ті було зареєстровано всього 18 
наркоманів. З них 10 – інвалі-
ди Вітчизняної війни. Люди про-
йшли війну, ампутації, больо-
ві шоки, їм давали як знеболю-
вальне наркотик морфій, вони й 
не були винні, що стали залеж-
ними. Зростання наркоманії, за 
статистикою, в Україні припа-
дає на 1990-ті роки. Пік усіх ви-
дів наркоманії був між 2000-им 
і 2005 роком. Потім пішло на 
спад. Але річ у тому, що нарко-
мани почали вживати інші ре-
човини, і наша статистика стала 
менш достовірною. Якщо рані-
ше більше наркотиків вживало-
ся шляхом ін’єкції, і це було лег-
ше виявити, то потім більше по-
ширилося вживання у вигляді пі-
гулок, куріння. Тому сказати, що 
нині менше наркоманів, ніж 10 
років тому, я не можу. 

На 1 липня цього року (2014-
го – Ред) медициною було заре-
єстровано в нашій Чернігівській 

області 1737 хворих на наркома-
нію. З них по Чернігову – 1138, 
у Прилуках – 161, Ніжині – 88, 
Чернігівському районі – 50, най-
більше серед районів у Козе-
лецькому – 95.»

– У Чернігові більше полови-
ни зареєстрованих по області, 
хоча в місті мешкає трохи біль-
ше чверті її населення.

– Я поясню це. Саме в Чер-
нігові розташований наш дис-
пансер. Тут активно працює мілі-
ція. Тобто мова – про виявлення 
наркоманів. Але в нас є Срібнян-
ський, Варвинський райони, де 
за останні 4 – 5 років не взяли 
на облік жодного наркозалеж-
ного.

– Виходить, цифри свідчать 
не про реальну кількість нарко-
манів, а про їх виявлення?

– Так. Хіба у Срібнянському 
районі нема наркоманів, у тій же 
сільській місцевості, де вирощу-
ють мак?»

* * *
Тепер перейдемо у сьогоден-

ня. Слід одразу зазначити, що 
цієї важливої і специфічної сфе-
ри медицини, що займається на-
званими соціальними недугами, 
також торкнулися медичні ре-
форми останніх років. Зокрема, 
реорганізовано і обласний нар-
кодиспансер: тепер це – диспан-
серно-наркологічне відділення 
обласної психоневрологічної лі-
карні. Наша співрозмовниця – 
завідувачка цим відділенням, 
експерт Управління охорони 
здоров̀ я обласної державної 
адміністрації за спеціальністю 
«Наркологія», лікар-нарколог ви-
щої категорії Ганна Симонова. 

– Ганно Михайлівно, а яка 
на сьогодні статистика захво-
рювань на наркоманію по на-
шій Чернігівській області? 

– Зараз у нас на обліку 1865 
хворих. З них тих, що вживають 
опіоїдні наркотики, – 1320. В 
тому числі по Чернігову – 1133 
загалом, зокрема на опіоїдних 
наркотиках – 825. 

– А тепер – про замісну під-
тримувальну терапію, що ви-
знана у світі, як ефективний ме-
тод лікування залежності від 

ін'єкційних наркотиків. Це на-
дання хворим медичними за-
кладами метадону гідрохлори-
ду – медичного препарату, який 
стримує потяг до нелегальних 
опіоїдів. Терапія називається 
«замісною», бо особа замінює 
нелегальні наркотичні речови-
ни, легальним медичним препа-
ратом. Тому позбавити когось 
ЗПТ – значить, повернути його 
в небезпечне часто й злочинне 
болото наркобізнесу. 

– В нашій області на замісній 
підтримувальній терапії перебу-
вають 363 пацієнти. В тому числі 
206 по Чернігову, 37 по Ніжину, 
97 по Прилуках. Всі вони перебу-
вають під належним контролем 
і наглядом медицини, метадон 
у пігулках видається медзакла-
дом строго за приписом, все це 
повністю контролюється.

* * *
Ми можемо порівняти дина-

міку поширення наркоманії за 
ці 7 років. Як бачимо, ситуація 
не дуже змінилася на краще. 
Діагностованих хворих на вжи-
вання наркотиків стало навіть 
дещо більше, при тому, що на-
селення області зменшується: 
за ці роки воно вже перетнуло 
позначку в мільйон мешканців 
у бік зменшення – нас в області 
уже менше мільйона. Не змен-
шилась, а практично однако-
ва кількість хворих по Черніго-
ву, при тому, що населення міс-
та теж зменшилося: тут мешкає 
вже дещо менше, ніж 300 тисяч 
людей. 

Щодо ЗПТ, яка тоді лише вво-
дилася, тепер, як бачимо, близь-
ко 20 % хворих її отримують. 

Петро АНТОНЕНКО

На оголошений «Альянсом 
громадського здоров'я» всеукра-
їнський конкурс публікацій у рам-
ках проєкту «Прискорення про-
гресу у зменшенні тягаря тубер-
кульозу та ВІЛ-інфекції в Укра-
їні», який упроваджує «Альянс» 
за підтримки Глобального фонду 
для боротьби зі СНІДом, туберку-
льозом та маля рією.

Чернігівське земляцтво Києва: 
25 років тісних зв̀ язків з областю

На фото: В. Ткаченко, В. Чаус, О. Дмитренко

Небезпека наркоманії
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4. Економічна 
безвихідь
«Это не цены высокие, это мы 

нищие, г-н Президент».
Політичні перспективи Ро-

сії безпосередньо залежать від її 
економічного здоров'я. Жодним 
чином не претендуючи на всебіч-
ний аналіз стану економіки Росії 
(це тема навіть не окремої статті, 
а фундаментального академічно-
го дослідження), виокремлю лише 
деякі, на мою думку, важливі ас-
пекти, що в майбутньому вплива-
тимуть на ситуацію як у самій Ро-
сії, так і на її місце в світовій еко-
номіці.

На чому стоїть сучасна еко-
номіка Росії? Відповідь відома: 
на експорті сировини. Йдеться, в 
основному, про нафту і газ. Саме 
це дало підстави відомому амери-
канському сенатору Дж. Маккейну 
назвати Росію «країною-бензоко-
лонкою». Від експорту вуглеводнів 
Росія отримує левову частку своїх 
валютних надходжень. Які вима-
льовуються тенденції?

Нафта. Обсяг видобутку нафти 
і газового конденсату в Росії ско-
ротився у 2020 р. на 8,6% у порів-
нянні з 2019 роком і склав 512,68 
мільйонів тон. Цей показник став 
мінімальним за останні дев'ять 
років і наблизився до десятиріч-
ного мінімуму: у 2010 році він до-
рівнював 512,3 мільйона тон. При 
цьому експорт нафти за 11 міся-
ців 2020 р. скоротився на 11% до 
220,241 млн. тон. Відповідно й до-
ходи від експорту нафти впали: за 
даними Федеральної митної служ-
би доходи за січень – листопад 
2020 р. вони скоротилися на 40,9 
% у річному співставленні і склали 
66,391 млрд. дол. США (…).

Газ. «Газпром» добув у 2020 р. 
452,7 млрд. куб. м. газу, експорт 
склав 179,3 млрд куб. м. За під-
сумками 2019 р. видобуток склав 
500,1 млрд. куб. м., а експорт 
склав 199, 3 млрд. куб. м. Таким 
чином, у 2020 р. видобуток «Газп-
рому» скоротився на 9,48%, а екс-
порт – на 10% (…). Про проблеми 
«Газпрому» пише вже навіть росій-
ська преса. Йдеться, зокрема, про 
прорахунки в реалізації 30-літньо-
го контракту «Сила Сибіру», який 
через «великий русский авось» 
може бути зірваним. Адже запасів 
газу на Чаяндинському родовищі, 
з якого він постачатиметься до Ки-
таю, може банально не вистачити. 
Це матиме наслідком збитки у сумі 
понад 1,5 трл. руб.(…).

Електроенергія. Росія різко 
скоротила обсяги поставок елек-
троенергії за кордон. За 11 міся-
ців 2020 р. вони впали на 42% у 
порівнянні з 2019 р. і склали 426,9 
млн.дол.США (…).

Такі ж негативні тенденції спо-
стерігаються й щодо інших важли-
вих статей російського експорту, 
що призвело до суттєвого погір-
шення балансу зовнішньої торгівлі 
Росії. За даними російської митни-
ці, позитивне сальдо зовнішньо-
торговельного балансу Росії впа-
ло в січні – листопаді 2020 року 
на 42,7% в річному зіставленні, 
до 92,7 млрд. дол. США. Експорт 
приніс Росії за звітний період 302 
млрд. дол. США і зменшився на 
21,8%. Імпорт Росії за звітні 11 мі-
сяців скоротився на 6,8%, до 209,3 

млрд. дол. США. Зовнішньоторго-
вельний оборот РФ в січні – лис-
топаді минулого року склав 511,4 
млрд. дол. США., що на 16,3% мен-
ше результату аналогічного періо-
ду попереднього року (…).

Треба, звісно, взяти до уваги, 
що 2020 р. був позначений сві-
товою пандемією коронавірусу, 
згортанням бізнесової активнос-
ті і тому не може бути показовим. 
Власне, мова не про цифри, які 
можуть коливатися, а про тен-
денції, що показують вектор роз-
витку. Питання полягає у тому, чи 
є стратегічна перспектива у ро-
сійської економіки, зважаючи, 
щонайменше, на дві ключові об-
ставини, які принциповим чином 
впливатимуть на здатність Росії 
поповнювати свій бюджет за ра-
хунок експорту енергоносіїв вже 
найближчим часом.

Йдеться, по-перше, про те, 
що через 15 – 20 років собівар-
тість видобутку нафти в Росії може 
скласти 60-70 дол. США за барель, 
що зробить її нерентабельною. 
Причина – виснаження існуючих 
і перехід до т. зв. важкодоступних 
родовищ, які потребуватимуть ве-
ликих додаткових капіталовкла-
день, а також відсутності новіт-
ньої технології в Росії. Чи зможе 
вона обійти існуючі тепер санк-
ційні обмеження з огляду на опи-
сані вище політичні тенденції, за-
лишається під великим питанням. 
До цього слід додати, що станом 
на 2019 р. рентабельними були 
лише 67% нафтових родовищ. За 
розрахунками Мінприроди РФ, «в 
2025 году Россия окажется в точ-
ке невозврата, когда начнется 
необратимый процесс деграда-
ции нефтедобывающей отрасли 
в стране». Йдеться про скорочен-
ня видобутку нафти до 2030 р. на 
40% або навіть 50%. Це означати-
ме, що експорт нафти буде припи-
нено (…).

По – друге, що є не менш важ-
ливим, – країни, які сьогодні купу-
ють енергоносії в Росії, ставлять 
перед собою амбітну, але цілком 
реалістичну мету відмовитися від 
використання викопних копалин 
до 2040-х років. Крім цього, слід 
також зважати на альтернатив-
них постачальників енергоносіїв 
до цих країн, зокрема США, осо-
бливо якщо взяти до уваги полі-
тичний компонент відносин Захід 
– Росія.

Отже, у Росії лишається об-
маль часу для того, щоб від си-
ровинної економіки перейти до 
високотехнологічної. Але не-
має жодних підстав сподіватися, 
що це може справді відбутися. У 
свою чергу, такий розвиток по-
дій призведе до суттєвого падін-
ня надходжень до бюджету Росії 
з усіма відповідними соціальними 
наслідками.

Крім цього, є декілька інших, 
критичних факторів, які вплива-
тимуть на розвиток російської 
економіки. Їхня комбінація між 
собою та згаданими вище, ма-
тиме, поза сумнівом, руйнівний 
для неї кумулятивний ефект.

Йдеться, насамперед, про де-
мографічну кризу та відтік робо-
чої сили. Як тільки не називають 
цю проблему в Росії: і «демогра-
фічна яма», і «демографічна ката-

строфа», і «русский крест». Дехто 
з експертів говорить навіть про 
«вимирання» Росії. Про її значен-
ня свідчить хоча б уже той факт, 
що в урядових документах остан-
нього десятиліття вона познача-
ється як головна соціально-еко-
номічна проблема (…).

Питання однак не у назві чи 
констатації, а наслідках цього 
явища. А вони очевидні: це – по-
тужний удар по економіці, сер-
йозне загострення соціальних 
проблем і диспропорцій, ризики 
остаточної втрати «культурної са-
мобутності» немусульманського 
населення Росії, загрози безпе-
ці країни (бо чисельності силово-
го блоку просто не вистачить на-
віть для охорони кордонів) тощо. 
Особливо різко скорочується на-
селення Центральної Росії, не-
чорноземної зони, Сибіру, Край-
ньої Півночі та Далекого Сходу. 
Заходи уряду РФ бажаних наслід-
ків не дають (…). Росстат повідо-
мляє, що населення Росії продо-
вжує зменшуватися і ця тенден-
ція посилюватиметься мінімум до 
2026 р.(…).

Не додають оптимізму й цифри 
механічного відтоку робочої сили, 
тобто еміграції з Росії. За оцінка-
ми недержавних джерел, Росію 
залишили більше 10 млн чол.(…). 
Еміграційні тенденції, особливо 
серед молоді, лише зростають. За 
даними Левада-центру, у вересні 
2019 р. понад 50% молоді вияви-
ли бажання емігрувати з Росії, а в 
цілому ця цифра сягає понад 20% 
населення Росії (…).

Не можна не згадати і про дру-
ге місце Росії в Європі за кількіс-
тю розлучень, і про четверте міс-
це у світі за рівнем алкоголізму 
(від чого щороку помирає близь-
ко 600 тис. осіб), і про приблизно 
2,5 млн осіб, які є наркоманами 
(в основному, - молоді люди) тощо 
(…).. «Это она (російська влада – 
прим.авт.) позволяет «коммер-
сантам» спаивать нацию, уже се-
годня потребляющую 18,2 л чи-
стого алкоголя в год на человека. 
И это она перехватывает всего 
4% поступающего в страну геро-
ина, которого в России потребля-
ется почти столько же, сколько во 
всей остальной Европе» (…).

Знекровлює російську еко-
номіку також повсякденна і по-
всюдна корупція і вивезення ка-
піталу. Важко не погодитися з ви-
сновками російських економістів 
та соціологів, що «в современном 
российском обществе корруп-
ция – не просто совокупность 
частных преступных практик, 
осуществляемых отдельными 
чиновниками, а системное со-
циальное явление» (…). За дани-
ми російських експертів, близько 
10% бюджетних коштів, які витра-
чають чиновники, не створюють 
доданої вартості, а від розмірів 
коштів на держзакупівлі понад 
20% крадуть (…).

Вельми показовим є також й 
інший факт – російське населення 
ставиться до корупції, як до звич-
ного явища. Це яскраво підтвер-
дила реакція росіян на розсліду-
вання О. Навального, зокрема, 
щодо «палацу Путіна». «Общество 
в целом отнеслось к расследова-
нию сдержанно, в очередной раз 

продемонстрировав высокую 
терпимость к коррупции», – за-
значає заступник директора Ле-
вада- Центру Д. Волков (…).

Особливістю російської ко-
рупції є те, що вкрадені кошти не 
вкладаються в російську еконо-
міку, а, зазвичай, вивозяться за 
кордон. Навряд чи можна вста-
новити точну цифру, але в росій-
ських джерелах називають суму 
від 1 до кількох трильйонів дол. 
США (…). На думку експертки О. 
Ларіної, сума вивезених коштів 
складає 5 трильйонів дол.США. 
За її розрахунками, це приблиз-
но 40 тис. дол. на кожного росія-
нина, або приблизно 100-110 тис. 
дол. – на сім'ю з однією дитиною, 
приблизно 75-80 тис. – на сім'ю 
з двох пенсіонерів. Поглиблюєть-
ся соціальне розшарування: на 1 
відсоток населення припадає 71 
відсотків національного багат-
ства Росії (…).

Зрозуміло, що така політи-
ка влади веде до зростаючого 
зубожіння населення. За дани-
ми російських джерел, 25 відсо-
ткам росіян не вистачає зарпла-
ти на найнеобхідніші потреби, а 
39 відсотків кажуть, що їм лед-
ве вистачає на це грошей. Тому 
42% економлять на платній ме-
дицині та ліках, а 36% – на осві-
ті (…). Навіть за офіційними да-
ними, кожний восьмий росіянин 
вважається бідним (…). Підсумо-
вуючи, економіст І. Ніколаєв при-
ходить до такого висновку: «... 
результаты: в 2014 – 2019 гг. 
(за 2020 год официальных ста-
тистических данных пока еще 
нет)... реальные располагаемые 
доходы населения снизились на 
7,4%... люди беднеют... Поэтому 
неудивительно, что у них уже 
сформировалось обостренное 
чувство социальной несправед-
ливости» (…).

Важко підйомним тягарем для 
економіки залишаються видатки 
на силовий блок, який налічує по-
над 2,5 млн чол., об'єднаних у 50 
відомств. Не можна забувати й 
про видатки на армію чисельніс-
тю понад 800 тис. осіб )…).

Негативно впливають на 
стан російської економіки й між-
народні санкції. Досліджен-
ня Bloomberg Economics оцінює 
втрати російської економіки за 
період дії санкцій (2014 – 2018 
роки) у 6% у порівнянні з показни-
ками, які могли б бути без обмеж-
увальних заходів (…). Нові санкції 
США щодо внутрішнього боргу Ро-
сії ще не є надзвичайно болючи-
ми для російської економіки, але 
створюють негативний фон для 
іноземних інвесторів у цілому. 
Можна спрогнозувати, що вони 
можуть лише посилюватися, зва-
жаючи на поведінку Росії на між-
народній арені.

Доволі песимістичними щодо 
перспектив російської економіки 
є прогнози відомого економіста 
М. Кас'янова: «В России, несмо-
тря на оптимистичные прогнозы, 
которые делает правительство и 
Путин их объявляет, к концу сле-
дующего года (2021 – прим.авт) 
мы не достигнем уровня 19-го, мы 
достигнем его только к концу 22-
го года. А что такое уровень 19-
го года? Это примерно уровень 

2010 года, поскольку, вы знае-
те, с 10-го года, а именно больше 
еще с 13-го года доходы населе-
ния падали каждый год 7 лет по-
дряд. Мы к концу 22-го года, ров-
но через 2 года, вернемся к уров-
ню 10-го года» (…).

Навіть провладні політики го-
ворять про фактичний крах еко-
номічної політики режиму Путіна. 
Перший заступник голови коміте-
ту з економічної політики Держ-
думи М. Ареф'єв, наприклад, за-
явив: «Нам не о четырехдневной 
рабочей неделе надо думать, а о 
продленке. О том, чтобы и в суб-
боту, и в воскресенье работать, 
но вытащить страну из разру-
хи, потому что кругом разруха 
полнейшая. Страна развалива-
ется на части (виділено – авт)., 
а мы думаем, как не работать со-
всем»...(…).

Більшість об'єктивних еконо-
містів схиляється до думки, що 
економіка Росії увійшла у фазу 
довготривалої стагнації. Важ-
ко у зв'язку з цим не погодитися 
з висновком іншого економіста Г. 
Явлінського про те, що «...еконо-
мічну політику (Росії) останніх 
15 років теж справедливо на-
звати провалом» (…).

Які висновки можна зробити 
з викладеного вище?

Перше. Головні статті росій-
ського експорту, які наповнюють 
бюджет, у найближчій перспекти-
ві можуть критично зменшитися.

Друге. Демографічна криза 
в Росії продовжує поглиблюва-
тися. Це створює нові надзвичай-
но небезпечні економічні, безпе-
кові та соціальні виклики. Заходи 
влади для її подолання не є ефек-
тивними. Додатковими «обтяжую-
чими факторами», які негативно 
впливають на ситуацію, є алкого-
лізм, наркоманія, еміграція.

Третє. Повсюдна корупція, 
що стала соціальним явищем, 
роз'їдає державні фінанси, є не-
здоланною перешкодою для 
проведення необхідних реформ. 
Виведення в офшори величезних 
сум за кордон знекровлює росій-
ську економіку.

Четверте. Міжнародні еконо-
мічні санкції, накладені на Росію 
за окупацію Криму і війну на Дон-
басі, витрати на утримання цих 
територій лягають додатковим 
тягарем на російську економі-
ку. Непропорційно високими за-
лишаються видатки на утримання 
військово – силового блоку Росії.

П'яте. Усе це робить вкрай не-
обхідний перехід до інноваційної 
економіки практично нереаль-
ним. А без цього Росія прирече-
на на економічний занепад, при-
чому у недалекій перспективі.

Економічна «тріщина» є чи не 
найнебезпечнішою в усій держав-
ній конструкції Росії. Навіть по-
біжний аналіз свідчить про те, що 
з часом вона ставатиме все шир-
ше, загрожуючи підвалинам ро-
сійської державності. «...Інерцією 
деградації, яка стає способом 
існування...» назвала сучасну си-
туацію в Росії відома політкиня Л. 
Шевцова (…).

