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Тільки факти

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

86514

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!

Кримінальні справи проти Порошенка за звину-
ваченням у державній зраді та сприянні тероризму.

Генеральна прокуратура 20 грудня направила п'ятому 
президентові України Петру Порошенку підозру в держав-
ній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у 
справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Нарешті завершено слідство по заволодінню 
Межигір̀ ям.

Національне антикорупційне бюро завершило розсліду-
вання про незаконне заволодіння державною резиденцією 
«Межигір’я» колишнім президентом Віктором Януковичем та 
його сином Олександром.

Справа по здачі Криму, щодо Аксьонова і По-
клонської, – в суді.

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт 
проти «голови» окупованого Криму Сергія Аксьонова та екс-
прокурора автономії Наталії Поклонської за підозрою у дер-
жзраді. Їх та ще п’ятьох посадових осіб звинувачують у пося-
ганні на територіальну цілісність України; діях, спрямованих 
на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади.

В Росії суд постановив ліквідувати історико-про-
світницьке товариство «Меморіал».

У Білорусі визнали «екстремістською» інформа-
ційну продукцію правозахисного центру «Весна».

Німеччина відключила три з останніх шести 
атомних електростанцій.

Детальніше — на стор. 4, 7. 

Триває передплата 
на нашу газету на 2022 рік

Дорогі українці!
За декілька хвилин настане новий 

рік.
Традиційно в цей вечір всі збира-

ються за столом усією родиною, кли-
чуть гостей, дивляться новорічне при-
вітання Президента, а президенти спо-
чатку трішки жаліються, потім трішки 
більше виправдовуються, але загалом 
хваляться про те, що було зроблено.

Але цей рік – він особливий. Рік 
30-річчя нашої незалежності. І тому 
цьогоріч буде інакше.

Ну, хвалитися я теж буду, але трішки 
пізніше. Застілля ніхто не скасовує, без 
цього у нас в Україні ніяк, але головне – 
я буду говорити не про те, що було зро-
блено, а про тих, хто це зробив. І не тіль-
ки цього року. А хто весь час незалеж-
ності будує і творить Україну. Наші люди. 
Звичайні громадяни. Хоча ні. Наші над-
звичайні люди і громадяни України!

Ті, хто для порятунку одного немов-
ляти здіймаються в небо, щоб на землі 
пролунало одне «дякую». Ті, хто здіймає 
в небо «Мрію», щоб доставити вакци-
ну в десятки країн, аби на планеті про-
лунали мільйони thanks, danke, merci, 
gracias.

Ті, хто щодня спускається під землю, 
аби нам було світло й тепло. 

Ті, хто щодня працює на землі, аби 
нам було ситно і смачно.

Ті, хто плавить метал, і ті, хто буду-
ють з нього мости, що єднають нас, єд-
нають Україну.

Наші вчителі. Хто став її героєм, де-
сятки років навчаючи діточок законів 
фізики.

І ті, хто попри всі закони фізики ба-
гато років щоранку долають пішки кіло-
метри до школи у звичайному карпат-
ському селі. 

Ті, хто навчають дітей з інвалідніс-
тю, аби у них не було перешкод і вони не 
відчували себе гіршими від інших.

І той, хто не бачить перешкод і стає 
найкращим! Абсолютним 10-разовим 
паралімпійським чемпіоном!

Це всі наші спортсмени. Ті, хто на 
всіх континентах планети доводив: 
українці стрибають вище, плавають 
швидше, стріляють влучніше і є сильні-
шими за інших, за будь-кого.

Ті, хто підіймав угору наш прапор і 
підіймався на п’єдестал у променях сла-
ви. І ті, хто весь цей час стоять у тіні. Це 
твій перший тренер. Хто із самого ди-
тинства казав тобі «терпи», «вставай», 
«через не можу», «ще трохи», «до кінця», 
«і ти будеш чемпіоном»! Щоб колись ска-
зати: «От бачиш! А я ж говорив тобі».

Ті, хто цьогоріч зробили мільйони 
щеплень.

Ті, хто вперше зробили унікальні 
операції з трансплантації печінки, ле-
гень, серця. І завдяки кому хтось знову 
може жити, знову дихати і знову любити.

Ті, хто не робить унікальних опера-
цій, але є прикладом для сотень, абсо-
лютно всіх медиків. Хто працює 20 ро-
ків медсестрою в дитячій поліклініці й 
20 років каже: «Це не боляче, як кома-
рик укусить. Ти точно одужаєш». А цьо-
горіч каже дорослим: «Так, я теж вакци-
нувалася, це безпечно».

І лікарі. Наші лікарі, які залишили-
ся на сході нашої держави, залишилися 
вірними клятві Гіппократа, і коли в усій 
лікарні їх залишилося четверо, вони під 
обстрілами зробили сотні важливих 
операцій.

Та, хто всі ці 30 років у декреті. І є 
мамою для 19 діточок.

І дівчина, яка після смерті батьків 
стала мамою для десяти братів і сестер.

І наші діти, які перемагають на між-
народних олімпіадах і конкурсах. Чиї 
малюнки прикрасять унікальний кос-
мічний апарат, що вивчатиме Юпітер.

І звичайна дівчинка, чия відвага 
врятувала чотирьох братиків і сестри-
чок.

І той, чия небайдужість врятува-
ла півтори тисячі людей, і в їхніх жилах 
тече його донорська кров.

Ті, хто малює, хто співає, хто танцює 
і хто пише для України романи, пише ві-
рші.

Ті, завдяки кому є українська куль-
тура.

І ті, хто робить винаходи й відкрит-
тя. Ті, завдяки кому є українська наука.

Ті, xто щоранку везуть Україну на 
роботу трамваєм, тролейбусом, у ме-
тро. Це наші водії. Звичайні люди.

Ті, xто прокидається першим, хто ля-
гає останнім, xто не спить усю ніч. Навіть 
у новорічну ніч. У пожежних частинах, у 
лікарнях, поліцейських відділеннях, на 
Південному полюсі, на нашому кордоні, 
на фронті. І всі, хто зараз на чергуванні. 
Аби ми з вами могли бути тут, за столом. 
Всі, кому ми щиро дякуємо!

Ті, хто сім років тому втратив свій 
дім на українському Донбасі. Але не 
втратив свій дух і підкорив сім найви-
щих вершин на семи континентах, став-
ши першою жінкою в Україні, яка це 
зробила.

І ті, хто не втратили гідності й гово-
рили правду в Криму, за що втратили 
свободу. Та їхні рідні, хто не втрачає на-
дії, що вони повернуться додому.

Це й ті, кого ми не забудемо. Ті, кого 
з нами вже, на жаль, немає.

І ті, завдяки кому ми досі є. Ті, хто 
захищає Україну. З 2014 року й до сьо-
годнішнього дня. Зберігаючи вірність 
присязі, за обов’язком служби. І від-

чуваючи поклик серця, з доброї волі. 
Захисники та захисниці України. Герої 
України, які вісім років боронять наші 
кордони, захищають їх на суші, у воді, в 
повітрі, на передовій, у тилу ворога, че-
рез снайперський приціл, представни-
ки різних родів військ і єдиного козаць-
кого роду.

Як і всі громадяни України! Відваж-
ні та відповідальні. Неординарні та не-
байдужі. Волелюбні й дуже працелюбні.

Мільйони вас, що разом є одним ве-
ликим «ми».

Настільки великим, що у світі немає 
будівлі, де можна було б зібрати всіх.

Тож лише частинка наших великих 
громадян України сьогодні перебуває 
тут. Нарешті вас побачать усі. Нарешті 
Україна познайомилась між собою. На-
решті я можу особисто сказати всім 
вам, кожному, кожній – дякую!

Новий рік – свято, коли вся родина 
за одним столом. А сьогодні – уся краї-
на за одним столом!

Ми прожили цей рік разом. І прово-
димо його разом. Цей рік був різним, 
і були речі, які хотілося б забути. Але 
були ті, що в колі рідних та близьких хо-
четься пригадати.

Як круто виступали наші спортсме-
ни на змаганнях по всьому світу! І на ди-
ванах по всій країні виступали сльози у 
нас на очах!

Як ми раділи кожній медалі наших 
олімпійців! Здається, здобували кож-
ну медаль разом. Бігли поруч з ними, 
перепливали басейни й боролися ра-
зом з Беленюком. Як усі жартували, 
що вперше політик і народний депу-
тат не вивозить, а привозить золото в 
Україну!

А як ми вболівали за наших пара-
лімпійців! 98 медалей… 98 медалей 
кажуть про одне – вони не люди з інва-
лідністю, а вони – герої з надможливос-
тями!

А як ми билися разом з Усиком про-
ти Джошуа. Чотири пояси. Абсолютний 
чемпіон світу.

А як ми вболівали за нашу збір-
ну з футболу на Євро! Вона об’єднала 
нас усіх і зробила щасливими 
наших виробників заспокій-
ливого.

Новорічне привітання Президента України 
Володимира Зеленського З Новим 2022 роком 

і Різдвом Христовим!
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Бліц-інформ
Рекордний врожай: 
майже 6,3 мільйона 
тонн зернових
Вперше в області подолано шестиміль-

йонну позначку з валового збору зернових 
та зернобобових культур.

У порівнянні з 2020 роком роком зібра-
но збіжжя на 900 тисяч тонн більше. Серед-
ня урожайність – 75 центнерів з гектара, на 
понад 9 ц більше показника 2020 року.

Також у 2021 році найбільші в історії 
Чернігівщини намолоти пшениці (понад 940 
тисяч тонн) та кукурудзи (близько 5,1 міль-
йона тонн).

Зафіксовані й рекордні врожайності 
пшениці й жита – 49 та 39 ц/га відповідно. 
Крім того, аграрії зібрали рекордні 740 ти-
сяч тонн соняшнику, за врожайності понад 
30 ц/га.

Коштом Державного 
фонду регіонального 
розвитку реалізується 
сім проєктів
Комісія при облдержадміністрації з 

оцінки та попереднього конкурсного відбо-
ру інвестиційних програм та проєктів регіо-
нального розвитку 30 грудня визначила такі 
об`єкти. Три з них перехідні (Григорівська 
школа Бахмацької громади, гімназія імені 
Васильченка в Ічні та кінотеатр імені Щорса 
з пристосуванням під Хаб соцпартнерства 
та інституційного розвитку). Нові об`єкти – 
стадіон у Коропі, дитячі садочки у селі Ко-
бижча Бобровицької ТГ та в Чернігові, ста-
ровинна Поштова станція в обласному цен-
трі, яку переобладнують під Музей міста.

Залишок коштів не дозволяє профі-
нансувати роботи у Борзнянській школі ім. 
Христини Алчевської. Однак, навчальний 
заклад входить до переліку програми Вели-
ке будівництво-2022.

На ремонтні та реставраційні роботи з 
Державного фонду регіонального розвитку 
у 2022 році для області передбачено понад 
97 мільйонів гривень. Ще 24 мільйони дода-
дуть громади.

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

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

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

«Спільна спадщина»: 
українсько-польська 
ініціатива
Вона презентована під час міжнарод-

ної конференції Десяті «Розумовські зустрі-
чі» бурмістром гміни Бжостек Підкарпат-
ського воєводства Польщі Войцехом Стані-
шевським та директором Чернігівського ре-
гіонального центру підвищення кваліфікації 
Володимиром Бойком. Реалізовуватиметь-
ся вона у 2022 р. партнерськими гмінами 
Підкарпаття (Бжостек, Жиракув, Пільзно) та 
громадами Чернігівщини (Батуринська, Мен-
ська, Сосницька, Плисківська). Йдеться про 
організацію та проведення конкурсу серед 
учнів щодо знання спільного періоду укра-
їнсько-польської історії, а саме – з часу за-
снування Речі Посполитої в 1569 р. до її за-
непаду в 1795 р. Умови передбачають відбір 
учасників на основі вивчення рівня знань, 
формування представництв громад та гмін, 
їх підготовку, проведення фінальної частини 
в школі Седлісках-Богуш (гміна Бжостек).

Конкурс спрямований на розвиток до-
брих відносин обох народів за допомогою 
знайомства української та польської шкіль-
ної молоді. Методичний супровід здійснюва-
тимуть Ніжинський та Жешувський держав-
ні університети.

22 грудня восьма сесія обласної ради 
восьмого скликання ухвалила бюджет облас-
ті на 2022 рік. 

Встановлено загальний розмір доходів, 
з урахуванням міжбюджетних трансфертів, у 
сумі 2 985657,1 тис. грн, у тому числі: загаль-
ного фонду – 1 995045,3 тис. грн, спеціально-
го фонду – 990611,8 тис. грн.

924 327,5 тис. грн буде спрямовано на 
утримання установ освіти.

На сферу охорони здоров'я заплановано 
272713,9 тис. грн, а саме:

130651,1 тис. грн – на підтримку ко-
мунальних некомерційних підприємств, які 
уклали договори з Національною службою 
здоров'я України;

71 081,0 тис. грн – на підтримку комуналь-
них некомерційних підприємств, які не уклали 
договори з НСЗУ, зокрема на фінансування бу-
динку дитини «Надія», обласного центру крові, 
обласного центру медико-соціальної експер-
тизи, обласної бази спеціального медичного 
постачання, спеціальних закладів з надання 

психіатричної допомоги тощо;
9 274,6 тис. грн – на підтримку дитячих са-

наторіїв «Пролісок» та «Зелений гай».
На утримання установ соціального забез-

печення та фінансування регіональних про-
грам соціального захисту населення спрямо-
вано 310 567,3 тис. грн. Зокрема, на утриман-
ня будинків-інтернатів для літніх людей, осіб з 
інвалідністю та будинку-інтернату для дітей з 
вадами фізичного та розумового розвитку, об-
ласного центру реабілітації дітей з інвалідніс-
тю «Відродження», обласного центру соціаль-
них служб та обласного соціального гуртожит-
ку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування.

На галузь культури – 170 951,3 тис. грн, що 
на 5,8% менше очікуваних видатків 2021 року. 
Таке зменшення потребує ефективного та ра-
ціонального використання бюджетних коштів.

У числі видатків також закладено кошти 
на ЗМІ, фізичну культуру і спорт, будівництво 
та регіональний розвиток, транспортну інфра-
структуру, сільське і лісове господарство, охо-

рону навколишнього середовища, інші сфери 
та заходи.

Прийнято Програму економічного і со-
ціального розвитку Чернігівської області на 
2022 рік.

Дискусію на сесії, зокрема, викликали пи-
тання фінансової підтримки територіальних 
громад області та наповнення обласного бю-
джету. Зокрема, підтримано рішення, згідно з 
яким дочірні підприємства комунального під-
приємства «Чернігівоблагроліс» обласної ради 
щоквартально направлятимуть 40% чистого 
прибутку в якості матеріальної допомоги до 
бюджетів територіальних громад, пропорційно 
до їх кількості на територіях районів, за місцем 
діяльності.

Низка рішень сесії стосуються спільної 
власності територіальних громад області, роз-
поділу орендної плати, затвердження видат-
ків обласного фонду охорони навколишньо-
го середовища, надання дозволів, регулюють 
майнові, земельні, орендні відносини та інші 
сфери.

На 13 сесії Чернігівської 
міської ради прийнятий бюджет 
міської територіальної громади 
на 2022 рік. 

Загальний обсяг доходів до 
загального та спеціального фон-
дів бюджету, включаючи міжбю-
джетні трансферти, – 3,4 млрд 
грн. В цілому це на 15,3% або 
381,3 млн грн більше, ніж у 2021 
році.

Також у проєкті бюджету 
враховані міжбюджетні транс-
ферти. Зокрема, освітня субвен-
ція – 558,8 млн грн, яка збільшу-
ється на 11,4%.

Власні та закріплені надхо-
дження загального фонду бю-
джету (без офіційних трансфер-
тів) складуть 2,777 млрд грн. 
Основним показником, як за-
вжди, є податок та збір на дохо-
ди фізичних осіб – 61,4% від за-
гального обсягу надходжень (1,7 
млрд грн). 

Суттєвим наповненням місь-
кого бюджету є надходження ак-
цизного податку: передбачаєть-
ся збільшення його надходжень 
до 231,8 млн грн.

Місцевих податків та зборів 
планується мобілізувати до бю-
джету 737 млн грн, що на 9,6% 
більше ніж минулого періоду. Ле-
вову частку буде складати, зо-
крема, єдиний податок, який 
збільшується на 8,3%, і плата 
за землю, яка збільшиться на 
11,6%. Це збільшення відбудеть-
ся у зв’язку зі зменшенням кіль-
кості юридичних осіб, яким буде 

надана пільга на сплату податку 
на землю. Така пільга скасована 
всім органам державної влади, 
органам місцевого самовряду-
вання, а також усім установам, 
які утримуються за рахунок ко-
штів державного та місцевого 
бюджетів.

Видаткова частина бюджету 
складе 3 мільярди 428,6 мільйо-
на гривень. 43,2% складає опла-
та праці працівників бюджетних 
установ з нарахуваннями на неї. 
І лише шоста частина – капіталь-
ні видатки, які спрямовані на 
розвиток міста.

Забезпечено в повному об-
сязі видатки на оплату праці, 
енергоносії та всі інші захище-
ні статті витрат. Збережено всі 
доплати, надбавки працівни-
кам бюджетних установ на рівні 
2021 року.

Освіта. Видатки галузі скла-
дуть 1 млрд 554 млн грн. Зокре-
ма, за рахунок освітньої суб-
венції з державного бюджету – 
558,8 млн грн. В цілому видатки 
в порівнянні з 2021 роком збіль-
шуються на 10,5%. 

Охорона здоров’я. Видатки 
заплановані в сумі 166 мільйо-
нів гривень. На фінансування ко-
мунальних послуг та енергоно-
сіїв спрямовано 76 млн грн. За 
рахунок бюджету міста йде фі-
нансування послуг, які не фінан-
суються Національною службою 
здоров’я України.

Культура та туризм. Загаль-
ний обсяг фінансування складе 

177 млн грн. Зокрема, перед-
бачається 30 мільйонів гривень 
на створення Центру історії міс-
та. Під музей іде реставрація 
пам’ятки архітектури «Поштова 
станція губернського казначей-
ства» на Валу. На неї виділено на 
рік 18 млн грн.

Спорт і молодь. В цілому пе-
редбачається 90,4 млн грн. Зо-
крема, додатковий обсяг фінан-
сів для зарплати по галузі, про-
ведення капітального ремонту 
Центру спортивної боротьби на 
Валу.

Житлово-комунальне гос-
подарство. Передбачено від-
шкодування різниці в тарифах 
за послуги, надані населенню, 
– на 206,7 млн.

Якщо не враховувати це від-
шкодування, то в цілому видат-
ки на житлово-комунальне гос-
подарство зменшуються, бо по-
трібно забезпечити захищені 
статті видатків, а вони значно 
зростають – як зарплата, так і 
енергоносії. Зменшені й видат-
ки на дорожнє господарство. Зо-
крема, на поточний ремонт доріг 
передбачається спрямувати 237 
млн грн, капітальний ремонт ву-
лично-дорожньої мережі – 45,9 
млн грн.

Транспорт. На фінансуван-
ня передбачається 137 млн гри-
вень, що на 18% більше ніж у 
2021 році. Зокрема, 82,6 млн 
грн закладаються на компенса-
цію за перевезення пільгових 
категорій громадян.

На забезпечення міської 
програми розвитку електро-
транспорту передбачається 33,5 
млн грн, зокрема планується 
придбати 5 тролейбусів, також 
проведення ремонтів кабельних 
ліній, контактної мережі.

Окремі цільові міські про-
грами. Незважаючи на всі фі-
нансові обмеження, плануєть-
ся продовження реалізації всіх 
важливих міських цільових про-
грам. Зокрема: підтримки наро-
джуваності, надання соціальних 
послуг, продовження молодіжно-
го житлового кредитування, по-
ліпшення гігієнічних умов у закла-
дах освіти, розвитку освіти та під-
тримки громадських організацій.

Громадський бюджет. Та-
кож продовжується на цей рік 
реалізація громадського бюдже-
ту. Визначено 21 проєкт-перемо-
жець, в цілому 18 млн буде спря-
мовано на цю програму.

Державна Програма підтримки енер-
гомодернізації багатоквартирних будинків 
«ЕНЕРГОДІМ» поширюється по всій терито-
рії України. Заявки розглядає та кошти виді-
ляє Державна установа «Фонд енергоефек-
тивності». Вдалі приклади участі в програмі 
є на Чернігівщині. Про це під час прес-туру 
до Прилук повідомив перший заступник Мі-
ністра розвитку громад та територій України 
Василь Лозинський.

 –З початку діяльності програми «Енерго-
дім» заявки на участь у ній подали понад 840 
ОСББ (Об`єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків). 678 проектів у роботі. Участь 
у програмі дає співвласникам багатоповерхі-
вок певні переваги. Головна з них – зменшен-
ня платежів за опалення. Це також покращен-
ня температури у приміщеннях

Результати у Прилуках вражають! Зокре-
ма, в ОСББ «Земська, 39» (Прилуки) зробили 
ось що: встановили індивідуальний тепловий 
пункт; замінили/теплоізолювали трубопро-
води системи внутрішнього теплопостачання 

в неопалювальних приміщеннях; теплоізолю-
вали трубопроводи системи гарячого водо-
постачання в неопалювальних приміщеннях; 
запровадили гідравлічне балансування сис-
теми опалення шляхом встановлення автома-
тичних клапанів; провели теплоізоляцію зо-
внішніх стін; замінили зовнішні двері, блоки 
віконних та блоки балконних дверних у при-
міщеннях (місцях) загального користування 
будівлі.

Загальна вартість цих робіт - понад 4 млн 
грн, а розмір залучених у рамках програми 
коштів - близько 3 млн грн. Річна економія – 
382,8 тис грн. У порівнянні з попередніми пе-
ріодами, жителі будинку вже сплачують на 45-
50% менше за опалення! 

Також учасники прес-туру завітали до 
ОСББ «Героїв авіаторів, 62» в м. Прилуки. Тут 
теж вже виконали подібні роботи по збере-
женню тепла. Вартість цього проекту – понад 
4,3 млн грн, «Фонд енергоефективності» від-
шкодовує понад 3 млн грн, внесок співвласни-
ків становить 1,3 млн грн. Мешканці вже від-

чули суттєву економію коштів на опалення. У 
цьому будинку індивідуальне опалення. Люди 
включають котли лише раз на добу приблизно 
на півгодини, і температура у квартирах ком-
фортна - близько 21 градусів.

Загалом від ОСББ Прилук надійшли 6 за-
явок на участь в програмі «Енергодім». За-
гальна вартість проектів – 26,3 млн грн. Сума 
грантів становитиме 18,4 млн грн. 

З початку дії програми «Енергодім» від 
ОСББ Чернігівської області надійшло 37 за-
явок. З них 35 отримали схвалення Фонду та 
відшкодування вартості попереднього енер-
гетичного аудиту. 21 ОСББ розробили про-
ектну документацію, 14 заявок вже схвалені 
Фондом.

Загальна очікувана вартість проектів, що 
будуть реалізовані на Чернігівщині найближ-
чим часом, – 337,6 млн грн. Сума грантів – 
233,2 млн грн. 

Вікторія СИДОРОВА
Медіа-центр «Моє місто».

30 – 50% економії за тепло – реальність! 
Успішні приклади енергомодернізації будинків журналісти побачили в Прилуках

Бюджет Чернігова на 2022 рік 

Обласний бюджет на 2022 рік – 
майже 3 мільярди гривень
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Бліц-інформ
Чернігів отримав 
обіцяні кошти 
за реконструкцію 
Валу
Реконструкція Валу, історичної 

частини древнього Чернігова, роз-
глядалася весною як один із перших 
об’єктів у межах проєкту «Велика Рес-
таврація». Проте поки тривала проце-
дура виділення коштів, реконструкцію 
було завершено коштом міського бю-
джету. Втім, обіцяні місту кошти для 
реконструкції Валу Чернігів отримав: 
Кабінет Міністрів своїм розпоряджен-
ням від 15 грудня виділив місту понад 
66 мільйонів гривень, 28 грудня вони 
надійшли..

Реконструйований Вал відкрили 
для містян та туристів до 30-ї річниці 
Незалежності України 24 серпня.

Понад 340 тисяч 
рецептів 
за програмою 
«Доступні ліки» 
погашено за рік
344,9 тис. рецептів на 418 лікар-

ських засоби за програмою «Доступні 
ліки» було погашено у 2021 р. на Чер-
нігівщині

Найбільше рецептів було для лі-
кування серцево-судинних захворю-
вань – 227,6 тис., цукрового діабету 
II типу – 58,2 тис.

Українці мають можливість без-
коштовно або з доплатою отримати 
лікарські засоби для лікування сер-
цево-судинних хвороб, діабету ІІ типу, 
бронхіальної астми, розладів психіки 
та поведінки, епілепсії, нецукрового 
діабету, профілактики інсультів та ін-
фарктів. 

«Доступні ліки» можна отримати 
лише за електронним рецептом. Па-
цієнт без мобільного телефону теж 
може отримати е-рецепт на «Доступні 
ліки». Після того, як лікар випише ре-
цепт, ви отримаєте смс із номером ре-
цепта і кодом підтвердження. Це до-
зволить, зазвичай, отримати «Доступ-
ні ліки» в найближчій аптеці.

Дивний кримінал
Суд розглянув матеріали слідства 

і виніс вирок колишньому главі одно-
го з районів області – за звинувачен-
ням у хабарництві. Суд визнав його 
винним, вирок – 5 років позбавлен-
ня волі. Але перед цим Вищий анти-
корупційний суд затвердив угоду про 
так зване «визнання винуватості» між 
прокурором та підсудним, мотивую-
чи це тим, що підсудний визнав свою 
вину і співпрацював зі слідством. По-
силаючись на це, суд, який виніс ви-
рок, ухвалив відкласти його виконан-
ня на іспитовий термін у 3 роки. Тобто 
реально посадовець не відправлений 
в ув̀ язнення, попри винесення йому 
судом вироку за серйозний службо-
вий злочин, яким є хабарництво.

В іншому районі області нещодав-
но місцевий посадовець, їдучи п`яним 
за кермом, збив на смерть велосипе-
диста. Тут кримінальна справа на ста-
дії слідства. Але характерно, що цей 
посадовець уже не раз був затрима-
ний п`яним за кермом авто, і тоді, як 
говориться, це «сходило з рук», лише 
тому, що не дійшло до трагедії. Але 
саме така безкарність врешті і дове-
ла до неї, загибелі людини.

Ще в одному районі також п`яний 
водій на своєму легковику збив жін-
ку, що їхала велосипедом: від травм 
вона загинула. Цього чоловіка полі-
ція швидко, того ж вечора, розшука-
ла, але він, будучи явно п`яним, відмо-
вився пройти медичне обстеження на 
алкоголь. Виявляється, можна і так? 

Безкоштовні курси української мови
Цей волонтерський проєкт БКУМ діє в Чернігові вже 6-й рік. Тре-

тій рік курси працюють при Центральній міській бібліотеці ім. М. Коцю-
бинського (вул. Кирпоноса, 22). Керівниця курсів – директорка міської 
центральної бібліотечної системи Людмила Зіневич. 

У бібліотеці, на курсах проводяться консультації до іспиту на визна-
чення рівня володіння державною мовою (запроваджений відповідно 
до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як дер-
жавної».

Відкритий лекторій. Вже не перший навчальний рік свій авторський 
курс – відкритий лекторій веде на БКУМ кандидат філософських наук 
Тамара Андрійчук. Нині вона прочитала лекції: «Дивовижні кольори 
життя та творчості Миколи Глущенка»; «Злилися в мені мелодія й слова», 
Олександр Білаш (1931 – 2003; «Михайло Грушевський без глянцю», до 
155-річчя від дня народження; «Чернігівщина в житті і творчості Івана 
Рашевського»; «Він боронив Україну своїм пером. С. Єфремов: трагедія 
людини та науковця»; «Пісенна історія України. Ігор Поклад»; «Микола 
Леонтович. Життя і творчість». 

Просвітницькі поїздки. Вони стали традиційними на Курсах. За ці 
роки слухачі побували в багатьох музеях, інших пам`ятних місцях Черні-
гівщині і загалом України. Ось і перед Новоріччям відбулася екскурсія 
до столиці. Слухачі Курсів побували у музеї історії Києва, на Софійсько-
му майдані біля новорічної ялинки. 

Розклад занять Курсів: вівторок, четвер, 17.00 – консультації до іс-
питів з української мови; середа, 17. 30 – відкритий лекторій; четвер, 
17. 30 і cубота, 10. 00 – Безкоштовні курси української мови. Довідки 
за телефоном: 675-043.

Виставка художників Прилук
У Прилуцькій центральній міській  бібліотеці імені Любові 

Забашти  в передноворіччя відбулось відкриття виставки міс-
цевих художників «В Прилуках зимно». Бібліотека уже має до-
свід проведення подібних виставок. Презентація мистецьких 
полотен відбулась разом із прилуцькими поетами,  кожна робо-
та художника була підписана віршами місцевих авторів.

На виставці представлені роботи Петра Мироненка, Павла 
Бережного, Володимира Солов’я, Влада Готчієва, Євгена Постуль-
ги, Степана Вербещука. Всі вони показали своє бачення зими. А  
вірші Олесі Білоцвіт, Ніни Ткаченко, Лілії Черненко, Ніни Заболот-
ної, Валентини Пошкурлат, Світлани Коробової, Ніни Полив’яної 
додали ліричності і новорічного настрою всім присутнім в залі. 

У невимушеній святковій атмосфері велись розмови про су-
часне мистецтво і українську літературу. 

Пам̀ яті 
Станіслава Маринчика

29 грудня на 85-му році життя пі-
шов із життя відомий письменник, 
сценарист, режисер, засновник на-
родних самозайнятих кіностудій «За-
спів» та «Сівач», письменник, лауреат 
багатьох літературних премій, зокре-
ма обласної премії ім. М. Коцюбин-
ського, засновник Ічнянського літе-
ратурного об'єднання «Криниця» Ста-
ніслав Гаврилович Маринчик. Уро-
дженець міста Ічня на Чернігівщині. 
Вищу освіту здобув на філологічному 

факультеті Білгородського державного педінституту. У творчій 
спадщині Станіслава Маринчика – кінопортрети видатних зем-
ляків «Творець незвичайного», «Чародій», «Повторився в учнях», 
«Вірність», «Душа до творчості охоче» та інші, книги «Білі латаття» 
та твори у 2-х томах. 

Колектив Чернігівського літературно-меморіального му-
зею-заповідника М. Коцюбинського висловлює співчуття рід-
ним і близьким Станіслава Гавриловича! Вічна йому пам'ять!

Ігор КОЦЮБИНСЬКИЙ

* * *
Пішла з життя сонцедайна людина... Старший товариш, ко-

лега, мудрий порадник. Не буду перелічувати усі його чесноти, 
цей перелік вагомий. Осиротіли Ічнянщина, Прилуччина, Ніжин-
щина, увесь Поліський край! Філологічну освіту у далеких 60-х 
роках він почав здобувати на філологічному факультеті Ніжин-
ського державного педагогічного імені Миколи Гоголя, у одній 
групі з Євгеном Гуцалом та Віктором Вовком, а згодом переві-
вся до Білгородського педагогічного інституту. Але все життя 
любив Ніжин. Провів сотні зустрічей з студентами Гоголівського 
вузу, працював у цьому місті. А потім поїхав до Ічні. 

Багата земля Ічнянська на таланти, але таку втрату вона за-
гоїть не скоро! Від імені професорсько-викладацького складу 
Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журна-
лістики висловлюю щире співчуття родині Станіслава Гаврило-
вича, його друзям та землякам.

 Олександр ЗАБАРНИЙ

* * *
Світла пам,ять Світлій Людині, дійсно ЗАСЛУЖЕНИЙ праців-

ник культури України. Моєму знатному землякові, котрий все 
своє життя присвятив творчості на всіх ділянках, де він міг себе 
виявити: кінорежисура, проза, освітлення творчих портретів ві-
домих діячів культури і митців Ічнянщини! Всі ми, земляки, вдяч-
ні СТАНІСЛАВУ ГАВРИЛОВИЧУ МАРИНЧИКУ за те, що він вніс у 
культурне життя Чернігівщини! Низький уклін, Царство Небесне!

Микола БОРЩ

Благодійна програма 
«Спортивний наставник» 

стартувала в Ічні
Parimatch Foundation продовжує від-

кривати по всій Україні нові групи для 
учасників програми «Спортивний на-
ставник». 12 грудня ініціативу презенту-
вали в Ічні. Програма допомагає дітям 
та підліткам, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, соціалізуватися та 
змінити своє життя. 

На першому етапі ініціатива 
Parimatch Foundation об’єднала 22 під-
літків з Ічні. Їхнім наставником у спор-
ті став тренер місцевої ДЮСШ Олег 
Солов’ян.

Презентація ініціативи відбулася 
в форматі відкритого тренування. До 
заходу долучилися футболісти черні-
гівської «Десни» Денис Безбородько, 
Ігор Литовка, Євгеній Белич. Parimatch 
Ukraine – титульний партнер ФК «Дес-
на». Футболісти клубу тренувалися ра-
зом із підлітками та провели спільний 
товариський матч.

Проєкт вдалося запустити завдя-
ки плідній співпраці з локальними парт-
нерами Parimatch Foundation — благо-
дійним фондом «Розвиток Ічнянщини», 
ДЮСШ Ічні та представниками місцевого 
самоврядування. 

Футболісти відвідали 
підопічних Центру соціально-

психологічної реабілітації
Напередодні Дня Святого Миколая 

футболісти «Десни» відвідали підопічних 
Центру соціально-психологічної реабілі-
тації дітей в Чернігові. Це діти, яких ви-
лучили із неблагополучних сімей, або які 
зазнали насилля. «Десна» здавна шеф-
ствує над цим закладом. 

Футболісти тут часті гості. Нині сюди 
завітали Денис Безбородько, Андрій 
Домбровський, Євген Бєліч. Від імені 
клубу вони вручили дітям подарунки, а 
самому закладу – пральну машину. В те-
плу пору зірки «Десни» зазвичай грають 
з дітьми на їхньому майданчику у футбол, 
зараз же зіграли з ними в настільний те-
ніс. Пообіцяли дітям, своїм юним вболі-
вальникам, успішно грати у новому році 
в чемпіонаті України. 

Зміни в команді
По закінченню контрактів заверши-

ли виступи за наш клуб півзахисник Ан-
дрій Тотовицький (перейшов у «Колос») і 
форвард Пилип Будківський. За обопіль-
ною згодою, припинив виступ за нашу 
команду півзахисник Владлен Юрченко, 
котрий приєднався до команди влітку. 

Це не така велика втрата. Адже мину-
лого літа команду залишили більш як поло-
вина гравців основного складу. Але клуб, 
досвідчений головний тренер Олександр 
Рябоконь, котрий очолює команду вже 10 
років, найдовше у прем`єр-лізі, зуміли зно-
ву створити боєздатний колектив. 

Нині, у зимове міжсезоння, очіку-
ється посилення команди новими грав-
цями. Зараз команда у відпустці, з якої 
вийде днями і приступить до підготовки 
продовження чемпіонату. 

Зимуємо в серединці
Чемпіонат України з футболу, 

прем`єр-ліга. Зіграно перше коло і три 
тури другого. За 18 матчів «Десна» має 
по 7 перемог і поразок, 4 нічиї, 22 м`ячі 
забили, 27 пропустили. Кращий бом-
бардир – Денис Безбородько, забив 7 
м`ячів, він і в числі кращих у чемпіонаті. 

Наступний матч наші зіграють в гос-
тях, базовий день 19 туру – 25 лютого. 
Грають у Дніпрі, з «Дніпром-1», командою, 
яка з низів турнірної таблиці вибралася 
аж на 3 місце. Втім, варто нагадати, що 
в першому колі у Чернігові «Десна» пере-
могла їх – 2:1.

Турнірна таблиця чемпіонату після 
18 турів. Різниця забитих і пропущених 
м`ячів, набрано очок.

 «Шахтар» 49 – 10 47 

«Динамо» 47 – 9 45

«Дніпро-1» 35 – 17 40 

«Зоря» 37 – 19 36

«Ворскла» 30 – 18 33

«Олександрія» 19 – 16 26

«Десна» 22 – 27 25

«Колос» 14 – 23 24 

«Верес» 15 – 20 23

«Металіст-1925» 17 – 29 19

«Рух» 16 – 21 18

 «Львів» 14 – 30 17

«Чорноморець» 29 – 40 14 

 «Інгулець» 3 – 28 13

«Минай» 12 – 30 10

«Маріуполь» 21 – 44 8

Матч «Інгулець» – «Рух» перенесено 
на пізніший час. 

Чернігівська центральна міська бібліотека ім. М. Коцюбинського
У бібліотеці 28 грудня 

відкрили коворкінг. Це су-
часний осередок для куль-
турних зустрічей і місце, 
де можна взяти й почита-
ти літературу в комфорт-
них умовах.

Говорить директор-
ка центральної міської бі-
бліотечної системи і цен-
тральної бібліотеки, кан-
дидат філологічних наук Людмила Зі-
невич.

– Ми дуже сподіваємося, що ця 
затишна кімната, яка створена з 
величезною любов’ю і за підтрим-
ки дуже багатьох людей, стане для 
чернігівців улюбленим місцем. Дуже 
пишаємося тим, що наша бібліотека 
є освітнім центром. Саме тут мож-
на отримати неформальну освіту, і 
повірте, тут викладають найкращі 
професори та доценти нашого міс-
та. Наша бібліотека стала і творчим 
майданчиком, де можуть реалізува-
ти свої мистецькі здібності дуже ба-
гато людей, де наші майстрині пра-

цюють із дітками, ведуть різні твор-
чі клуби. Наша бібліотека стала цен-
тром патріотичного виховання. Я 
дуже пишаюся тим, що саме сюди 
приходять наші волонтери, прихо-
дять наші воїни презентувати свої 
проєкти, свої книги. Це місце зустрі-
чі, де можна відпочити душею, заря-
дитися енергетикою, отримати нові 
знання, поділитися творчими над-
баннями. 

Такі осередки у майбутньому ма-
ють бути в усіх філіях бібліотеки.

У міській бібліотеці реалізову-
ються численні цікаві просвітницькі 
проєкти.

Відкрили коворкінг

«Десна»: наші футболісти – 
на благодійних акціях
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1 Україна – у топ-8 най-
кращих у Європі. І це звучить 

круто! І в 1/4 фіналу ми програли 
Англії. Програли тільки тому, що наші 

хлопці не хотіли зіпсувати відносини 
України зі стратегічним партнером.

А як ми відзначали цього року 
День Незалежності! Ви пам'ятаєте? 
Ми святкували цей день майже тиж-
день, тому питання «пам’ятаєте?» не 
риторичне.

30 років. Понад сто лідерів і пред-
ставників держав з усього світу на на-
шому Майдані Незалежності.

І не партнери України. Кожен, хто 
прилетів розділити з нами радість, 
став другом України. А кожен, хто ба-
чив парад нашого війська і «Мрію» над 
Хрещатиком, став фанатом України.

Але найголовніше – ким стали ми.
Ще більше закоханими в Україну. І 

більш упевненими в собі. Більш дорос-
лими. Нас нарешті об’єднало не лихо, а 
свято. Ми вчимося єднатися. Вчимось 
єднатися не проти когось, а за себе. 
Вчимося поважати одне одного й са-
мих себе. А тому ми не чекаємо, поки 
світ вирішить наші проблеми і хтось 
поверне нам нашу землю за нас.

А збираємо світ задля звільнення 
Криму. Тож як гучно цього року пролу-
нало «Крим – це Україна!» Голосом не 
тільки України, а ще 46 учасниць Крим-
ської платформи. Ми можемо сказати: 
ми повернули Крим у світовий порядок 
денний, щоб колись могли сказати: ми 
повернули Крим в Україну. І як важли-
во повернути всіх полонених. Усіх.

І як гучно пролунала Україна на Єв-
робаченні, на музичній арені. Скільки 
ми наробили там шуму!

І як тихо, без зайвих слів і вагань, 
професійно й мужньо наші військо-
ві розвідники врятували тисячі людей 
в Афганістані. Весь світ аплодував їм 
стоячи!

А як ми налякали олігархів? Впер-
ше вони бояться закону. Одного 
закону.

І настільки бояться, що лякають 
всіх нас.

Лякали, що ми замерзнемо. Але 
ціни на газ для наших громадян не 
зросли. І це факт. Лякали, що ми буде-
мо голодні. А ми вперше зібрали понад 
100 мільйонів тонн урожаю. І це ре-
корд для незалежної держави.

До речі, зібрали на землі, яку мали 
вивезти вагонами. Принаймні так нас 
лякали. Але ринок землі запустився. 
Мільйони українців стали реальними 
власниками своєї землі.

Це відзначають усі наші міжнарод-
ні партнери. Саме ті, про яких лякали, 
що вони від нас відвернуться.

Нас лякали всередині країни. І ля-
кали ззовні. Але будь-яка армія по той 
бік кордону нас не лякає, бо неабияка 
армія по наш бік кордону нас захищає.

Я радий, що сьогодні вони мають 
найбільший бюджет в історії України. 
Так було, до речі, й минулого року. І по-
заминулого року. Так буде завжди.

Але для мене це не перемога, а 
норма. Так було просто тому, що так 
має бути. Це не просто про грошове 
забезпечення, а про гідне ставлення. 
Не про матеріальні, а про людські цін-
ності. Бо гріш ціна життю держави, яка 
не захищає тих, хто захищає її ціною 
життя.

Я радий, що ми вперше будуємо 
для військових літаки спільно з «Анто-
новим», флот – спільно з Британією, 
дрони, корвети – спільно з Туреччи-
ною, а ракети будуємо самі.

Але головне – ми будуємо спра-
ведливість, спільно з повагою.

Ми не забули своїх ветеранів. І в 

наступному році вони забудуть слова 
«квартирна черга». І фото з побрати-
мами, разом з якими боронили власну 
землю, повісити у власному житлі змо-
жуть усі ветерани війни на Донбасі.

А одразу за ними – всі наші вій-
ськові. Вірю, це буде фото з мирного 
Донецька, Луганська, Криму.

Ми не забули своїх добровольців. 
Тисячі отримали статус учасника бо-
йових дій. А один став Героєм України. 
Вперше, до речі, серед добровольців. 
Хоча вони і всі, хто захищає Україну, 
для нас давно вже герої.

І тут важливе не звання, а визна-
ння. Ця нагорода – не про державну 
політику, а про державну порядність. 
Ми не пишаємося тим, що нарешті це 
зробили. Ми соромимося того, що це 
не було зроблено досі.

І цього року ми старались, аби за-
мість багатьох таких «досі нема» укра-
їнці могли сказати «нарешті є». Про різ-
ні речі, у різних регіонах України.

Щоб люди в Запоріжжі могли ска-
зати: «Нарешті є міст!»

У Дніпрі, у Миколаєві: «Нарешті є 
траса!»

«Нарешті новий аеропорт» – в 
Одесі.

Нарешті з'являється держава у 
смартфоні.

Нарешті з'явиться економічний 
паспорт у наших діточок.

«Нарешті є дорога» – могли сказа-
ти всі ми в усій Україні.

«Нарешті у нас нормальна зарпла-
та» – змогли сказати наші лікарі. У но-
вому році, тобто через декілька хви-
лин, вона зросте вдвічі. Це ще не та 
сума, якою можна пишатися. Але вже 
не та, за яку дуже соромно.

Ми не можемо, на жаль, сказати 
цього року те ж саме про наших учите-
лів. І це мій біль. Я дуже хочу, аби ми 
могли все це сказати наступного року. 
І це моя ціль.

І, на жаль, не всі українці хочуть 
вакцинуватися – ми такі, ми українці. 
І це наш спільний біль. І, на жаль, ми 
поки що не закінчили війну на сході на-
шої держави. І це – моя головна ціль. 
Саме тому я говорю «поки що». Тому що 
наступний рік точно буде кращим!

Я впевнений у цьому!
Головне, щоб усі ви, усі ми були 

живі й здорові.
І збиралися ось так за одним сто-

лом усією родиною.
Щоб поруч – усі, кого ти любиш, і 

те, без чого просто жити не можеш. Це 
сміх донечки, татове бурчання. Очі дру-
жини, усмішка сина. Мамині котлетки, 
бабусині пиріжки, які настільки смачні, 
що вже не лізуть, але треба їсти, бо їх 
зробила бабуся. Але це ж не головне! 
Головне – вона жива, вона поруч.

Щоб сусіди в гості до нас – з хо-
лодцем і з пляшкою, а не зі зброєю й 
без стуку. І щоб друзі – і щоб вони були 
справжні, які готові битися за тебе, – 
не у Твіттері, а поруч. І щоб родичі при-
їжджали. І щоб приїжджали частіше. З 
Донбасу, з Криму.