«Українська правда», 24.09.2021
Pravda.com.ua
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Розпад Росії: загроза чи шанс?
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1 А свого часу 
з̀ явилася гарна ідея: зро-

бити тут районний, може, і об-
ласний музей професійно-техніч-

ної освіти. Це підняло б престиж цієї 
освіти, яка дає гарні кадри якраз 
для українського села (не всім же 
йти у юристи чи менеджери). Пока-
зати теж було б що. В області були 
чи є відомі заклади профтехосвіти зі 
славною історією – Бобровиця, 

Сокиринці, Мрин, ще чимало. 
Врешті, це ще й наша історія. 

Оця стара Дроздівська школа – 
пам`ятка історії, здається, єдина на 
Куликівщині кам`яна будівля доре-
волюційного часу. Є кам`яні церкви, 
яким і сотні років, є ще в селах, але 
дерев̀ яні, колишні земські школи, 
які понад століття служили і подеку-
ди й ще служать селу. Їх би, ці будівлі, 
теж треба зберегти. Колись, може, 
відкрити там сільські музеї, а поки 
що просто берегти. Одна така школа 
є і в моєму селі Авдіївка. Саме в неї у 
1955 році я прийшов у перший клас.

Але повернімося до «оптиміза-
ції» шкіл, інших соціальних закладів. 
Ми зайшли тут у глухий кут. Закрива-

ти школи – погано. Тримати «збитко-
ві» школи – погано. Щодо першого, то 
школа давно вже не є для села лише 
освітнім закладом. Ось подивіться 
один з написів на плакаті жителів 
Дроздівки на пікеті в Чернігові під 
ОДА: «Закрити школу – вбити село!». 
Але є і другий бік медалі. Мешканці 
інших сіл, де школи закрили раніше, 
можуть сказати тим же дроздівцям 
теж дещо. І кажуть, у тому ж Фейсбуці: 
у нас навчилися нацьковувати одних 
людей на інших. Кажуть так: ага, ви 
такі розумні, але ж вашу дуже збит-
кову школу довелося б утримувати 
коштом, бюджетом всієї громади, а 
значить, з наших кишень. 

Блукаємо між двох сосен: за-
кривати – погано, зберегти – пога-
но. Третя, нормальна сосна – не про 
нас: щоб ми, громади, держава мо-
гли утримувати і невеликі школи, ме-
дичні заклади і у невеликих селах. 
Принагідно: в громаді чергова скан-
дальна ситуація – зі скороченням 

медпрацівників, читай – і медпунк-
тів, у деяких селах, в тому числі і в од-
ному з найбільших – Горбово. Чека-
ти нових мітингів і пікетів?

Скажу і про моє рідне село Авді-
ївку. Про закриття школи, яку я за-
кінчував, 8 класів, у 1963 році, а се-
редню школу – в сусідньому Ковчи-
ні. Школу в Авдіївці закрили 6 років 
тому. Селяни, і тоді ще була сільська 
рада, тримали її, як могли. Але тоді 
збіглося дві біди, проблеми. Пер-
ша – Верховна Рада, де так багато 
балакучих захисників людей, ниш-
ком внесла поправку в закон, якою 
було дозволено закривати школи 
без згоди жителів сіл, а за рішенням 
районної влади. Друга біда: одразу 
у 7 разів (!) подорожчав газ. І це в 
перший рік після Майдану, Револю-
ції гідності, яка постала ж і за гідне 
життя людей. Про це якось уже тро-
хи забули. Але тоді, після такого по-
дорожчання, не вистачило б жодно-
го бюджету опалювати школу. 

…Блукання між двома соснами. 
Що ж робити? Спершу чесно зізна-
ймося, що ж зроблено? З нашим се-
лом. А це було його нищення протя-
гом десятиліть, а зовсім не лише за-
раз, у час незалежності. Я вже якось 
писав, що ще на початку 50-х через 
наш район, у тому числі і повз моє 
село, проклали знаменитий газо-
провід Дашава – Москва. Ну, те що, 
по ньому десятки років гнали україн-
ський газ в Росію – це окрема тема. 
Зараз про інше. Про те, що понад 30 
років селам, селянам не дозволяли 
підключитися до газопроводу, що 
проходив мало не повз хати. І лише в 
другій половині 80-х почалася гази-
фікація сіл. Не набагато краще було 
з електрифікацією, з будівництвом 
доріг, з нормальною роботою для се-
лян, розвитком місцевої промисло-
вості, соціальної сфери. 

Наслідок – різке збезлюдніння 
сіл. Воно перевищує темпи загаль-
ного зменшення населення Украї-

ни. Звичайно, дуже прикро, що за 
три десятиліття населення України 
зменшилося з 52-х до 40 мільйонів. 
Але за цей чи трохи більший час на-
селення Куликівщини зменшилося 
удвічі! Було понад 30 тисяч, зараз 
16. Ось вам і розрахунки «витрат на 
учня». 

Кардинальне вирішення про-
блеми є. Але воно поки що зі сфери 
мрій та ілюзій. Воно в тому. щоб ПО-
ВЕРНУТИ борги українському селу, 
те, що десятиліттями заборговува-
ла йому держава, під балачки, що 
«село – колиска нації». На жаль, за-
раз колиска з обірваними мотузка-
ми. В українське село зараз треба 
вкласти, повертаючи ці півстолітні 
чи й більше борги, десятки мільяр-
дів гривень. Без отих підрахунків ви-
трат «на учня», «на душу населення». 
Не треба продовжувати уже в нашій 
незалежній державі душити ці душі. 

Петро АНТОНЕНКО 

На цих фото – нинішня 
і дореволюційна школи Дроздівки. 

Пікет дроздівців під ОДА. 

Оптимізація ліквідації

Україна вперше 
застосувала на війні 

на Донбасі закуплений 
у Туреччині безпілотник 

«Байрактар»
Наші військові 25 жовтня вперше за-

стосували розвідувально-ударний безпі-
лотний комплекс «Bayraktar». 

«З 14. 25 до 15.15 батарея гаубиць 
Д-30 російсько-терористичних військ ро-
била обстріл позицій Об'єднаних сил у 
районі населеного пункту Гранітне. Два 
військовослужбовці Збройних сил Укра-
їни під час обстрілу отримали поранен-
ня, один із них загинув», йдеться у повідо-

мленні нашого Генштабу.
З метою примусу бойовиків до припи-

нення вогню за наказом головнокоман-
дувача Збройних Сил України було засто-
совано «Bayraktar». «Беспілотний літаль-
ний апарат не перетинав лінії зіткнення 
і керованою бомбою знищив одну гарма-
ту... Після цього обстріли українських по-
зицій припинилися», повідомив Генштаб

Деякі країни, зокрема Німеччина та 
Франція, висловили «стурбованість» з 
приводу застосування Україною безпі-
лотників. На це наш президент Володи-
мир Зеленський відповів. що ми не по-
рушуємо Мінських угод, а Україна буде 
захищатися так, як потрібно для нашого 
миру і суверенітету. 

Туреччина продала безпілотники 
«Bayraktar TB2, окрім України, Катару, 
Азербайджану та Польщі.

«Укрзалізниця» 
відновлює рейси з Києва 

до Варшави
Поїзд №67/68 «Київ – Варшава» по-

чинає курсувати з 4 листопада після пів-
торарічної перерви. Поїзд відправля-
тиметься з Києва о 18. 48 і до Варшави 
прибуватиме о 9. 02. З Варшави відправ-
лятиметься о 17. 10 і прибуватиме до Ки-
єва об 11. 00. Час вказано з урахуван-
ням проходження паспортного та митно-
го контролю.

Рух поїздів до Польщі припинили на 
початку пандемії COVID-19 в березні 
2020, через тодішнє рішення польського 
уряду про тимчасове закриття кордонів 
для іноземців.

11 жовтня 2021 року УЗ віднови-
ла курсування рейсів швидкісних потя-
гів «Інтерсіті+» №715/716 за маршрутом 
«Київ – Перемишль».

У російській Думі пропону-
ють штрафувати на 2 тис. рублів 
або заарештовувати на 15 діб за 
ототожнення ролі СРСР та нацист-
ської Німеччини у Другій світовій 
війні.

Відповідно до поправок до за-
конопроєкту, за публічне «ототож-
нення цілей, рішень і дій керівни-
цтва СРСР, командування та вій-
ськовослужбовців СРСР з цілями, 
рішеннями і діями керівництва 
нацистської Німеччини, коман-
дування та військовослужбовців 
нацистської Німеччини і європей-
ських країн осі, встановленими 
вироком Нюрнберзького трибуна-
лу», а також за «заперечення вирі-
шальної ролі радянського народу 
в розгромі нацистської Німеччи-
ни та гуманітарної місії СРСР при 
звільненні країн Європи» грома-
дянам загрожуватиме штраф до 
2 тис. рублів (750 грн.), або адмі-
ністративний арешт на 15 діб. За 
повторне порушення штраф вже 
складе 5 тис. рублів.

Для юридичних осіб макси-
мальне покарання може станови-
ти до 100 тис. рублів штрафу або 
адміністративне призупинення ді-

яльності на термін до 90 діб.
Публічністю автори законо-

проєкту називають поширення 
відповідної інформації у виступах, 
публічно демонстрованих творах, 
у ЗМІ чи інтернеті.

Запропоновані поправки вне-
сли в Кодекс про адміністративні 
правопорушення РФ, якими про-
понується встановити відпові-
дальність за публічне ототожнен-

ня ролі СРСР і нацистської Німеч-
чини.

8 червня російський парла-
мент остаточно ухвалив закон, 
який забороняє ототожнювати 
мету і дії СРСР і нацистської Ні-
меччини у Другій світовій війні, а 
також заперечувати вирішальну 
роль радянського народу в пере-
мозі над фашизмом.

У Росії чомусь вирішили, що нацистська 
Німеччина і комуністичний СРСР – 

не одне і те ж

Стоять на одній дошці
22 вересня 1939 року в ході Другої світової війни 

радянські та німецькі частини провели спільний вій-
ськовий парад у Бресті на території розгромленої і 
окупованої Польщі. 

Питання про спільний розподіл Польщі було фак-
тично вирішене в серпні 1939 року, коли Німеччина 
і СРСР підписали пакт Молотова – Ріббентропа Цей 
Договір про ненапад між Німеччиною і СРСР був під-
писаний главами Міністерств закордонних справ 23 
серпня 1939 року. До нього додавався секретний 
протокол про розмежування сфер інтересів у Східній 
Європі і Балтії.

Німецька армія вторглася на польську терито-
рію 1 вересня 1939 року, що і стало початком кри-
вавої Другої світової війни. Радянська армія, згідно 
домовленостей з Німеччиною, вторглась у Польщу 17 
вересня.

14 – 17 вересня 1939 року німецькі війська оку-
пували місто Брест, яке на той момент входило до 
складу Польщі. 20 вересня до міста підійшли радян-
ські частини танкової бригади генерала Семена Кри-
вошеїна, і почалися переговори про передачу Брес-
та під контроль радянських військ, позаяк він входив 
до «сфери впливу» СРСР за пактом Молотова – Ріб-
бентропа. 

До 22 вересня 1939 року переговори були улаго-
джені. Цього ж дня в Бресті відбувся спільний парад 
радянських і німецьких військ. 

На фото: на п'єдесталі в першому ряду – німець-
кий генерал Гайнц Гудеріан (ліворуч) і радянський ге-
нерал Семен Кривошеїн приймають парад у Бресті 
22 вересня 1939 року.

* * *
А недавно президент Російської Федерації Во-

лодимир Путін, демонструючи обурення, коли при-
рівнюють фашистську Німеччину і комуністичний Ра-
дянський Союз, правонаступником якого оголоси-
ла себе нинішня Росія, патетично заявив (цитуємо): 
«Ставить на одну доску Советский Союз и фашист-
скую Германию – верх цинизма». 

Однак, історія свідчить, що верхом цинізму є 
якраз отакі заяви. Як бачимо, фашисти і комуністи 
чудово вміли стояти «на одній дошці», навіть у прямо-
му сенсі. 

У РФ пропонують садити на 15 діб за ототожнення 
СРСР із нацистською Німеччиною

Програвши за 4 тижні до цього 
перший тур місцевих виборів, опози-
ція мала шанс на реванш у другому. 
Кандидати від опозиції вийшли у дру-
гий тур у всіх найбільших містах краї-
ни, а в трьох (Батумі, Кутаїсі та Зугді-
ді) навіть випереджали представників 
влади.

Але 31 жовтня Центральна вибор-
ча комісія оприлюднила попередні ре-
зультати, за якими кандидати партії 
влади «Грузинська мрія» перемогли на 
виборах мерів столиці Тбілісі, а також 
Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі.

Кандидати «Грузинської мрії» та-
кож перемогли у 25 із 42 округів міс-
цевих рад, у 15 округах перемогу здо-
були кандидати від опозиці

Але опозиція не визнала результа-
ти виборів, заявила про їх фальсифі-
кацію і почала масові акції протесту. 

У Латвії позбавили 
ліцензії останній 

в країні телеканал, 
який транслювався 
російською мовою
У Латвії позбавили ліцензії Пер-

ший Балтійський канал – останній в 
країні, який транслював програми ро-
сійською мовою. 21 жовтня регулятор 
відкликав у нього ліцензію, пояснив-
ши, що причина відкликання – пору-
шення Закону про мовлення, в тому 
числі поширення неправдивої інфор-
мації про COVID-19.

Перший Балтійський канал ство-
рювався для ретрансляції програм 
російського Першого каналу в краї-
нах Балтії. У Ризі у каналу була своя 
студія і редакція. Місцеві журналіс-
ти знімали передачі про життя в Лат-
вії, а також в Литві і Естонії і розпо-
відали про те, що відбувається росій-
ською.

Глава Латвійського ради з елек-
тронним ЗМІ пояснює, що відкликан-
ня ліцензії на мовлення Першого Бал-
тійського пов'язаний з порушеннями. 
51% програм телеканалу за законом 
повинен бути створений в країнах Єв-
ропи, а ця пропорція не була дотрима-
на. Ще одне порушення – недостовір-
на інформація про COVID-19 в одній з 
програм.

Ліцензія анульована з 26 жовтня, 
це рішення канал ще може оскаржи-
ти в суді.

Опозиція в Грузії 
програла місцеві 

вибори, 
але заявила, що вони були 
сфальсифіковані, і починає 

масові акції протесту
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Товариство «Сокіл»

Жінка, сила якої викликає подив, 
талант і цілеспрямованість досі захо-
плюють весь світ, а біографія нади-
хає на створення роману. Недарма її 
називали «Шекспіром костюму», а її 
спідниці – «співочими».

Йдеться про американську дизай-
нерку українського походження Вар-
вару Каринську (03. 10. 1886, Харків 
– 18. 10. 1983, Нью-Йорк) – авторку 
сценічних костюмів для кіно та бале-
ту, співавторку сучасної балетної пач-
ки, володарку премії «Оскар».

Народилася Варвара в сім’ї хар-
ківського купця-мільйонера Андрія 
Жмудського (він ініціював зведення 
найбільшого в Харкові Благовіщен-
ського собору), і була третьою з 10 
його дітей. Вона з дитинства захо-
плювалася вишиванням, однак здо-
була і «серйозну» освіту – вивчала 
право в Харківському університеті.

А далі – життя з сюжетом, гідним 
відображення у телесереалі. В 1908 
році молода Варвара вийшла заміж 
за Олександра Мойсеєнка, сина ін-
шого заможного харківського про-
мисловця, але вже через рік її чоло-
вік помер, залишивши дружину з не-
мовлям – донькою Іриною. Варвара 
не впала у відчай, а до доньки додав-
ся ще й прийомний син – дворічний 
небіж Володимир, якого молода вдо-
ва відсудила у свого старшого брата 
в 1910 р.

Невдовзі Варвара вийшла за-
між за видатного харківського адво-
ката-криміналіста М. Каринського. 
Саме під його прізвищем вона ста-
не відомою. В 1915 р. Каринські пе-
ребралися до Москви, адвокатська 
практика Каринського процвітала, а 
Варвара зосередилася на мистецтві 
та світському житті, відкривши свій 
салон. Як мисткиня вона віднайшла 
свою власну художню техніку, ком-
бінуючи шматки кольорової шовко-
вої марлі з фотографіями та малюн-
ками. Темою її перших робіт був ба-
лет. Вже перша виставка була дуже 
успішною.

Та скоро у вирі революційних по-
дій, які спершу підняли чоловіка Вар-
вари до посади міністра юстиції Тим-
часового уряду Росії, а з поразкою бі-
логвардійського руху змусили емігру-
вати, сім'я розпалася, адже Варвара 
із дітьми залишилася в Україні й зао-
чно розлучилася з чоловіком.

Однак доля не залишала її саму: 
вже в 1921 р. вона повернулася до 
Москви, де вийшла заміж втретє – за 
Володимира Мамонтова, сина одно-
го з найбагатіших московських доре-
волюційних промисловців. Це дозво-
лило їй знову відкрити свій салон, де 
збиралися митці, інтелектуали й на-
віть урядовці, а також модельне ате-
льє з пошиття одягу й капелюшків, 
антикварну крамницю та школу ви-
шивання. Але радянська влада наці-
оналізувала останню.

Усвідомлюючи, що вільно твори-
ти в СРСР їй не вдасться, а діти не ма-
тимуть гідного майбутнього, Варва-
ра Каринська докладає всіх зусиль, 
аби виїхати з дітьми в Європу. Їй це 

вдасться в 1924 році за підтримки 
наркома освіти А.Луначарського.

Після кількох років перебування 
у Берліні та Брюсселі в 1930 р. вона 
опинилася в Парижі, де прожила 9 ро-
ків. 15-річний період життя в Європі 
був досить вдалим у творчому плані. 
Варвара працювала з Сальвадором 
Далі, Марком Шагалом та іншими ху-
дожниками. Виконувала костюми для 
трупи «Балле рюс де Монте-Карло» та 
інших відомих балетних труп.

Із Парижа в 1939 р. мисткиня з 
дітьми переїхала до Нью-Йорка. Там 
до 1970-х рр. Барбара (так її назива-
ли у США) почне нове життя, але про-
довжить займатися улюбленою спра-
вою. Вона зробила майже всі костю-
ми до постановок засновника Школи 
американського балету Джорджа Ба-
ланчина (спочатку за ескізами худож-
ників, потім самостійно) – «Вальс» 
(1951), «Шотландська симфонія» 
(1952), «Лускунчик» (1954), «Блискуче 
алегро», «Дивертисмент № 15» (оби-
два 1956), «Па де де Чайковського» 
(1960), «Сон у літню ніч» (1962), «Ко-
штовності» (1967), «Другий концерт 
Чайковського» (1973). Баланчин на-
зивав її «Шекспіром костюма», від 
якої залежить половина успіху балет-
ної вистави. 

Паралельно вона виконувала 
сценічні костюми для різних танцю-
вальних колективів, мюзиклів на 
Бродвеї та голлівудських фільмів.

Загалом у США Варвара Карин-
ська створила костюми до майже 50 
балетів і, за оцінками критиків, здій-
снила переворот в балетній моді. 
Йдеться про пачку. По мірі розвитку 
танець вимагав все більшої свобо-
ди і пластики, тому Каринська поча-
ла використовувати м’які спідниці, 
які не заважали рухам у танці, і вод-
ночас створювали б необхідну ат-
мосферу і настрій вистави. Варва-
ра відходила від обручів, від балет-
них пачок, подібних до парасольок 
зі спицями. Зрештою так Каринська 
зробила саме ту пачку, яку викорис-
товують і сьогодні.

Варвара Каринська була удрсто-
єна вищої відзнаки світового кіно – 
нагороди Американської Кіноакаде-
мії, премії «Оскар» (1948 р.), за ди-
зайн костюмів для фільму «Жанна 
д'Арк» ( США). У 1952 р. номінувалася 
на «Оскар» за костюми до фільму-ба-
лету «Ганс Крістіан Андерсен». 

За своє 97-річне життя Варвара 
Каринська пройшла чимало випробу-
вань, які її загартували і посилювали 
бажання творити. Саме до творчості 
вона завжди прагнула і навіть у на-
складніші часи не зрадила собі і сво-
єму таланту. Адже в цьому був сенс її 
життя та найбільше задоволення.

Харків'яни пам'ятають про видат-
ну уродженку свого міста. В Харкові є 
пам'ятна табличка на будинку її сім'ї, 
вулиця, названа на її честь, та Фонд 
імені Варвари Каринської. В 2004 р. 
було засновано Міжнародний фести-
валь моди і театрального костюма ім. 
Каринської.

Diaspora.ua.

Медична  
конференція

Нещодавно у м. Пере-
мишль (Польща) відбула-
ся міжнародна медична на-
уково-практична конфе-
ренція «Здоров’я та панде-
мія Covid-19» лікарських 
товариств Польщі, України, Ні-
меччини  і Північної Америки, 
у співпраці зі Світовою феде-
рацією українських лікарських 
товариств та Об’єднанням 
українців у Польщі. 

Конференція була приуро-
чена 30-річчю першого семі-
нару українських лікарів у РП, 
який відбувся у м. Щецін, а та-
кож десятиріччю повернення  
Народного дому українській 
громадиі Перемишля.