Але не в гості, а до себе, поверта-
лися додому, адже всі ми – одна сім'я. І 
Донбас, і Крим.

И как только мы уберем линию раз-
граничения в голове, она исчезнет и 
на карте.

І буде так, як має бути в Україні. Як 
у пісні:

Одна калина за вікном,
Одна родина за столом,
І Україна, бо в нас іншої нема.
Усього цього я хочу вам усім, дорогі 

українці, побажати. А ми для цього все 
зробимо.

З Новим роком, дорогі українці!

Генеральна прокуратура 
20 грудня направила поштою 
п'ятому президентові України 
Петру Порошенку підозру в дер-
жавній зраді та сприянні діяль-
ності терористичних організацій 
у справі про постачання вугілля 
з Донбасу.

Державне бюро розсліду-
вань 20 грудня дало офіційне 
повідомлення про підозру: По-
рошенко підозрюється у тому, 
що він, діючи за попередньою 
змовою групою осіб, зокрема з 
числа представників вищого ке-
рівництва Російської Федерації, 
сприяв діяльності терористич-
них організацій «ЛНР» та «ДНР».

Санкціями відповідних ста-
тей передбачено покарання у 

вигляді позбавлення волі на 
строк до 15 років з конфіскаці-
єю майна або без такої.

Генеральна прокурорка Іри-
на Венедіктова ще раніще за-
явила, що Адміністрація пре-
зидента за часів правління По-
рошенка «могла грати ключову 
роль» в організації поставок ву-
гілля з ОРДЛО, тобто окупованих 
територій Донбасу. Подібну зая-
ву зробив і голова Служби без-
пеки Іван Баканов.

12 листопада в межах цього 
провадження слідчі ДБР повідоми-
ли про підозру ексміністру енерге-
тики Володимиру Демчишину.

8 жовтня про підозру в цій 
справі повідомили народному 
депутату Віктору Медведчуку.

24 вересня суд заарештував 
бізнесмена Сергія Кузяру як під-
озрюваного у сприянні терорис-
там в постачанні вугілля.

* * *
Петро Порошенко в момент 

оголошення підозри перебував 
за кордоном, зокрема в Польщі. 
Він заявив, що відповість на всі 
запитання щодо цих справ, коли 
повернеться в Україну «в першій 
половині січня». Коли саме – не 
уточнив. Отже він зустрів Ново-
річні і, очевидно, й Різдв̀ яні свя-
та за кордоном, у своїй більш як 
півмісячній поїздці. 

Порошенко зараз є депута-
том парламенту, фракції очолю-
ваної ним партії «Європейська 
солідарність».

Новорічне привітання 
Президента України 

Володимира Зеленського

Ще одну дуже резонансну 
справу можна було завершити 
вже давно – настільки очевид-
ними були діяння вищих поса-
дових осіб Криму по здачі його 
Росії. 

Нарешті, наприкінці мину-
лого року, Генпрокуратура на-
правила до суду обвинувальний 
акт проти «голови» окуповано-
го Криму Сергія Аксьонова та 
експрокурора автономії Наталії 
Поклонської за підозрою у дер-
жзраді.

Їх та ще п’ятьох посадових 
осіб звинувачують у: державній 
зраді; посяганні на територіаль-
ну цілісність та недоторканність 
України; діях, спрямованих на 
насильницьку зміну або пова-
лення конституційного ладу або 
захоплення державної влади у 
складі злочинної організації ( ст. 
109, ст. 110, ст. 111, ст. 255 КК 
України).

Санкція за ці злочини – до 
15 років позбавлення волі. 

За даними слідства, ці чи-
новники окупованого півост-
рова, у лютому – березні 2014 
року, перебуваючи на території 
Криму, створили злочинну ор-
ганізацію з метою насильниць-
кого повалення конституційно-
го ладу та зміни меж території 

України, а також брали активну 
участь у її діяльності. Вони спри-
яли РФ у проведенні підрив-
ної діяльності проти України на 
шкоду її суверенітету, територі-
альній цілісності та недоторкан-
ності. Члени організації взяли 
участь у створенні окупаційних 
органів, безпосередньо очоли-
ли їх та керували ними.

Досудове розслідування 
проводили слідчі Головного слід-
чого управління СБУ.

Сергій Аксьонов, котрий за-
ймався в Криму будівельним 
бізнесом і був членом проро-
сійських організацій, на момент 
перемоги Майдану був депута-
том Верховної Ради автоном-
ної Республіки Крим. 27 лютого 
російські бойовики і кримські 
заколотники зі зброєю в руках 
захопили парламент АР Кри-
му. Аксьонов був проголошений 
заколотниками новим прем`єр-
міністром автономії. Він і голо-
ва парламенту Криму Констан-
тинов очолили проведення так 
званих «референдумів» за «не-
залежність Криму», потім «за 
входження Криму до складу Ро-
сійської Федерації». Ці ж діячі 
підписали від імені Криму відпо-
відну декларацію з Росією. У бе-
резні 2014 року Аксьонов став 

головою Ради міністрів «Респу-
бліки Крим» у складі цього оку-
пованого «суб'єкта» РФ.

Наталія Поклонська, проку-
рор АР Крим у складі України, 
2014 року після окупації Росі-
єю Криму перейшла на бік Ро-
сії. Указом президента РФ Путі-
на її було призначено «прокуро-
ром» маріонеткової «Республі-
ки Крим» (з 2 травня 2014 року 
по 6 жовтня 2016 року). У 2016 
році стала депутаткою Держду-
ми РФ. 13 жовтня 2021 р. її від-
правили послом Росії у Кабо-
Верде, державу на 18 островах 
в Атлантичному океані з 620 
кілометрів від західного узбе-
режжя Африки. 

* * *
Зрозуміло, що ці криміналь-

ні справи і навіть майбутні судо-
ві вироки по них поки що мають 
не стільки юридичне, як політич-
не значення. Адже фігуранти 
цих справ, як і Янукович, зараз 
ще недосяжні для українського 
правосуддя, їх не можливо по-
садити на лаву підсудних, від-
правити за грати.

Але на роки затяглося роз-
слідування подібних дуже важ-
ливих справ по Криму, Донбасу, 
Майдану і щодо тих підозрюва-
них, які нині в Україні. 

Справа по здачі Криму, 
щодо Аксьонова і Поклонської, – в суді

Як і багато резонансних справ після другого 
Майдану, Революції гідності, зокрема і щодо вбив-
ства людей на Майдані, ця справа тяглася всі 5 
років попередньої, пост майданної влади. Не так 
швидко завершилося її розслідування і при ниніш-
ній владі, яка успадкувала від попередньої багато 
подібних справ. 

Але нарешті Національне антикорупційне бюро 
завершило розслідування про незаконне заволо-
діння державною резиденцією «Межигір’я» колиш-
нім президентом Віктором Януковичем та його си-
ном Олександром.

29 грудня детективи НАБУ відкрили стороні за-
хисту для ознайомлення матеріали кримінального 
провадження, щоб скерувати обвинувальний акт 
до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

За даними слідства, протягом 2002 – 2013 ро-
ків експрезидент спільно зі своїм сином заволодів 
земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спору-
дами та іншим майном комплексу відпочинку «Пу-
ща-Водиця» урочища «Межигір’я», а також будинком 
№123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

Дії Януковича детективи кваліфікують за кри-
мінальними статтями про незаконне заволодіння 
майном через зловживання службовим станови-
щем, незаконне збагачення та легалізацію майна, 
набутим злочинним шляхом. За ці діяння передба-
чено позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з 
конфіскацією майна.

Довідково. Після втечі Януковича до Росії в лю-
тому 2014 року, розслідування вела Генеральна про-
куратура, у грудні 2019 року справу передали НАБУ.

Уже при нинішній владі правоохоронні органи 
більш конкретно зайнялися також причетністю до 
цієї справи інших вищих посадових осіб держави до 
періоду президентства Януковича.

У серпні 2019 року в ГПУ повідомили про підо-
зру 8 особам у справі про заволодіння «Межигір’ям», 
виведеним з державної власності у 2007 році. Вар-
тість майна оцінювалася у 540 млн грн. Зокрема 
підозра була винесена тодішньому, у 2007 році, 
президенту Вікторові Ющенку, колишнім прем’єр-
міністру, міністру, ряду інших посадовців. 

Ющенко фігурував тому, що йому, як тодішньо-
му президенту, за законом напряму підпорядкову-
валось Державне управління справами і ним роз-
глядались документи, від яких залежала подальша 
передача резиденції. Підозру щодо Ющенка було 
здійснено за статтею 191 (Привласнення, розтра-
та майна або заволодіння ним шляхом зловживан-
ня службовим становищем). Водночас у слідства не 
було даних, щоб стверджувати, що «Межигір'я» було 
виведено Ющенком з держвласності з корисливих 
мотивів, але розглядалась версія про політичні мо-
тиви цього.

Віктор Ющенко відкинув усі ці звинувачення 
щодо Межигір̀ я. В подальшому ця справа не дійшла 
до суду. 

Нарешті завершено слідство 
по заволодінню Межигір̀ ям

Кримінальна справа проти Порошенка 
за звинуваченням у державній зраді та сприянні тероризму
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Листування 
з колегою 
з Білорусі

Пан Анатоль Гатовчиц – відомий біло-
руський журналіст, голова Гомельської ор-
ганізації Білоруської асоціації журналістів, 
давньої і авторитетної громадської органі-
зації, відомої далеко за межами Білорусі, 
а недавно забороненої владою. Пан Ана-
толь, котрий, до речі, постійно читає в інтер-
неті нашу газету, часто бував як журналіст в 
Україні, зокрема, в Чернігові, давав серйоз-
ні матеріали в пресі, на радіо про Україну, з 
великою симпатією до нашого народу. 

* * * 
Шаноўны Пётр Якаўлевіч! Прымі шчырыя 

віншаванні з Новым годам і Калядамі! Зычу 
здароўя, плёну і творчых здабыткаў ва ўсіх 
справах, а найперш у выданні «Світ-інфо» і 
«Струны».

У Беларусі з незалежнымі медыямі вя-
лікія праблемы - усё вынішчаецца, ды яшчэ 
з ярлыком «экстрэмісцкія». У мяне ў самога-
га было ў адышоўшым годзе два ператрусы 
і затрыманне з судом і штрафам. Але 
прарвёмся, тым больш у год Тыгра, бо я і сам 
народжаны ў такім годзе.

З удзячнасцю згадваем нашае знаёмства 
супольныя сустрэчы. Цяпер складаней 
усё, паколькі выезд з краіны фактычна 
забаронены. Да таго ж і БАЖ пазбавілі 
дзяржаўнай рэгістрацыі. Шэраг калег з'ехалі 
за мяжу, у тым ліку і ва Украіну. 

Слава Украіне і Жыве Беларусь.
Анатоль, Гомель.
1 студзеня 2022.
 

* * *
Пан Анатоль, дякую за вітання. Також ві-

таю вас і вашу родину, друзів з Новим 2022 
роком і Різдвом! Найкращі побажання з 
України!

Ми тут уважно стежимо за подіями в Біло-
русі. Як на це зреагувала Україна? Спершу – 
про офіційну реакцію держави. Одразу ж піс-
ля виборів у вас 2020 року Україна відреагу-
вала на них дуже критично. Досить сказати, 
що Міністерство закордонних справ України 
заявило, що не визнає Лукашенка законно 
обраним президентом Білорусі. А наше МЗС 
по міжнародних питаннях говорить від імені 
Української держави, що ще раз зафіксував у 
своєму недавньому Указі президент України 
Володимир Зеленський. 

Як розуміти таке невизнання, яке, до речі. 
співпадає з позицією демократичного сві-
ту, – сказати не просто. У нас ще тоді, одра-
зу після ваших виборів, було обговорення цієї 
теми, в тому числі за участю фахівців міжна-
родного права. Говорилося, що такі ситуації 
бувають у світі: невизнання виборів, відтак 
легітимності обраного глави держави чи пар-
ламенту, але водночас продовження стосун-
ків, у тому числі дипломатичних. Продовжу-
ється і торгівля між нашими країнами. Але у 
нас тривають і дипломатичні стосунки, й та 
ж торгівля, причому, дуже активна, і з Росій-
ською Федерацією, країною, яка офіційно ви-
знана Україною, рішенням її парламенту, дер-
жавою-агресором, що окупувала українську 
територію – Крим і веде війну на українській 
землі, загарбавши, разом з сепаратистами, 
частину Донбасу. 

Щодо реакції громадськості України на 
ваші вибори і подальші події, тут, безумовно, 
в основному різке засудження тих виборів і 
грубих порушень демократії в Білорусі, що 
настали потім. Про це постійно повідомляють 
наші засоби масової інформації, насамперед 
державницькі, патріотичні. 

Наша газета теж постійно пише про події 
в Білорусі, звичайно ж, при повазі до її суве-
ренітету і великій симпатії до братнього біло-
руського народу. Повідомляємо і про наступ 
на свободу слова, про заборону відомої у сві-
ті Білоруської асоціації журналістів, Гомель-
ську організацію якої ви очолюєте і з якою 
ми, чернігівські колеги, давно співпрацює-
мо задля нормального розвитку українсько-
білоруських стосунків. Також повідомляємо і 
про інші факти утисків демократії в Білорусі: 
судові справи, переслідування газет, телека-
налів, сайтів, конкретних журналістів, демо-
кратичних організацій. 

Тримайтеся і сподівайтеся на краще у но-
вій демократичній Білорусі. 

Петро Антоненко. 
Чернігів, 1 січня 2022 року.

Прожитковий мінімум 
і соцвиплати

З 1 січня розмір прожитко-
вого мінімуму становитиме для: 
дітей віком до 6 років – 2 100 
грн; дітей віком від 6 до 18 років 
– 2 618 грн; працездатних осіб 
– 2 481 грн; осіб, які втратили 
працездатність – 1 934 грн.

У зв’язку з цим, зросте роз-
мір низки соцвиплат, які за-
лежать від прожиткового міні-
муму. Так, розмір мінімальної 
зарплати з 1 січня 2022 року – 
6 500 грн, мінімальної пенсії – 
1 934 грн.

Аліменти. Гарантований мі-
німальний розмір аліментів на 
одну дитину віком до 6 років з 
1 січня становитиме 1 050 грн, 
віком від 6 до 18 років – 1 309 
грн.

Допомога на дітей. Роз-
мір допомоги на дітей, над яки-
ми встановлено опіку чи піклу-
вання, та на дітей-сиріт з 1 січ-
ня становитиме 5 260 грн (до 
6 років) і 6 545 грн (від 6 до 18 
років).

Індексація пенсій
З 1 січня зросте розмір пен-

сії ліквідаторам аварії на Чор-
нобильській АЕС. Передбачене 
таке підвищення виплат лікві-
даторам, залежно від груп ін-
валідності: першої групи – із 
12 270 грн до 16 080 грн; дру-
гої групи – із 10 967 до 12 987 
грн; третьої групи – із 8 129 до 
8 917 грн.

З 1 січня 2022 року роз-
мір мінімальної пенсії кожно-
му з непрацездатних батьків, 
дружині (чоловіку) захисників, 

що загинули в зоні проведення 
АТО/ООС, повинен становити не 
менше, ніж 7 800 грн.

Тариф на газ 
У січні газ для побутових 

споживачів, які перейшли на та-
риф Річний, не здорожчає. За-
лежно від постачальника, ціна 
коливатиметься від 7,79 до 
11,99 грн за куб. м.

Відразу 36 газопостачаль-
них компаній встановили ціни 
нижче 8 грн за куб. м. Газопос-
тачальна компанія Нафтогаз 
України запропонувала тради-
ційну ціну – 7,96 грн за куб. м.

У січні 2022 року українці, 
які відмовилися від Річного та-
рифу, платитимуть за газ від-
повідно до тарифу Місячний. Це 
залежно від компаній – від 7,78 
до 57,5 грн за 1 куб. м.

Тариф на доставку газу. З 
1 січня доставка (розподіл) газу 
в середньому по Україні здо-
рожчала на 3,9%. Ціни колива-
тимуться в діапазоні 38 коп. – 
2,95 грн за доставку одного ку-
бометра (з ПДВ).

Тариф на електроенергію
Із 1 січня тариф на електро-

енергію для споживачів не змі-
ниться. Споживачі, які викорис-
товують за місяць до 250 кВт/
год, платитимуть за електрику 
1,44 грн. Для домогосподарств, 
які споживають більше 250 кВт/
год на місяць, тариф залишить-
ся на рівні 1,68 грн.

Підвищення стипендій
Розмір мінімальної звичай-

ної академічної стипендії стано-
витиме: для учнів закладів про-

фесійної (професійно-технічної) 
освіти – 1 250 грн;

для студентів закладів фа-
хової передвищої освіти – 1 
510 грн (підвищена 1 930 грн); 
для студентів закладів вищої 
освіти – 2 тис. грн (підвищена 2 
550 грн).

Податок на землю
З 1 січня набув чиннос-

ті закон, який передбачає за-
провадження мінімально-
го податкового зобов’язання 
(МПЗ). Це такий податок, який 
має бути мінімально сплаче-
ний за землю сільськогос-
подарського призначення. У 
2022 та 2023 роках МПЗ ста-
новитиме 4% від нормативної 
грошової оцінки землі. Після 
цього податок на землю зрос-
те до 5%. Але перші нараху-
вання за 2022 рік українці 
отримають у 2023 році. 

Підвищення зарплат 
лікарям

З 1 січня 2022 року зарпла-
ти медикам повинні становити 
20 тис. грн на місяць для лікарів 
і професіоналів з вищою неме-
дичною освітою.

Для фахівців з базовою ви-
щою медичною освітою та ви-
щою медичною освітою розмір 
зарплати планують підвищити 
до 13,5 тис. грн на місяць.

Підвищення зарплат
вчителям

Посадовий оклад на 10% 
підвищується для: вчителів гім-
назій, ліцеїв колегіумів, гімна-
зій-інтернатів, ліцеїв-інтерна-
тів, колегіумів-інтернатів;

педагогічних працівників 
у вищих професійно-технічних 
училищах; у закладах освіти 
інтернатного типу; у закладах 
спеціалізованої освіти.

На 20% підвищуються окла-
ди педагогічним працівникам 
у закладах дошкільної освіти 
компенсуючого типу, на 25% – 
у спеціальних закладах загаль-
ної середньої освіти (спеціаль-
них школах, навчально-реабілі-
таційних центрах) та на 30% – у 
спеціалізованих будинках ди-
тини, дитячих будинках.

Крім того, з 1 січня перед-
бачена доплата за класне ке-
рівництво: залежно від класів 
– на 20 – 25%.

Харчування в школах
1 січня українські школи по-

винні перейти на нове меню. 
Перехідний період тривав біль-
ше року. За цей час усі причет-
ні до реформи розробили нове 
меню з овочами та фруктами, 
смачними та корисними стра-
вами, щоб вирішити проблему 
надмірного споживання суб-
продуктів, газованих напоїв, 
цукру, солі та жирів. У шкіль-
ному харчуванні зменшиться 
кількість цукру та хліба й збіль-
шиться кількість фруктів, м’яса 
та молока.

Зі шкільного меню виклю-
чили кондитерські вироби, 
адже вони містять велику кіль-
кість цукру та трансжири. Не 
увійшли до нього і консерви 
(м’ясні, рибні, овочеві) через 
високий вміст солі та можливу 
наявність консервантів.

Пенсії, зарплати, тарифи і податки: 
що змінилося для українців з 1 січня

Закон про особливий статус Донбасу: 
як і хто веде Україну до капітуляції?

Що об'єднало у спільному голосуван-
ні здавалося б непримиренних опонентів з 
«Європейської солідарності», «Слуг народу» 
та ОПЗЖ? Путінські хотілки з федераліза-
ції України. А саме – продовження дії зако-
ну Про особливий статус Донбасу. Отож по 
порядку.

У четвер, другого грудня, «Європейська 
солідарність» разом зі «Слугою народу» та 
ОПЗЖ вкотре продовжили особливий статус 
Донбасу без змін ще на рік. 317 голосів «за».

До речі, свободівка Оксана Савчук голо-
сувала ПРОТИ.

Ось справжнє обличчя як п'ятого так і 
шостого президентів. Це в інтерв'ю вони 
називають Путіна – «агресором, ворогом чи 
навіть вбивцею», а медведчуківське ОПЗЖ 
– «колаборантами і ворогами України». А на 
ділі – «Європейська солідарність» Порошен-
ка дає 24 голоси, «Слуги народу» Зеленсько-
го – 225 голосів за закон, написаний Путі-
ним ще в 2014 році.

І не коробить ні одного, ні другого, що 
восьмий рік голосують в унісон з путінсько-
медведчуківським ОПЗЖ (від тих – 19 голо-
сів «за»). Голосують за капітуляцію України. 
За продовження війни на покоління і поко-
ління українців.

Вони, виправдовуючи своє голосуван-
ня, щороку вас переконують: восьмий рік 
голосуємо – і нічого страшного не сталося.

Порошенко каже, що мінські угоди – 
єдиний, безальтернативний шлях до досяг-
нення миру. Так де ж той мир?

А Зеленський на публіку киває на попе-
редника. Каже: мушу підтримувати мінські 
угоди, бо їх Порошенко підписав.

Серйозно? Зовсім нас за дурнів має-
те? Чого ж тоді він, ставши президентом, 

від цього Мінську не відмовився. Обіцяв ж 
перед виборами, а сам власноруч підписав 
зобов'язання виконувати Мінськ на зустрі-
чі в нормандському форматі у грудні 2019 
року в Парижі?

І найцинічніше, що як у Зеленського, так 
і в Порошенка свідомо маніпулюють, що, 
мовляв, того Мінська ніхто і ніколи викону-
вати не буде.

Скільки можна брехати? Доголосували-
ся вже до того, що навіть наші найбільші со-
юзники – Сполучені Штати Америки – готові 
йти на поступки Путіну і вустами держсекре-
таря Блікена вимагають від нас виконання 
цих Мінських угод! Мовляв: «Ну, а чого ж ні? 
Ви ж самі за них кожен рік голосуєте!»

Так от. Зараз я розповім вам про те, про 
що вони мовчать. Розповім, що у тих угодах 
насправді написано.

Перше. Російським окупантам та їхнім 
посібникам терористам гарантується ам-
ністія.

Вони вам розказують, що нібито це не 
стосується тих, у кого кров на руках. Бре-
шуть. Де в їхньому законі це сказано?

Щоби не бути голослівним, я читаю офі-
ційний документ. Цитую дослівно:

Стаття 3. Держава гарантує відповідно 
до закону недопущення кримінального пе-
реслідування, притягнення до криміналь-
ної, адміністративної відповідальності та 
покарання осіб – учасників подій на терито-
рії Донецької, Луганської областей.

Органам влади та їх посадовим (служ-
бовим) особам, підприємствам, устано-
вам, організаціям усіх форм власності 
забороняється дискримінація, пересліду-
вання та притягнення до відповідальності 
осіб з приводу подій, що мали місце у До-

нецькій, Луганській областях.
Нормально? Нема тут жодного слова 

про жодні винятки. Амністувати готові всіх. 
Всіх, у кого руки в крові. І тих, хто вбив 73 
свободівців, зокрема Героя України, доне-
цького свободівця Дмитра Чернявського в 
2014 році. І тих, хто вбив Ярослава Журав-
ля в 2021 році. І тих катів, які посилками пе-
ресилали частини тіла наших убитих захис-
ників їхнім коханим і матерям.

Тих, хто убив 15 тисяч українців і вигнали 
мільйони зі своїх домівок. Тих, хто катували 
невинних людей по підвалах. Може, нам ще 
вибачення в них попросити і пільги для їхніх 
«вєтєранов» передбачити в бюджеті?

Друге. Узаконюється режим «сприян-
ня» для російської мови і знищення укра-
їнської мови.

Знову ж таки цитую дослівно:
Стаття 4. Держава гарантує відповідно 

до Закону України «Про засади державної 
мовної політики» право мовного самовиз-
начення кожного жителя в окремих райо-
нах Донецької та Луганської областей щодо 
мови, яку вважає рідною, вибору мови спіл-
кування, вільного користування російською 
та будь-якою іншою мовою у суспільному та 
приватному житті, вивчення і підтримки ро-
сійської та будь-якої іншої мови, їх вільний 
розвиток і рівноправність.

Третє. Надається імунітет депутатам, 
«обраним», а на ділі призначеним під 
контролем терористів.

Цитую:
Стаття 5, абзац 2. Повноваження депу-

татів місцевих рад і посадових осіб, обра-
них на позачергових виборах, призначе-
них Верховною Радою України цим За-
коном, не можуть бути достроково 
припинені.
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Чіткий, конкретний аналіз відо-
мого політика Олега Тягнибока. Чи-
сто довідково, інформативно деякі 
доповнення. Цей закон, який часто 
спрощено називають законом про 
«особливий статус» окупованих те-
риторій Донбасу, офіційно має іншу 
назву. Хоч, як влучно кажуть в наро-
ді, «що в лоб, що по лобі – однаково». 
Отже, це Закон України № 1680-VII 
«Про особливий порядок місцево-
го самоврядування в окремих ра-
йонах Донецької та Луганської об-
ластей», ухвалений Верховною Ра-
дою України 16 вересня 2014 року. 
Тобто парламентом ще 7-го скликан-
ня, обраним восени 2012 року і до-
строково переобраним невдовзі, 26 
жовтня 2014 року. В тому році, піс-
ля перемоги другого Майдану, від-
булися дострокові, тобто позачерго-
ві і президентські вибори, у травні, і 
парламентські.

Цей закон був ухвалений на ви-
конання Мінських угод і полягає в 
запровадженні особливого поряд-
ку місцевого самоврядування тер-
міном на 3 роки для окремих райо-
нів Донецької і Луганської облас-
тей – територій, які не контролюва-
ли українські сили станом на день 
ухвалення закону. Повний перелік 
цих територій визначений постано-
вою Верховної Ради від 17 березня 
2015 року 

Однак, після закінчення 3-річ-
ного терміну дії закону, починаючи 
з 2017 року, термін дії його щоріч-
но продовжується. Це вчергове було 
зроблено і у грудні 2021-го. Тобто, 
закон продовжували уже два парла-
менти: попередній, що діяв у 2014 – 
2019 роках, і нинішній, 9-го скликан-
ня, обраний влітку 2019-го.

Отже, Мінські угоди, де, в числі 
іншого, передбачено і ухваленні та-
кого закону. Їх всі ці 7 років не про-
сто критикують, а називають ганеб-
ними, принизливими для України. 
Досить лише глянути на оцей, ухва-
лений згідно тих Угод, закон, гар-
но охарактеризований вище. Але 
що ж то за Угоди і чому вони були 
ухвалені? 

Мінськими угодами називають-
ся домовленості, підписані у столи-
ці Білорусі Мінську 5 вересня 2014 
року. Підписали їх Україна, Росія і 
ОБСЄ – організація Безпеки і спів-
робітництва у Європі. Цей постійно 
діючий орган був створений знаме-

нитою Нарадою з безпеки і співро-
бітництва в Європі, у Хельсінки 1975 
року. Тоді в столиці Фінляндії євро-
пейські країни, а також США і Кана-
да, за суттю, ще раз підбили підсум-
ки Другої світової війни, в сенсі фік-
сації НЕПОРУШНОСТІ кордонів, за-
борони силової їх зміни, захоплення 
чужих територій. Як уже склалися ці 
кордони, в якому форматі і вигляді 
були європейські держави (а вна-
слідок війни відбулися значні зміни), 
так мало й залишатися. Всі питання 
зміни кордонів мали вирішуватися 
державами лише мирним шляхом. 

Вперше, за майже 70 років піс-
ля війни (!), це порушила Росія, захо-
пивши весною 2014-го Крим і вклю-
чивши його в свою територію. Після 
так званих двох сфальсифікованих 
«референдумів» у Криму – про «від-
окремлення від України» і про «вхо-
дження до Росії», яких світ, звичайно 
ж, не визнав. 

Так от, ОБСЄ була створена, як 
організація для контролю за збере-
женнями миру і непорушності кордо-
нів у Європі. Наскільки успішно діє – 
питання дискусійне. Особливо щодо 
миротворчої місії ОБСЄ на Донбасі, 
яка триває з початку війни. 

Треба додати, що учасника-
ми переговорів у Мінську у вересні 
2014 року були, і навіть теж додатко-
во підписали ті Угоди, представники 
сепаратистів – самопроголошених 
так званих Донецької і Луганської 
«народних республік». З цими зако-
лотницькими структурами Україн-
ська держава всі роки війни відмов-
ляється мати будь-які офіційні сто-
сунки, і це правильно. Але тоді муси-
ли сісти за стіл переговорів і з ними. 
Бо така склалася ситуація. 

І тут – про головне, чому були 
ухвалені ті Мінські угоди. До того ж, 
за три місяці, 8 лютого 2015 року, 
Угоди, можна сказати, були підпи-
сані повторно – підтверджені Мін-
ським протоколом. Це був результат 
переговорів уже на найвищому рів-
ні: їх вели і підписали протокол глави 
чотирьох найбільших держав Євро-
пи, президенти: України – Порошен-
ко, Росії – Путін, Франції – Олланд, 
канцлер Німеччини – Меркель. 

Так от Мінські угоди Україна була 
змушені підписати внаслідок наших 
тяжких поразок на першому етапі 
війни на Донбасі. Після сепаратист-
ського заколоту, захоплення части-

ни Донбасу бойовиками, за сприян-
ня Росії, українська армія пішла у на-
ступ, щоб звільнити наші території. 
Це був серпень 2014-го. І тут Росія 
почала пряму агресію проти Укра-
їни, ввела на нашу територію свої 
регулярні війська, на допомогу за-
колотникам. Наша армія зазнава-
ла невдач і поразок (Іловайськ і не 
тільки). В цих умовах і довелося піти 
на Мінські угоди, як засіб зупинення 
прямої війни, засіб для перемир̀ я.

Війна начебто припинилася. Але 
насправді не був виконаний уже 
перший і головний пункт Мінських 
угод – про негайне припинення вог-
ню, бойових дій. Ця умова у світовій 
історії завжди є першою і необхід-
ною при будь-яких війнах, коли сто-
рони ще не укладають мирний дого-
вір. але вже укладають перемир̀ я.

Так от, це ключове положення 
Мінських угод не було виконане жод-
ного дня. Всі понад 7 років бойові 
дії, більшою чи меншою мірою, три-
вають, люди гинуть. Уже не виконан-
ня цього пункту говорить про справ-
жню ціну Угод. 

Однак, Україна всі ці роки під-
тверджує готовність виконання Мін-
ських угод, мотивуючи тим, що аль-
тернативи їм ПОКИ ЩО нема. 

А чому ж нема? Бо Україна і далі 
ослаблена внутрішніми проблема-
ми. Бо міжнародна підтримка її і 
далі бажає кращого. Попри нахаб-
не, безпрецедентне в повоєнній іс-
торії захоплення Росією території чу-
жої держави. Попри так званий Бу-
дапештський меморандум, на який у 
нас часто кивають і покладають ве-
ликі надії. 

Це Меморандум про гарантію 
безпеки у зв̀ язку з приєднанням 
України до Договору про нероз-
повсюдження ядерної зброї. Між-
народна угода, укладена 5 грудня 
1994 року Україною, США, Росією та 
Великою Британією про неядерний 
статус України. «Нерозповсюджен-
ня» означало для України відмову її 
від ядерної зброї, яка залишилася у 
неї від СРСР. Україна фактично була 
ще одною ядерною державою сві-
ту, кількість яких ООН і самі ядерні 
держави, в тому числі всі ті названі, 
намагалися звести до мінімуму. На-
взаєм, ці три держави гарантували 
Україні безпеку, непорушність кор-
донів. 

Що то за угода, що вона на-

справді гарантувала – і зараз ідуть 
дискусії. Є думка, що – нічого. При-
наймні, не обіцяла прямої воєнної 
допомого в разі війни проти України, 
тобто військами. Її і зараз не можуть 
надати ні США, ні Великобританія, 
посилаючись на те, що Україна – не 
член НАТО, а статут НАТО дозволяє 
таку допомогу лише членам альянсу. 

Але, принаймні, ці країни, як і 
Польщу, країни Балтії, у нас давно 
пропонують долучити до справи за-

вершення війни на Донбасі і його де-
окупації. Тобто, розширити так зва-
ний Нормандський формат, ці не-
скінченні переговори по Донбасу у 
форматі Франції, Німеччини, Росії, 
України. 

Завершуючи тему Мінських угод, 
варто подумати, чому вони, такі га-
небні і принизливі для нас, були 
укладені? Через поразки, зрозу-
міло. Але чому поразки? Бо Украї-
на була ослаблена переміною вла-
ди після Майдану, ослаблена, в тому 

числі і щодо армії, безпеки, попере-
дніми 4-ма роками правління регіо-
налів, на чолі з Януковичем, відвер-
то проросійських, антиукраїнських 
сил. Але як могли такі сили прийти 
до влади у 2010 році в демократич-
ній країні в центрі Європи? Режим, 
який довелося змітати уже мето-
дом повстання, з кров̀ ю, Майданом. 
Прийти, після, здавалося б, їх повної 
поразки після першого Майдану у 
2004 році. А прийшли вони через га-

небні чвари переможців того пер-
шого Майдану – Блоків «Наша Украї-
на», очолюваного Ющенком, і БЮТ – 
Блоку Юлії Тимошенко. А чому і як це 
все відбувалося? 

На цьому запитання можна й 
призупинити. Не тому, що це не тре-
ба аналізувати, Навпаки, треба. Але 
наша найближча історія, власне, іс-
торія сьогодення аналізується у нас 
чомусь дуже неохоче. 

Петро АНТОНЕНКО

Четверте. Терористи призна-
чатимуть керівників органів проку-

ратури і судів, а самі стануть «народною 
міліцією», підпорядкованою виключно міс-

цевій владі, яку, як ми розуміємо, буде «обра-
но» з колишніх ватажків загонів бойовиків.

Цитую:
Стаття 5, абзац 3. В окремих районах До-

нецької та Луганської областей законами 
України запроваджується особливий порядок 
призначення керівників органів прокуратури 
і судів, який передбачає участь органів місце-
вого самоврядування у вирішенні цих питань.

Стаття 9. В окремих районах Донецької та 
Луганської областей рішенням міських, селищ-
них, сільських рад створюються загони народ-
ної міліції, на які покладається реалізація за-
вдання з охорони громадського порядку в на-
селених пунктах цих районів. Координація ді-
яльності загонів народної міліції з охорони 
громадського порядку в населених пунктах 
здійснюється відповідним сільським, селищ-
ним, міським головою. Загони народної міліції 
утворюються на добровільних засадах із числа 
громадян України, які постійно проживають у 
відповідних населених пунктах окремих райо-
нів Донецької та Луганської областей.

П'яте. Україна мусить забезпечити прямі 
зовнішні відносини Донбасу з регіонами Ро-

сії. По суті, визнається сам факт відсутності 
суверенітету України для цієї території.

Цитую:
Стаття 8. Органи виконавчої влади сприя-

ють розвитку в окремих районах Донецької та 
Луганської областей транскордонного співро-
бітництва, спрямованого на вирішення спільних 
проблем розвитку, посилення та поглиблення 
добросусідських відносин між територіальни-
ми громадами, органами місцевого самовря-
дування окремих районів з адміністративно-
територіальними одиницями Російської Феде-
рації на основі угод про прикордонне співро-
бітництво, що укладаються територіальними 
громадами, органами місцевого самовряду-
вання, місцевими органами виконавчої влади 
України та територіальними громадами у межах 
компетенції, встановленої законом.

І шосте. Те, що взагалі на голову не нала-
зить: ми з Вами за це все ще й маємо пла-
тити. Не вимагаючи від них жодних податків.

І знову цитую:
Стаття 7. Держава надає підтримку соці-

ально-економічному розвитку окремих райо-
нів Донецької та Луганської областей... У зако-
ні про Державний бюджет України щороку пе-
редбачаються видатки, що спрямовуються на 
державну підтримку соціально-економічного 
розвитку окремих районів Донецької та Луган-

ської областей. Україна гарантує визначення 
таких видатків загального фонду Державного 
бюджету України захищеними видатками, обсяг 
яких не може змінюватися при здійсненні ско-
рочення затверджених бюджетних призначень.

Готуйтеся вивертати кишені, добросовіс-
ні громадяни. Цей сєпарський банкет буде за 
ваш рахунок.

Нагадую. ЄДИНА парламентська фракція, 
яка повним складом відмовилася голосувати 
за цей закон в 2014 році, – це «Свобода». Тоді 
ми просто витягли картки для голосування.

Я думаю, тепер для всіх очевидно, що цей 
закон – це зрада 15-ти тисяч українців, які за-
гинули на фронті московсько-української ві-
йни. Це зрада тисяч тих, хто нині зі зброєю в 
руках відстоює незалежну соборну Україну. Це 
плювок в обличчя мільйонів українців, які були 
вимушені втікати від так званих «ДНР-ЛНР». 
Це – зрада України. Оце держпереворот. Оце 
справжня рука москви.

Ми вже мали приклад із «автономією» Кри-
му і добре знаємо, чим це закінчилося: втра-
тою півострова. Таку саму міну сповільненої 
дії українській державі підкладають і зараз. 
З ослячою впертістю. Сьомий рік поспіль. На 
догоду Кремлю. Я сподіваюся, всім очевидно, 
що якби цей закон не був вигідний Москві – то 
ОПЗЖ за нього в житті б не голосувало.

Повторюю: визначення окремим законом 
«особливого статусу» окупованих територій 
Донбасу – це крок до знищення української 
Держави. І саме цього домагається Кремль. І, 
очевидно, саме це вимагатиме Путін від Бай-
дена під час особистої зустрічі.

Москві потрібна «автономія» для Донбасу, 
де за гроші українців вона будуватиме «русскій 
мір». Не спромігшись взяти нас приступом, те-
пер Путін намагається діяти підступом. Розпо-
всюджуючи ракову пухлину так званих «осо-
бливих статусів» і «автономій». Саме це його 
стратегія поневолення України.

А якою би мала бути стратегія України?
Перше – нарешті відмовитися і від без-

плідних Мінських угод, і від лицемірної форму-
ли Штайнмаєра, і від зрадницької ідеї надання 
особливого статусу для Донбасу.

Друге – змінити нормандський формат пе-
реговорів на будапештський – з прямою по-
стійною участю CША, Великої Британії, а також 
країн Балто-Чорноморської осі (країн Балтії, 
Польщі і Туреччини).

Олег ТЯГНИБОК, 
голова ВО «Свобода»

«Українська правда», 17.12.2021 р.
Pravda.com. ua

Закон про особливий статус Донбасу: 
як і хто веде Україну до капітуляції?

Коментар редактора нашої газети

Мінськ, лютий 2015: Путін, Меркель, Олланд, Порошенко

Будапештський меморандум підписують президенти Єльцин, Клінтон, 
Кучма, прем`єр Великобританії Дж. Мейджор.
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Закордонне українствоВ Росії суд постановив 
ліквідувати історико-

просвітницьке товариство 
«Меморіал»

Представник генпрокуратури заявив у суді, що 
міжнародний «Меморіал» спотворює пам'ять про 
«Велику Вітчизняну війну» та «створює брехливий об-
раз СРСР як терористичної держави». Раніше в Росії 
«Меморіал» був визнаний «іноземним агентом».

Товариство Меморіал було створено у 1987 
році. Члени товариства займалися вшануван-
ням жертв сталінського терору, встановленням їм 
пам'ятників, організацією виставок та проведен-
ням семінарів з історії репресій в СРСР. Першим го-
ловою Меморіалу був видатний вчений і правоза-
хисник академік Андрій Сахаров.

Члени Меморіалу неодноразово заявляли про 
політичні мотиви переслідування товариства.

Протести проти ліквідації 
«Меморіалу»

В Україні громадська організація «КримSOS» 
спільно з іншими правозахисними об'єднаннями 
закликає світову спільноту запровадити санкції 
проти причетних до ліквідації «Міжнародного Ме-
моріалу» та правозахисного центру «Меморіал». 
Відповідну заяву підписали Центр громадянських 
свобод, Центр прав людини ZMINA, правозахисний 
центр «Дія», Об'єднання родичів політв'язнів Крем-
ля, центр громадянської освіти «Альменда», Плат-
форма звільнення політв'язнів.

Крім персональних санкцій, правозахисники 
закликають владу України, іноземні держави та 
міжнародні організації рішуче засудити рішення 
Верховного Суду Росії щодо ліквідації структур «Ме-
моріалу» та посилити дипломатичний, економічний 
та санкційний тиск на Росію.

Рішуче засудив заборону «Меморіалу» Україн-
ський інститут національної пам`яті. 

Також проти намагань ліквідувати одну із най-
старіших правозахисних організацій Росії виступи-
ли кілька нобелівських лауреатів, науковці, пись-
менники та музиканти зі світовим ім'ям, а також 
США, Євросоюз та Рада Європи.

У Білорусі визнали 
«екстремістською» 

інформаційну продукцію 
правозахисного центру «Весна»

У Білорусі гомельський суд визнав інформацій-
ну продукцію правозахисного центру «Вясна», а та-
кож його аналоги у соціальних мережах та на інших 
ресурсах «екстремістськими матеріалами».

З 2020 року у Білорусі тривають репресії після 
президентських виборів, на яких «переміг» Олек-
сандр Лукашенко. Влада жорстоко придушила мир-
ні акції протесту та почала кампанію із залякуван-
ня опозиції та незалежної преси – у Білорусі затри-
мують журналістів, опозиційних політиків, приду-
шують медіа. В країні «екстремістськими» визнано 
близько 300 інтернет-ресурсів і спільнот. У листопа-
ді 2021 року до відповідного списку влада додала 
телеканал «Белсат», інформагентство «БелаПАН» та 
соцмережі видання «Наша Ніва».

Німеччина відключила 
три з останніх шести атомних 

електростанцій
Німеччина 31 грудня відключила три зі своїх 

останніх шести атомних електростанцій, що стало 
черговим кроком на шляху до відмови від атомної 
енергетики у зв'язку з переходом на відновлювані 
джерела енергії.

Поетапна відмова від енергії є незворотнім 
кроком для найбільшої економіки Європи, перед 
якою стоять амбітні кліматичні цілі і ростуть ціни на 
електроенергію.

Шість атомних електростанцій забезпечува-
ли близько 12% виробництва електроенергії в Ні-
меччині в 2021 році. Частка відновлюваних джерел 
енергії становила майже 41%, вугілля виробляло 
трохи менше 28%, а газ – близько 15%.

Німеччина прагне до того, щоб поновлювані 
джерела енергії задовольняли 80% попиту на елек-
троенергію до 2030 року за рахунок розширення 
інфраструктури вітрової та сонячної енергетики. 
Новий уряд планує активізувати зусилля щодо за-
хисту клімату.

Загальні витрати на демонтаж оцінюються в 
1,1 мільярда євро на кожну станцію. Уже 2020 році 
було видіено 9,4 мільярда євро на етапи після екс-
плуатації АЕС, включаючи демонтаж об'єктів, упа-
ковку і очищення радіоактивних відходів. Очікуєть-
ся, що повністю демонтаж буде завершено до 2040 
року.

Найбільший у світі 
космічний телескоп 
виведено на орбіту

NASA, Національне управління з аеронав-
тики і дослідження космічного простору уря-
ду США, та Європейське космічне агентство 
(ЄКА) 25 грудня запустили новий потужний 
космічний телескоп, який зробить револю-
цію у вивченні походження Всесвіту. Телескоп 
James Webb запустили на французькій раке-
ті Arianespace зі стартової бази ЄКА у Фран-
цузькій Гвіані. Телескоп збудований у США, 
вага 6350 кг, вартість 9 мільярдів доларів.

Астрономи та астрофізики багато років 
чекали на розгортання такого телескопа. Очі-
кується, що це змінить уявлення вчених про 
Всесвіт.

Телескоп James Webb попрямує до міс-
ця призначення на сонячній орбіті на відстані 
близько 1,6 мільйона кілометрів – у чотири 
рази далі, ніж Місяць. Телескоп приблизно в 
100 разів чутливіший, ніж його попередник, 
космічний телескоп Hubble, якому зараз 30 
років. Нова космічна обсерваторія має дзер-
кало 6,5 м у діаметрі з площею збиральної 
поверхні 25 кв. метрів, яке дасть можливість 
розглянути найдальші об'єкти Всесвіту. 

Астрономічна експлуатація телескопа, 
яким керуватиме Науковий інститут космічно-
го телескопа в Балтіморі, штат Меріленд, роз-
почнеться 2022 року, після того, як він пройде 
приблизно шість місяців після калібрування 
своїх дзеркал та інструментів. Орієниовний 
термін служби телескопа – до 10 років.