У конференції взяли участь 
288 учасників, її проводили в 
Народному домі, а також дис-
танційно, на платформі  Zoom. 
Учасників конференції вітали: І. 
Горків, голова відділення ОУП у 
Перемишлі; А. Базилевич, пре-
зидент СФУЛТ; О. Мусій, голова 
Всеукраїнського лікарського 
товариства; Р. Сукенник, голо-
ва Об’єднання українських ор-
ганізацій у ФРН; Б. Прах, ректор 
Українського католицького уні-
верситету; В. Домка від Пала-
ти лікарів РП; П. Стабішевський 
від Українського лікарськаого 
товариства Польщі; А. Батрух 
від УЛТ ФРН; Л. Волянський від 
УЛТ Північної Америки.

Засідання було поділене 
на секції: хірургія, педіатрія, 
геронтологія, реабілітація, іс-
торія. 

Здоров’я в поєднанні з 
пандемією Covid-19  –  тема 
актуальна для сьогодення. 
Учасники з різних країн мали 
змогу обмінятися досвідом.

Засідання конференції за-
вершив концертний гурт на-
родного співу «Крайка» з Пере-
мишля, який представив кіль-
ка народних пісень.

Борщ від Віри Фарміги

Варвара Каринська: 
«Шекспір театрального 

костюму»

Парафіяни Української пра-
вославної катедри св. Володими-
ра приїхали з Нью-Йорку до «Укра-
їнського села» в Сомерсеті (штат 
Нью-Джерзі), щоб узяти участь у 
відзначенні Свята Покрови та Дня 
захисників  України в оновленій ка-
плиці св. Володимира.

Цій парафії належить чимала 
земельна площа біля «Українського 
села», але каплиця на ній тривалий 
час була забута і вимагала онов-
лення. Ініціатором цієї справи став 
настоятель о. Володимир Музичка з 
активними помічниками. Оновлен-
ня ще триває, але в каплиці о. Воло-

димир Музичка, о. Олег Кравченко 
й о. Тодор Мазур відслужили першу 
за тривалий час Літургію. Співали 
під орудою Наталі Ващенко Богдан 
Сікора, соліст Бронкс-опери, Павло 
та Галя Багани, Галя Ващенко.

На свято приїхав генерал-ма-
йор Юрій Кравець, представник Мі-
ністерства оборони США при Орга-
нізації Об’єднаних Націй, із дружи-
ною Іриною і сином Тарасом. Також 
прибув о. Ігор Бабак, прийшли й 
мешканці «Українського села». Се-
стрицтво св. Марії на чолі з Марією 
Музичкою приготувало святковий 
обід, під час якого співали Павло та 
Галя Багани, на акордеоні грав Ста-
ніслав Косів. За дорученням Укра-
їнської національної федеральної 
кредитової спілки Наталя Ващенко 
вручила грошовий дарунок Марії 
Музичці, голові сестрицтва.

Покрову святкували в оновленій каплиці

Стипендія 
для українсько-

канадських 
студентів

Відділення Конґресу 
українців Канади (КУК) у То-
ронто оголосило  нову гро-
мадську ініціативу  –  стипен-
дію, присвячену 80-річчю іс-
нування організації. Вісім 
стипендій присудять україн-
сько-канадським студентам 
з міста Торонто та його око-
лиць,  для визнання значної 
участі молоді у громадській 
діяльності.

Стипендія була створе-
на завдяки щедрому дарун-
ку світлої пам’яті Романа 
Колесника – довголітньо-
го прихильника та мецената 
КУК-Торонто, і спільно зафун-
дована КУК-Торонто й Укра-
їнською фундацією Торонто.

Українське товари-
ство «Сокіл» у Клівлен-
ді (Огайо, США) було за-
сноване 24 жовтня 1912 
року Іваном Климом та 
Вавилем Волянським. 
Тоді до нього належало 
25 членів.

Волянський став пер-
шим головою, а з ним були 
в першім уряді: Юрій Коці-
шевський – скарбник та 
Микола Марад – писар. 
Товариство одразу ввій-
шло до Українського на-
родного союзу – найбіль-
шої допомогової органі-
зації українців Америки, 
а також співпрацювало 

з іншими відділами УНС, 
УРС, церквами тощо.

У перші роки діяль-
ності «Сокіл» виплатив 

допомоги своїм членам у 
розмірі 3 535 $ (згодом 
ця допомога зросла до 10 
400 $), на народні справи 

в Америці 500 $ (1 350 
$), до рідного краю ви-
слали 725 $ (1 250 $), до 
УКК 375 $, до ЗУАДК 50 $, 
на будову Колегії Св. Ва-
силя в Стемфорді 38 $. 
Грошовий фонд поповню-
вався перш за все завдя-
ки членським внескам та 
організації різних мис-
тецьких, спортивно-ру-
ханкових заходів.

При товаристві діяли 
аматорський театраль-
ний та музичний гуртки, а 
також чоловічій хор. 

Зі повідомленнями 
сайтів Diaspora
 і Meest-Online

М у з и к а н т 
Ренн Хоукі, чоло-
вік відомої аме-
риканської актор-
ки українського 
походження Віри 
Фарміги, з капус-
тою, вирощеною 
для борщу на фер-
мі подружжя в 

штаті Нью-Йорк.
Віра розповідає, що більшу час-

тину дитинства проводила з бабцею і 
навчилася у неї, а також своїх мами і 
тітки, кожна з яких мала свій рецепт 
борщу, готувати цю страву. За її сло-
вами, саме з допомогою борщу вона 
підкорила серце свого чоловіка Рен-
на. «Для мене борщ  –  це любов, ра-

дість та гармонія 
в родині»,  каже 
Віра.

Віра Фарміга 
не раз зізнава-
лася, що завжди 
мріяла господа-
рювати на своїй 
землі, виростити 
сад, мати город та 
домашніх тварин. 
І справді, подруж-
жя має сад, посаджений чоловіком та 
сином акторки, теплицю, де Віра ви-
рощує розсаду для городу, грядки з 
буряком, морквою, капустою тощо. 
Крім того, на їхній фермі мешкають 
кози та корови, доглядати яких допо-
магають діти.

Проєкт 
для східної діаспори

Міжнародний інститут освіти, культури та 
зв’язків із діаспорою  Національного універси-
тету «Львівська політехніка» започатковує нову 
комунікаційну платформу для діалогу між укра-
їнцями східної діаспори й Україною – проєкт 
«Східний світ діаспори: спільномова».

Мета –  налагодити регулярне спілкування 
й обмін досвідом членів громадських організа-
цій, педагогів українознавчих шкіл, керівників 
художньої самодіяльності. У межах цієї ініціа-
тиви щокварталу на живо й онлайн відбувати-
муться зустрічі.

В Інституті констатували, що в сучасно-
му суспільно-культурному дискурсі українська 
східна діаспора посідає більш ніж скромне міс-
це, попри те, що вона охоплює мільйони україн-
ців із низки держав пострадянського простору. 
Східний світ української діаспори великий і різ-
номанітний, але опинився поза широкою ува-
гою. «Натомість наш Інститут був і зостається 
однією з небагатьох установ, які тримають руку 
на пульсі українства по східний бік державного 
кордону України. Як засвідчили десятки фору-
мів і конґресів, що їх організував МІОК, тамтеш-
ні українці потребують надійного партнерства, 
аби їх почули на Батьківщині. Проте, на жаль, 
прагнення українців східної діаспори плекати 
та зберігати національну ідентичність часто не 
одержувало належної підтримки»,  наголосили 
в МІОК.
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У Брукліні збудували 
перший супервисокий 

хмарочос
Будівництво 325-метрової житлової бу-

дівлі коштувало 750 млн доларів. Це пер-
ший супервисокий хмарочос в історичному 
районі Нью-Йорка. 93-поверхова вежа, збу-
дована за три роки, поповнила список су-
первисоких будівель міста, тих, висота яких 
сягає 300 м. І опинилася на шостому місці у 
рейтингу найвищих хмарочосів Нью-Йорка.

Компанія JDS Development Group – за-
мовник та власник висотки – прилаштува-
ла хмарочос до будівлі колишнього ощад-
ного банку Дайм початку ХХ століття. 2016 
року компанія купила виведений з експлу-
атації банк. Його переобладнали, розміс-
тивши всередині торговельні приміщення та 
зберігши при цьому неокласичний інтер'єр. 
Історична будівля банку органічно поєдну-
ється з сучасним хмарочосом.

У Бруклінській вежі розміститься жит-
ло, розраховане на різні потреби та статки. 
Тут будуть розкішні апартаменти за кілька 
мільйонів доларів та 150 кондомініумів се-
реднього розміру. А також 400 квартир для 
здавання в оренду. 30 відсотків із них – так 
зване доступне житло, охоплене соціаль-
ною програмою Housing New York.

У Тихому океані 
землетрус підняв із дна 

24 кораблі часів 
Другої світової війни

Це були транспортні судна ВМС Японії, 
захоплені й затоплені американськими вій-
ськами під час битви за острів Іодзіма у лю-
тому 1945 року. Судна піднялися з дна оке-
ану внаслідок підземних поштовхів потухло-
го вулкану Сурібаті на острові Іото. Тепер ко-
раблі винесено припливом на острів.

Острів Іото, раніше Іодзіма, належить до 
островів Оґасавара – вони розташовані в 
Океанії за понад 1000 кілометрів від осно-
вної частини Японії. Острів відомий як місце 
однієї з найзначніших битв між США і Японі-
єю у лютому – березні 1945 року. Після за-
кінчення Другої світової війни ця частина 
Океанії залишилася у складі США й була по-
вернена Японії лише у 1968 році.

За 12 років 
майже 400 людей 

загинули, намагаючись 
зробити селфі

Починаючи з 2008 року, принаймні 379 
людей загинули під час спроби зробити сел-
фі в усьому світі. Це число зростає: у серед-
ньому з початку 2021 року щотижня одна 
людина гинула, намагаючись сфотографу-
вати себе.

Дослідження здійснили семеро науков-
ців іспанської організації Foundation iO, яка 
займається вивченням тропічних хвороб. 
Найбільше людей загинули в Індії – 100, 
далі йдуть США (39) і Росія (33). До країн із 
найбільшою кількістю смертей через селфі 
входять Пакистан, Бразилія, Австралія, Іс-
панія, Індонезія, Мексика, Болівія і Велика 
Британія.

Найчастіше люди гинуть під час сел-
фі, падаючи з висоти — водоспадів, скель 
чи дахів (таких 216). 123 людини загинули 
у ДТП, 66 – від утоплення. 24 людини заги-
нули від вогнепальних поранень (зокрема й 
завданих самим собі), а 17 – від диких тва-
рин.

Серед жертв невдалого селфі 41% – 
люди до 19 років, 37% – люди віком 20 – 29 
років. 

За 10 років у світі було вбито при 
виконанні ними своєї роботи 278 
журналістів, у 226 із цих випадків 
ніхто не відповів за злочин. Про це 
йдеться у доповіді Комітету захисту 
журналістів, опублікованій на сайті 
організації 28 жовтня.

У Глобальному індексі безкар-
ності лідирують Сомалі, Сирія та Ірак. 
До десятки країн, де не розслідува-
лися ефективно вбивства журналіс-
тів, увійшли, зокрема, Мексика, Бра-
зилія, Пакистан, Росія та Індія.

У 2020 році щонайменше 22 
журналісти стали жертвами помсти 
за їхню роботу. «У 2021 році кіль-
кість вбивств близька до торішньої, 
але політична нестабільність в Афга-
ністані та інших країнах з високими 
показниками ризику ускладнює про-
гнозування», наголошується у звіті.

Дані не повністю відображають 
підвищену небезпеку, з якою стика-
ються журналісти в Афганістані. За 
10 років тут було вбито щонайменше 
17 журналістів, винних не покара-
ли. Ситуація ще погіршилася в 2021 
році, коли Талібан взяв усю терито-
рію під свій контроль. Після цього со-
тні журналістів втекли з країни, ба-
гато ЗМІ закрилося. 

Афганські журналісти також і 
далі залишаються під загрозою на-
паду бойовиків «Ісламської дер-
жави». Угруповання взяло на себе 
відповідальність за теракт у квіт-
ні 2018 року, спрямований на ЗМІ, 
в результаті якого було вбито що-
найменше дев'ять журналістів, 
а також за вбивство журналіст-
ки Малали Майванд наприкінці 
2020-го.

У Білорусі закривають 
газети і сайти 

Тут днями заблокували сайти німецького видання «Deutsche 
Welle» («Німецька хвиля»), телеканалу «Настоящее время» і біло-
руської газети «Новы час». Доступ до сайту видання 28 жовтня за-
блокувало білоруське Міністерство інформації. 

Перший заступник міністра інформації Білорусі Андрій Кунце-
вич заявив білоруському держагентству БелТА, що причиною для 
блокування нібито стало «поширення гіперпосилань на матеріа-
ли, визнані екстремістськими».

Раніше газета «Новы час» була змушена відмовитись від папе-
рового варіанту, бо друкарня припинила її друкувати.

У липні 2021 року влада Білорусі заблокувала доступ до сайту 
«Нашої Ниви» – найстарішої опозиційної газети країни білорусь-
кою мовою.

У вересні 2020-го режим Лувкашенка позбавив TUT.BY ста-
тусу ЗМІ за висвітлення протестів проти білоруського диктатора. 
Команда TUT.BY створила нове видання – Zerkalo.io, яке пізніше 
суд оголосив «екстремістським». 

Також недавно влада заборонила діяльність Білоруської асо-
ціації журналістів, попри те, що БАЖ – авторитетна в країні і за її 
межами незалежна громадська організація. 

Вбивство 35-го президен-
та Сполучених Штатів Америки 
Джона Фіцджеральда Кеннеді 22 
листопада 1963 року стало од-
ним з найбільш резонансних по-
літичних злочинів нашого часу. 
45-річний глава держави був за-
стрелений на третьому році сво-
го першого президентства, під 
час візиту до міста Даллас, штат 
Техас, внаслідок замаху – пострі-
лу в нього, під час проїзду містом 
у відкритій автомашині (на фото). 
За майже шість десятиліть піс-
ля злочину він так і залишаєть-
ся оповитий таємницями, попри 
розслідування влади країни і на-
чебто ж покарання винних. 

 

Байден відкладає 
розсекречення секретних 

архівів про вбивство 
Джона Кеннеді

У своїй заяві Білий дім пояс-
нив, що архівісти відстали у пе-
регляді файлів через пандемію 
Covid-19 і потребують часу. Розсе-
кречення нових секретних архівів 
про вбивство в Далласі колишньо-
го президента США Джона Кенне-
ді в 1963 році буде відкладено на 
рік, заявив у п'ятницю президент 
США Джо Байден. «Агентства, які 
запропонували відкласти розсе-
кречення всієї інформації в архі-
вах, я підтверджую, що це буде до 
15 грудня 2022 року», пише Бай-
ден у повідомленні.

У 2017 році за президентства 
Дональда Трампа Національний 
архів США тричі розсекретив се-
рію файлів.

«Ця відстрочка необхідна для 
того, щоб запобігти будь-якому на-
паду на військову безпеку, розвід-
увальні операції, підтримання гро-
мадського порядку та ведення зо-
внішніх відносин», сказав прези-
дент Байден. Він пояснив, що всі 
ці міркування виявилися «важли-
вішими, ніж загальний інтерес до 
негайного розсекречення».

 Комісія щодо вбивства Дж. Ф 
.К., відома як «Комісія Уоррена», 
оскільки її головою був Ерл Уо-
ррен, тодішній голова Верховного 
суду США, у 1964 році дійшла ви-
сновку, що Лі Харві Освальд, ко-
лишній морський піхотник, який 
свого часу жив у Радянський 
Союз, діяв поодинці у вбивстві 
президента Кеннеді.

Освальд, заарештований за 
підозрою у вбивстві президента, 
був застрелений через кілька днів 
у поліцейській дільниці жителем 
Далласа Джеком Рубі, який зго-
дом помер у в'язниці.

Але після публікації висновків 
доповіді комісії Уоррена вони ви-
кликали суперечки, і робота комі-
сії була піддана критиці. Пізніше 
комісія Конгресу прийшла до ви-
сновку, що Джон Кеннеді «ймовір-

но був убитий у результаті змови».
Нерозкриті матеріали досі не 

публікували з метою убезпечити 
правоохоронні органи, які займа-
лися розслідуванням вбивства 
Кеннеді. Однак тепер Національне 
управління архівів та документації 
США із кількома урядовими агент-
ствами і відомствами повинне ви-
значитися, чи варто зберігати дані 
у таємниці. 

Національне управління ар-
хівів взяло на себе «понад п’ять 
мільйонів сторінок записів, фото-
графій, кінофільмів, звукозаписів 
та артефактів, пов’язаних з цим 
інцидентом», зазначено на веб-
сайті Архіву.

Байден затвердив порядок пу-
блікації зазначених матеріалів. 
Частина з них, як очікується, роз-
криють 15 грудня. Це ті відомості, 
оприлюднення яких не виклика-
ло у влади заперечень. Публіка-
цію другої частини американські 
відомства попросили відкласти 
на рік. Разом з тим американські 
відомства можуть виступити за 
те, щоб деяка частина даних про 
вбивство Кеннеді не публікувала-
ся і після 15 грудня 2022 року.

Gazeta Wyborcza: 
«За вбивством Кеннеді міг 

стояти СРСР»
Вбивство 35-го президента 

США Джона Кеннеді організував 
СРСР. І Генеральний секретар 
Микита Хрущов особисто віддав 
наказ розправитися з ним аме-
риканцеві, який був завербова-
ний КДБ.

Такі твердження описали в 
своїй новій книзі два колишніх ди-
ректори розвідок, які працювали 
по обидва боки Залізної завіси. 
Як пише Gazeta Wyborcza (Вар-
шава) книга називається «Опе-
рація» Дракон». Секретна війна 
Кремля з Америкою». І вона роз-
палює нові теорії на тему одного 
з найбільш таємничих політичних 
вбивств в історії. Авторами висту-
пили Роберт Джеймс Вулсі, який 

очолював ЦРУ в 1993 – 1995 ро-
ках, а також колишній глава роз-
відки комуністичної Румунії гене-
рал Іон Пачепа, який згодом став 
перебіжчиком на сторону Заходу. 
Минулого місяця Пачепа помер 
від COVID-19.

Обидва колишніх розвідника 
стверджують, що вбивця Кенне-
ді Лі Харві Освальд насправді був 
агентом КДБ. А лідер СРСР Ми-
кита Хрущов особисто віддав на-
каз убити 35-го президента США. 
Ситуація ускладнилася, коли Мо-
сква відмовилася від планів щодо 
вбивства. Але Освальд наполягав 
на місії. Автори книги стверджу-
ють, що всі докази у справі про 
вбивство Кеннеді містить 26-том-
ний рапорт так званої «Комісії Уо-
ррена». Але багато які з них не 
були правильно витлумачені.

«Розшифровка доказів вказує 
на те, що вбивця Джона Кеннеді – 
Лі Харві Освальд – провів таємну 
зустріч у місті Мехіко зі своїм ра-
дянським офіцером-куратором, 
який належав до 13-му департа-
менту КДБ, відповідального за 
вбивства за кордоном», йдеться в 
книзі Вулсі і Пачепа.

Освальд був агентом КДБ? 
Автори стверджують, що СРСР за-
вербував Освальда в 1957 році, 
коли він був морським піхотин-
цем і проходив службу в Японії. 
Кілька років він виконував різні 
таємні завдання. Зокрема, він зі-
брав інформацію, яка дозволила 
Радянському Союзу в 1960 році 
збити літак американського піло-
та-шпигуна Гері Пауерса. У 1962 
році Освальд мав отримати наказ 
самого Хрущова вбити президен-
та Кеннеді.

«Освальд хотів залишитися в 
СРСР. Але його переконали повер-
нутися в США і вбити президента 
Кеннеді, якого Хрущов зневажав», 
йдеться в книзі.

Освальд повернувся в Аме-
рику в червні 1962 року. Автори 
стверджують, що з червня по кві-
тень 1963 років Москва змінила 

завдання. Але Освальд занадто 
захопився своєю місією і вирішив 
довести її до кінця.

«Освальд знав, що на завдан-
ня його призначив сам Микита 
Хрущов. Тому він був переконаний, 
що у нього все вдасться. У той же 
час КДБ і соратники Хрущова усві-
домили, що божевільний задум їх-
нього лідера міг мати фатальні на-
слідки для репутації СРСР. Один 
невдалий крок – і ядерна війна 
була б на відстані витягнутої руки», 
пишуть Вулсі і Пачепа.

Освальд хотів повернутися в 
СРСР. Колишні офіцери розвідки 
США і Румунії не наводять жодних 
твердих доказів того, що Москва 
дійсно віддала, а потім скасува-
ла такий наказ. На підтверджен-
ня своїх тверджень вони циту-
ють листи і свідоцтва про зустрічі 
Освальда з агентами КДБ. В одно-
му з таких листів від першого лип-
ня 1963 року Освальд просить по-
сла СРСР про видачу окремих віз 
для нього, його дружини і дочки. 
Автори вважають, що це свідчить 
про одне: «Освальд хотів, щоб пе-
ред вбивством президента Кен-
неді його дружина і дочка переїха-
ли в СРСР. А після закінчення місії 
йому була потрібна окрема віза 
для себе».