В Іспанії заборонили 
палити на пляжах

Відтепер паління на пляжах Іспанії кара-
тиметься штрафом у 2000 євро. Такий закон 
схвалили у Сенаті Іспанії 23 грудня.

Очікується, що в такий спосіб вдасться 
зменшити забруднення пляжів недопалками.

Цим же законом передбачається заборо-
на використання одноразового пластику, ви-
далення азбесту з будівель і заохочення по-
вернення ємностей до магазинів.

Раніше Іспанія оголосла про плани пере-
творення на вуглецево-нейтральну країну до 
2050 року.

Обмеження на тютюнопаління у різних 
формах існують в багатьох країнах світу. 
Найбільш поширеним є обмеження куріння 
у громадських місцях або спеціальних зонах, 
«вільних від диму».

У грудні 2021-го Нова Зеландія оголоси-
ла про намір повністю заборонити куріння в 
країні до 2025 року.

«Симон Петлюра. Лідер 
незалежної України» 

У Варшаві вийшла 
книга відомого поль-
ського історика, до-
слідника, науковця Уні-
верситету Марії Кюрі 
Скадовської з Любліна 
др. Мірослава Шуміло 
«Симон Петлюра. Лідер 
незалежної України». 
Ця книжка вийшла за 
підтримки Студії Схід-
ної Європи Варшав-

ського Університету та Інституту Національ-
ної пам’яті Республіка Польща. 

Симон Петлюра відіграв провідну роль в 
Українській національній революції 1917-1921 
років, а потім був лідером української емігра-
ції. Він символ боротьби за Українську неза-
лежність. Однак навколо нього виникло ба-
гато міфів і стереотипів. Їх джерелом була пе-
редусім радянська пропаганда, яка понад 70 
років запекло боролася з Петлюрою. Тому піс-
ля відновлення незалежності України в 1991 
році його постать намагалася пробитися крізь 
пласти негативної пропаганди, щоб зайняти 
належне місце в історичній пам’яті українців. 

Метою видання цієї книжки є ознайом-
лення читачів з вибраними проблемами ді-
яльності Симона Петлюри як лідера УНР під 
час боротьби за незалежність та в еміграції, 
обставинами його вбивства більшовицьким 
агентом та суду над убивцею, процесом фор-
мування його іміджу в очах українців від пері-
оду революції до нового часу. 

Том створено в рамках роботи Польсько-
Української комісії істориків з вивчення вза-
ємовідносин у 1917–1921 роках. Згідно з 
правилами, прийнятими у виданнях Комісії, 
том є двомовним. 

Сергій ПОРОВЧУК

Світовий конгрес українців 
подав позов на Росію 

до Європейського суду
Європейський суд з прав людини при-

йняв до розгляду заяву Світового конґресу 
українців зі скаргами на порушення з боку 
Російської Федерації Конвенції про за-
хист прав людини й основоположних сво-
бод. Ці порушення випливають з рішення 
Генеральної прокуратури РФ від 11 липня 
2019-го про визнання небажаною на те-
риторії РФ діяльність СКУ.

СКУ це рішення оскаржив і пройшов 
усі доступні в РФ судові інстанції, однак 
його позов відхилили. 26 серпня 2021 
р. СКУ надіслав до ЄСПЛ заяву з такими 
скаргами: рішення Генеральної проку-
ратури РФ порушує права СКУ, гаранто-
ваних статтями 11 («Свобода зібрань та 
об’єднання»), 13 («Право на ефективний 
засіб юридичного захисту») та 18 («Межі 
застосування обмежень прав») Конвен-
ції про захист прав людини й основопо-
ложних свобод; порушення прав Сергія 
Винника, гарантованих вказаними поло-
женнями Конвенції, внаслідок притягнен-
ня його до адміністративної відповідаль-
ності, а також спробою притягнути його до 
кримінальної відповідальності за співп-
рацю з СКУ, зокрема, за представництво 
його інтересів у судах РФ.

«Росію мають притягнути до відпові-
дальності за численні та грубі порушення 
прав людини щодо достатньо великої етніч-
ної української громади. Це – етноцид проти 
українців у Росії та на окупованих територі-
ях Донбасу та Криму, – заявив Павло Ґрод, 
президент СКУ. – Росія закрила майже всі 
українські організації, школи, культурні цен-
три та продовжує брати участь у пересліду-
ванні лідерів української громади».

СУМ передала в Україну 
різдвяні подарунки

Члени Спілки української молоді 
(СУМ), осередки якої діють в 12 країнах 
світу, зібрали та передали подарунки до 
Святого Миколая дітям в Україні, чиї бать-
ки виконують бойові завдання на сході 
держави.

Зібрані юними діаспорянами різдвя-
ні гостинці першими отримали діти укра-
їнських бійців із Києва.

Доброчинна акція СУМ «Теплом зігрі-
ємо серця» триває з 2014 року. За попе-
редні роки проведення цього благодій-
ного проєкту дітям українських бійців пе-
редали майже 14 тис. подарунків на суму 
близько 380 тис. USD.

Українська громада південно-західної Флори-
ди (США) з релігійним і культурним Осередком ім. 
св. Андрія в місті Норт Порт святочно відзначила 
празник св. Андрія 12 грудня в залі Осередку. Піс-
ля Святої Літургії, яку відправив о. Олег Сацюк, всі 
завітали до святочно-прибраної залі на елегантну 
перекуску-бенкет. Через коронавірус число гос-
тей було обмежене, а святочна перекуска мала 
бути теж скромною. Але заступник голови Осеред-
ку Дарія Томашока з поміччю свого чоловіка Єв-
гена подбали, щоб перекуска перейшла на справ-
жній бенкет. А член управи Ігор Гронь і його дружи-
на Оля подбали про добрі напої для всіх.

Після смачного бенкету, на тлі краєвидів Киє-
ва на великому екрані, відбулася коротка програ-
ма. Вона була підготовлена Вірою Боднарук, яка 
нагадала присутнім легенду/переказ про Апосто-
ла Андрія та його перебування на терені сьогод-
нішнього Києва. Апостол Андрій предсказав, що 
тут постане славний город і над ним засіяє благо-
дать Божа. Це нині Київ, столиця України!

Легенду про Апостола Андрія переказала Оля 
Бабчук, поему Олександра Олеся «Початки Києва» 
виконала Наталка Невмержицька, вірш Володими-
ра Сосюри деклямувала Галя Ліснича. Дві пісні «Ки-
єве мій», сл. Дмитра Луценка, музика Ігора Шамо та 
арію «Де згода в сімействі» виконали заслужені ар-
тисти української громади співак-бандурист Орест 
Грицик та музикант Влодьо Шпічка. 

Щира подяка за успішне переведення Празни-
ка усім членам управи Осередку.

Віра БОДНАРУК, 
голова Товариства Української Мови (США), 

професор, управа Осередку

Фото Віктора Лісничого

Празник св. Андрія в Норт Порті 
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Віра Боднарук, 
культурно-освітній 

референт

Голова Осередку 
Віктор Лісничий 

вітає гостей

Вид на святочну залу 

Українці Америки відзначають 
новорічно-різдв`яні свята
В Українському домі у Вашинґтоні триває різд-

вяний сезон. Розповідає Оксана Маркарова, посли-
ня України в США: «В Ukraine House разом із дітьми 
робили ялинкові прикраси, слухали поради Соломії 
Качур, як зробити святкування більш еко- і клімат-
френдлі та спілкувалися з друзями України в Ва-
шинґтоні». Дипломатка висловила величезну подяку 
за подію Ukrainian School DC, а Saint Andrew Ukrainian 
Orthodox Cathedral of Metropolitan Washington DC – 
за чудову ялинку та благословення.

Святий Миколай побував у Школі українознав-
ства. Ретельно готувалися вчителі й учні до приходу 
Св. Миколая до Школи українознавства у Сомерсе-
ті (штат Нью-Джерзі) при Українській православній 
церкві св. Андрія Первозванного. Свято пройшло у 
великій залі Українського культурного центру. Сце-
нарій передбачав участь більшости з 108 учнів шко-
ли. Архієпископ Української православної церкви 
США Даниїл Зелінський і о. Василь Шак разом із 
дітьми провели молитву. І кожен клас мав свій ви-
ступ. Й ось прийшов Святий Миколай, який приніс 
подарунки дітям. 

На святі Зенон Галькович, головний фінансо-
вий управитель Української національної феде-
ральної кредитової спілки, вручив школі грошо-
вий дарунок. 

В «Українському селі» колядують. Тут, у Сомер-
сеті (штат Нью-Джерзі) побували колядники – спі-
воча група підлітків на чолі з Аліною Папірник із 
Євангельської церкви «Благодать» у Савт-Рівері. 
Радо зустріли їх мешканці села. 

Благодійна акція 
«Різдвяна свічка» в Італії
У Прокатедральному Соборі Святої Софії у 

Римі розпочали щорічну доброчинну акцію «Різд-
вяна свічка». Про це повідомила Українська като-
лицька школа «Свята Софія» в італійській столиці. 
Оформленням цьогорічної свічки займалися учні 
школи. Діти обрали ікону «Різдво Христове» Рома-
на Зілінко, яка, як і всі інші роботи автора, інспіро-
вана стародавніми іконами народного малярства.

Мета акції – зібрати кошти для хворих дітей, 
яких привозять з України до Італії на лікування. «До-
лучитися до благодійної акції та придбати «Різдвя-
ну свічку» можна в храмі Святих мучеників Сергія і 
Вакха та Жировицької ікони Пресвятої Богородиці 
в Римі», повідомили у парафії.

Клуб української мови 
та літератури для дітей

Товариство українців у Фінляндії (м. Гель-
сінкі) запросило дітей 6 – 11 років відвідува-
ти клуб української мови та літератури. Зустрічі 
відбуваються двічі на місяць, в неділю. У клубі 
практикують гру, пісні, вірші, жарти, спілкуван-
ня, читання, письмо.
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Календар 
всесвітньої історії

6 січня 
2019 – Православна церква України 

отримала Томос про автокефалію. 
Народилися: 1596 – Богдан Хмельниць-

кий, гетьман України; 1833 – Степан Рудан-
ський, поет, перекладач, лікар. 1898 – Во-
лодимир Сосюра, поет; 1938 – Василь Стус 
— поет, перекладач, політв’язень, помер в 
ув’язненні у 1985 році; 1938 – Адріано Че-
лентано, італійський кіноактор і співак.

Померли: 1920 – Левко Симиренко. 
український селекціонер;1945 – Володи-
мир Вернадський, український вчений. 

7 січня 
1914 – перший пароплав пройшов че-

рез Панамський канал.
1927 – зроблено перший трансатлан-

тичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка до 
Лондона. 

Народився: 1853 – Микола Аркас, укра-
їнський письменник, композитор, історик. 

Померла: 2011 – Михайлина Коцюбин-
ська, літературознавиця, активна учасниця 
руху шістдесятників. 

8 січня
Народилися: 1879 – у місті Ічня на Чер-

нігівщині Степан Васильченко (Панасенко), 
письменник; 1888 – Гнат Юра, театральний 
режисер, актор; 1935 – Василь Симоненко, 
поет, дисидент.

Померли: 1642 – Галілео Галілей, за-
сновник класичної механіки, фізик, астро-
ном, математик, поет; 1965 – Володимир 
Сосюра, поет.

9 січня 
Народилися: 1890 – Карел Чапек, чесь-

кий письменник; 1907 – Микола Лівиць-
кий, громадсько-політичний діяч, журналіст, 
президент УНР в екзилі у 1967 – 1989 рр.; 
1924 – Сергій Параджанов, український кі-
норежисер, сценарист, художник вірмен-
сько-грузинського походження.

10 січня 
1569 – у Любліні почався сейм, при-

свячений запланованій Унії, об`єднанню 
Королівства Польського і Великого кня-
зівства Литовського. Планувалося також 
приєднання в якості третього державного 
суб`єкта Князівства Руського – спадкоєм-
ця Київської Русі, поділеного на той час між 
Польщею і Литвою. Але ця ідея так і не була 
втілена. 

1863 – у Лондоні запущена перша у сві-
ті лінія метро (3,6 км), потяги були на паро-
вій тязі

1920 – набрав чинності Версальський 
договір, про облаштування Європи піс-
ля Першої світової війни. Також Угода про 
утворення Ліги Націй. 

1946 – в Лондоні відкрито перше засі-
дання Організації Об`єднаних Націй (ООН).

11 січня
1785 – Нью-Йорк став столицею США 

(до 1790 р.)
Народилися: 1893 – Михайль (Михайло) 

Семенко, український поет із митців «Роз-
стріляного Відродження»; 1913 – Василь 
Кук, останній командувач Української По-
встанської Армії (1950 – 1954 р.р.)

Померли: 1647 – Петро Могила, укра-
їнський політичний, церковний і освітній 
діяч, митрополит Київський, галицький і всі-
єї Русі; 1916 – Лесь Мартович, письменник, 
громадський діяч. доктор права. 

12 січня 
1972 – КДБ СРСР провів арешти пред-

ставників українського національного руху. 
Заарештовані В Чорновіл, В Стус, І. Світлич-
ний, Є. Сверстюк, Л. Плющ, В. Романюк. І. 
Дзюба та інші. 

Народилися: 1873 – Василь Кричев-
ський. український художник, архітектор і 
графік; 1878 – Гнат Хоткевич. письменник, 
бандурист, композитор; 1907 – Сергій Ко-
рольов, вчений, конструктор ракетно-кос-
мічних систем; 1908 – Марія Приймаченко, 
народна художниця.

Померла: 1976 – Агата Крісті. англій-
ська письменниця детективного жанру

13 січня 
1991 – придушуючи вихід Литви зі скла-

ду СРСР, у Вільнюсі Москва кинула підроз-

діл силовиків на штурм міського телецентру 
і телевежі, що призвело до загибелі 15 ли-
товських патріотів. 

Народився: 1877 – Лев Мацієвич, укра-
їнський інженер, автор проектів підводних 
човнів, авіаносців. 

Помер: 2013 – Михайло Горинь, диси-
дент і політв'язень

14 січня 
Народилися: 1882 –Іван Огієнко, (ми-

трополит Іларіон), мовознавець, історик 
церкви; 1898 – Юрій Городянин-Лісовський 
(Горліс-Горський), військовий і громадський 
діяч, письменник, старшина Армії УНР; 1937 
– Євген Гуцало, письменник.

15 січня 
1992 –затверджено музичну редакцію 

Гімну України, автором якої є Михайло Вер-
бицький. 

Народилися: 1622 – Мольєр, французь-
кий драматург; 1871 – Агатангел Крим-
ський, український історик, учений, пись-
менник кримськотатарського походження. 

16 січня
1918 – Мала Рада ухвалила закон про 

армію Української Народної Республіки. 
1919 – Директорія УНР у відповідь на 

агресію більшовицької Росії оголосила їй 
війну. 

17 січня
1921 – у Відні представниками україн-

ської еміграції створено Український віль-
ний університет, незабаром переведений 
до Праги. 

1945 – Варшава звільнена від німець-
кої окупації.

Народився: 1706 – Бенджамін Фран-
клін, учений, журналіст, винахідник, один 
із лідерів війни за незалежність США, 
один з авторів американської Конституції 
(1787 р.).

Померли: 1954 – Андрій Лівицький, 
український громадсько-політичний діяч, 
3-й голова Директорії УНР, 1-й президент 
УНР в екзилі (1926—1954); 2008 – Боббі 
Фішер, американський шахіст, одинадцятий 
чемпіон світу.

18 січня
1654 – у Переяславі генеральна вій-

ськова рада, яку скликав гетьман Богдан 
Хмельницький, вирішила віддати Гетьман-
щину під протекторат Московського цар-
ства зі збереженням прав і вольностей вій-
ська Запорозького.

1918 – у Таврійському палаці в Пе-
трограді відкрилися Установчі збори 
(парламент Росії), вибори до яких про-
йшли в листопаді 1917 р. Тоді 62% голо-
сів отримали есери та меншовики, 25% 
– більшовики, 13% – кадети й інші бур-
жуазні партії. Але реальна влада вже на-
лежала більшовикам, і вони покинули за-
сідання. Наступного дня Установчі збо-
ри постановою пробільшовицького Все-
російського центрального виконавчого 
комітету були розпущені. Так більшови-
ки силоміць розпустили законний парла-
мент республіки. 

1919 – у Версалі почалася Паризька 
мирна конференція країн-переможниць у 
Першій світовій війні. 

Народилися: 1689 – Шарль Монтеск`є, 
французький філософ, письменник; 1834 – 
Володимир Антонович, український історик, 
археолог, етнограф. 

19 січня 
Народилися: 1809 – Едгар Аллан По, 

американський письменник, засновник де-
тективного жанру; 1912 – Ярослав Стець-
ко, український політичний та військовий 
діяч, в’язень німецьких концтаборів, керів-
ник Антибільшовицького блоку народів, го-
лова Проводу ОУН (б). 

Помер: 1939 – Михайло Драй-Хмара, 
поет, літературознавець, жертва комуніс-
тичного терору. 

20 січня 
Народився: 1920 –Федерико Фелліні, 

італійський кінорежисер. 
Померла: 1993 – Одрі Хепберн, амери-

канська кіноактриса бельгійського похо-
дження, лауреатка «Оскара».

Найперша Конституція в 
світі була створена українцем 
Пилипом Орликом. Це сталося 
у вимушеній еміграції, де опи-
нився і недавно померлий по-
передник Орлика гетьман Іван 
Мазепа. 5 квітня 1710 Орлика 
обрали гетьманом Запорізько-
го війська. У цей же день ним 
було оголошено «Конституцію 
прав і свобод війська Запорізь-
кого». У США Конституцію при-
йняли в 1787 р., у Франції та 
Польщі – в 1791 році.

Найдовший музичний ін-
струмент у світі – українська 
трембіта. Її довжина може до-
сягати чотирьох метрів, а її зву-
ки чутні більш ніж за десять кі-
лометрів.

Першим букварем, вида-
ним в Україні, був «Буквар» («Аз-
бука»), надрукований у 1574 р. 
у Львові першодрукарем Іва-
ном Федоровим. Книжка скла-
далася з абетки, складів, зраз-
ків відмінювання і короткої чи-
танки. До нас дійшов лише один 
примірник, який знайдено в 
Римі 1927 р. Зберігається в бі-
бліотеці Гарвардського універ-
ситету (США). Факсимільне ви-
дання було здійснено в Києві 
1964 та 1974 рр.

Найстарішим навчальним 
закладом Східної Європи вва-
жається Києво-Могилянська 
академія (1615 р.).

Українська мова є однією 
з поширених мов світу (фахів-
ці розрізняють близько 7000 
мов ), за кількістю носіїв за-
ймає 26-те місце. Також вона 
є другою за поширеністю серед 
мов слов’янського походження 
після російської. Щодо лексики, 
найближчими до української 
мови є білоруська (84%) і поль-
ська (70%) мови.

Найдавніша відома уче-
ним карта, а також найдавні-
ше поселення людей знайдені в 
Україні: у с. Межиріччя Рівнен-
ської області. Їм близько 14,5 – 
15 тис. років. Карту вибито на 
кістці мамонта.

Територією України про-
лягав один з найбільших іс-
торичних транспортних шля-
хів – «із варяг у греки», систе-
ма річкових шляхів і волоків 
між ними, завдовжки 3 тис. 
км, що пов’язувала північні 
землі Давньої Русі з південни-
ми, Балтійське море з Чорним. 
Протягом усієї давньої історії 
Україна-Русь виступала мос-
том між світами Східної Євро-
пи і Давнім Сходом, Європою 
античною, візантійською і ла-
тинською.

Найглибша у світі станція 
метро знаходиться у Києві – це 
«Арсенальна», на глибині 105 м. 
Станцію побудували в 1960 р., 
однією з перших.

З дванадцяти лавр світу, 
тобто найбільших християн-
ських монастирів з особли-
вим статусом, 4 знаходяться 
в Україні. Три православні та 
одна греко-католицька. Це Ки-
єво-Печерська лавра, Київ (іс-
нує з 1051), Почаївська лавра, 
Почаїв, Тернопільська область 
(з 1833), Свято-Успенська Свя-
тогірська лавра, Святогірсь, 
Донецька область (має статус 
лаври з 2004) та Свято-Успен-
ська Унівська лавра студій-
ського уставу (греко-католиць-
ка), Унів (з 1898). Інші лаври: в 
Росії – 2, в Грузії – 1, в Польщі 
– 1, в Румунії – 1, в Палестині – 
1, в Греції – 2.

Перший рамковий вулик 
винайдено в Україні у 1814 р. 
Петром Прокоповичем, відо-
мим пасічником, який жив і за-
ймався бджолярством поблизу 
Батурина на Чернігівщині. 

Перша гасова лампа ви-
найдена у Львові працівника-
ми аптеки «Під золотою зіркою» 
Ігнатієм Лукасевичем та Яном 
Зехом у 1853 р.

Пам’ятники відомому 
українському поетові Тарасу 
Шевченку встановлені в 1200 
місцях по всьому світові.

Найстарішим деревом в 
Україні вважається 1300-річ-
ний дуб в урочищі Юзефін Рів-
ненської області.

Ці рідкісні історичні фото змусять 
поглянути на світ інакше

Цікаві факти про Україну

Поліцейський у Сан-Франциско (США)  
вичитує чоловіка за відсутність маски 

під час пандемії грипу 1918 року.

Найманий читець старанно читає вголос робітникам  
на кубинській сигарній фабриці (приблизно 

1900 – 1910 роки). Більшість робітників були 
неписьменними, тому фабрики наймали людей, 

які зачитували вголос романи, вірші, 
науково-популярну літературу та газети.
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Кордони поділуСхідна Слобожанщина 
– привласнена 

росіянами 
українська земля
Також зі Східної Слобожан-

щини походив відомий актор 
Михайло Щепкін (1788 –1863). 
Народився він у селі Червоне 
Обоянського повіту Курського 
намісництва. Насамперед його 
представляють як актора росій-
ського. Проте він був усвідом-
лений у своєму українстві. Не-
даремно Щепкін став другом 
Тараса Шевченка. Також він 
виконував ролі в українських 
спектаклях.