Інший лист, датований 9 листо-
пада того ж року, тобто незадовго 
до вбивства Кеннеді, було напи-
сано після повернення Освальда 
з Мехіко. У листі говорилося про 
зустріч з «товаришем Костіковим». 
Автори пояснюють, що, швидше за 
все, мова йде про «Валерії Кості-
кова, офіцера 13-го відділу».

Книга колишніх розвідників 
США і Румунії також привертає 
увагу до радянської дезінформації 
після вбивства Кеннеді. На думку 
авторів, пропаганда мала відвес-
ти підозри від росіян. Елементом 
цієї дезінформації також повинна 
була стати книга «Освальд: вбив-
ця або козел відпущення?», яку ви-
дали в США в 1964 році. Там було 
написано про те, що Освальд був 
агентом ФБР з історією роботи на 
ЦРУ. На нього нібито переклали 
вину справжніх вбивць, які були 
«людьми з ЦРУ і ФБР, а також ре-
акційними нафтовиками». Зокре-
ма, до таких книга зараховувала 
техаського магната Гарольдсона 
Лафайєта Ханта.

Вулсі і Пачепа зазначають, що 
«немає ніяких сумнівів», що КДБ 
спочатку завербував, а потім під-
готував до вбивства президента 
Джона Кеннеді. І навіть після того, 
як радянська спецслужба скасу-
вала місію, Освальд все одно її 
виконав, тому що «її доручив його 
особистий кумир – Хрущов».

«Gazeta Wyborcza» (Варшава), 
24. 02. 2021. 
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За 10 років понад 80% вбивств журналістів 
у світі залишилися безкарними 

Таємниці вбивства Джона Кеннеді
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Історія ХХ століття налічує чимало 
жорстоких диктаторів. Їх імена і істо-
рії добре відомі широкому загалу, але 
не всі знають, як склалася доля їхніх ді-
тей. А багатьох з них спіткала незавидна 
доля – у виданні KYKY поцікавилися бі-
ографічними деталями вождів, диктато-
рів і тиранів, щоб довести: диктатура не 
буває вічною, а за вчинки батьків рано 
чи пізно доводиться розплачуватися їх 
дітям.

Муаммар Каддафі, Лівія

У 2011 році після 30 років правління 
Каддафі був застрелений повстанцями. Пе-
ред смертю він волав до совісті прихильни-
ків нової влади, але його, пораненого і по-
битого, не пошкодували, а перед тим, як 
вбити, викачали в землі. Повстанці вбили і 
двох його синів: Муттазіма (радника з держ-
безпеки) і Хаміса (командира однієї з бригад 
спецназу).

Всього у Каддафі було дев'ять рідних і 
двоє прийомних дітей. Відомо, що старший 
син Саїф жив і навчався в Мюнхені, вів бо-
гемний спосіб життя, але коли в Лівії поча-
лася громадянська війна, повернувся на 
батьківщину. Загинув під час авіанальоту 
НАТО.

Ще один син Сааді – професійний футбо-
ліст, взяв до рук зброю, щоб захищати бать-
ка. Після поразки урядових військ отримав 
політичний притулок у Нігері. Через три роки 
був виданий новій владі Лівії. Останнє пові-
домлення про нього було в 2018-му – був 
виправданий у справі про вбивство і отри-
мав рік в'язниці за зберігання і вживання 
алкоголю.

Мабуть, найвідоміший син свого батька 
диктатора з такими ж замашками – Ганні-
бал. Він часто піднімав руку на свою дружи-
ну, та й в принципі на жінок і обслуговуючий 
персонал – через це траплялися конфлікти 
з поліцією в інших країнах. Також Каддафі-
молодший любив і вмів смітити грошима. Ку-
пити особистий лайнер з резервуаром для 
акул? Легко! Після революції втік до Алжиру 
– там його сліди губляться. 

Також у Каддафі була дочка Айша, яка 
брала активну участь у революції в зван-
ні генерал-лейтенанта. Під час авіанальо-
ту НАТО втратила доньку. Втікла в Оман, де 
отримала політичний притулок.

Саддам Хусейн, Ірак

Саддам Хусейн був повалений в 2003-
му силами Міжнародної військової коаліції. 
Його звинуватили в підтримці міжнародно-
го тероризму і виготовленні зброї масового 
ураження. Сини диктатора Удей і Кусей від-
мовилися здатися під час штурму американ-
цями притулку в Мосулі і були ліквідовані. 

Відомо, що за Удеєм давно тягнеться кри-

вавий слід вбивств, тортур і згвалтувань. На-
приклад, якось він змусив футболістів, що 
програли матч, бити бетонний м'яч, а потім 
наказав прив'язати їх до «ганебних стовпів» 
і три дні бити батогами.

Сьогодні у колишнього іракського дикта-
тора живими залишилися тільки три дочки – 
Рагад, Рана і Хала. Після падіння режиму се-
стри втекли до Йорданії і ховаються там під 
захистом місцевої королівської сім'ї. 

Після 15 років мовчання в 2018 році 
старша дочка Хусейна Рагад дала сенсацій-
не інтерв'ю, де розповіла про батька і поне-
віряння між Сирією і Йорданією. На запи-
тання журналіста, чи має намір Рагад брати 
участь в політичному житті країни, вона від-
повіла: «Все можливо». У всіх дочок Хусейна 
є діти.

Ніколає Чаушеску, Румунія

Президент Румунії Ніколає Чаушеску ра-
зом з дружиною був розстріляний під час 
державного перевороту 1989 року. В імпро-
візованому суді, який тривав усього годину, 
їм зачитали звинувачення в геноциді влас-
ного народу, підриві національної економі-
ки та приховуванні особистих рахунків в іно-
земних банках. 

На лаві підсудних опинилися і діти Ча-
ушеску, яких у нього було троє: двоє своїх і 
один прийомний.

Молодший син Ніку Чаушеску до рево-
люції вів типову життя «мажора»: зловживав 
алкоголем, потрапляв у п'яні ДТП, проса-
джував гроші в казино і водив дружбу з Уде-
єм Хусейном – вони частенько перетинали-
ся в європейських клубах і казино. 

На суді Чаушеску-молодшого звинува-
тили в розтраті, зґвалтуваннях і захоплен-
ні заручників. Молодий чоловік повинен був 
20 років провести у в'язниці, але вийшов 
вже через два роки через цирозу печінки. 
Помер Ніки у віденському госпіталі в 1996-
му у віці 45 років.

Дочка Чаушеску Зоя була дівчиною інте-
лігентною, любила математику і хотіла за-
йматися наукою, але батькам не подобало-
ся її захоплення. Причому не подобалося до 
такої міри, що інститут, куди вона пішла пра-
цювати, був розформований. Зоя пробула 
під арештом 8 місяців, але звинувачення їй 
так і не були пред'явлені. 

Проте, перебування в місцях позбав-
лення волі і розстріл батьків сильно потряс-
ли дівчину. Колись скромна Зоя пустилася в 
«загул». Газети писали про її нескінченні ро-
мани і нестримну пиятику. Померла єдина 
дочка Чаушеску в 2006-му у віці 57 років від 
раку легенів.

Старший син Валентин був прийом-
ною дитиною – в політику ніколи не ліз, а 
у 80-х очолював футбольний клуб «Стяуа». 
Зараз йому 73 роки, він як і раніше нама-
гається триматися в тіні і живе на скромну 
пенсію.

Адольф Гітлер, Німеччина
Відомо, що у фюрера не залишилося 

прямих спадкоємців. Але залишилися пря-
мі нащадки батька Адольфа Гітлера – Ало-
їза. Ці нащадки, брати Луїс, Брайан і Олек-
сандр Стюарт-Хьюстон, сьогодні проживають 
в США. Ні у кого з них немає дітей і, швидше 
за все, не буде – найближчі родичі фюрера 
домовилися, що його рід повинен обірвати-
ся на них.

Йосип Сталін, 
Радянський Союз
У «батька народів» було троє дітей: Яків, Ва-

силь і дочка Світлана. Всіх їх вже немає в живих, 
як і деяких онуків Сталіна, але нащадки вождя і 
сьогодні продовжують свій рід.

Так, в США проживає внучка Сталіна, яка 
народилася в 1971 році від дочки Світлани та 
американського архітектора Вільяма Пітер-
са. Дівчинку назвали Ольга Пітерс, але пізніше 
вона змінила ім'я на Кріс Еванс. Жінка має не-
стандартну зовнішність і є власницею антиквар-
ного магазину.

Один з правнуків вождя Віссаріон Джугаш-
вілі (1965 р. н.) працює режисером і теж живе 
в США, де попросив політичного притулку піс-
ля побиття в Грузії. Другий правнук Яків про-
довжує жити в Грузії і є затятим сталіністом. У 
2006 році він попросив у Путіна провести по-
вторне розслідування смерті Сталіна. Чоловік 
упевнений, що вождя вбили політичні опоненти. 

Мабуть, найвідоміший з нащадків Сталіна – 
актор і режисер Олександр Бурдонський. Єди-
ний, хто усвідомлено змінив прізвище через не-
приязнь до свого предка. Помер в 2017 році, ді-
тей не залишив.

Володимир Путін, Росія

Після державного перевороту в 90-х Путін 
став другою людиною в країні після Єльцина, а 
потім змістив його на посаді і не випускає вла-
ди досі. За 20 років він 16 років був главою дер-
жави і чотири – прем'єр-міністром. Особисте 
життя Путіна залишається таємницею за сімо-
ма печатками, але дещо все-таки відомо.

Від колишньої дружини Людмили у нього 
дві дочки: Марія і Катерина. Марія, 1985 року, 
народження вийшла заміж за одного з топ-
менеджерів Газпрому Йорріта Фаассена з Гол-
ландії. У 2012 році у пари народився син, і Во-
лодимир Путін вперше став дідом. З 2016-му 
ЗМІ повідомляли про загибель чоловіка Марії 
в автокатастрофі. Інші писали, що Марія теж за-
гинула, але ці чутки не були ні підтверджені, ні 
спростовані.

Молодша дочка від першого шлюбу Катери-
на, 1986 року народження, керує Центром на-
ціонального інтелектуального резерву МДУ ім. 
М. В. Ломоносова, є заступником проректора 
МДУ, входить до збірної Росії з акробатичного 
рок-н-ролу. У розслідуванні Навального йдеть-
ся, що саме ця жінка отримує мільярдну допо-
могу від держави для розвитку свого навколо 
наукового проекту.

Також Путіну приписують роман з гімнаст-
кою Аліною Кабаєвою. ЗМІ повідомляли: ко-
лишня спортсменка народила президенту трьох 
дітей – в 2009, 2012 і 2015-му. Хоча ніяких до-
казів цьому сьогодні немає – за одне згадуван-
ня цього факту в Росії закривають газети.

Олександр Лукашенко, 
Білорусь

Останній диктатор Європи за прикладом 
Фіделя Кастро, який сприймав країну як жін-
ку, «кохану не віддає». А ось першої леді по-

руч досі помічено не було, хоча діти у нього 
з'являлися. 

Колишня дружина Галина ощасливила 
Лукашенка двома синами. Старший Віктор 
за класикою авторитарного режиму до не-
давнього часу займав пост радника з націо-
нальної безпеки. 

Середній син Дмитро в силу свого м'якого 
характеру сфокусував зусилля на спорті – 
очолив республіканський об'єднання «Пре-
зидентський спортивний клуб», був головою 
Національного олімпійського комітету Біло-
русі. Після подій у країні Міжнародний олім-
пійський комітет не визнав обрання Віктора 
Лукашенка главою НОК.

Молодший син Микола народився в 
2004-му поза шлюбом від колишньої особис-
тої лікарки Лукашенка Ірини Абельської. Про 
складний характер сина ходили легенди. Так, 
за інформацією ЗМІ, одного разу він проку-
сив руку стюардесі за те, що та не дозволила 
йому закрити двері в літак. Розлютившись, 
хлопчик кричав: «Коли я стану міністром, то 
тебе розстріляю». 

Лукашенко обожнює Колю і називає його 
Малюком, як і свого білого шпіца.

Зараз Коля є улюбленцем мільйонів підліт-
ків і грає на фортепіано Рахманінова, чим «до-
водить татуся до сліз». А ось у дитинстві любив 
приймати військові паради в кращих монарших 
традиціях і міг похвалитися золотим пістолетом 
їз рук Медведєва. Такий був тільки у Колі і кого 
б ви думали? Правильно! Муаммара Каддафі.

Іслам Карімов, Узбекистан

Карімов керував країною 27 років з 1989 
року до самої своєї смерті в 2016 році. Після 
його смерті старша дочка Гульнара (на фото – 
справа), якій пророкували посаду президента, 
була засуджена на 10 років за вимагання та 
ухилення від сплати податків майже на 2 млрд 
доларів. Вона стала фігуранткою аналогічних 
кримінальних справ про корупцію і відмиванні 
коштів в США і кількох країнах Європи. 

Розмір збитку оцінювався в мільярди дола-
рів. Правда, термін потім зменшили до 5 років 
домашнього арешту, але в 2019-м дівчину ви-
крили в порушенні умов ув̀ язнення і все-таки 
взяли під варту. В цьому ж році було заведено 
ще одну кримінальну справу.

У 2020-му Карімову засудили до 13 років і 
4 місяців позбавлення волі за вимагання, роз-
крадання і відмивання бюджетних грошей за 
кордоном. Гульнара звернулася до нинішньо-
го президента Узбекистану Шавката Мірзієва і 
пообіцяла віддати всі гроші сім'ї Карімових, які 
осіли на швейцарських рахунках, – близько 
686 млн доларів – в обмін на «спрощену про-
цедуру закриття справи».

До падіння диктатури і кримінальних термі-
нів Гульнара Карімова була відома як співач-
ка Googoosha, пісні для якої писав російський 
продюсер Максим Фадєєв. Також дівчина за-
ймалася дизайном ювелірних виробів, була 
головою опікунської ради неурядового Фон-
ду «Форум культури і мистецтва Узбекистану» і 
ряду інших громадських організацій.

Молодшу дочку Карімова Лолу після смерті 
батька позбавили всіх посад, в тому числі по-
сла Узбекистану в ЮНЕСКО і президента в Фе-
дерації гімнастики Узбекистану. Разом з чо-
ловіком їй довелося тікати з країни. Досі вона 
живе у вигнанні, правда, має право користува-
тися нерухомістю сім'ї в США і Європі.

Син Карімова Петро до 2017 року працю-
вав в управлінні «Узбекських авіаліній», але 
після смерті батька опинився на вулиці без 
вихідної допомоги. У ЗМІ миготіли повідо-
млення про суди – Петро хотів отрима-
ти розрахунок від компанії.

За вчинки батьків розплачуються діти
Як склалася доля дітей головних диктаторів світу

Муаммар Каддафі з сім'єю

Ніку Чаушеску з батьками

Володимир Путін з сім`єю

Саддам Хусейн з сім'єю

Іслам Карімов з сім'єю
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11 листопада – День Незалежності Польщі

Календар 
всесвітньої історії

5 листопада 
1938 – народився Джо Дас-

сен, французький співак. 

6 листопада 
1811 – народився Маркіян 

Шашкевич, український пись-
менник, голова «Руської трійці». 

1893 – помер композитор 
Петро Чайковський.

1928 – полковник Джейкоб 
Шик запатентував електричну 
бритву. 

7 листопада
1857 – народився Дмитро 

Багалій, український історик і 
громадський діяч, ректор Хар-
ківського університету у 1906 – 
1910 рр., міський голова Харко-
ва у 1914 – 1917 рр..

1917 – Жовтнева револю-
ція в Росії. 

1944 – Франклін Рузвельт 
уперше в історії США обра-
ний президентом на четвертий 
термін.

8 листопада 
1895 – німець Вільгельм 

Рентген відкрив ікс-промені, 
згодом названі його ім’ям. 

Народилися: 1877 – Дми-
тро Вітовський, український 
політик і військовий, полков-
ник легіону Українських січових 
стрільців, полковник УГА, дер-
жавний секретар військових 
справ ЗУНР; 1935 – Ален Де-
лон, французький актор кіно й 
театру.

9 листопада 
1794 – помер Григорій Ско-

ворода, просвітитель,філософ, 
поет, педагог.

1882 – у Єлисаветграді 
(нині Кропивницький) п’єсою 
«Наталка Полтавка» дебютував 
український театр Марка Кро-
пивницького.

1911 – успішне випробу-
вання першого у світі ранцевого 
парашута РК-1 конструкції Гліба 
Котельникова.

1976 – у Києві створена 
Українська громадська група 
сприяння виконанню Гельсін-
ських угод.

Народилися: 1818 – Іван 
Тургенєв, російський письмен-
ник; 1872 – Богдан Лепкий, 
український письменник; 1929 
– Олександра Пахмутова, ра-
дянська композиторка, авторка 
багатьох відомих пісень; 1936 – 
Михайло Таль, радянський ша-
хіст, восьмий чемпіон світу.

10 лиcтопада  
1723 – за наказом росій-

ського царя Петра І заарешто-
ваний Павло Полуботок, на-
казний гетьман Лівобережної 
України. Він був ув’язнений у 
Петропавлівській фортеці, де й 
помер.

1764 – імператриця Росії 
Катерина ІІ скасувала гетьман-
ство, передавши всю повноту 
влади в Україні Малоросійській 
колегії, повністю залежній від 
царського уряду.

1933 – росіянин Іван Бунін, 
політемігрант, став лауреатом 
Нобелівської премії з літера-
тури.

Померли: 1838 – Іван Кот-
ляревський, український пись-
менник, основоположник сучас-
ної української літератури; 1982 
– Леонід Брежнєв, генеральний 
секретар ЦК КПРС від 1964 р. 

11 листопада 
1821 – народився Федір До-

стоєвський, російський пись-
менник.

1837 – відкрилася перша 
в Росії залізниця загального 
користування. Вона зв’язала 
Санкт-Петербург із Царським 
Селом і мала довжину 27 км.

1918 – завершилася Перша 
світова війна. Німецька делега-
ція в Комп’єнському лісі (Фран-
ція) підписала умови капі туляції. 

1918 – у Польщі регентська 
рада передала всю військо-
ву владу Юзефу Пілсудському, 
призначивши його тимчасовим 
начальником держави. Країна, 
що доти була поділена між Ро-
сією, Німеччиною і Австрією, 
повернула собі незалежність. 
Державне свято Польської 
Республіки.

12 листопада 
1929 – народився Зено-

вій Красівський, український 
поет, літератор, дисидент, 
політв’язень, який провів у тюр-
мах і таборах загалом 21 рік.

1941 – помер Кость Ле-
вицький, український громад-
ський і політичний діяч, публі-
цист, адвокат. Голова уряду 
(Державного секретаріату) За-
хідноукраїнської народної рес-
публіки у 1918 – 1919 рр.

13 листопада 
1708 – російські війська 

князя Олександра Меншикова 
за наказом царя Петра І захо-
пили і знищили місто-фортецю 
Батурин – українську столи-
цю, резиденцію гетьмана Іва-
на Мазепи. Були вбиті всі меш-
канці – близько 14 тисяч осіб 
разом із козацьким гарнізо-
ном, місто було спалене й по-
грабоване.

1851 – почала діяти теле-
графна служба між Лондоном і 
Парижем.

1851 – у Росії введена в 
експлуатацію залізниця між Мо-
сквою і Петербургом. Відкриття 
телеграфного зв’язку між цими 
містами.

1889 – народився Остап 
Вишня (Павло Губенко), україн-
ський письменник.

14 листопада
1994 – відкрився рух між 

Парижем і Лондоном через ту-
нель під Ла-Маншем.

Народилися: 1889 – Джава-
харлал Неру, перший прем’єр-
міністр Індії; 1912 – Андрій Ма-
лишко, український поет.

15 листопада
1945 – в Аугсбурзі (Німеччи-

на) засновано Українську вільну 
академію наук. Першим пре-
зидентом УВАН обрано Дмитра 
Дорошенка.

1916 – помер Генрик Сенке-
вич, польський письменник, лау-
реат Нобелівської премії 1905 р.

16 листопада
1906 – в Англії запатенто-

вана перша кінокамера.
1924 – у Харкові почала ро-

боту перша в Україні радіостан-
ція.

17 листопада
1869 – у Єгипті офіційно від-

крився Суецький канал.
1989 – у Празі виступами на 

захист демократії розпочалася 
«Оксамитова революція».