Дала Східна Слобожанщи-
на двох помітних представни-
ків українського Розстріляного 
відродження – Костя Буревія 
(1888 – 1934) та Євгена Плуж-
ника (1898 – 1934). Перший на-
родився у селі Велика Меженка 
Острогозького повіту Воронезь-
кої губернії. Відомий він як поет, 
драматург, а також театральний 
та літературний критик, пере-
кладач. Що ж до Плужника, то 
це один із найцікавіших поетів 
Розстріляного відродження. Та-
кож відомий він як драматург 
та перекладач. За походжен-
ням Плужник із слободи Канте-
мирівська Богучанського повіту 
Воронезької губернії.

Можна назвати ще низку 
імен українських діячів, які на-
родилися на Східній Слобожан-
щині. Серед них слід виділити 
Микиту Хрущова (1894 –1971). 
Походив він із села Калинівка 
Дмитрівського повіту Курської 
губернії. Звичайно, не слід од-
нозначно оцінювати цього дія-
ча. Але все ж таки треба відда-
ти йому належне: саме він віді-
грав важливу роль у демонтажі 
репресивної системи, яку ство-
рив Йосип Сталін. Слід також 
зазначити, що Хрущов все ж 
таки демонстрував своє україн-
ство. Зокрема, носив сорочку-
вишиванку. Можна в цьому ба-
чити якусь «театральщину». Але, 
схоже, її тут було не більше, ніж 
у наших деяких політиків, які за-
раз люблять позувати в тако-
му українському національному 
одязі.

Якби українці під час ви-
звольної боротьби 1917 – 1921 
р.р. зуміли б сформувати свою 
повноцінну державу та зберег-
ти її, Східна Слобожанщина ціл-
ком могла б увійти до її складу.

Так, до Української Народної 
Республіки увійшла низка пові-
тів Курської губернії – Путивль-
ський, Гайворонський, Новоос-
кольський. Те саме стосується 
деяких повітів Воронезької гу-
бернії – Острогозького, Бірюць-
кого, Валуйського і Богучар-
ського.

За гетьмана Павла Скоро-
падського, крім названих повітів 
Східної Слобожанщини, до Укра-
їнської Держави були долуче-
ні такі повіти Курської губернії: 
Рильський, Суджанський, Білго-
родський і Корочанський. Прак-
тично вся Східна Слобожанщи-
на опинилася у складі цього дер-
жавного утворення. Тоді більшо-
вики так і не змогли поширити 
свою владу на ці землі.

Проте падіння гетьмана Ско-
ропадського, прихід до влади 
соціалістичної Директорії спри-

чинили руйнування української 
державності. І Східну Слобожан-
щину захопили більшовики. Від-
давати ж більшу частину цих те-
риторій створеній ними маріо-
нетковій Українській Соціаліс-
тичній Радянській Республіці 
вони не захотіли.

У 1926 р. у Радянському Со-
юзі під час проведення перепи-
су населення виявилося, що у 
ряді районів Російської Федера-
ції, що належали до Східної Сло-
божанщини, домінувало чи зна-
чну частку становило українське 
населення. Це – Глушковський 
та Суджанський райони Кур-
ської області; Красноярський, 
Гайворонський, Борисівський, 
Волоконівський, Чернянський, 
Червоногвардійський, Олек-
сіївський, Вейделівський, Ро-
верський райони, а також схід-
на частина Шебекинського та 
західна частина Новоосколь-
ського районів Білгородської 
області; Кантемирівський, Бо-
гучарський, Россошанський, 
Ольховський, Підгоренський, 
Кам'янський, Павловський, Пе-
тропавлівський, Калачаївський, 
Вороб'ївський, Батурлінівський 
райони, а також південні части-
ни Острогозького, Ліскинського 
та Новохоперського районів Во-
ронезької області.

У другій половині 20-х – на 
початку 30-х років ХХ ст. у Ра-
дянському Союзі проводилася 
політика коренізації. Тому біль-
шість із названих районів Схід-
ної Слобожанщини набули ста-
тусу національних, і тут прово-
дилася у культурній сфері певна 
українізація. Однак у 30-х роках 
це було згорнуто. Почалася ак-
тивна русифікація цих земель. 
Згодом багато українців Схід-
ної Слобожанщини «ставали ро-
сіянами». Тому відсоток україн-
ського населення у цьому регі-
оні під час переписів постійно 
зменшувався. Хоча все ж таки 
люди, які ідентифікують себе 
українцями, тут залишаються. 
Так, за переписом 1989 р., у Рів-
ненському районі Білгородської 
області мешкало 74,6 відсотка 
українців.

Після розпаду Радянського 
Союзу на Східній Слобожанщи-
ні були певні спроби відродити 
українське життя. У місті Россо-
ші (районний центр Воронезької 
області) з 2001 р. протягом де-
сятиліття проводились фестива-
лі української культури.

Проте за нинішніх умов ро-
сійське керівництво не вітає 
прояви українства у своїй дер-
жаві. Щодо українських інсти-
туцій, тут здійснюються постій-
ні утиски. Тому, очевидно, про-
яви українського життя у Схід-
ній Слобожанщині, як і в інших 
українських регіонах Російської 
Федерації, «заглушені».

Український Таганрог
Те, що Таганрог і землі, які 

прилягають до нього (Східний 
Донбас), – це українські терени, 
визнавали навіть більшовики. 
Принаймні 1922 року, коли ство-
рювався Радянський Союз, ці 

землі входили до складу Україн-
ської Соціалістичної Радянської 
Республіки. Але потім цей регі-
он забрала Росія.

Початки Таганрогу сягають 
1696 – 1698 років. Перед тим 
московський цар Петро І за до-
помогою козацьких військ під 
проводом гетьмана Івана Ма-
зепи здійснив Азовські походи. 
Тоді ж на узбережжі Азовсько-
го моря було побудовано форте-
цю Троїцьк-на-Таганрозі (згодом 
утвердилася назва Таганрог). 
Планували її побудову західні 
фахівці, а будівельні роботи ви-
конували переважно українські 
козаки. Це була перша військо-
во-морська база Московії, пер-
ший її порт на відкритому мор-
ському узбережжі й перше міс-
то в цій державі, побудоване за 
регулярним планом.

Як писала Катерина ІІ в лис-
ті до Вольтера, Петро І довго не 
міг вирішити, куди перенести 
столицю – до Таганрога чи Пе-
тербурга. Справді, на той час 
чорноморська морська торгівля 
була не менш інтенсивна та при-
буткова, ніж балтійська. І утвер-
дження держави Петра І в Чор-
номорському басейні відкрива-
ло перед нею непогані перспек-
тиви.

Можна лише уявити, якою 
була б Російська імперія і яку 
роль у ній відігравав би україн-
ський чинник, якби її столиця 
була в Таганрозі. Але то вже пи-
тання альтернативної історії.

Принаймні можемо конста-
тувати, що українські козацькі 
впливи на початках існування 
Таганрога були сильні. Коли Ма-
зепа здійняв повстання проти 
Петра І, в Таганрозі виявилося 
чимало прибічників гетьмана, 
з якими розправилася москов-
ська влада.

1711 року, після Прутсько-
го походу Петра І, коли мос-
ковський цар зазнав пораз-
ки, Таганрог опинився у скла-
ді Османської імперії. Деякий 
час це місто з околицями вхо-
дило до складу земель Нової 
Запорізької Січі, яка була авто-
номною структурою в складі Ту-
рецької держави.

1774 року, після черго-
вої російсько-турецької ві-
йни за володіння Північним 
Причорномор’ям, Таганрог увій-
шов до складу Російської імпе-
рії. Він став не лише важливою 
військовою базою, а й великим 
торговим портом. Входив до Ка-
теринославської губернії, засе-
леної переважно українцями. 
Втім, у 1887 – 1888 роках його 
передали до складу області Вій-
ська Донського. У цій адміні-
стративній одиниці переважали 
донські козаки, яких вважають 
росіянами, хоча вони себе, рад-
ше, ідентифікували як особливу 
етносоціальну групу. До того ж, 
у тому краї проживало й чимало 
українців.

Таганрог став важливим 
торговельно-економічним і 
культурним центром Північного 
Причорномор’я, який конкуру-
вав з Одесою. Закономірно, міс-

то було поліетнічним. Жили тут 
росіяни, греки, представники ін-
ших народів. Але значну частину 
населення становили українці. 
А в Таганрозькій окрузі вони по-
мітно домінували.

Також із цим краєм 
пов’язана діяльність низки куль-
турних діячів. Неподалік міста 
народився український поет-ро-
мантик, видавець, творець пер-
шого українського правопису 
Олександр Корсун.

У Таганрогу провів остан-
ні роки свого життя письмен-
ник Нестор Кукольник, який мав 
українське походження. Його 
батько народився на Закар-
патті. Сам Кукольник навчав-
ся з Миколою Гоголем у Ніжин-
ському ліцеї. Разом зі своїм од-
нокласником зробив блискучу 
письменницьку кар’єру в Пе-
тербурзі. Як поет, конкурував 
з Олександром Пушкіним. На 
його вірші писав романси відо-
мий російський композитор Ми-
хайло Глінка.

1857 року Кукольник пере-
брався на постійне місце про-
живання до Таганрога, де долу-
чився до активної громадської 
діяльності. Він мріяв про те, щоб 
у цьому місті з’явився універси-
тет, виходили друком місцеві га-
зети, щоб було проведено за-
лізничне сполучення між Харко-
вом і Таганрогом. Завдяки на-
полегливості Кукольника таку 
залізницю було побудовано, і 
це дало поштовх для освоєння 
багатств Донбасу. На Донбасі 
мали б цінувати цю непересічну 
особистість культурного і гро-
мадського життя своєї епохи. Та 
хто тут про неї знає? У Таганрогу 
письменник написав низку тво-
рів. Але 1868 року раптово по-
мер, збираючись до театру.

До речі, Таганрозький театр 
належав тоді до найкращих теа-
трів Російської імперії. І безпе-
речно, театральне життя міста 
вплинуло на знаменитого уро-
дженця Таганрога Антона Чехо-
ва.

Творчість цього прозаїка і 
драматурга, як і Кукольника, 
належить до російської літера-
тури. Але за походженням Ан-
тон Чехов був українцем. І це 
він визнавав. Зокрема, в анке-
ті, яку Чехов заповнив під час 
перепису населення 1897 року, 
він позначив себе як малороса 
– як відомо, саме так тоді офі-
ційно іменувалися українці. А в 
своїх листах Чехов неодноразо-
во жартома іменував себе «хох-
лом».

Українська стихія Таганрозь-
кого краю так чи інакше впли-
вала на письменника. Згідно із 
зазначеним переписом 1897 
року, в Таганрозькому окрузі 
проживало 61,7 відсотка укра-
їнців.

Під час визвольних зма-
гань 1917 – 1921 років Таган-
рог навіть на деякий час, у бе-
резні-квітні 1918 року, став сто-
лицею Української радянської 
республіки. Але в травні цього 
року місто вже контролювали 
німецькі війська. До гетьмана 

Павла Скоропадського таган-
рожці відрядили делегацію, яка 
звернулася з проханням вклю-
чити місто до складу Української 
держави. І Таганрог увійшов до 
неї.

Коли ж більшовики 1920 
року утвердилися на теренах 
більшості українських земель, 
вони включили і Таганрозь-
кий край до складу радянської 
України.

Проте 1924 року, уже після 
утворення СРСР, більшовицьке 
керівництво вирішило зміни-
ти кордони України і Російської 
Федерації. Тоді від України було 
відібрано низку територій – се-
ред них і Таганрог з навколиш-
німи землями.

Те, що Таганрозький округ 
був українським, засвідчив 
всесоюзний перепис 1926 
року. Українці становили 71,5 
відсотка населення округу. 
Хоча в самому місті переважа-
ли росіяни чи принаймні люди, 
котрі ідентифікували себе ро-
сіянами. Серед них могло бути 
чимало русифікованих укра-
їнців. Але в цьому немає нічо-
го дивного. Навіть у тогочасній 
радянській Україні чимало міст, 
як і Таганрог, були русифікова-
ними.

Під час Голодомору 1932 
– 1933 років Таганрог і на-
вколишні землі стали місцем 
активної міграції українців, 
оскільки це була «не Україна» і 
тут радянська влада не відби-
рала у населення продоволь-
ство.

Однак, рятуючи життя, укра-
їнські переселенці на Таган-
рожчині змушені були зрікати-
ся своєї національності. Біль-
шовицькій владі були не по-
трібні українські етнічні райони 
в Російській Федерації. Україн-
ці не мали тут своїх шкіл, засо-
бів масової інформації, біблі-
отек, культурних інституцій. Їх 
примушували визнати себе ро-
сіянами. І чинити цьому опір за 
умов жорсткого тоталітаризму 
було просто небезпечно.

Таким чином відбувала-
ся масова русифікація україн-
ських етнічних районів на тере-
нах Російської Федерації. Все-
союзний перепис 1939 року за-
свідчив, що на Таганрожчині й в 
інших місцях компактного про-
живання українців у Російській 
Федерації українська більшість 
«кудись зникла». Насправді ж, 
українці звідти нікуди не поді-
лися. Просто вони «стали росі-
янами» – точніше, їм довелося 
вимушено це зробити.

Та, попри тотальну русифі-
кацію, український дух на Та-
ганрожчині все ж давав зна-
ти про себе. Низка вихідців із 
цього краю стали діячами укра-
їнської культури, а в сільській 
місцевості люди ще доволі дов-
го спілкувалися українською 
мовою. Та й навіть зараз у Та-
ганрозі є група людей (хай і не-
велика, близько трьох відсо-
тків), котрі ідентифікують себе 
українцями.

Петро КРАЛЮК, 
доктор філософських наук

«День», 28. 10. і 05.11. 2021 р.
Продовження. Поч. в № 213. 

Далі буде.

Українські землі, які Росія не подарувала Україні
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Сьогодні – про секс радян-
ський, хоч його, кажуть, і не 
було. Точніше, про секс рево-
люційний. Секс серед крові та 
масових вбивств. Про найвідо-
мішу пару більшовиків: Пашу 
Дибенко та Шуру Коллонтай. 
Завдяки йому в СРСР почали 
відзначати 23 лютого, а завдя-
ки їй – 8 Березня. 

Тож він – Павло Дибенко. 
Українець, селянський син, родом 
із Чернігівської області. Справ-
жній велетень. Любитель випити 
та побитися. До кінця життя мало-
грамотний, писав гарно, але з по-
милками.

Вона – Олександра Домон-
тович, згодом Коллонтай. Повна 
його протилежність. З аристокра-
тичної сім'ї, також українського 
походження, але вже повністю ру-
сифікованої. Гарна освіта. Що на-
зивається, горе з розуму. Подруж-
ка Леніна. Перша жінка-міністр та 
одна з перших – жінка-дипломат. 
Марксистська феміністка. При-
хильниця вільного кохання. Їй по-
милково приписували фразу, що 
секс має бути таким же доступ-
ним, як і склянка води.

Вона старша за нього на 17 
років. Він використовуватиме її 
вплив для своєї кар'єри. Вона че-
рез нього забуде про свої принци-
пи і навіть ревнуватиме. Він через 
неї спробує застрелитися – не-
вдало.

Але перш ніж зустрітися у вогні 
революції, кожен пройде свій не-
простий шлях.

Олександру батьки хотіли ви-
дати заміж за ад'ютанта царя, 
проте вона категорично відмови-
лася і вийшла заміж за коханням 
– за свого троюрідного брата Во-
лодимира Коллонтая. У подруж-
жя народився син. Однак, коли 
йому виповнилося три, Шура рап-
том заявляє: сім'я не для неї, вона 
хоче бути вільною. І їде до Швей-
царії вчитися. На той момент вона 
переконана марксистка.

Нібито ідеї рівності та спра-
ведливості оселилися в ній піс-
ля відвідин бараків петербурзь-
кої фабрики. Вона застала там 
брудних голодних дітей, яких до-
глядала 6-річна няня. Одна дити-
на лежала на підлозі, інші грали. 
Коли Шура нахилилася до немов-
ляти, то з жахом виявила – дити-
на мертва. 6-річна нянька «заспо-
коїла»: таке трапляється, увечері 
прийде мама та прибере тіло.

Але повернемось до історії 
Коллонтай. У Женеві вона зна-
йомиться з Розою Люксембург, 
яка робить її марксистською фе-
міністкою. Шлюб, на думку Шури, 
– буржуазний пережиток, і він не 
потрібен. Секс та стосунки мають 
бути вільними.

Коллонтай також знайомить-
ся з Леніним та його коханкою Іне-
сою Арманд. Про трикутник Круп-
ська - Ленін - Арманд пише наступ-
не: «... Надя була більш рівна, а Іне-
са стояла перед ним на колінах... 
З Інесою все ж таки превалювала 
любов-захоплення, оповита кри-
латим флером Ероса... Чому ж ці 
жінки не могли бути відкритими 
дружинами Леніна? Чому треба 
було мучити всіх трьох і занапас-
тити бідну Інесу?»

Сама Коллонтай намагаєть-
ся дотримуватись своїх принци-
пів. Але не завжди виходить. На-
приклад, у неї довго триває роман 
із економістом Масловим. Проте 
Шуру дратує, що він скрізь возить 
із собою дружину, а під час сексу з 
нею дивиться на годинник.

Політичні переконання Кол-
лонтай часто залежали від чоло-
віків. Закохалася у Плеханова – 
перейшла до меншовиків. Ближче 
познайомилася з Леніним – і вона 
вже більшовиця.

Поки Коллонтай переходила 
на «ти» з Леніним, Павло Дибенко 
лише освоював абетку. Це дава-
лося йому тяжко. Зрештою юний 
Паша їде до Риги, де працює ван-
тажником. 1911-го його заби-
рають на Балтійський флот. Там 
уперше чує про більшовицькі ідеї, 
і вони йому подобаються. Навіщо 
важко працювати, коли можна 
просто забрати у багатих?

Під час Першої світової війни 
вперше проявилися організатор-
ські вміння Дибенка. Він не лише 
відмовився воювати сам, а ще й 
зумів переконати у такому рішенні 
кількасот колег матросів. Покара-
ли всіх, окрім Дибенка. Він зумів 
лягти в госпіталь, а коли виписав-
ся, отримав лише 40 діб гауптвах-
ти. Як не крути, у Дибенка була ха-
ризма і він умів переконувати ма-
тросів.

З початком Лютневої револю-
ції у Росії Паша стає одним з ліде-
рів матроського руху. І саме в цей 
бурхливий час починається його 
не менш бурхливий роман із Шу-
рою Коллонтай. За легендою, Кол-
лонтай прийшла на його корабель 
як більшовицький агітатор. Піс-
ля виступу Паша підхопив Шуру 
на руки та поніс у невідомому на-
прямку. Цей роман триватиме із 
перервами 6 років. Колонтай у 
захваті від Дибенка-коханця. Але 
його спосіб життя їй не дуже по-
добається. Ще б пак – ранок по-
чинається не сніданком, а чаркою 
горілки.

Для Дибенка ж роман із по-
дружкою Леніна став чудовою 
можливістю кар'єрного стрибка. 
«Намагайся бути ближчим до цен-
тру ... на очах», – радить Шура ко-
ханцю, і він її слухає. Його роль ор-

ганізації Жовтневого перевороту 
важко переоцінити. Постріл крей-
сера Аврори, який став сигналом 
для бойових дій – Дибенко. Ма-
троси, які штурмують Зимовий па-
лац, – знову Дибенко.

Після захоплення влади вдяч-
ний Ленін призначає недоучку Ди-
бенка міністром – наркомом мор-
ських справ! Коллонтай – теж мі-
ністр – т. зв. нарком піклування 
– щось на кшталт соціальної по-
літики, що займається дитячими 
притулками. У цей час вакханалії 
матроси Дибенка масово вбива-
ють своїх офіцерів. Міністрами і 
Коллонтай, і Дибенко виявилися 
бездарними. Проте свої посади 
втратили з інших причин.

Короткий час після переворо-
ту парочка вірна Леніну. Саме Ди-
бенко зі своїми матросами розга-
няє Установчі збори – всеросій-
ський парламент, де більшовики 
опинилися у меншості. Мирну де-
монстрацію на його захист просто 
розстрілюють.

Також Дибенку дісталася по-
чесна місія: знищити документи, 
що підтверджували: Ленін здій-
снив переворот за німецькі гро-
ші. Щоправда, на той момент нім-
ці незадоволені ленінською полі-
тикою. Зокрема, його наступом на 
Україну. І вони починають наступ 
на Петербург. Зупинити його до-
ручають Дибенку. Він збирає за-
гін матросів – до тисячі багнетів 
– і вирушає під Нарву. 23 лютого 
після короткого бою матроси ки-
даються у розсипну. Тікає і Дибен-
ко. Матроси знаходять занедбані 
цистерни зі спиртом та влаштову-
ють бій вже з ним.

Саме цю ганебну поразку біль-
шовицька пропаганда перетвори-
ла на перемогу та оголосила днем 
створення армії. А в сучасній Росії 
це досі святкують як День захиси-
ка Вітчизни.

Через кілька днів, 3 березня, у 
Дибенка та матросів з'являється 
шанс реабілітуватися та піти у 
контрнаступ. Однак вони відмов-
ляються воювати і біжать за 100 
км. Дибенка знімають з посади та 
виключають із партії. Шуру Кол-
лонтай теж позбавляють міністер-
ства – офіційно через те, що ви-
ступила проти Брестського миру з 
німцями.

На засіданні партії хтось, зда-
ється, Троцький, пропонує роз-
стріляти Дибенка та Коллонтай. 
Ленін зі смішком відповідає: роз-
стріл для них – надто м'яке пока-
рання, пропонує засудити їх до 5 
років вірності одне одному. Він 
знав, що каже, – і Дибенко, і Кол-

лонтай один одному постійно зра-
джували.

Уряд Леніна, тим часом, тікає 
з Пітера до Москви. Туди ж виру-
шає й солодка парочка Дибенко – 
Коллонтай. Паша захоплює із со-
бою озброєну банду матросів. У 
п'яному стані закликає їх до бун-
ту. Почувши це, голова ЧК Дзер-
жинський наказує взяти його під 
варту. Шура розгортає бурхливу 
діяльність із порятунку коханця. 
Зокрема, подає до газет оголо-
шення: мовляв, вони з Дибенком 
стали першою в радянській дер-
жаві офіційно зареєстрованою 
парою. Міф, який спрацював. Ди-
бенка видають Шурі на поруки. 
Він тікає з Москви і опиняється у 
Самарі. Тут владу більшовиків не 
визнають – її ділять між собою 
анархісти та есери. Дибенко тут як 
риба у воді. Він стає мало не ліде-
ром Самарської народної респу-
бліки. А коли підготував усе для 
бунту, раптово домовляється із 
Кремлем і знову тікає.