Здобуття незалежности 
1918 року

Завершення Першої світової ві-
йни, 1918 рік дл поляків – символ здо-
буття свободи й повернення на мапу 
світу держави під назвою Польська 
Республіка (Річ Посполита), з якої вона 
внаслідок поділів зникла на 123 роки. 
Віднорвилася після падіння трьох ім-
перій – австро-угорської, німецької 
та російської. День незалежности по-
ляки святкують 11 листопада. Саме 
цього дня Регентська рада (тимчасо-
вий орган влади на польській терито-
рії) «з огляду на зовнішню та внутріш-
ню загрозу, з метою уніфікації всіх вій-
ськових наказів і збереження ладу в 
країні» передала Юзефу Пілсудському, 
майбутньому маршалу, всі повнова-

ження командувача польської армії, 
що згодом стало вважатися символіч-
ним початком Другої Речі Посполитої.

Падіння/повалення 
комунізму

У Польщі немає такої однозначної 
події-символу, як, наприклад, падіння 
Берлінського муру, яке стало найваж-
ливішою маніфестацією кінця кому-
ністичної влади у Центральній і Схід-
ній Європі. Але для багатьох поляків 
таким переломним моментом було 4 
червня 1989 року (дата частково віль-
них виборів до Сейму).

Вступ до Євросоюзу
Мрія стати частиною європейської 

єдности здійснилася. На референдумі 
2003 року за вступ Польщі до Євросо-
юзу проголосувало близько 78 % гро-
мадян Польщі. Через рік країна стала 
повноправним членом спільноти.

Люди відзначають, як змінилася 
Польща за останні 15 років завдяки 
коштам, отриманим від ЄС: з’явилися 
десятки футбольних стадіонів, відре-
монтовано школи, збудовано сотні кі-
лометрів доріг. 2018 року фінансовий 
баланс Польщі у Євросоюзі становив 
99 млрд євро (при цьому Польща вне-
сла до бюджету ЄС 48 млрд). 

Поляка обрано 
Папою Римським

У сучасній Польщі немає нікого, до 
кого ставилися б із таким пієтетом, як 
до Папи Івана Павла II.

Кароль Войтила, обраний 16 жов-
тня 1978 року на папський престол, 
для багатьох поляків – не тільки най-
більший моральний авторитет, а й пре-
тендент на звання автора найвідомі-
шої цитати в історії Польщі.

Папа-поляк став утіленням свобо-
ди, але про цю свободу в специфічних 
умовах комуністичної Польщі не мож-
на було говорити відверто, і він це до-
бре розумів. Тому 1979 року, коли Ка-
роль Войтила вперше відвідав бать-
ківщину в ролі Папи, він завершив 
проповідь словами: «Нехай зійде Дух 
Твій і відновить обличчя землі, цієї 
землі». Тільки одне слово, додане в па-
рафраз 104-го псалма, надало йому 
нового сенсу, зрозумілого всім.

Друга світова війна
У вересні 1939 року Німеччина й 

СРСР напали на Польщу і розділили 
між собою її територію. Хоча в червні 
1941 року внаслідок нападу Третього 
райху Москва й опинилася в одному 
таборі з Польщею, після війни вона не 
була готова відновити територіальний 
довоєнний (до 1939 року) статус-кво. 
Більшість теренів Польської Республі-
ки, які СРСР зайняв 1939 року, згідно 
з пактом із Гітлером, залишилася під 
владою Сталіна.

Говорячи про велику політику, в 
рамках якої за спиною поляків при-
ймалися доленосні для них рішення, 
ми не повинні забувати і прo людський 
вимір: Друга світова війна забрала 
життя приблизно 5,6 млн польських 
громадян, тобто близько 16 % насе-
лення довоєнної Другої Речі Посполи-
тої (для порівняння: в СРСР відповідна 
кількість становить 13,8 %).

Найбільша катастрофа в історії 
Польщі? Можливо. Одна з найтрагічні-
ших подій? Безумовно.

Бартоломєй ГАЙОС, 
історик, секретар «Нової Польщі»

Сайт «Нова Польща», 26.10.2020

Кім Чен Ір, 
Північна Корея

Влада до Кім Чен Іру перейшла у 
спадок від батька Кім Ір Сена. І він 
продовжив традицію, але передав 
владу молодшому синові Кім Чен Ину, 
хоча за логікою речей цей пост по-
винен був зайняти старший Кін Чен 
Нам. 

Але Кім Чен Нам потрапив у неми-
лість батька за спробу втекти до Япо-
нії за фальшивим паспортом. Його 
спіймали в аеропорту і відсторонили 
від усіх державних справ. 

У 2017-му він був отруєний в ае-
ропорту Куала-Лумпура. Ходять чут-
ки, що до вбивства брата особисто 
доклав рукуКім Чен Ин. Ситуація ви-
кликала такий резонанс, що США в 
черговий раз посилили санкції від-
носно Північної Кореї.

Асади, Сирія
Хафез Асад прийшов до влади в 

1971 році в результаті державного 
перевороту і правив країною май-
же 30 років до 2000-го. Його рідний 
брат Рифат намагався змістити дик-
татора на посаді, але після невдалої 
спроби силового захоплення був ви-
дворений з країни.

Нинішній президент Сирії Башир 

Асад, молодший син Хафеза Аса-
да, повернувся в Сирію після смер-
ті батька. Башар ніколи не замислю-
вався про політичну кар'єру, довго 
жив у Лондоні і працював офтальмо-
логом, але в результаті сфальсифіко-

ваних виборів набрав 97% голосів. 
Саме Башар втягнув країну в ба-

гаторічну війну і торік відзначив своє 
20-річне перебування при владі. І 
знаєте, хто кращий друг сирійського 
потомственого диктатора? Володи-
мир Путін. За підтримку впливового 
друга Башар зробив російську мову 
другою мовою для вивчення в шко-
лах Сирії.

У Башара Асада троє дітей: 17-річ-
на дочка Зейн Асад, 19-річний Карим 
Асад і 16-річний Хафез Асад. Цікаво, 
як складеться їхня подальша доля, – 
стежитимемо за розвитком подій.

Фідель Кастро, Куба
У команданте було семеро дітей 

від трьох різних жінок – це ті діти, 
яких він визнав. За іншою інформа-
цією, позашлюбних дітей у Фіделя 
було близько півсотні. 

Кубинський письменник-дис-
идент Карлос Монтанер писав про 
Кастро наступне: «Одночасно він і 
тиран-коханець, ось уже чотири де-

сятиліття володіє своєю країною як 
жінкою. Фідель приходить в шаленне 
збудження від того, що використовує 
свій народ як самку».

Старшого сина Кастро теж звали 
Фідель. В СРСР він отримав освіту фі-
зика-ядерника, повернувся на Кубу і 
очолив державну комісію з атомної 
енергії. Також був помічником міні-
стра промисловості і віце-президен-
том Академії наук Куби.

Після смерті батька в 2016-м 
впав у важку депресію і в 2018-м по-
кінчив життя самогубством.

Відомо і про дочку Кастро Аліну, 
яка в 1993 році втекла в США під ви-
глядом іспанської туристки. За кор-
доном вона стала яскравою антико-
муністкою і часто критикувала ре-
жим Кастро. Дівчина випустила книгу 
«Дочка Кастро – спогади вигнанни-
ці», де розповіла про батька і своїх 
сестер і братів. 

Примітно, що всі імена дітей Ка-
стро починаються на «А»: Алекс, 
Александр, Алехандро, Антоніо, Ан-
хеліто ... Це тому, що у вождя є дру-
ге ім'я – Алехандро. Повне ім'я – Фі-
дель Кастро Алехандро Рус, але про 
це мало хто знає.

Марія МЕЛЬОХІНА
Опубліковано у виданні kyky.org

Сайт «Аргумент», 17. 10. 2021

За вчинки батьків розплачуються діти
Як склалася доля дітей головних диктаторів світу

Кім Чен Ір з сім'єю

Хафез Асад з сім'єю

Сучасна історія Польщі: 
п’ять найважливіших подій 

Юзеф Пілсудський на святкуванні 
Дня незалежности, 1926 рік. Джере-

ло: Національний архів Польщі
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«Шахтар добре отримував, 
але за ці гроші нічого не можна було купити»

Як страйки гірників наблизили розвал СРСР
Протести шахтарів, поряд з 

аварією на Чорнобильській АЕС та 
війною в Афганістані, називають 
фактором, який сприяв розвалу 
СРСР. Влітку 1989-го в Радянсько-
му Союзі відбувся один із найма-
совіших шахтарських страйків: він 
стартував 11 липня в Кузбасі, а вже 
за кілька днів поширився на всі ву-
гільні басейни країни. У СРСР було 
504 шахти – дві третини з них взяли 
участь у цих страйках.

Тотальний дефіцит
«Кажуть, що шахтарі через мило 

застрайкували. Ні, не через мило, 
але митися таки не було чим», каже 
один із лідерів Незалежної проф-
спілки гірників України Олександр 
Абрамов. У 1989 році він працював 
гірником очисного вибою на шахті 
«Центральна» у місті Димитрів (сьо-
годні Мирноград) Донецької облас-
ті та брав активну участь у всіх шах-
тарських протестах. Після початку 
страйків Абрамова обрали членом 
міського страйкому.

На той час із душових кабінок 
шахтарів почало зникати мило, тому 
справді однією з вимог гірників було 
забезпечення кожного 600 грама-
ми мила на місяць. 1989 року шахта-
рі ще не висували політичних вимог. 
Вони вимагали збільшення відпуст-
ки, додаткової оплати нічних змін, 
виходу на пенсію після 20 років ро-
боти під землею, забезпечення про-
дуктами харчування, прирівнюван-
ня до виробничої травми професій-
них захворювань – силікозу та ан-
тракозу.

Шахтарські протести спалахну-
ли на тлі соціально-економічної кри-
зи – тотального дефіциту продуктів 
та промтоварів. А лібералізація по-
літичної системи уможливила появу 
незалежних профспілкових лідерів.

«Шахтар добре отримував. Се-
редня зарплата була близько 600 
рублів. Тільки за ці гроші нічого не 
можна було купити. Щоб купити «Жи-
гулі», потрібно було десять років у 
черзі простояти. Кольоровий телеві-
зор можна було купити лише за бла-
том, а він коштував 700 рублів. Ідеш 
у магазин, а нормальної ковбаси не-
має, тільки варенка, решта – по бла-
ту», розповідає Олександр Абрамов.

«Патріотичний порив»
Першими страйкували шахтарі 

Кузбасу. Страйк розпочався 11 лип-
ня 1989 року в Міжріченську. Через 
кілька днів центром робітничого руху 
в цьому регіоні став Прокоп'євськ – 
третє за величиною місто Кузбасу. 
Робота зупинилася на всіх шахтах 
регіону. Проте наймасовіші мітинги 
проходили саме у Прокоп'євську на 

площі Перемоги, де до місцевих шах-
тарів приєдналися делегації гірників 
із сусідніх міст.

«Пам'ятаю, працював у першу 
зміну, приїхав на шахту - виявля-
ється, не працюємо, страйк», роз-
повідає Олександр Батанов, який у 
липні 1989-го працював гірським 
майстром шахти імені Калініна в 
Прокоп'євську, в інтерв'ю Сибіру .

«Страху не було. Був свого роду 
патріотичний порив, згуртування 
людей, навіть певною мірою ейфорія 
від того, що ми чогось можемо до-
сягти. Правоохоронні органи поста-
вилися до нас лояльно. Без погроз, 
виламування рук та нічних арештів», 
згадує Батанов.

Слідом за Кузбасом страйкува-
ли й інші шахтарські регіони СРСР. 
На Донбасі протести почалися 15 
липня з Макіївки, шахтарського міс-
та, яке впритул примикає до Доне-
цька. За кілька днів вже страйкува-
ла більшість шахт Донбасу та Львів-
ської області.

«З Кузбасу до нас приїжджали 
агітатори. Вони розповідали, які ви-
моги вони висувають», згадує Мико-
ла Волинко, який зараз очолює Не-
залежну профспілку гірників Дон-
басу. 1989 року Волинко працював 
прохідником у шахтоуправлінні іме-
ні газети «Радянський Донбас» у До-
нецьку. Після початку протестів його 
обрали співголовою донецького 
страйкому.

«Готові битися»
«Пам'ятаю, як 17 липня я прий-

шов на роботу в другу зміну, а там 
уже почалися бродіння. Було при-
йняте рішення, що той, хто за страйк 
– йде на спорткомплекс біля шахти, 
хто проти – їде до шахти. Я своїй лан-
ці сказав: «Ви як хочете, хлопці, а я 
за страйк». Моя ланка мене підтри-
мала. Ми пішли мітингувати на стаді-
он, а потім хтось кинув клич, що тре-
ба йти до обкому партії. І ось сім ти-
сяч наших шахтарів туди пішли», зга-
дує Волинко.

«Ми знали, що можуть статися 
зіткнення з міліцією, ми були готові 
битися, – продовжує Микола Волин-
ко. – Коли ми підійшли до обкому, то 
нас зустрів ланцюг міліції зі щита-
ми. Покійний генерал Валентин Не-

дригайло сказав: «Хлопці, мені дана 
команда вас не пускати, але я про-
ти народу не піду». І він дав команду 
розступитися. Міліція розступилася, 
і ми підійшли до обкому. Там уже сто-
яли хлопчики в костюмах, виставили 
мікрофони. Ми запитуємо: «Ви хто?» 
Як почали розбиратися, то виявило-
ся, що це все комсомольські ватаж-
ки, яких швиденько привезли з шах-
ти, щоб вони очолили страйк. Але ми 
їх прогнали.

 «Я говорив: «Мужики, якщо хо-
чете чогось досягти – треба стояти. 
І ніхто нікуди не втікав. Ми виходи-
ли – і все гриміло. Тоді я за півхви-
лини зупиняв п'ятитисячну шахту. 
Оце сила була! – Згадує член місько-
го страйкому Демитрова Олександр 
Абрамов. – Представники партко-
мів Компартії намагалися нас загна-
ти до шахт. Нам казали: «Що ви роби-
те? Так не можна!» Це тривало, доки 
Горбачов не виступив і не підтримав 
шахтарів. А вже за два дні і директо-
ри шахт стали нібито згодні з наши-
ми вимогами».

Закрити 
Семипалатинськ
За Донбасом страйкували шахта-

рі в Караганді.
«У газетах почали писати про шах-

тарські страйки на Кузбасі та Донба-
сі. І ми почали комплексувати, що 
вони страйкують, а ми штрейкбрехер-
ствуємо», згадує Павло Шумкін, член 
Конфедерації вільних профспілок Ка-
захстану, який тоді був гірником шах-
ти «Актаська» в Караганді.

 «На поверхні ми нічого про це не 
говорили, – згадує він. – А в шахті, як 
тільки кліть опускається і світло стає 
тьмяним, ми починали обговорюва-
ти, що ми на чужому горбі хочемо в 
рай в'їхати. Однак багато наших стар-
ших говорили, що все це вже йде на 
спад, що уряд розуміє, що шахтарська 
професія скрізь однакова, тому скоро 
нам усім пряники будуть, але 18 липня 
1989 року у всіх центральних газетах 
вийшла ухвала, що буде велика соці-
альна підтримка Кузбасу та Донбасу 
– будуть і лікарні, і школи будувати. А 
Караганді – по бороді. І тоді ми зрозу-
міли, що це справедливо. Ми ж мовча-
ли, тому й нічого не отримали. І 19 лип-
ня одного дня всі 26 шахт та шахтних 
підприємств Караганди стали».

«У нас тоді страху не було. Мож-
ливо, тому що нам і втрачати не було 
чого, – продовжує Павло Шумкін. – 
Не скажеш, що ми з голоду помира-
ли. У холодильниках начебто все було, 
але купити було нічого неможливо. 
Коня привезуть на шахту , на задньо-
му дворі оброблять, годину відстоиш 
– і отримаєш шматок. 28-м пунктом у 
наших вимогах стояв цукор, тому що 
був липень і не було з чого варити ва-
рення».

Окрім економічних вимог, шахта-
рі Караганди включили до свого спис-
ку також закриття ядерного полігону 
в Семипалатинську.

«Представник «Невада-Сімей» 
Маргулан Хамієв порадив внести це 
питання до списку вимог, – згадує 
Павло Шумкін. – Ми спочатку відма-
хувалися, мовляв, який там полігон, 
нам би спочатку своїх стрічок, кабе-
лів, пенсій та відпусток домогтися. А 
потім подумали: «А чому ні? Це дійсно 
важливо». І коли переговори з пред-
ставниками уряду щодо зарплати за-
ходили в глухий кут, ми говорили: «Ну, 
тоді переходимо до питання про за-
криття полігону». І уряд, звичайно, 
змушений був багато в чому поступа-
тися».

Чого досягли
22 липня генеральний секре-

тар ЦК КПРС Михайло Горбачов за-
явив, що згоден із вимогами шах-
тарів: зарплата збільшується вдвічі, 
запроваджуються нарахування за 
нічні зміни, вносяться зміни до пен-
сійного забезпечення.

«Ми домоглися збільшення від-
пусток з 36 до 68 днів. Також домо-
глися вимог щодо пенсій. Раніше 
шахтар виходив на пенсію у 50 ро-
ків, тепер якщо ГРОЗ (гірсько робіт-
ник очисного забою) або прохідник 
відпрацював у шахті 20 років, то має 
право піти на пенсію. Якщо раніше 
нам платили лише 25 рублів нічних, 
то після протестів – 200-300», каже 
Олександр Абрамов.

Третього серпня 1989 року ви-
йшла постанова Ради міністрів СРСР 
– влада зобов'язалася забезпечи-
ти рентабельність шахт та оздоро-
вити екологічну ситуацію в шахтар-
ських регіонах. Однак цього так і не 
сталося.

Після часткового виконання ви-
мог масові протести шахтарів за-
тихли, але вже за два роки спалах-
нули з новою силою. У березні 1991 
року розпочався загальний шахтар-
ський страйк, а серед вимог була 
відставка президента СРСР та роз-
пуск З'їзду народних депутатів СРСР. 
Шахтарі Донбасу також вимагали 
надання конституційного характеру 
Декларації про державний сувере-
нітет України.

Шахтарі проти ГКЧП
10 травня 1991 року Рада 

страйкових комітетів вирішила зу-
пинити акцію протесту. Шахтарські 
вимоги так і не були виконані – до 
розпаду СРСР залишалися лічені 
місяці.

«Під час ГКЧП ми поклали 80 
шахт, щоб голова Верховної Ради 
УРСР Леонід Кравчук не підкорив-
ся Москві, – згадує Микола Волин-
ко. – Ми надіслали Кравчуку заяву, 
що ми категорично проти, щоб дії 
ГКЧП поширювалися на територію 
України. Він чудово знав, що Дон-
бас ляже і битиметься проти ГКЧП, 
знав, що загони шахтарів поїхали 

до Москви на барикади».
«Ми не знали, що буде, але ми 

не ховалися. Особисто я після пут-
чу ГКЧП на шахті «Центральна» пе-
ред п'ятьма тисячами людей зачи-
тував звернення Єльцина, – згадує 
Олександр Абрамов. – Ми роздру-
кували це звернення та розвішу-
вали його Червоноармійським ра-
йоном Донецької області, де були 
шахти, адже представники місце-
вої влади теж були гекачепісти».

24 серпня 1991 року прого-
лосила незалежність України, 16 
грудня – Казахстан. 25 грудня пре-
зидент СРСР Михайло Горбачов 
склав свої повноваження, а на-
ступного дня Рада республік Вер-
ховної Ради СРСР ухвалила декла-
рацію про припинення існування 
Радянського Союзу.

«СРСР – це в'язниця народів, 
яка мала розвалитися, – каже Ми-
кола Волинко. – Ось це комуніс-
тичне вчення – «хто був ніким, той 
стане всім» – було розраховано 
на ледарів. Але як був ти ніким – 
так і залишаєшся ніким. Але Шах-
тарі послужили хорошим поштов-
хом для розпаду СРСР. Приємно, 
що і я причетний до знищення цієї 
в'язниці народів».

«Їсти не було чого. Ми терпіли-
терпіли, а тут акуратно заворуши-
лися, а воно раз – і впало», продо-
вжує Павло Шумкін.

«Якби не шахтарі, Єльцину ніко-
ли б не бути президентом, – вва-
жає Олександр Батанов. – Від них 

він отримав основну підтримку, 
але виявився пияком і зрадником, 
який потім опустив шахтарів нижче 
плінтуса. Майбутні олігархи вико-
ристовували шахтарський протест 
у своїх цілях і повалили радянську 
владу».

Після розпаду СРСР шахти по-
чали приватизувати, а протести 
гірників продовжилися вже у неза-
лежних Україні, Казахстані та Росії, 
яка проголосила себе правонас-
тупницею Радянського Союзу.

Тетяна ЯРМОЩУК
«Настоящее время», 

11.10.2021
Страйк у Прокоп'євську. Кемеровська область, 15 липня 1989 рік

Микола Волинко

Шахтарі на центральній площі Прокоп'євська під час радіотрансляції ви-
ступу Михайла Горбачова

Мітинг на підтримку вимог шахтарів. Донецьк, 11 липня 1990 року
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Пам`яті Володимира 
Коваленка

5 років тому, 24 жовтня 2016 
року, пішов до інших світів Архео-
лог, Учитель, Викладач і просто ве-
села, товариська Людина – Воло-
димир Петрович Коваленко.

Народився 10 квітня 1954 р. в 
м. Семенівка Чернігівської області. 
У 1976 р. закінчив історичний фа-
культет Чернігівського державно-
го педагогічного інституту імені Т. 
Шевченка (ЧДПІ). Впродовж 1978 
– 1986 рр. працював науковим 
співробітником, завідуючим від-
ділом охорони та вивчення архео-
логічних пам’яток Чернігівського 
історичного музею. У 1983 р. в Ін-
ституті археології АН УРСР захистив кандидатську дисерта-
цію. У 1986–1990 рр. працював старшим викладачем, до-
центом, завідуючим кафедрою історії СРСР і УРСР ЧДПІ, у 
1990 рр. – доцентом кафедри історії та археології України. 
Протягом 1991–1993 рр. навчався в докторантурі Інститу-
ту археології НАН України. В 1994 – 1999 рр. працював за-
відуючим кафедрою археології та українознавства ЧДПІ, у 
1999 – 2011 рр. – завідуючий кафедрою історії та архео-
логії України Чернігівського державного (згодом – Націо-
нального) педагогічного університету імені Т. Шевченка. З 
2011 р. – доцент кафедри. Директор Центру археології та 
стародавньої історії Північного Лівобережжя імені Д. Я. Са-
моквасова. Заслужений працівник народної освіти Украї-
ни (1992). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 
(2009). 

Відкрив та обстежив понад 500 археологічних 
пам'яток Подесення, організовував і керував польовими 
археологічними експедиціями на території Чернігово-Сі-
верщини: в Новгороді-Сіверському, Батурині, Шестови-
ці, Любечі та інших поселеннях. Особлива і величезна за-
слуга Володимира Коваленка – археологічні досліджен-
ня Батурина, проведені під його керівництвом протягом 
багатьох років. 

Один з засновників Чернігівської Федерації історич-
ного фехтування, Міжнародних літніх польових шкіл мо-
лодих археологів. Автор понад 500 наукових публікацій з 
історії і археології Чернігівщини.

«Чернігівщина в житті славетних»

«Чернігів і чернігівці 
в житті 

та науковій спадщині 
Сергія Єфремова»
У читальному залі обласної біблі-

отеки ім. В. Короленка зібралися до-
слідники та шанувальники життя і ді-

яльності та істо-
рика літератури, 
академіка і віце–
президента ВУАН, 
автора наукових 
та публіцистичних 
книг та статей Сер-
гія Олександро-
вича Єфремова. У 
межах роботи Клу-
бу «Краєзнавець» 

при бібліотеці відбувся «круглий стіл» 
«Чернігів і чернігівці в житті та науко-
вій спадщині Сергія Єфремова» – до 
145-річчя від дня його народження. 

В засіданні взяли участь, крім міс-
цевих науковців, літераторів, журна-
лістів, бібліотекарів, понад два десят-
ки віддалених учасників.

Директорка бібліотеки Інна Аліфе-
ренко зазначила, що постать Єфремо-
ва заслуговує на значно більшу увагу. 
І тому поява у 2020 р. першого науко-
вого і водночас популярно написаного 
дослідження життя й творчості вчено-
го, яким є книга С. Іваницької та Т. Дем-
ченко «Сергій Єфремов: «Це життя було 
одним суцільним подвигом неустанної 
праці», стало справжнім проривом. Ра-
дує, що це видання Український інсти-
тут книги включив у перелік книг, які 
придбані для поповнення бібліотек у 
2021 році.

Книгу представила одна із її авто-
рок, доктор історичних наук Світлана 
Іваницька із Запоріжжя – дистанцій-
но, у режимі Zoom-конференції.

Чернігівський контекст книги 
представила чернігівська співавтор-
ка, друг бібліотеки, кандидат історич-
них наук Тамара Демченко. Вона на-
голосила, що бібліотеки України зали-
шилися надійним та чи не єдиним при-
тулком справжніх наукових книжок і 
подякувала працівникам бібліотеки.

Прозвучали повідомлення заступ-
ника директора з наукової роботи об-
ласного історичного музею імені В. 
Тарновського, кандидата історичних 
наук Максима Блакитного – про цю 
книгу; старшого наукового співробіт-
ника цього музею, кандидата історич-
них наук Миколи Гороха («Сергій Єф-
ремов про Чернігів та чернігівців: Що-
денники (1923 –1929»); кандидата фі-
лософських наук Тамари Андрійчук з 
Чернігова («Сергій Єфремов і чернігів-
ська родина Лебедів»).

З книжковою експозицією «Укра-
їнський інтелектуал Сергій Єфремов» 
ознайомила присутніх бібліотекар від-
ділу краєзнавства Наталія Рослік.

Підсумки засідання підбив голо-
ва обласної організації Національної 
Спілки краєзнавців України, професор 
Олександр Коваленко.

Національний 
заповідник «Чернігів 

стародавній»: 
осінній туристичний 

сезон у розпалі
Незважаючи на карантинні 

обмеження на музейних об’єктах 
Національного архітектурно-

історичного заповідника «Черні-
гів стародавній» триває «високий» 
туристичний сезон. На вихідні, іна 
святкові дні надходить чимало за-
мовлень екскурсій з різних куточ-
ків України. Найбільше, як завжди, 
мешканців столиці та Київської 
області. Чимало туристів і з Харко-
ва, Львова, Полтави, Сум, Дніпра, 
Кривого Рога, Черкас, Миколаєва.

Заповідник працює щодня, з 
10. 00 до 18. 00, з дотриманням 
карантинних обмежень. 

Телефони для замовлен-
ня екскурсій на території Валу: 
(0462) 645-964, 093 0369821, 
098 7016641; Антонієві печери 
(0462) 643-189. Електронна пош-
та: oldcher@gmail.com. Адреса 
веб-сайту «Чернігів стародавній»: 
https://oldchernihiv.com. 

У Національному архітектурно-
історичному заповіднику «Чернігів 
стародавній» (у Колегіумі, на Валу) 
відкрилася виставка Богородичних 
ікон. На ній представлено 37 ікон, 
які репрезентують іконописне мис-
тецтво Чернігівщини XVIII — почат-
ку ХХ ст.

Тут експонуються різноманіт-
ні за стилем та манерою виконан-
ня Образи Богородиці, насамперед, 
ікони «Покрова Пресвятої Богоро-
диці» (у колекції заповідника нара-
ховується до десяти ікон «Покрова» 
і серед них найвідоміша козацька 
«Покрова» із зображенням наказно-
го гетьмана Павла Полуботка).

Привертають увагу чудотвор-
ні ікони Чернігівщини: Троїцько-Іл-
лінська, Домницька, Охтирська та 
інші.

Експонується і три списки най-
відомішої чудотворної ікони черні-
гівського краю «Троїцько-Іллінська 
Богородиця», яка була написана 
Геннадієм Костянтиновичем, маля-
ром Дубенським у 1658 р. для Іллін-
ської церкви при Антонієвих пече-
рах. На жаль, оригінал ікони втра-

чений. Один зі списків походить 
із церкви Різдва Богородиці села 
Полова Прилуцького району. Та-
кож представлений ще один список 
цієї ікони, цей образ міг бути напи-
саний у XVIIІ ст. Проте у ХІХ ст. іко-
ну переписали. Під час реставра-
ції було виконане дослідження ме-
тодом зондування, яке засвідчило 
шар більш раннього живопису.

На виставці і нові ікони, які не-
давно поповнили колекцію запо-
відника: «Богородиця Козельщан-
ська», «Богородиця Пожайська», 
«Пом’якшення злих сердець», «По-
клоніння волхвів», «Неопалима Ку-
пина». Нещодавно було придбано 
до фонду заповідника і список відо-
мої чудотворної ікони «Пожайська 
Богородиця» першої пол. ХІХ ст., яка 
походила з Пожайського монасти-
ря недалеко від Каунаса (Литов-
ська республіка). Ікона написана у 
манері близької для українсько-бі-
лоруського іконопису.

Ікони експозиції відреставро-
вані стараннями професійних ху-
дожників-реставраторів заповід-
ника – Боголюб Р. М., Шаполовим 

І.А., Ткачем О.І. Допомогу у від-
родженні пам’яток надали фахів-
ці Національної академії образот-
ворчого мистецтва і архітектури м. 
Києва, з якими заповідник співп-
рацює понад 30 років і які зроби-
ли чималий внесок у відродження 
образотворчої спадщини Чернігів-
щини.

Під Покровом Богородиці

Седнів, фотоархів

Седнівський хор під керуванням Д. Ю. Кисіля. 1905 р. 
Фейсбук, «Седнів Літопис»

Вчительки місцевої школи (справа наліво) 
Олександра Йосипівна Барикіна, Ніна Леонідівна Дєдкова, 

Мотрона Корніївна Яцко, Таїсія Митрофанівна Яцко, 
а також, можливо, Валентина Деркач. 1954 р.

Над Сновом. 1954 р. 
Фото 1954 року – Група у Фейсбуці

«Історія, як вона є…»

Старовинне козацьке село Виблі на Ку-
ликівщині 22 жовтня гостинно приймало 
5-ту Куликівську краєзнавчу конференцію 
«Відродження духовності Куликівщини». В 
числі учасників були відомі краєзнавці Чер-
нігова та Києва, новобраний ректор Наці-
онального університету «Чернігівський ко-
легіум ім. Т. Шевченка» Олег Шеремет, чле-
ни районного краєзнавчого осередку, свя-
щеннослужителі православних парафій 

Куликівської громади, селищний голова 
Юлія Постернак, старости старостинських 
округів. 

Розпочалося зібрання спільним молеб-
нем священнослужителів громади у Свя-
то-Троїцькій церкві, яка цьогоріч відзначає 
130 років освячення храму. 

Конференція проходила в приміщенні 
місцевої школи.

З вітальним словом звернувся голова 
обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України Олександр Ковален-
ко, який відзначив активність краєзнавчого 
осередку Куликівщини.

Голова осередку, секретар селищної 
ради Наталія Халімон представила доповідь 
«Відродження духовності Куликівщини». Зо-
крема, розпорвіла про відродження за 30 

років незалежності православних храмів 
на Куликівщині.

Цікавою і змістовною була доповідь 
знаного виблівського краєзнавця Анато-
лія Ревка, перед цим – багаторічного сіль-
ського голови, про історію Свято-Троїцького 
храму.

Про історію, відродження і шлях до УПЦ 
Київського патріархату Свято-Преображен-
ської церкви у Кладьківці розповів місце-
вий краєзнавець Анатолій Чумаченко.

Ковчинські краєзнавці Михайло Мо-
роз та Сергій Спутай ознайомили присут-
ніх з історією ковчинської Георгіївської 
церкви та її духівників. Дослідження про 
історію церков і духівництво Куликівщини 
представив краєзнавець з Києва Андрій 
Потьомкін.

Краєзнавча конференція
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Батурин — гетьманська столиця

З давніх часів у Батурині 
з нагоди великих християн-
ських свят проходили кілька-
денні велелюдні ярмарки (до 
п’яти разів на рік), а тричі на 
тиждень збиралися базари. 

З другої половини ХVІІІ 
століття базарна торгівля 
проходила на вулицях містеч-
ка – біля адміністративних 
будівель, шинків та лавок, що 
стояли у вигідних для торгов-
ців місцях – неподалік Києво-
Московського тракту чи без-
посередньо на ньому. 

Для ярмаркової торгів-
лі треба було значно більше 
місця. Відомо, що батуринські 
ярмарки проходили в центрі 
містечка – на площі перед Во-
скресенською церквою (1803 
р.), а на початку ХХ ст. – на ви-
гоні біля волосного правління 
й озера Балки (на розі сучас-
них вулиць Гетьманської та В. 
Ющенка).

У фондовій колекції Наці-
онального історико-культур-
ного заповідника «Гетьман-
ська столиця» зберігаються 
світлини, які ілюструють виїз-
ну торгівлю у Батурині почат-
ку ХХ століття.

На чорно-білій світлині 
1909 року місцевого фото-
графа М.Ф. Боканя (1881– 
1942) зображено людний ба-
зар на центральній вулиці Ба-
турина (сучасна вул. В. Ющен-
ка). З обох боків ґрунтової 
дороги – Києво-Московсько-
го тракту, що пролягав через 
містечко, одна повз одну сто-
яли торгові будівлі – лавки 
та торгові комори. Вони були 
переважно дерев’яними, з 
металевими дахами. У кінці 
торгових рядів (праворуч від 
дороги) видно двоповерхо-
ву будівлю – готель В. Стоко-
за (пам’ятка архітектури ХІХ 
ст., що збереглася до нашого 
часу).

З іншого боку вулиці – 
мурований торговий ряд 
(пам’ятка архітектури ХІХ ст., 
що збереглася до нашого 
часу) з прибудованим наві-
сом. Уздовж торгових споруд 
досить щільно прилаштовані 
підводи з сільськогосподар-
ським крамом та живою ху-
добою.

На чорно-білій світлині 
1907 року зображено ярма-
рок на Воскресенській пло-
щі Батурина. Вози ярмарку-
вальників з прив’язаними до 
них кіньми та великою рога-
тою худобою і піднятими до-
гори голоблями стоять в кіль-
ка рядів. По центру – дві ка-
руселі з конусоподібними да-
хами, покликані розважати 
учасників ярмарку. Право-
руч від них, на задньому пла-
ні, – підвищення з накрит-
тям (сцена). Перед сценою зі-
брався натовп, який спосте-
рігає за дійством на ній. Як 
бачимо, колоритні батурин-
ські ярмарки супроводжува-
лися забавами, виступами та 
розвагами. 

Ця світлина має докумен-
тальний характер, адже на 
ній фотограф власноруч за-
значив подію, її місце та рік. 
Ще вона посвідчує відмітну 
рису батуринських ярмар-
ків – торгівлю кіньми й ве-
ликою рогатою худобою. При 
купівлі худоби існував обряд 
– тварину кропили свяченою 
водою, а пригнавши додому 
переводили через розісла-
ний червоний пояс у воро-
тах або покладену сокиру. За 
повір’ям, це мало вплинути 
на здоров’я тварини та три-
вале перебування її у нового 
господаря.

На ярмарках продавали 
також зернові, ткацькі виро-
би, продукти бджільництва, 
алкогольні напої, сіль, овочі й 

фрукти тощо. Різноманітні то-
вари ще й обмінювали. Якщо 
обмін був рівноцінним, він на-
зивався «око за око», або «го-
лова за голову». В іншому ви-
падку, коли потрібно було до-
платити за один із товарів, об-
мін називався «з додачею». В 
основному додавали гроши-
ма.

Ярмарки проіснували до 
30-х років ХХ століття. Тоді в 
результаті остаточної центра-
лізації торгівлі й планування 
народного господарства ра-
дянська влада їх остаточно 
скасувала.

У повоєнний час україн-
ські ярмарки частково від-
родилися і у деяких випад-
ках (як-то Сорочинський 
ярмарок) стали місцевим 
брендом. Відродження тра-
диції Батуринського ярмар-
ку, що має давню й поважну 
історію, – на сьогодні акту-
альне завдання для місце-
вої влади.

Ірина КУРТОВА

Автори публікацій – науков-
ці Національного історико-

культурного заповідника 
«Гетьманська столиця».

Цехи Батурина
Для Батурина ранньомодерного часу була властива 

цехова організація ремесла, коли ремісники одного фаху 
в межах міста об’єднувалися у цехи. У місті працювали 
цехові й позацехові майстри більше 20-ти спеціальнос-
тей. Виробництво зосереджувалося у їхніх домівках, май-
стернях чи спеціальних приміщеннях: скотобійних, це-
гельнях, кузнях, винокурнях тощо. 

В 1660-х рр. у місті існувало щонайменше два цехи, з 
яких достеменно відомий лише кушнірський. Другим це-
хом, ймовірно, був шевський, до якого входило 10 дворів 
ремісників посполитського стану.

Тривале перебування у місті гетьманських резиден-
цій (1669–1708 рр.), безперечно, наклало свій відбиток 
на стан місцевого ремесла і перелік спеціальностей. На-
приклад, у місті з’явився цех музик, а у сусідньому селі 
Обмачів, де знаходився Обмачівський гетьманський двір, 
ще й у 1725 р. було 48 дворів палубничих (від слова «па-
луба» – великий критий віз). Це були козаки, служба яких 
полягала у супроводі гетьмана під час поїздок. А коли 
гетьман перебував вдома і нікуди не їхав – у догляді за 
палубами. 

До Обмачівського дору належали також вовкогони 
– професійні мисливці. Вони ловили гетьманам звірину 
і організовували полювання, яке було частиною гетьман-
ського придворного життя.

Станом на 1725 р. у Батурині існувало 9 цехів: шев-
ський, кравецький, ковальський, ткацький, калачниць-
кий, різницький, гончарський і теслярський та цех музик.

У 1731 р. обмачівських палубничих нараховувалося 
60 дворів. Це соціопрофесійне об’єднання існувало тут 
до кінця гетьманування Данила Апостола (1734 р.).

У 1750 р. в Батурині функціонували цехові об’єднання 
шевців, кравців, ткачів, калачників, гончарів, різників і 
ковалів, а також крамарів і рибалок. 

Порівнюючи статистичні дані відомостей за 1725 і 
1750 рр., можемо зробити висновок, що найчисельнішим 
у Батурині першої половини XVIII ст. був шевський цех, на 
другому місці був кравецький, потім – ткацький і калач-
ницький. Кількість ковалів і різників до середини століт-
тя дещо зменшилася, при цьому збільшилася чисельність 
гончарів. Об’єднання музик зникло.

У другій половині XVIII ст. картина батуринського ре-
месла змінилася. Переважна більшість майстрів не вхо-
дила до цехів. Причинами цього була втрата цехами неза-
лежності й поступове підкорення їх місцевій адміністра-
ції та козацькій старшині, що виражалося в збільшенні 
різних податків, повинностей і зборів, які мусили вико-
нувати чи сплачувати цехові ремісники. Тому у відомос-
тях про батуринських ремісників зазначали: «в цех не за-
писан».

У цей час першість за кількістю домогосподарств ре-
місників склали теслі (25 дворів). Саме цих фахівців по-
требували об’єкти численних гетьманських будов. На дру-
гому місці стояли шевці (19 дворів), на третьому – кова-
лі (10 дворів). Далі йшли кравці, ткачі, римарі й різники.

Своє виробництво батуринські ремісники розміщува-
ли у власних дворах, тобто в житловій забудові Батурина. 
Але на головній вулиці Батурина XVIII ст, Київській у часи 
Розумовського, ремісничих дворів не було.

Теслі проживали на вулицях північно-західного пе-
редмістя Батурина (Горбанівка), на вулицях подолу і на 
засеймівських передмістях. Двори шевців стояли на най-
більш населених і максимально близьких до центру вули-
цях нагірних передмість. Це пояснюється тяжінням їхньо-
го виробництва до споживача.

Довільно розселялися на форштадтах Батурина крав-
ці та ткачі. 

Ковалі також мешкали на передмістях. На кожному 
кутку була своя кузня. При тому батуринське ковальське 
виробництво мало і чітко окреслену ділянку в місті: за-
разом 9 кузень стояли на «городовому місці навпроти Го-
родка» – за сучасною адресою вул. Партизанська, 1 (на 
території садиби Батуринської спеціальної школи-інтер-
нату І – ІІ ступенів).

Опустіле після руйнування у 1708 р. високе «городове 
місце», обмежене з одного боку яром, а з іншого – ровом, 
вочевидь, відповідало потребам пожежної безпеки і вод-
ночас було наближене до споживача ковальської продук-
ції та шляхів.

Різники мешкали в місті на 4-х вулицях: Кривій, Під-
замковій, Корніївці та Береговій, – на південно-східному, 
близькому до центру передміст Батурина.

Двори калачників також були наближені до центру, і 
лише один був на Горбанівці – північному форштадті.

У 1767–1768 рр. у Батурині було 3 двори бондарів і 1 
гончарський, мешкав 1 музика, 1 котляр та 1 кушнір, який 
шив шапки.

Отже, цехове ремесло залишалося домінуючим у Ба-
турині до середини ХVІІІ ст., коли у місті з’явилися більші 
промислові об’єкти: суконна мануфактура, лісопильня й 
інші підприємства гетьмана Кирила Розумовського.

Наталія САЄНКО

Важливу роль в ідентифікації меш-
канців українського ранньо модерного 
міста мали офіційні родові найменуван-
ня – прізвища. У багатьох вони пере-
бували ще на стадії формування. Лише 
представники козацької старшини та 
міської верхівки отримували

свої родові назви від предків. Через 
те, як вказують більшість дослідників, ха-
рактеризуючи цей період слід пам’ятати, 
що йдеться не про повноцінну прізвище-
ву назву, а радше про прізвисько. 

Розглянемо прізвища мешканців 
гетьманської столиці середини ХVIII ст., 
що були парафіянами місцевих церков 
Покрови Пресвятої Богородиці та Живо-
начальної Трійці.