У Леніна, між тим, з'явилася 
нова ідея, як використати Дибен-
ка. Вождь не залишає планів за-
хопити Україну під виглядом гро-
мадянської війни, тож українець 
Павло був йому потрібен. Завдан-
ня Леніна – організувати війська 
у т. зв. буферній зоні для атаки на 
Україну

100 років тому, як і сьогодні, 
тривала російсько-українська ві-
йна. Гетьман Скоропадський по-
бачив у очах Леніна бажання 
миру та домовився про розведен-
ня військ на досить широкій смузі 
фронту. Росія скористалася цією 
нейтральною смугою для ство-
рення диверсійних загонів. Один 
із таких загонів очолює Дибен-
ко. І щойно Німеччина виводить 
з України свої війська, більшови-
ки починають наступ. Матрос Ди-
бенко раптово стає генералом. 
Цинічного Павла зовсім не ці-
кавить, що він воює проти своєї 
Батьківщини.

Через якийсь час більшови-
ки схиляють на свій бік отама-
на Григор'єва та Нестора Мах-
на. Щоправда, Григор'єв досить 
швидко зорієнтувався у ситуа-
ції та обернув зброю проти чер-
воних. Спробував домовитись із 
Махном, але невдало – Нестор 
його застрелив.

На Дибенка скаржаться на-
віть українські більшовики, які ви-
магають Москву притягнути його 
до відповідальності за бешкети та 
безпідставні розстріли. Марно.

Тим часом, цікаві стосунки Ди-
бенка та Махна. Нестор запро-

шує Павла на своє весілля, а той 
уже складає плани вбивства ліде-
ра найбільшої повстанської армії. 
Проте реалізувати їх не вдалось. 
Солдати відмовляються викону-
вати накази Дибенка воювати 
проти махновців. Щоб утихомири-
ти бунт, Дибенко дозволяє своїм 
орлам грабувати ешелони на До-
неччині.

Після цього він – незважаю-
чи на накази згори – раптово по-
вертає на Крим. Захопивши пів-
острів, він оголошує себе мало не 
його самодержцем – військовим 
диктатором.

До Дибенка повертається Ко-
лонтай. Втім, ідилія тривала не-
довго. Заставши Пашу зі своєю 
секретаркою, вона вкотре розри-
ває з ним стосунки. Їде до Харко-
ва, де стає наркомом пропаганди 
т. зв. радянської України.

Кримське царювання Дибен-
ка тривало недовго. Наступ Білої 
армії змусив його панічно бігти. 
Дибенка знову заарештовують, 
він втрачає всі посади. Поверта-
ється до Москви, вступає до вій-
ськової академії, але навчаєть-
ся там недовго – місяць. Потім 
його перекидають з одного місця 
на інше, але на жодному він дов-
го не затримується. Нарешті його 
талант став у нагоді більшовикам 
1921-го. Повстала рушійна сила 
більшовизму – матроси Кронш-
тадта. Придушити цей виступ учо-
рашніх друзів довелося саме Ди-
бенку. І він утопив його в крові. 
Паша особисто підписав понад 
2 тисячі смертних вироків. Далі 
Дибенка відправляють боротися 
вже із селянськими бунтами. А по-
тім – до Одеси.

Товариш Дибенко реквізує ві-
ллу на Французькому бульварі і 
проводить час у безперервних пи-
ятиках. Його солдати тим часом 
грабують навколишні села. До 
свого орла приїжджає Коллонтай. 
Дізнавшись про черговий його ро-
ман, вона заявляє йому, що йде 
від нього. Дибенко намагається 
накласти на себе руки, невдало. 
Виходячи від самогубця-невдахи, 
Коллонтай його залишає. Шура 
пише листа Сталіну і домагається 
від партійного керівництва при-
значення послом до Норвегії. Але 
Дибенко не дає спокою колиш-
ній навіть там. Пише листи із зі-
знаннями у коханні. Нарешті їде 
у гості. Колонтай радить Паші від-
мовитись від алкоголю: «Ти став 
весь жовтий, очі ненормальні». 
На п'ятий вечір Шура застає Пашу 
за писанням таємних листів офі-
ційній дружині та виганяє. Більше 
вони не побачаться.

Дибенко командуватиме 
різноманітними військовими 
з'єднаннями та цілими округами 
– аж до репресій 1937 року. Спо-
чатку він бере участь у засуджен-
ні та розстрілі Тухачевського, але 
вже через місяць сам опиняється 
у його ролі. Американський та ні-
мецький шпигун Дибенко також 
засуджений до розстрілу. Вирок 
виконано того ж дня. Шура пере-
жила свого коханця на 14 років та 
померла своєю смертю.

Про що ця історія? Про справ-
жнє обличчя комунізму та СРСР. 

Сайт «Аргумент», 21.12.2021.
Джерело: www.5.ua

У народні комісари – через ліжко
Як більшовик-недоучка закрутив роман із подругою Леніна та зробив кар'єру

Павло Дибенко та Нестор Махно
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Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особахСтеження 
за емігрантами

Служба зовнішньої розвідки України опу-
блікувала низку матеріалів із архівних фондів 
про те, як українські емігрантські організації 
створювали комітети допомоги голодуючим, 
як представники розвідувальних структур 
УНР і ОУН добували інформацію про голод в 
Україні, збирали докази злочинів сталінсько-
го режиму. І як це виглядало у доносах «сту-
качів». Як виготовляли листівки та іншу пропа-
гандистську літературу, яку нелегально пере-
правляли до УСРР, намагалися донести світові 
правду про стан справ на батьківщині і як ра-
дянські спецслужби всіляко протидіяли цьо-
му, а також будь-яким спробам протестів або 
вільнодумства всередині країни.

У справі-формулярі ДПУ УСРР на керівни-
ка уенерівської розвідки генерал-хорунжого 
Всеволода Змієнка зберігається повідомлен-
ня секретного співробітника Іноземного відді-
лу ДПУ «Ж/54» від 3 листопада 1933 року про 
підготовку в Празі загальноемігрантських за-
ходів, спрямованих на допомогу голодуючим в 
Україні, а також організацію протестів у краї-
нах Європи проти більшовицької політики, яка 
призвела до штучного створення голоду. 

«Ж/54» повідомляє про приїзд до Праги 
наприкінці жовтня 1933 року доктора Лев-
ка Чикаленка, голови Еміграційного комітету 
допомоги голодуючим при Українському цен-
тральному комітеті в Польщі, для об’єднання 
зусиль у протидії сталінському терору і розгор-
танні протестного руху. «За Чикаленком, спра-
ва має бути організована так, – зазначає се-
кретний співробітник ДПУ, – аби придбати ба-
гато річевного матеріалу для організації про-
тестів проти голоду, а саме: набрати макухів, 
себто хліба з України, дістати фотографій, які 
б ясно доказували стан голодуючих. Чикален-
ко є переконаний, а навіть певний, що таких 
доказів збере багато, а саме через зв’язки з 
втікачами».

У документі згадується про емоційний ви-
ступ на одному із зібрань селянина: «Коло-
сальне зворушення на зборах зробив селя-
нин, який прибув до Праги останніми днями 
через Польщу з України. Селянин з плачем 
розповідав, що вже рік не бачив хліба та що 
люди на Україні мруть з голоду як мухи. Зі со-
бою селянин мав якийсь макух, якого їдять на 
Україні».

Крім цього, особлива увага акцентується 
на тому, що питання голоду в Україні об’єднало 
представників різних українських емігрант-
ських партій і організацій. Зазначається, що 
до складу Комітету допомоги голодуючим в 
Україні увійшли відомі діячі від уенерівців, 
гетьманців, націоналістів, соціал-демократів, 
соціал-революціонерів та інших партій. Зо-
крема, називаються прізвища Ольгерда Боч-
ковського, Бориса Гомзіна, Софії Русової, Іва-
на Паливоди, Дмитра Антонюка, Наталії Доро-
шенко та інших.

Серед намічених комітетом заходів на пер-
шому місці стоїть пропагандистська робота, 
тобто донесення до світу правди про голод в 
Україні. Ця робота мала включати як органі-
зацію відозв, мітингів, актів протесту, так і ви-
пуск листівок, бюлетенів, газет. На малюван-
ня відповідних плакатів, зокрема, націлювали 
Миколу Битинського, а на складання віршова-
них текстів – Олександра Олеся.

Цей документ із архівних фондів розвідки 
є ще одним свідченням того, що у 1930-ті роки 
більшовицька влада не лише проводила зло-
чинну політику стосовно селян, яка призвела 
до численних жертв, а й не шкодувала сил і за-
собів для стеження за реакцією на це в емі-
грантському середовищі, маючи на меті всіля-
ко приховувати злочини від світової громад-
ськості.

(ГДА СЗР України. – Ф.1. – Спр. 6945. – 
Т.1. – Арк. 101–105).  

Джерело: 
Служба зовнішньої розвідки України. 

Сайт «Аргумент», 18.11. 2021.

За князів Володимира 
Великого ( правління 979 
– 1015) і Ярослава Мудро-
го (1015 – 1054), Київська 
держава дійшла до великої 
могутності. Ці князі зібра-
ли українські землі у своїй 
державі, у тому числі і Гали-
чину та Волинь. Після смерті 
Ярослава Мудрого Україна 
поділилася на князівства. 
Над Бугом виникло Волин-
ське князівство. На Галиць-
ке князівство стали напа-
дати мадяри й поляки. Зна-
чної сили Галичина набула 
за князя Володимира (1124 
– 1153), це був князь енер-
гійний і рішучий. Він обрав 
собі на столицю Галич над 
Дністром. Проти кн. Воло-
димира виступили галиць-
кі бояри, хотіли взяти вла-
ду у свої руки. Після Воло-
димира став правити його 
син Ярослав (1153 – 1187), 
за його бистроту і великий 
хист називали його Осьмо-
мислом. Коли вмер останній 
князь з роду Ростиславичів, 
став правити Роман Мстис-
лавич (1199 – 1205. Був це 
славний і хоробрий володар, 
який злучив Галичину в одну 
Галицько-Волинську держа-
ву, інші українські землі тоді 
перебували в занепаді. Тому 
Романа називали самодер-
жавцем всієї України. Князь 
Роман мав двох синів – Да-
нила і Василька. 

Після раптової смерті у 
1205 році Романа Мстисла-
вовича, його величезна дер-
жава почала стрімко розпа-
датися. Багато хто, в першу 
чергу галицькі бояри, хотіли 
звести рахунки зі спадкоєм-
цями правителя, бо Роман 
за кілька років правління 
зумів підпорядкувати сва-
вільних бояр. Вдова князя 
разом з двома малолітніми 
синами – Данилом (4 роки) 
і Васильком (2 роки) вте-
кла з небезпечного Галича 
у рідній Володимир. Однак і 
волинські бояри не захоті-
ли прихистити сиріт: на них 
було влаштовано справжнє 
полювання. 

Сім'я володаря змуше-
на була поневірятися по різ-
них країнах, шукаючи ласки 
при монарших дворах. Спо-
чатку їх прихистив колишній 
ворог князя Романа поль-
ський король Лешко Краків-
ський, він же відправив Да-
нила до угорського короля 
Андрія II, залишивши у себе 
його матір і брата. Надалі 
юні Романовичі мали ста-
ти пішаками у великих по-
літичних іграх цих королів. 
У 1211 році угорці проголо-
сили Данила галицьким кня-
зем, проте незабаром пере-
думали і відкликали його на-
зад. У 1214 року вже поля-
ки зуміли посадити його на 
престол у Волинському кня-
зівстві. І лише шлюб Данила 
з дочкою могутнього князя 
Мстислава Удатного (1219 

р.) нарешті, зробив його не-
залежним політиком. Разом 
з тестем вони витіснили по-
ляків і угорців з Галичини 
і Волині. В таких складних 
умовах Данило пробивався 
на свій престол. 

Занепад Києва, голов-
ного центру суспільно-полі-
тичного життя українців, на-
кладало великі обов’язки 
на Західні українські землі 
і їхніх провідників. Україна, 
яка приєдналася до євро-
пейського політичного про-
цесу, енергійно прямувала 
до створення однонаціо-
нальної об’єднаної держави 
і посіла міцні позиції серед 
країн Центральної Євро-
пи. Тому в нашій історії ве-
лике значення має Галиць-
ко-Волинська держава, яка 
в часи свого найбільшого 
піднесення обіймала 9/10, 
а під кінець існування – 
3/4 залюднених просторів 
України. 

Князь Данило відновив 
і розбудував Галицько-Во-
линську державу, створену 
його батьком Романом Ве-
ликим. З перемінним успі-
хом чинив упертий опір 
монгольській експансії, од-
ночасно нейтралізуючи вій-
ськові спроби західних сусі-
дів. У 18-річному віці юний 
князь Данило зайняв кня-
зівський престол у Володи-
мирі. У своїй діяльності він 
перш за все мав на меті 
об’єднання Галицько-Во-
линського князівства.1233 
р. Данило за підтримки міс-
цевих бояр все-таки зайняв 
батьківський трон і в Га-
лицькому князівстві. 1238 
р. князю Данилу нарешті 
вдалося возз'єднати Га-
лицьку і Волинську землі під 
своєю владою. Володимир-
Волинський він віддав бра-
ту Васильку, а місцем сво-
єї резиденції зробив Галич, 
однак в перспективі столи-
цею Данило Галицький об-
рав місто Холм, де було мен-
ше боярів, менше сварок 
між ними. 

Князь проводив також 
активну зовнішню політику. 
Період його правління увін-
чався низкою вдалих по-
ходів проти татар, поляків, 
угорців та ятвягів. Зокре-
ма, завдяки перемозі у бит-
ві з польським і угорським 
військом під Ярославом у 
1245 році, князю вдалось 
повністю відвоювати Гали-
чину, і таким чином макси-

мально розширити кордони 
держави. 

Він став сприяти розви-
ткові міст, залучаючи туди 
ремісників. За його правлін-
ня побудовано Холм, Львів, 
Кременець, Данилів, Сті-
жок, відновлено Дрогобич і 
Перемишль. Данило втихо-
мирив боярську опозицію, 
громить угорців, домовля-
ється з монголами. Але у 
1243 році монгольський хан 
Батий знову послав на його 
землі своїх воїнів, і ті знову 
зруйнували володіння непо-
кірного князя. 

У 1245 році в Галичи-
ну вдерлися об'єднані поль-
сько-угорські війська, які 
вирішили скористатися уяв-
ною слабкістю Данила. 17 
серпня відбулася велика 
битва у міста Ярослава, в 
якій русичі перемогли воро-
гів, а Данило знову проявив 
чудеса хоробрості. Після пе-
ремоги під Ярославом у га-
лицького князя залишило-
ся мало боєздатних воїнів, 
багато хто загинув у бою з 
окупантами. Але саме в цей 
момент прибули посли від 
хана Батия з вимогою: «Дай 
Галич!». Данила закликали 
особисто приїхати до сто-
лиці Золотої Орди за ярли-
ком на князювання. 25 до-
вгих днів пробув князь у ре-
зиденції Батия, і лише ціною 
великого приниження отри-
мав він право на правлін-
ня своїми ж землями. У бо-
ротьбі проти Золотої Орди 
він намагався заручитись 
допомогою західних ліде-
рів, розраховував на мож-
ливість Хрестового походу 
проти Орди.

Данило Галицький пого-
дився на перехід своїх воло-
дінь під церковну юрисдик-
цію Риму і врезультаті цього 
у 1254 р. був коронований 
папою Інокентієм IV. Однак 
цей крок не допоміг повніс-
тю отримати необхідну під-
тримку, тому довелось боро-
тись з татарською навалою 
самотужки. Ординські пра-
вителі не дозволяли особли-
во вивищуватися жодному 
князеві. 

Князь-король Данило Га-
лицький був непересічною 
особистістю. Він став пер-
шим та єдиним королем в іс-
торії України. Одним із його 
предків по лінії батька був 
Володимир Мономах. Серед 
родичів з боку матері варто 
відзначити імператора Ві-

зантії Ісаака ІІ Ангела. 
Князь відзначався не 

тільки гострим і проникли-
вим розумом, але й неаби-
якою сміливістю. У битві з 
монголами на річці Калка 
(1223 р.) він боровся у пер-
ших рядах. Цікава ситуа-
ція склалась під час облоги 
містечка Каліш у Польсько-
му королівстві. Тоді князь, 
переодягнувшись, проник 
у місто у вигляді звичайно-
го городянина. Розвідавши 
настрої, які панували у Ка-
ліші, на центральній площі 
він розкрив усім свою осо-
бу і запропонував владі зда-
тися. Польські правителі по-
годились підписати договір, 
завдяки чому ситуацію вда-
лось врегулювати мирним 
шляхом. Згідно історичних 
даних, могила володаря Га-
лицько-Волинського кня-
зівства знаходиться у поль-
ському місті Холм у храмі 
Різдва Богородиці. У 2013 
р. українська сторона отри-
мала дозвіл на проведення 
розкопок. Однак кількарічні 
роботи поки що не дали ре-
зультатів. 

Га л и ц ь к о - В о л и н с ь к е 
князівство, яке створив Да-
нило, було однією з найроз-
виненіших та найбагатших 
держав у Європі. У 1246 р. 
князь заснував Галицьку 
митрополію, яка з часом пе-
ребрала на себе функції та 
обов’язки загальноруського 
органу церковної влади. Да-
нило провадив активну про-
європейську політику.

Але часи правління Да-
нила входять до найважчих 
сторінок української історії. 
Князівство роздирали вну-
трішні міжусобиці, необхід-
но було постійно захища-
тись від поляків, литовців, 
угорів, татар. 

Зломлений останніми 
невдачами, Данило Галиць-
кий залишок життя провів 
у місті Холмі (нині це місто 
у Польщі), вже не намага-
ючись повернутися в своє 
князівство. Його повернен-
ня могло викликати новий 
прихід татар. 

Князь-король Данило Га-
лицький в історичній пам’яті 
народу залишився як про-
відний державний діяч. У не-
залежній Україні орден Да-
нила Галицького з 2003 р. 
є одна з вищих державних 
військових нагород, девіз 
якого «Батьківщина і честь». 
Пам'ятники великому князю 
встановлені у Львові, Гали-
чі, Тернополі, Володимирі-
Волинському На його честь 
названі Університет права 
Івано-Франківська, Львів-
ський національний медич-
ний університет, львівський 
аеропорт.

Ярослав СТЕХ,
історик, журналіст

Торонто, Канада.

Данило Галицький
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Один з Героїв 
Зимових походів 

Іван Леонідович Шуру-Бура, 
підполковник Армії Української На-
родної Республіки, учасник Друго-
го Зимового походу Армії УНР, роз-
стріляний під Базаром. Народився 
у м. Борзна Чернігівської губернії. 
Закінчив чотирикласне міське учи-
лище в м. Борзна та навчальну ко-
манду «вольноопределяющихся». 
Останнє звання у російській армії – 
підпоручик артилерії. У 1917 р. пе-
ребував у німецькому полоні.

У січні 
1918 р. одним 
із перших всту-
пив до 1-ї Укра-
їнської (Синьо-
жупанної) ди-
візії. Згодом 
– командир 
кулеметної со-
тні 7-го Укра-
їнського полку 
2-ї Української 
( С и н ь о ж у -
панної) диві-
зії військ Цен-
тральної Ради.

Після лік-
відації дивізії у 

травні 1918 р. повернувся у Борз-
ну. Брав активну участь у проти-
гетьманському повстанні. У грудні 
1918 р. виїхав до Києва, де всту-
пив до 1-го Синьожупанного полку 
військ Директорії. Був командиром 
кулеметної сотні Синього полку 3-ї 
Залізної дивізії Дієвої армії УНР. З 
липня 1919 р. – командир батареї 
у складі 3-ї Залізної дивізії Дієвої 
армії УНР. 

Учасник Першого Зимового по-
ходу: командир 5-ї кулеметної сотні 
3-го кінного полку Дієвої армії УНР. У 
1920 р. служив у 3-й гарматній бри-
гаді 3-ї Залізної дивізії Армії УНР.

Учасник Другого Зимового по-
ходу, в тому числі бою під Малими 
Міньками.

В полон потрапив 16 листопада 
1921 р. Розстріляний червоними під 
Базаром 23 листопада 1921 року.

Реабілітований 25 березня 
1998 р.

Знайдено 
поховання у США

Сенсація! Як повідомив журна-
ліст та історик Вахтанг Кіпіані, він 
разом із Андрієм Переклітою у бук-
вальному сенсі відкопали дві плити 
на цвинтарі «Евергрін» у Детройті. 
Поховання полковника Армії УНР 
Микола Янова і його дружини Ніни 
в дівоцтві Мандрики – сестри-жа-
лібниці українського війська. 

Микола Янів уродженець Глухо-
ва, що входив до Чернігівської гу-
бернії, сотенний Коша Українсько-
го Вільного Козацтва в Чернігові 
(пізніше полковник), учасник бою 
під Крутами та переможного бою 
з московськими більшовиками під 
Березним, автор спогадів про тво-
рення Коша. На світлині 1918 р. 
Микола Янів та його дружина Ніна. 
Посилання на спогади: https://cutt.
ly/sYBRAnN

Олександр ЯСЕНЧУК

В музейній експозиції відо-
мий чернігівський колекціонер 
Олексій Михайлович Ємець з 
нагоди 125-річчя Чернігівсько-
го історичного музею імені В. 
Тарновського зробив подару-
нок для поповнення музейного 
зібрання. Це архів новгород-сі-
верської вчительки Ганни Кін-
дратівни Меншової, який дату-
ється 1888–1948 роками (ав-
тобіографія, анкета, довідки, 
атестати, судові та службові до-
кументи, заяви тощо). 

Документи розкривають не-
легку долю української інтелі-
генції, зокрема вчителів, у кар-
коломних змінах початку ХХ ст., 
пристосування до радянських 
реалій і, незважаючи на усі ви-
пробування, вірність своїй місії 
– нести освіту дітям.

Особливо приємно було 
отримати такий раритет, як лист 
від 29. 12. 1907 року на блан-
ку із Чернігівського єпархіаль-
ного древлєсховища до Поділь-

ського історико-археологічного 
церковного товариства, щодо 
співпраці, адже складовою су-
часної музейної збірки є колек-
ція ЧЄД.

Олексій Ємець подарував та-

кож кілька штампів кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. Серед яких знамени-
те тавро для цегли з гербом Чер-
нігова. Цеглини з його відбитком 
і досі часто-густо трапляються під 
час впорядковування міста.