На основі сповідних розписів, які ве-
лися з метою фіксації здійснення насе-
ленням таїнства сповіді та причастя, вда-
лося встановити, що в більшості основою 
сучасної антропонімії стали козацькі 
прізвищеві назви. Бо ще в ХVII ст. існува-
ла потреба офіційної реєстрації значної 
кількості військових. Наприклад, козаць-
кі прізвиська стали основою колоритних 
прізвищ із виразним гумористичним від-
тінком: Покотило, Скоробогатий, Швид-
ченко, Нагиба, Готова, Скакун. 

Перебування Батурина у складі Речі 
Посполитої, також, залишило свій відби-
ток в антропонімії досліджуваного міста. 
Багато прізвищ мало популярну слово-
твірну модель із суфіксом -ськ- та закін-
ченням -ий: Джунковський, Долинський, 
Пороховський, Кучинський. Хоча вплив 
на прізвищеві назви здійснювала й ро-
сійська мова. Зустрічаємо словотвірну 

форму із закінченням -ов: Литвинов, Ро-
манов, Петров. Крім цього, були пошире-
ними запозичення з інших мов: Башуць-
кий (від сербського або болгарського 
імені «Баш»), Бібіковна (давньо тюрське 
слово «бік»), Салтаненко (від арабського 
імені «Салтан»), Мацарський (від слова 
івритського походження).

Найбільшу групу прізвищевих назв 
становили ті, де лексичною базою при 
творенні виступали найпоширеніші хрис-
тиянські чи слов’янські імена у різних 
структурних варіантах: Мироненко, Пе-
тренко, Мойсеєв, Мойсеєнко, Афана-
сьєв, Андрушенко, Андрієнко, Сидорен-
ко, Пилипенко, Павленко, Лазоренко, 
Тимченко, Семянов, Левченко тощо.

Значну лексично-семантичну групу 
серед мешканців Батурина ХVIII ст. ста-
новили прізвищеві назви, що походили 
від індивідуальних ознак перших носі-
їв. Частина цих ознак були зовнішніми, 
фізичними: колір волосся, особливос-
ті зросту, ходи тощо. Наприклад: Світ-
личний, Сіренко, Горбань, Горбаненко, 
Рижий, Чорненко, Безпалий, Куцовна, 
Циба, Червонящий. За внутрішніми озна-
ками: Заіка, Картавий, Побожий, Ємчиха 
(людина, що чимось володіє).

У сповідних розписах вдалося ви-
значити різні тематичні групи, що були 
джерелами формування антропонімії 
Батурина: назви на позначення засо-
бів праці, предметів побуту, їхніх частин, 
об’єктів призначення: Пороховський, Ко-
лошиха, Хрестовий. Поява дитини в сім’ї, 
відношення до неї рідних: Безсмертний, 
Клочко. Назви явищ природи, часових 

понять: Вітер, Морозиха. Багато зустрі-
чаємо

прізвищ утворених від назв рослин, 
тварин, напоїв, продуктів харчування: 
Карп, Ропуха, Білоус, Карповна, Баба-
ченко, Голуб, Гусак, Кулик, Бичок, Кни-
шенко, Калченковна (від слова калач), 
Бражник та Мандрик. Прізвищеві назви 
утворені від анатомічних понять: Хвости-
ченко, Зубенко, Крутоголов (тобто голо-
вастий).

Не менш чисельною є група прізвищ, 
утворених від назв професій. Вони опо-
середковано ілюструють економіку меш-
канців гетьманської столиці. Спочатку це 
були прізвиська, котрі в подальшому ви-
користовувалися вже як родові назви: 
Лимар, Компанець, Галайба, Кравченко, 
Загорулько, Слюсар, Кадун, Швець, Му-
зика, Коваль, Сальник, Шинкаренко, Тес-
ленко, Гончар тощо. 

У сповідних розписах траплялися й 
прізвища, що походять від назви місце-
вості або національності: Вишнівецький, 
Миронівський, Литвиненко, Грек.

Отже, сталі прізвища на той час мали 
ще не всі батуринці, частина ідентифіку-
вала себе за прізвиськами. 

Найбільші групи серед них станови-
ли прізвищеві назви, в основі яких лежа-
ли індивідуальні ознаки та імена перших 
носіїв. 

Прізвища остаточно сформувалися 
на кінець ХVIII ст., коли після численних 
переписів населення, почали точно вка-
зувати свої родові назви.

Каріна СОЛДАТОВА

Прізвища мешканців у XVIII столітті

Батуринські торги початку XX століття

Батуринський ярмарок. Фото 1907 р.

Батуринський базар. Фото 1909 р.



№210   4 листопада 2021 року№210   4 листопада 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо1414   Світ історії Чернігівщини

«Вічної пам’яті достойний князь...»
Останнi свої роки князь Микола Гри-

горович Рєпнiн Волконський, генерал вiд 
кавалерiї, герой битви пiд Аустерлiцем, 
колишнiй вiце король Саксонiї, потiм 
вiйськовий губернатор Чернігівської i 
Полтавської губернiй, брат декабрис-
та Сергiя Волконського, благород-
на, освiчена i демократична людина, 
якого знеславив i очорнив наклепом 
iмператор Микола I, провiв у своєму ма-
єтку в Яготинi на Київщинi, знаходячи се-
ред чарiвної природи цього куточка Укра-
їни душевну втiху вiд всiх прикрощiв, що 
спіткали його на схилi життя i вигiрчили 
старiсть.

Сюди, у маєток князя, i закинула у 
1843 роцi доля двадцятидев’ятилiтнього 
художника i поета Тараса Шевченка. 
Копiював картини, багатющу колекцiю 
яких зiбрав тут ще Олексій Розумовський 
– син останнього гетьмана України. Зро-
бив i дві копiї портрета князя роботи Йо-
зефа Горнунга.

«Всi днi мого перебування колись у 
Яготинi є i будуть для мене рядом пре-
красних спогадiв...» – напише вiн у 1850 
роцi. Тi спогади, звiсно, i про Миколу Гри-
горовича, i, особливо ж, про його доньку 
княжну Варвару Рєпнiну – таку ж благо-
родну i прекрасну людину, як i її батько. Їй 
вiн присвятить написану у Яготині поему 
«Тризна», що починається рядками:
«Ваш добрый ангел осенил
Меня бессмертными крылами
И тихостройными речами
Мечты о рае пробудил.»

Вона ж клопотатиметься згодом про 
полегшення його становища на засланнi, 
писатиме повiсть, головним персонажем 
якої буде Шевченко...

На початку 1845 року князя Рєпнiна 
не стане, його поховають у Густин-
ському Свято Троїцькому монастирi, 
благодiйником якого був Микола Григо-
рович.

Того ж року Тарас Шевченко знову 
приїде в Україну i, опинившись у Прилу-
ках, вiдвiдає монастир. Ось як вiн сам 
написав про це у повiстi «Музикант» у 
1854 роцi: «...можна... по перше, позна-
йомитися з отцем протоiєреєм Iлiєю Бо-
дянським, а по друге, одвiдати з ним же, 
отцем Iлiєю, напiвзруйнований монас-
тир Густиню, що по той бiк рiчки Удаю, 
верстви за три од мiста Прилуки. Можу 
вас запевнити, що каятися не будете... 
Тут все є. I канал, глибокий i широкий, 
що колись наповнювався водою iз ти-
хого Удаю. I вал, i на валу висока муро-
вана зубчаста стiна iз внутрiшнiми хо-
дами i бiйницями. I численнi склепи чи 
пiдземелля, i надгробнi плити, врослi 
у землi, мiж величезними суховерхи-
ми дубами... Словом, все є, що тре-

ба для найповнiшої романiчної карти-
ни, зрозумiло, пiд пером якогось Скотта 
Вальтера...»

У Густинi Шевченко, як далi сам 
зiзнається, змалював «головнi, або святi, 
ворота, та церкву о п’ятиглавах Петра i 
Павла, та ще трапезну і церкву, де похо-
ваний вiчної пам’ятi достойний князь Ми-
кола Григорович Рєпнiн...»

...У травнi 1900 го Густинський Свято-
Троїцький монастир вiдзначав своє 
300 рiччя. Збереглося вiтання, яке 
надiслав тодi iз Яготина святiй обителі 
продовжувач князівського роду Микола 
Рєпнiн, бажаючи монастирю «ще бiльше 
змiцнiти у четвертому столiттi його життя i 
проiснувати ще багато віків для повчання 
вiруючих i для упокоєння тих, хто знаходить 
тут свiй останнiй посмертний прихисток».

Проминуло ще одне столiття, i у 
день Святої Трійці 2000 року давня оби-
тель, пiднята iз забуття та руїн в остан-
нє десятилiття, урочисто вiдзначила 
свiй 400 рiчний ювiлей. I знову надiйшло 
вiтання вiд нащадкiв князiвського роду 
– вiд Михайла Рєпнiна iз французького 
мiста Сартрувiлл: «...Ми, князi Рєпнiни, 
чиї предки похованi у цiй святiй обителi, 
вплiтаємо i свiй голос у хор поздоров-
лень i побажань, який лунає у цей зна-
менний день. Настоятельницi монас-
тиря iгуменi Вiрi i всiм насельницям 
обителi низький уклiн за все, що вони 
зробили для вiдродження Густинської 
обителi i оновлення родової усипальницi 
князiв Рєпнiних. Нехай допоможе вам 
Всевишнiй на вашому подвижницькому 
шляху служiння Боговi i людям. Вiд усiєї 
душi на багато столiть бажаємо Густин-
ському Свято Троїцькому монастирю сла-
ви i процвітання».

Так тiсно все переплелося в 
iсторичнiй долi нашого народу. I генiй Ве-
ликого Кобзаря, i високий дух однiєї iз 
найшановніших у православ’ї святинi, 
якою є Густинь, i добра пам’ять та слава 
роду Рєпнiних...

Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини іс-
торії» – відомого чернігівського письменника, журналіста, краєз-
навця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 
2017). Поч. в №№ 175, 177–183, 185 – 209.

Т. Шевченко. Микола Рєпнін. Копія з 
роботи Й. Горнунга. 1843 – 1844 рр.

Т. Шевченко. Трапезна церква. 1845 р.

20 жовтня 1892 року у влас-
ній садибі в Києві, по вулиці Но-
во-Єлизаветинській, 20 ( нині - 
Пушкінська 22-А) пішов з життя 
славетний нащадок козацько-
старшинського роду, нобілітова-
ного у російське дворянство, Ва-
силь Дмитрович Дунін-Борков-
ський. 

Василь Дмитрович Дунін-
Борковський народився в родо-
вому маєтку, селі Малий Листвен 
Чернігівської губернії 26 берез-
ня 1819 року. Поміщик, мав 833 
душі селян.

Початкову освіту здобув удо-
ма, після чого вступив до імпе-
раторського Царськосельського 
ліцею. У 1837 р. закінчив його зі 
срібною медаллю і був випуще-
ний у чині титулярного радника. 

До 1844 року служив на різ-
них чиновницьких посадах в уря-
дових установах Російської імпе-
рії – в Канцелярії Комітету міні-
стрів, Департаменті державного 
казначейства. У грудні 1844 р. 
призначений в Чернігівське де-
путатське зібрання. 31 травня 
1854 р. обраний на посаду мар-
шалка дворянства Городницько-
го повіту Чернігівської губернії, 
яку обіймав незмінно до 20 бе-
резня 1861 р. Був почесним на-
глядачем Погарського повітово-
го училища, попечителем Черні-
гівських богоугодних закладів. 

Першою дружиною Василя 
Дмитровича ( з 1848 року) була 
Софія Олексіївна Свєчіна. З нею 
він мав 2-х синів, але наприкін-
ці 1865 року дружина померла. 
1866 року Василь Дмитрович 
одружився з молодшою за себе 
Олександрою Олександрівною 
Милорадович (рідна сестра май-
бутнього предворителя чернігів-
ського дворянства, графа, істо-
рика і генеаолога Григорія Мило-
радовича). Від другого шлюбу на-
родилися 3 сини й 4 доньки.

У 1857 р. В. Дунін-Борков-
ський, як у свій час і його батько, 
був обраний маршалком дворян-
ства Городницького повіту і саме 
в цій іпостасі розпочав роботу 
в Чернігівському губернському 
Комітеті з устрою та покращенню 
побуту поміщицьких селян.

«Мы должны с признатель-
ностью помнить имена лю-
дей, которые по совести пора-
ботали в деле освобождения 
крепостных крестьян… и испол-
нили свою тяжелую задачу, са-
моотверженно потрудились на 
пользу крестьянского сословия», 
так на початку ХХ ст. писав один 
із перших дослідників селянської 
реформи на Чернігівщині П.Я. 
Дорошенко.

Характеризуючи найактив-
ніших депутатів від кожного по-
віту Чернігівської губернії, П. Я. 
Дорошенко зазначив, що В. Д. 
Дунін-Борковський «по своему 
образованию и способностям 
явился в Комитет с большой по-
дготовкой для дела; к тому же он 
был прекрасный оратор». Не ви-
падково його обрали членом Ре-
дакційної комісії, яка досить са-
мовіддано працювала над укла-
данням проекту Положення про 
селян Чернігівської губернії.

1865 року Василя Дмитро-
вича призначили на посаду Ка-
теринославського цивільного гу-
бернатора. У Катеринославській 
губернії В. Д. Дунін-Борковський 
служив з 1865 по 1870 рік. 

Відразу після прибуття до 
Катеринослава новий губерна-

тор узявся до роботи, оскільки 
на губернаторів, крім іншого, 
був покладений обов’язок за-
безпечити спокійний і законний 
порядок впровадження Зем-
ської реформи.

15 травня 1865 р. за участі 
губернатора був відкритий кате-
ринославський тимчасовий гу-
бернський комітет для введен-
ня в дію «Положення про зем-
ські установи». Протягом травня 
– червня 1865 р. в усіх повітах 
Катеринославської губернії були 
відкриті повітові тимчасові комі-
сії. Наприкінці 1865 – на початку 
1866 р. відбулися виборчі з’їзди, 
на яких визначилися списки кан-
дидатів для участі в роботі пові-
тових земств. Ці списки затвер-
джувалися міністром внутрішніх 
справ за поданням губернатора. 
У лютому 1866 р. повітові зем-
ські зібрання почали працювати.

Але впровадження Земської 
реформи на Катеринославщині 
не було безхмарним. Уже з пер-
ших зібрань Новомосковського, 
Верхньодніпровського та Пав-
лоградського повітових земств 
між губернатором і земствами 
почалися суперечки, які стосу-
валися порядку збору податків 
із оптових і винних складів, ін-
ших питних закладів. Земство на 
початку своєї діяльності намага-
лося певною мірою стати неза-
лежним у своїх діях, що було не-
бажаним для губернської влади. 
Перебіг подій, які сприяли виник-
ненню конфлікту між земством і 
губернатором, досліджував істо-
рик Ігор Кочергін, докладно ви-
вчити це питання можна за його 
статтею «Дунін-Борковський та 
його роль у впровадженні Зем-
ської реформи на Катеринослав-
щині». На думку історика, В. Д. 
Дунін-Борковський «застосував 
безвідмовний засіб впливу на 
губернське земство – своє пра-

во на затвердження кошторису і 
розклади губернського земсько-
го зібрання».

Другою стороною діяльності 
губернатора Василя Дуніна-Бор-
ковського протягом його каденції 
стало впровадження судової ре-
форми, положення якої були за-
тверджені у 1864 р. Міністерством 
юстиції його зобов’язали контро-
лювати роботу повітових «присут-
ствій» і особливого губернського 
«присутствія», які, в свою чергу, 
займалися розподілом повітів на 
мирові дільниці, обранням канди-
датів у дійсні та почесні судді, фор-
муванням мирових з’їздів. Судову 
реформу в Катеринославській гу-
бернії запровадили без особли-
вих складнощів.

Служба В. Д. Дуніна-Борков-
ського в Катеринославі припала 
на пореформені роки. У цей час 
значно збільшується населен-
ня міста завдяки притоку селян і 
дворянства. Дворяни беруть ак-
тивну участь у громадських спра-
вах, у першу чергу благодійних 
і просвітницьких. Саме в пері-
од губернаторства В. Д. Дуніна-
Борковського у Катеринославі в 
1865 р. відкрито чотирикласне 
державне жіноче училище, яке у 
1870 р. отримало статус гімназії. 
Створені товариство опікування 
жіночою освітою та благодійне 
товариство, у 1866 р. – комітет із 
питань будівництва міського во-
догону, введеного в дію у 1869 р. 
Ці товариства працювали на гро-
мадських засадах без держав-
ного фінансування, але за без-
посередньої підтримки губерна-
тора, який був почесним членом 
товариств і брав активну участь 
у їхній діяльності.

«Отрадно вспоминая бла-
гое для меня время моей обще-
ственной деятельности в Ека-
теринославе, …приветствую 
моих достопочтенных сограждан 
усердствующими пожелания-
ми плодотворных преуспеяний в 
жизни общественной», писав Ва-
силь Дмитрович у телеграмі з на-
годи століття міста в 1887 році. 

Наприкінці ХІХ ст. у Росій-
ській імперії було впровадже-
но звання «Почесний громадя-
нин міста». Воно надавалося за 
клопотанням міської думи і сим-
волізувало виняткову форму ви-
словлення вдячності суспільства 
конкретній людині за діяльність 
на користь міста. Це був почес-
ний титул. До цього звання мо-
гли бути представлені не лише 
громадські та культурні діячі, але 
й «начальники губерній» (губер-
натори та генерал-губернатори). 
Саме громадська діяльність гу-
бернатора В. Д. Дуніна-Борков-
ського стала приводом для при-
своєння йому в 1868 році зван-
ня почесного громадянина міста.

З усіх катеринославських гу-
бернаторів, а їх за всю історію іс-
нування Катеринославської гу-
бернії було 44, лише троє були 
почесними громадянами Кате-
ринослава: В. Д. Дунін-Борков-
ський, І. М. Дурново та Д. М. Ба-
тюшков.

Дунін-Борковський став ка-
теринославським губернатором 
напередодні запровадження по-
ложень Земської та Судової ре-
форм 1864 р. і звільнений з по-
сади на початку 1870 р., після 
того, як земські та нові судові 
установи почали працювати в 
більш-менш стабільному режимі.

У 1870 р. В. Д. Дуніна-Бор-
ковського переведено на службу 
до Могилівської губернії. 

Помер Василь Дмитрович у 
Києві. Поховано його в с. Вели-
кий Листвен Городницького пові-
ту Чернігівської губернії. 

Ярослав ВОЛЕРТ
«Чернігівщина 

в житті славетних»

Василь Дмитрович 
Дунін-Борковський 

Олександра Олександрівна 
Дуніна-Борковська, уроджена 
Милорадович, друга дружина 

В. Д. Дуніна-Борковського.
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Коли почало смеркатися, в 
цей затишний куток невеличко-
го тихого парку знову прийшла 
дівчина в сірій сукні. Вона сіла 
на лаву й розгорнула книжку, бо 
ще з півгодини можна було розі-
брати літери.

Повторюємо: сукня на ній 
була сіра й досить простенька 
– простенька настільки, щоб 
не впадала в око бездоганність 
фасону і крою. Негуста вуаль 
оповивала схожий на тюрбан 
капелюшок і спадала на облич-
чя, що сяяло спокійною доско-
налою красою. Дівчина прихо-
дила сюди о цій порі і вчора, й 
позавчора, і хтось був, хто це 
знав.

Юнак, який знав про це, блу-
кав поблизу, приносячи жертви 
великому ідолові – випадкові, і 
сподіваючись на його прихиль-
ність. І юнакові надії збулися: ді-
вчина, перегортаючи сторінку, 
не втримала книжки, вона впа-
ла, відлетівши мало не на два 
кроки від лави.

Юнак миттю кинувся до 
книжки, підняв її і віддав влас-
ниці, суворо дотримуючись того 
особливого стилю, що процві-
тає в парках та інших публіч-
них місцях і являє собою суміш 
галантності й надії, приборку-
ваних почуттям пошани до по-
стового полісмена. Приємним 
голосом юнак наважився ви-
словити кілька міркувань про 
погоду – звичайна тема, що до-
помагає почати знайомство, 
але нерідко стає причиною вся-
ких нещасть, – і замовк, чекаю-
чи вирішення своєї долі.

Дівчина неквапливо оки-
нула поглядом його скромний 
охайний костюм і обличчя, що 
не вирізнялося нічим особли-
вим.

– Можете сісти, якщо хоче-
те, – сказала вона протяглим, 
звучним контральто. – Справ-
ді, сідайте, мені навіть приєм-
но буде побалакати. Читати вже 
темно.

Раб випадку радо сів біля неї 
на лаву.

– Чи відомо вам, – спитав 
він, удаючись до форми, якою 
оратори звичайно відкривають 
у парку мітинг, – що ви найди-
вовижніша дівчина з усіх, яких 
я будь-коли бачив? Я ще вчора 
не зводив з вас очей. Невже ви, 
моя люба, не помітили, що ваші 
гарненькі оченята вразили де-
кого в самісіньке серце?

– Хоч би хто ви були, – мови-
ла дівчина крижаним тоном, – 
але прошу вас не забувати, що я 
– леді. Я вибачаю вам ваші сло-

ва, бо вони, без сумніву, є на-
слідком непорозуміння. Може, у 
вашому колі й заведено думати, 
що коли дівчина запрошує сіс-
ти поруч, то цим вона дає право 
називати себе «моя люба». Але 
якщо це так, то я беру своє за-
прошення назад.

 Вибачте мені, будь ласка,– 
благально вигукнув молодик.– 
Самовдоволений вираз його 
обличчя змінився на покаянний 
і покірливий. – Я дуже винен пе-
ред вами, але... знаєте, в парку 
часто гуляють дівчата, які, розу-
мієте... ні, ви, звісно, цього не 
розумієте... але...

– Облишмо цю тему, будь 
ласка. Звісно, я це розумію. Ви 
краще розкажіть мені ось про 
цих людей, що сунуть в усіх на-
прямках, по всіх цих доріжках. 
Куди вони йдуть? Куди поспіша-
ють? І чи вони щасливі? Як ви 
гадаєте?

Юнак миттю втратив грай-
ливий тон. Він не зрозумів, яку 
роль йому призначено, і наду-
мав поки що зайняти очікуваль-
ну позицію.

– Так, цікаво стежити за 
ними,- відповів він, вирішивши 
нарешті, що вловив настрій сво-
єї співрозмовниці. – Чудесна 
загадка. Одні йдуть вечеряти, 
інші... гм... інші в якісь інші міс-
ця. Хотілося б знати, як вони жи-
вуть, що переживають,

 – Саме це мене зовсім не 
цікавить, – сказала дівчина. – Я 
приходжу сюди посидіти тільки 
для того, щоб почути, як б'ється 
велике серце людства. Моє 
життя тече в середовищі, де ні-
коли не чути його ударів. Ска-
жіть, чи здогадуєтесь ви, чому 
я так розмовляю з вами, місте-
ре...

 – Паркенстекер, – підказав 
юнак, глянувши на неї очима, в 
яких світилося запитання і на-
дія.

 – Е ні, – сказала дівчина і, 
всміхаючись, посварилася на 
нього гарненьким пальчиком, 
– це прізвище надто добре всі 
знають. Так важко перешкоди-
ти газетам друкувати деякі пріз-
вища. І навіть портрети. Ця ву-
алетка й капелюшок моєї по-
коївки дають мені можливість 
зберегти «інкогніто». Коли б ви 
тільки знали, як шофер дивить-
ся на мене, вважаючи, що я не 
помічаю його поглядів. Адже не-
багато таких прізвищ, які, так 
би мовити, належать до святая 
святих нашої країни. П'ять чи 
шість, не більше, і моє завдяки 
випадкові народження – серед 
них. Я кажу все це вам, містере 

Стекенпот...
 – Паркенстекер, – несміли-

во поправив хлопець.
 – ...кажу, містере Паркен-

стекер, тому що мені захотіло-
ся хоч раз у житті поговорити із 
звичайною людиною, людиною, 
не зіпсованою нікчемним блис-
ком багатства і свідомістю сво-
го так званого «високого сус-
пільного становища». О, ви не 
повірите, як мені набридли гро-
ші. Весь час гроші, гроші й гро-
ші! А як я стомилася від тих, хто 
оточує мене! Це якісь маріонет-
ки, всі на один копил. Мене аж 
нудить від розваг, коштовнос-
тей, виїздів, товариства, від уся-
ких розкошів.

 – А мені завжди здавало-
ся,- нерішуче мовив юнак, – що 
гроші – річ приємна.

 – Зрозуміло, приємно жити 
в достатку. Та коли у тебе стіль-
ки мільйонів, що... – Вона закін-
чила фразу розпачливим жес-
том. – Усе це страшенно од-
номанітно і скоро набридає. 
Катання, обіди, театри, бали, ве-
чори. І на всьому позолота над-
мірного багатства. Часом навіть 
дзенькіт льоду в моєму келиху з 
шампанським дратує мене до 
божевілля.

Містер Паркенстекер, зда-
валося, слухав її дуже зацікав-
лено.

 – Я завжди любив, – ска-
зав він, – читати і слухати про 
життя багатіїв і великосвітсько-
го товариства. Мабуть, я трош-
ки сноб. Але я люблю мати точ-
не уявлення про все, і, знаєте, 
мені завжди здавалося, що не 
лід кладуть у шампанське, а на-
впаки, пляшку з шампанським 
ставлять у лід.

Дівчина засміялась мелодій-
ним сміхом – його зауваження, 
очевидно, неабияк її потішило.

 – Річ у тому, – пояснила вона 
поблажливо, – що ми, люди за-
можного класу, часто розважа-
ємось тим, що порушуємо за-
гальновизнані норми. Нині мод-
но класти лід у шампанське. Це 
дивацтво ввійшло у звичай піс-
ля обіду в Уолдорфі, даного на 
честь якогось татарського кня-
зя. Але скоро, мабуть, вигада-
ють і ще щось. Ну от, наприклад, 
на цьому тижні на званому обіді 
на Медісон-авеню біля кожно-
го прибору поклали зелену за-
мшеву рукавичку, яку всі наді-
вали, коли їли оливки.

 – Тепер я бачу, – смирен-
но згодився молодик, – що всі 
ці тонкощі, всі розваги інтимних 
кл високого товариства нам, 
простим людям, невідомі.

 – Іноді, – вела дівчина далі, 
легеньким кивком голови при-
йнявши його слова про необіз-
наність із життям високого то-
вариства, – іноді мені спадає 
на думку, що якби я могла поко-
хати, то тільки чоловіка, нижчо-

го за мене своїм суспільним ста-
новищем. Трударя, а не неробу. 
Але, безперечно, вимоги кас-
товості й багатства виявляться 
сильніші за мої нахили. Зараз 
мені докучають двоє. Один – ні-
мецький можновладний герцог. 
Кажуть, ніби такої буйної вдачі і 
такий жорстокий, що довів свою 
жінку до божевілля. Другий пре-
тендент – англійський маркіз, 
такий бундючний та користо-
любний, що я, мабуть, віддам 
перевагу жорстокості герцога. 
Але нащо я все це вам розка-
зую, містере Покенстекер?

 – Паркенстекер, – ледь 
чутно поправив юнак. – Ви не 
уявляєте собі, як я ціню ваше 
довір'я.

Дівчина подивилась на ньо-
го холодним, байдужим погля-
дом, що недвозначно підкрес-
лив різницю в їхньому суспіль-
ному становищі.

 – Яка у вас професія, міс-
тере Паркенстекер? – спитала 
вона.

 – О, дуже скромна. Але я 
маю надію досягти дечого в 
житті. Скажіть, ви не жартува-
ли, коли говорили, що могли б 
покохати чоловіка, становищем 
нижчого за вас?

 – Звичайно, я говорила сер-
йозно, але ж я сказала «могла 
б», а тут, ви ж бачите, і великий 
герцог, і маркіз. Певна річ, ніяка 
професія не видалась би мені 
скромною, аби сама людина 
дуже мені подобалась.

 – Я працюю в ресторані, – 
оповістив містер Паркенстекер.

Дівчина трохи здригнулась.
 – Але ж ви не офіціант? – 

спитала вона майже з благан-
ням у голосі. – Звісно, будь-яка 
праця благородна, тільки розу-
мієте, особисте обслуговуван-
ня, лакеї і...

 – Ні, я не офіціант, я касир 
у... – Навпроти, на вулиці, що тя-
глася по другий бік парку, яскра-
во сяяла електричними лампоч-
ками вивіска «Ресторан». – Он 
бачите, у тому ресторані.

Дівчина глянула на малень-
кий годинник на браслеті тонкої 
роботи й поспішно підвелася. 
Вона сунула свою книжку у гар-
неньку сумочку, що висіла біля 
пояса й була трохи замала для 
книжки.

 – А чого ж ви зараз не на ро-
боті? – спитала дівчина.

 – Сьогодні я працюю в ніч-
ній зміні, – відповів молодик, – 
у мене ще є вільна година. Але ж 
це не остання наша зустріч? Чи 
можу я сподіватись побачитися 
з вами?

 – Не знаю. Можливо. Але 
навряд, щоб мені захотілося 
приїхати сюди ще раз. Ну, я по-
спішаю. Сьогодні треба бути на 
званому обіді, потім ложа в теа-
трі... ах, знову те саме. Ви, може, 
помітили на розі біля парку бі-
лий автомобіль?

– З червоними колесами? – 
спитав хлопець, замислено на-
супивши брови.

 – Так. Я завжди їжджу в 
цьому авто. П'єр зараз чекає на 
мене біля входу. Він певен, що я 
купую щось у магазині по той бік 
парку. Уявляєте, яка це неволя, 
а не життя, коли доводиться об-
дурювати навіть власного шо-
фера? До побачення.

 – Вже зовсім темно, – ска-
зав містер Паркенстекер, – а в 
парку вештається стільки вся-
ких нахаб. Дозвольте мені про-
вести...

 – Якщо ви хоч трохи зважа-
єте на мої бажання, – твердо 
відказала дівчина, – то сидіти-
мете на цій лаві ще хвилин де-
сять після того, як я піду. Не те 
що я вам не довіряю, але ви ж, 
мабуть, знаєте, що на автомобі-
лях звичайно ставлять моногра-
му власника... Ну, ще раз до по-
бачення.

Швидкою ходою, проте з гід-
ністю вона рушила темною але-
єю. Молодий чоловік дивився 
вслід її граціозній постаті; Ось 
вона вийшла з парку на тротуар 
і пішла до рогу, де стояв автомо-
біль. Тоді він, не вагаючись, по-
зрадницькому почав скрадати-
ся поміж дерев і кущів парку, 
назирці за дівчиною, йдучи па-
ралельно по вулиці, якою йшла 
вона.

Дійшовши до рогу, дівчи-
на обернулась, мимохідь гляну-
ла на автомобіль і, поминувши 
його, перетнула вулицю. Під за-
хистом кеба, що стояв біля пар-
ку, хлопець спокійно стежив за 
кожним її рухом. Пройшовши 
трохи протилежним тротуаром, 
вона ввійшла в ресторан з ся-
ючою вивіскою. Це був один з 
тих ресторанів, де все блищить, 
де все пофарбовано білою фар-
бою, де всюди скло і де можна 
дешево й шикарно пообідати. 
Дівчина пройшла через увесь 
зал і зникла десь у глибині рес-
торану, звідки невдовзі повер-
нулась, але вже без капелюшка 
й вуалетки.

Каса ресторану містилась 
одразу ж біля скляних вхідних 
дверей. Руда дівчина, що сиді-
ла за нею, встала з табурета й 
значуще подивилась на годин-
ник. Дівчина в сірій сукні сіла на 
її місце.

Молодик засунув руки в ки-
шені й повільно пішов назад. На 
розі він зачепив ногою малень-
ку книжку, що валялася на зем-
лі. По яскравому малюнку він 
упізнав книжку, яку читала ді-
вчина в сірому. Неуважно під-
няв її і побачив, що то були «Нові 
казки Шахерезади» Стівенсона. 
Хлопець кинув її в траву і трохи 
постояв у нерішучості. Потім сів 
у білий автомобіль з червоними 
колесами, відкинувся на подуш-
ки і сказав шоферові троє слів:

 – До клубу, Анрі.

О. Генрі – це псевдонім, під 
яким писав Вільям Сідней Портер 
(1862 – 1910). класик американ-
ської і світової літератури, блис-
кучий майстер новели. Його тво-
рами, сповненими психологізму, 
гуманності, гумору, вже друге 
століття захоплюються мільйони 
читачів світу. 

Наша газета друкувала де-
тальну розповідь про письменни-
ка в № 14. Також кілька його опо-
відань (вказуємо їх назви і номе-
ри газети): «Останній листок», № 
14; «Дари волхвів», № 25; «Вина-

рня і троянда», № 63; «Кімната на горищі», №74; «Фараон і хорал», № 91; 
«Дороги долі», №№ 115 – 117. Ці оповідання в гарних українських пере-
кладах ви можете прочитати на сайті нашої газети. 

Друкуємо ще одне оповідання письменника. Воно з його книги «Го-
лос великого міста»» (1908), що входить до нью-йоркського циклу творів 
автора. Саме в Нью-Йорку у свої останні роки жив і творив письменник. 

О. Генрі

Поки чекає 
автомобіль
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У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Навколо самодос тат-

ніх чоловіків достатньо жі-
нок, а навколо самодостатніх 
жінок достатньо самотності.

 Якщо не можеш ви-
рішити проблему, створи 
іншу, яка скасує першу.

 Гарно мовчати важ-
че, ніж гарно казати.

 Якщо ти відбився від 
отари, ти не перестав бути 
бараном.

 Є люди великі зда-
леку і маленькі зблизька.

Було колись...
Королева Великобри-

танії Вікторія, яка була на 
троні з 1837 по 1901 рік, 
серед інших весільних по-
дарунків отримала шматок 
сиру, який важив півтонни, 
а діаметром був три метри.

У 2010 році в мери міс-
та Рейк’явіка, столиці Іс-
ландії, балотувався комік, 
письменник і музикант Йон 
Гнарр. Він створив «Кра-
щу партію», яка представ-
ляла анархо-сюрреалістів. 
У передвиборчій кампанії 
партія заявляла про себе, 
як відкрито корумпова-
на. Дали багато обіцянок 
(в тому числі і гумористич-
них), але із застереженням, 
що виконувати обіцянки 
не будуть. І на превеликий 
подив, саме «Краща пар-
тія» отримала 34,7% голо-
сів виборців, і Йон Гнарр 
на 4 роки став мером 
Рейк’явіка.

Час був у країні кри-
зовий, але «Краща партія» 
впоралася: були повністю 
реструктуровані фінанси 
міста, споруджено багато 
кілометрів велодоріжок, від-
булася реорганізація шкіл, 
потік туристів виріс на 20%.

Куточок 
гумору

Жартома і всерйоз
Осіння депресія – це 

коли хочеться додому і під 
ковдру, хоча ти вже вдома 
під ковдрою.

☺ ☺ ☺
Найпростіший спосіб 

навчитися мовчати – це 
припинити матюкатися.

☺ ☺ ☺
Одні лазять у холодиль-

ник за продуктами, інші – 
помріяти.

☺ ☺ ☺
Дипломатія – це мис-

тецтво надурити таким чи-
ном, щоб тобі не натовкли 
пику.

☺ ☺ ☺
Щоб на тебе не спусти-

ли всіх собак, не треба ба-
гато гавкати.

☺ ☺ ☺
Якщо жінка перед вами 

роздягається, то потім їй ві-
чно буде «нічого вдягти».

☺ ☺ ☺
Найважче взяти себе в 

руки, коли у тебе в руках чи-
їсь жіночі груди.

Корисні порадиКорисні поради

 Приблизно 70 відсотків Землі вкрито водою. 
Тільки 1 відсоток з цієї води придатний для пиття.

 Бразильський водоспад Ігуасу на 20 метрів 
вище і в чотири рази ширше знаменитого Ніагарсько-
го водоспаду.

 Найвище дерево планети – евкаліпт, рекордний 
екземпляр якого має висоту152 метри, а звичайні де-
рева сягають 100 – 110 метрів. 

 Найтовстіша рослина – баобаб, він досягає діа-
метра до 15 метрів і близько 40 метрів у обхваті.

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). 

Догляд за ванною
Покриті емаллю ванни мають властивість жов-

тіти, але не бажано чистити такі поверхні порошками 
або засобами, що містять кислоти. Щоб не пошкодити 
емаль, краще чистити ванну сіллю з оцтом.

Плями з дзеркал і скла усуває міцний роз-
чин оцту (одна столова ложка оцтової есенції на одну 
склянку води).

Непотрібні наклейки на склі та дзеркалах мож-
на усунути, змастивши їх майонезом, згодом видалити 
м’яким шпателем.

З книги рекордів Гіннесса
Через Атлантичний океан – на човні. З грудня 

1969 до липня 1970 року Сідней Гендерс (Великобрита-
нія) пройшов на веслах з Лас-Пальмаса (Канарські ост-
рови) до острова Антігуа (Вест-Індія), подолавши відстань 
в 6115 км за 73 дні 8 год.

Блискавка вдарила 7 разів. Рой Салліван працю-
вав доглядачем у американському Національному парку 
Шенандоа. В період з 1942 по 1977 рік у нього 7 разів 
потрапила блискавка. Салліван з дитинства притягував 
блискавку, він зізнався, що коли косив траву з батьком, 
блискавка вдарила прямо в його косу.

Неправильно Правильно
Ставити під удар Наражати на небезпеку

Ставити завданням Ставити за мету

Станом на 4 травня За станом на 4 травня

Старий друг Давній друг

Старший брата Старший за брата

Старший по віку Старший віком (за віком)

Це Серьожа Півторацький, онук редактора нашої 
газети, тобто мене. Він – молодший з двох діток моєї 
другої за старшинством доньки Тетяни,  яка уже не 
Антоненко, а Півторацька, по чоловіку Сергію.  Він 
–  військовий-контрактник Збройних Сил України, 
учасник бойових дій, кілька років воював на Донба-
сі. Мешкають у Чернігові. Старший синок Сашко на-
родився 24 серпня,  на День Незалежності, торік 
йому виповнилося 10 років.  А Серьожі рівно 10 буде 
за тиждень, 11 листопада. Він учень 4 класу школи 
№ 4, що на Лісковиці. Вітаю його з днем народжен-
ня, як і всю цю дружну родину. Інше фото, з батька-
ми,  зроблено понад 9 років тому, коли братики були 
ще зовсім маленькі. А це новіше їхнє фото, з мамою,  
на Чернігівському Валу. Вони мешкають поруч і дуже 
люблять тут гуляти. 

Редактор газети.

У Гонконзі запустили 
автобусний тур для сну
Така ідея виникла через те, що втомлені паса-

жири часто засинають у громадському транспор-
ті. «Сонна» подорож триває 5 годин. Протяжність 
маршруту складає 76 кілометрів. Поїздка відбу-
вається на звичайному двоповерховому авто-
бусі, який зупиняється у мальовничих місцинах, 
щоб пасажири, які вже виспалися, могли зроби-
ти фото.

Квитки коштують від 13 до 51 долара на люди-
ну, залежно від того, чи місця на верхній чи ниж-
ній палубі.

Перший рейс виконали 16 жовтня. В автобусі 
пасажирам пропонували маски для сну і вушні за-
тички. Деякі принесли з собою власну ковдру, кап-
ці й дорожню подушку.

Дослідження показало, що 4 з 10 дорослих у 
Гонконзі страждають від безсоння – це приблиз-
но 2,2 мільйона людей. 

Кафе зі знижками 
для негарних людей

У Логроньо (автономне співтовариство Ріоха 
в Іспанії) є звичайне на вигляд кафе під назвою 
Avenida 55. Якось господареві закладу спало на 
думку робити знижку всім «негарним відвідува-
чам». Поголос про нову акцію швидко поширився 
містом. І коли в Avenida 55 вирішили відзначити 
День некрасивої людини з розіграшем пива та за-
кусок, у кафе з'явилися 400 людей, які вважають 
себе негарними. 

Такий успіх окрилив власник. І тепер він про-
думує нові методи привернути увагу до закладу.

Школярок поставили 
навколішки й виміряли 

довжину спідниць
Інцидент трапився в Австралії. Групу 

учениць 8 класу змусили стати на коліна і 
виміряли їм довжину спідниць. Школярі і 
їхні батьки були обурені, назвавши це при-
низливим і застарілим.

Одна з дівчаток розповіла, що вчитель 
повідомив, що короткі спідниці «відволіка-
ють» вчителів-чоловіків і учнів.

Директор школи підтвердив, що інци-
дент дійсно був. І додав, що був украй роз-
чарований та після інциденту розіслав 
сім'ям листи із вибаченнями.

Ця середня школа Marist Regional 
College – частина мережі католицьких 
старших середніх шкіл в Австралії. Там на-
вчають і хлопчиків, і дівчаток, але зберіга-
ють сильний акцент на релігію. Щодо фор-
ми і зовнішнього вигляду, то в школі вва-
жають, що сукні та спідниці для дівчаток 
мають бути «відповідної довжини». Втім, ця 
дозволена довжина не така вже й задовга: 
дозволяється носити сукню чи спідницю на 
одну долоню вище коліна. І лише ті, що ко-
ротші, необхідно «коригувати».

Канадець забув про
 лотерейний квиток, 

а потім виграв на нього 
16 мільйонів доларів

Канадець Джері Нот купив лотерейний 
квиток і забув про нього на 2 місяці. Джер-
рі знайшов його в портмоне, коли був на 
весіллі своєї дочки. Тоді він звернувся в 
магазин, щоб перевірити результати розі-
грашу. Виявилось, що він виграв 20 міль-
йонів канадських доларів (16,2 мільйона 
доларів США).

Джеррі планує витратити виграш ро-
зумно: інвестувати гроші у власну справу 
– побудувати кілька котеджів разом з бра-
том, і відкрити оздоровчий центр або біз-
нес по організації відпочинку посеред при-
роди.