Олексій Михайлович упро-
довж тривалого часу співпра-
цює з музеєм. Предмети з його 
колекції неодноразово дослі-
джувалися музейними науков-
цями, а результати публікува-
лися на сторінках музейного ча-
сопису «Скарбниця української 
культури». Дарувальник висло-
вив думку про створення у Чер-
нігові музею, експозиція якого 
б формувалася за тематично-
предметним принципом із зала-
ми нумізматики, зброї, коштов-
ного посуду тощо.

В свою чергу директор Му-
зею Сергій Лаєвський віддячив 
дарувальника каталогом сріб-
них оправ Євангелій XVII–XVIII, 
що зберігаються в Музеї, який 
нещодавно побачив світ.

Ігор СИТИЙ, 
старший науковий 

співробітник,
кандидат історичних наук

Вийшов № 5 за 2021 рік цьо-
го цікавого історико-краєзнав-
чого журналу, що понад два де-
сятиліття видається в Чернігові і 
беззмінним редактором якого є 
відомий чернігівський історик і 
журналіст Сергій Павленко. Ось 
зміст журналу, за рубриками. 

У глиб віків
Клапчук В. Розвиток бандур-

ного мистецтва в XVI–XVIII сто-
літтях.

Адруг А. Металопластика 
Чернігова другої половини ХVІІ – 
початку ХVІІІ століть.

Синяк І. «Били смертнимъ 
боεмъ, и на верб вішали 
стрεмглавъ, и вεл ли щεкати 
аки псу по подъ ихъ нога-
ми»: документи судової справи 
козака Федора Проскурненка 
(Частина друга).

Церковна старовина
Пуйда Р. Порушення законо-

давства про релігійні культи в 
Українській РСР (друга половина 
1960-х – перша половина 1980-
х рр.): прояви, протидія радян-
ських органів влади.

Історія міст і сіл
Кахерський Ю., Рубан К. До 

історії Чернігівського військово-
го шпиталю.

Дорохіна Т., Косаченко В. 
Доля пам’ятки архітектури міс-
цевого значення: кінотеатр іме-
ні Щорса в Чернігові.

Мовою документів
о. Мицик Ю. Матеріали поль-

ського мемуариста про Семена 
Палія та Івана Мазепу.

Три листи гетьмана Івана Ма-
зепи зі шведських архівів (Підго-
тували до друку М. Траттнер, о. 
Ю. Мицик та О. Заєць).

Розвідки
Еткіна І. Чернігівський гу-

бернський революційний трибу-
нал: «справа Ляховичів».

Сопронюк Т. Свято 8 берез-
ня в роки Голодомору (на мате-
ріалах районної преси Чернігів-
щини).

Костів М, Петренко І. Настрої 
працівників залізниць Чернігів-
щини в 1932–1933 рр. у контек-
сті історії Голодомору-геноциду.

Батуріна С. «Чужі свої»: до пи-
тання про репрезентацію історії 
кримськотатарського народу на 
сторінках українських шкільних 
підручників.

Літературознавчі студії
Шуміло С. Запозичення з бо-

гослужбових текстів у Житіях Бо-
риса та Гліба.

Дослідницькі нотатки
Гриньова О. Педагог, просві-

титель, публіцист пушкінської 
доби Іван Матвєєвич Сбітнєв.

Пилипенко О. Організація на-
укової діяльності в університе-
тах Наддніпрянської України в 
дореформений період.

Іваницька С. Пантелеймон 
Куліш у публіцистичних і літера-
турно-критичних працях Сер-
гія Єфремова (1900-ті – 1920-ті 
роки).

Вароді Н. Православ’я та сус-
пільство в УРСР на початку ра-
дянсько-німецької війни: історі-
ографія питання.

Тимошик М. Нерозкрите 
вбивство патріота: життя і чин 
громадсько-політичного діяча і 
журналіста Володимира Катель-
ницького.

Рецензії. Огляди. Анотації
Ставнюк В. Тарасенко М. 

О. У пошуках старожитностей з 
дару хедива. Давньоєгипетські 
пам’ятники XXI династії в музеях 
України. Київ: ІС НАНУ, 2019.

Рахно О. Рахно Костян-
тин. Крик кажана. Гончарство у 
фольклорній спадщині україн-
ців: монографія. Опішне: Україн-
ське Народознавство, 2020. 

Матеріали конференції 
«Культурний 
та комунікативний вимір 
Європи: 
виклики для України».
Кеда М., Чугаєва І. Вінценос-

не розлучення: кейс Євпраксії 
(Адельгейди) Всеволодівни.

Доманова Г. Європейські 
традиції міського самовряду-
вання на Лівобережній Україні в 
період раннього модерну.

Горобець І., Мартинов А. 
Культурний спадок європей-
ської цивілізації як предмет на-
укового аналізу.

Кривошей Д. Становлення 
та розвиток культурної політи-
ки Європи.

Васюта О. Губерніальна 
доба в історії музичного мис-
тецтва Чернігівщини: європей-
ський вимір.

Ципляк Н. Вихованці-євро-
пейці Чернігівської духовної 
семінарії.

Новікова Є. Слов’янські мо-
тиви у дослідженнях молодого 
історика (до біографії В. К. Піс-
корського).

Шара Л., Ячменіхін К. 
Пам’яткоохоронні ініціативи у 
Чернігові 1917 р.

Дарда О. Публіцистична ді-
яльність В.Є. Жаботинського 
в українській і європейській 
культурній спадщині.

Лиман С. Дзвінкі струни ме-
ридіанів: міжнародні відноси-
ни у творчості В. Г. Ціватого (до 
30-річчя початку його науково-
педагогічної діяльності).

Соломенна Т. Україна в про-
грамі ЄС «Креативна Європа».

Журнал є в бібліотеках, у пе-
редплаті. 

Електронна версія журналу: 
www.siver-litopis.cn.ua

Редакція журналу «Сіверянський літопис» 
оголосила збір коштів на ІV том «Сіверщина 
гетьманських часів», укладений доктором іс-
торичних наук Юрієм Мициком та кандида-
том історичних наук Інною Тарасенко.

Це унікальна збірка документів (їх аж 
546) від доби Хмельницького, Мазепи, Розу-
мовського до кінця ХVІІІ ст. Листи гетьманів, 
старшини, полковників, сотників. Їхні доку-
менти, прохання і т.п.

Ці джерела проливають світло на того-
часні військово-політичні події, церковну та 
соціально-економічну історію, містять чима-
ло важливих фактів, що стосуються 1080 на-

селених пунктів сучасних Чернігівської та 
Сумської областей, а також етнічних укра-
їнських земель у складі Росії (Стародубщи-
на), частина Курщини. Багато представників 
Чернігівщини зможуть знайти у цих джере-
лах якусь деталь, подробицю про свій родо-
від, буття свого населеного пункту.

Давайте підтримаємо вихід цього дуже 
цінного та унікального видання своїм по-
сильним внеском! Кошти просимо надси-
лати на рахунок Приват-24 ( картка Шуміла  
5168 7422 1931 6548)

Про надіслані суми просмо повідомля-
ти приватно у месенджер редактора жур-

налу Сергія Павленка. Видавництво може 
надавати рахунок за проханням спонсо-
рів. Доброчинцям, які перерахують 500 
гривень, редакція після виходу книги наді-
шле ІV том. Усі благодійники будуть згадані 
у виданні.

Попередньо на мінімальну кількість тира-
жу необхідно близько 12000 грн.

Вже за перші три дні на картку Шуміла 
надійшло близько 5000 грн. Долучайтеся 
всі, хто шанує історію рідного краю!

Національний заповідник 
«Чернігів стародавній»

«Сіверянський літопис» оголосив збір коштів на ІV том 
«Сіверщина гетьманських часів»

Дарунок Історичному музею на честь 125-річчя 

Черговий номер журналу «Сіверянський літопис»
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Батурин — гетьманська столиця

Батуринська земська школа розташовува-
лася у будівлі, зведеній ще в середині XVIII ст. 
Через аварійний стан споруди в 1875 р. шко-
лу було переведено у другу половину приміщен-
ня місцевої лікарні. Загроза епідемії холери 
в 1886 р. змусила земство винайняти для на-
вчання школярів приватний будинок. 

Згодом громада Батурина виступила з іні-
ціативою відкриття в містечку двокласного учи-
лища Міністерства освіти. У 1901 і 1902 р. це 
питання обговорювалось на зборах батурин-
ської громади та на черговому засіданні Коно-
топської земської управи, де гласний від Бату-
рина Леонід Окерблом зачитав звернення.

Повітова земська управа підтримала про-
хання батуринців і вирішила побудувати нове 
приміщення навчального закладу і відкрити в 
містечку училище та водночас виконати волю 
заповіту мецената, благодійника, лікаря Мико-
ли Затворницького.

Училище мало бути нового типу, яке одно-
часно підпорядковувалося Міністерству освіти 
та Міністерству землеробства і державного май-
на, тому для нього був необхідний новий Статут.

На черговому повітовому засіданні, яке 
відбулося 17 вересня 1903 р., було розгляну-
то проект Статуту Батуринського двокласного 
сільського училища імені Миколи Затворниць-
кого з курсами садівництва та городництва. 
Статут складався із десяти розділів. Першочер-
говим завданням Батуринського училища була 
не лише загальна освіта в об’ємі двокласного 
училища Міністерства народної освіти, а й по-
ширення знань по садівництву і городництву.

Це перші в Російській імперії однорічні про-
фесійні сільськогосподарські класи при учили-
щі, де навчали основ землеробства та рослин-
ництва! Також планували відкрити вечірні кла-
си й для дорослих.

Училище складалося з двох класів, по три 
відділення в кожному класі. Курс кожного відді-
лення був річним. В другому класі, крім загаль-
ноосвітніх предметів, викладався курс садівни-
цтва і городництва. В училищі планувався 6-річ-
ний курс навчання.

Кошти на утримання училища складали:
щорічні кошти Міністерства землеробства і 

державного майна в сумі 3000 руб.;
відсотки на капітал в 30000 руб.;

пожертвуваних для цієї цілі меценатом і 
благодійником Миколою Затворницьким;

щорічні надходження від Конотопського 
земства в сумі 1000 руб.;

щорічні надходження від Чернігівського гу-
бернського земства в сумі 500 руб.;

пожертви училищу від меценатів, това-
риств та земства, а також із доходів училища 
від комерційної діяльності.

До першого класу приймали учнів з 15 до 
30 вересня за загальними правилами Мініс-
терства народної освіти для початкових і од-
нокласних сільських училищ. До другого кла-
су приймали дітей віком від 11 до 13 років, які 
успішно здали екзамен за перший клас.

Навчання в училищі було безкоштовним. 
Гуртожитку воно не мало, тому навчалися тіль-
ки місцеві учні. Навчання в класах проходило 
згідно затвердженої програми Міністерством 
народної освіти з 1 жовтня до 20 грудня та з 10 
січня до 1 травня. З 1 квітня до 1 жовтня учні 
2-го класу проходили практичні навчання з са-
дівництва та городництва і тривали від 3 до 6 
годин на день. Перевідні та випускні екзамени 
проводилися з 1 травня до 1 червня.

Для вирішення питань, які мали істотне зна-
чення в освітньому та господарському питаннях, 
при училищі створювалася рада під головуванням 
опікуна, завідувача училища, законовчителя і вчи-
телів. Завідувач училища і штатні викладачі садів-
ництва і городництва затверджувалися Міністром 
землеробства і державного майна. За кожні 5 ро-
ків служби в училищі завідувач училища і штатні 
викладачі садівництва і городництва отримували 
надбавку в розмірі 25% окладу. Завідувач отриму-
вав державну квартиру з опаленням.

Учням, які успішно склали випускний екза-
мен, видавався атестат. Вони користувалися 
всіма правами випускників училищ Міністер-
ства народної освіти Російської імперії, звіль-
нялися назавжди від тілесних покарань.

Будівництво училища розпочалось у 1906 р. і 
було закінчено восени наступного року. Навчан-
ня в новому приміщенні розпочалось 18 жовтня. 
До училища подали заяви біля 500 учнів.

Микола ТЕРЕХ

Автори публікацій – науковці Національ-
ного історико-культурного заповідника «Геть-
манська столиця».

Булава (з праслов’янського 
«гуля», «грудка») – холодна зброя 
ударно-роздроблювальної дії, якою 
переважно користувалися татари та 
поляки народ, а вже потім і козаки. 
І саме у козацьку пору стане тради-
ційним явищем новообраному кер-
маничу держави вручати булаву як 
символ влади та лідерства. Вона за-
вжди символізувала мужність влас-
ника, його єднання громадянської та 
військової сутності. Адже саме була-
ва, як беззаперечний символ і атри-
бут влади, зазвичай, перебувала на 
видному місці. Під час виборів ука-
заний клейнод знаходився на столі, 
а коли гетьман приймав представ-
ників козацької старшини чи інозем-
них послів, то булаву тримав у своїх 
руках і лише потім клав її стіл, але 
знову ж таки, щоб всі її бачили. А від-
повідальність за її збереження по-
кладалась на генерального осавула.

Існував давній запорозький зви-
чай: претендент на булаву мав спо-
чатку від неї відмовитись. Так, у ко-
зацькому «Літописі Самовидця» є 
опис сцени обрання гетьманом Лі-
вобережної України Дем’яна

Ігнатовича у Новгороді-Сівер-

ському 1668 р. – «той не хотів була-
ви як стара дівка хорошого жени-
ха». Документи свідчать, що булаву 
як знак верховної влади у Війську 
Запорізькому, гетьману вручали 
представники генеральної старши-
ни. Знову ж таки повертаємось до 
постаті Дем’яна Ігнатовича, який у 
1668 р. на козацькій раді «булаву і 
прапор у обозного та у полковників 
прийняв».

А який вигляд мав цей атрибут 
влади? Булава являла собою пали-
цю з горіхового дерева чи з мета-

лу завдовжки 50–70 см зі срібною 
або визолоченою кулею на кінці, яка 
оздоблювалася, як правило, бірю-
зою, смарагдами, перлами. На ній 
могли зображувати герб, прізвище 
чи вензель власника або цитату з Бі-
блії. Маємо інформацію, що гетьману 
Івану Самойловичу була вручена бу-
лава «срібна золочена з черню, із ка-
мінням, і з бірюзою; ціна 15 рублів». 

Потрібно наголосити, що цей 
клейнод влади зазвичай прикра-
шали з великою розкішшю. Це були 
витончені ювелірні техніки, коштов-
ні матеріали, що в свою чергу зу-
мовлювало високу вартість цих ви-
робів. А деякі з булав навіть були 

справжніми мистецькими шедев-
рами. Зокрема, найбільшого роз-
повсюдження набрали такі техніки 
виготовлення як лиття, карбування, 
золочення. А традиційним сюжетним 
мотивом був рослинний орнамент. 

Навершя булави мало різну фор-
му: овальну, грушоподібну, округлу 
та округлу з шипами. Найменш по-
ширеною у гетьманську пору була 
булава останнього виду, та й зага-
лом популярна вона була серед та-
тарського народу.

Традиційно на козацькій раді 
новому керівнику держави урочис-
то вручали булаву. Але відомо, що 
гетьмани мали не одну і далеко не 
дві булави. За інформацією дослід-
ників, Іван Мазепа мав 15 булав, ви-
готовлених за власний кошт і влас-
ними вподобаннями, але, на жаль, 
їх описи не збереглись. Значно біль-
ше інформації збереглося про влад-
ний клейнод Кирила Розумовсько-
го – останнього гетьмана України. 
Його особиста булава була виготов-

лена лише після узгодження попе-
редніх ескізів з імператрицею Єли-
заветою. Робота майстрів оплачу-
валася із царської скарбниці. Міс-
це знаходження булави поки що не 
встановлено, проте її зображення є 
на прижиттєвому портреті Розумов-
ського, написаному в 1758 р. худож-
ником Луї Токке. Зберігся доклад-
ний опис цієї булави. Символ геть-
манської влади був позолочений, 
кулясте яблуко прикрашали напи-
си. З правої сторони зазначалося: 
«Божою милістю Єлизавета Перша, 
Імператриця й Самодержиця Все-
російська». З лівої – «Вірно надана 
всього малоросійського Війська За-
порозького, обох сторін Дніпра геть-
ману, камергеру, Президенту Акаде-
мії наук, Ізмайлівського полку під-
полковнику і кавалеру графу Кирилу 
Григоровичу Розумовському». Сьо-
годні реконструкцію цієї булави ви 
можете побачити в одній з експози-
ційних зал єдиного збереженого па-
лацу гетьмана на теренах України – 
палаці Кирила Розумовського в Ба-
турині.

Оксана СОХАНЬ

Військова спро-
можність козаків 
у середині XVIII ст. 
була доволі відо-
ма в європейських 
країнах. Гетьманич 
Григорій Орлик у 
30-х роках XVIII ст. 
у Франції запропо-
нував створити ко-
зацький корпус із 
числа мазепинців, 
які підтримували по-
літичні погляди Пи-
липа Орлика.

Історикиня Іри-
на Дмитришин на 
основі французьких 
архівних документів 
у ґрунтовному до-
слідженні «Григорій 
Орлик, або Козаць-
ка нація у французь-
кій дипломатії» детально розкриває історію

створення Г. Орликом полку у Франції.
Практика створення полків піхотинців різ-

них країн була розповсюджена в часи Людо-
вика XV. Вона полягала в покладанні на офі-
цера місії «підняти» військо. Кожен полк мав 
підтримку французького двору: офіцеру, який 
згуртував полк, призначалася певна сума на 
утримання військової одиниці. 

Григорія Орлика зацікавило питання ство-
рення козацького корпусу. Детально вивчив-
ши та проаналізувавши умови створення пол-
ку, Г. Орлик почав розробляти свій власний 
проєкт. У 1735 р. проєкт був представлений 
вірному помічнику короля Людовика XV, кар-
диналу Андре де Флері. Григорій прорахував 
усі кроки і, заручившись підтримкою батька – 
гетьмана в еміграції П. Орлика, обіцяв стіль-
ки козаків, скільки буде потрібно. Він розра-
хував, що протягом 4–5 днів козаки зможуть 
дістатися Стамбула на човнах, а потім – кора-
блями до Франції. Одразу Григорій зауважував 
про козацьку відважну манеру вести війну, по-
рівнявши їх з татарами, та запропонував поль-
ських офіцерів, оскільки вони вже мали досвід 
воювати разом з козаками за часів І. Мазепи 
та Карла XII. 15– 20 польських офіцерів зміг 
би надіслати шваґер Г. Орлика Йоган Штейн-
фліхт. 

Такий проєкт зацікавив кардинала Андре 
де Флері. Він дав розпорядження послу Фран-
ції в Туреччині Вільневу про зустріч козаків. 
Насправді доставити козаків стало складним 
завданням, адже російський двір постійно ви-
стежував козаків-мазепинців, і вони пови-
нні були бути дуже обережними у пересуван-
ні. Час прибуття козаків затягнувся, а пізніше 
французьке королівство вже «не потребувало 
цих військ».

Г. Орлик був наполегливим у своїх задумах 
і тому поновлював пропозицію створення пол-
ку в 1741 та 1743 р. Ці спроби були невдали-
ми, проте Г. Орлика не полишала надія – він за-
вжди знаходив рішення у непростих ситуаціях. 

І в цій справі знай-
шов шлях її реалі-
зації.

25 листопада 
1747 р. французь-
кий король Людо-
вик XV

підписав на-
каз про створення 
полку німецької ін-
фантерії під назвою 
«Руаяль Полонь» 
(Royal Pologne). 
Отже, Григорій 
таки створив полк 
у тих умовах, яких 
міг. Це був полк ні-
мецької інфантерії 
– він складався з 
німецьких піхотин-
ців. Мав шість ком-
паній по 110 чоло-
вік, не рахуючи офі-

церів, – тобто майже 700 чоловік. Назву полк 
мав польську, адже Г. Орлик завжди намагав-
ся привертав увагу французького двору до пи-
тань козацької нації у рамках польських інтер-
есів.

Орлик опікувався своїм полком. Найчасті-
ше поставало питання рекрутування. Він хотів 
бачити у своєму полку поляків (оскільки, не-
зважаючи на назву, полк був укомплектова-
ний майже виключно німцями), що спонука-
ло його просити у керівників дипломатичної 
служби допомоги та дозволу взяти на службу 
синів польської шляхти з числа його знайомих. 
Його прохання ставали об’єктом дискусій, він 
часто отримував відмови. Незважаючи на зу-
силля Г. Орлика, поляків у полку налічувалось 
небагато.

З початком Семилітньої війни (1756– 
1763) між Великою Британією і Прусією з одно-
го боку та Австрією, Росією і Францією – з дру-
гого, Г. Орлик зі своїм полком отримав наказ 
приєднатися до армії під командуванням мар-
шала д’Естре, що знаходилася на берегах Рей-
ну. Г. Орлик показав себе талановитим коман-
дувачем та воїном. 13 квітня 1759 р. на чолі 
свого полку він взяв участь у одній з найвизна-

чніших битв Семилітньої війни – битві під 
Бергеном (Норвегія).

Після смерті Г. Орлика (14.11.1759) через 
недостатню чисельність особового складу 
полк «Руаяль Полонь» було приєднано до Ко-
ролівського шведського корпусу «Руаяль Сюе-
дуа», утворивши його третій полк.

Фондова колекція Національного заповід-
ника «Гетьманська столиця» на сьогодні має 3 
гравюри, на яких зображені військові полку 
«Руаяль Полонь» в уніформі. Це стало можли-
вим завдяки дослідниці Ірині

Дмитришин, які відшукала ці гравюри на 
одному з паризьких аукціонів, і меценату Єв-
гену Суру, який їх придбав у 2020 р. й передав 
Батуринському заповідникові.

Наталія ДРОБЯЗКО

Реконструкція булави гетьмана Кирила Розумовського. 
Фондова колекція НІКЗ «Гетьманська столиця».

До булави треба голови

Полк «Руаяль Полонь» Училище 
імені Миколи Затворницького

Уніформа полку «Руаяль Полонь». Гравюра, XVIII ст. 
(придбана Євгеном Суром, 2020 р.)

Батуринське училище імені Миколи Затворницького. Фото 1935 р.
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Календар січня 
Чернігівська обласна універсальна науко-

ва бібліотека ім. В. Короленка видала щоріч-
ний календар «Знаменні і пам’ятні дати Чер-
нігівської області» – на 2022 рік. Укладачі: 
Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова, О. В. Дорохо-
ва. Відп. за вип: І. М. Аліференко. Друкуємо січ-
неву частину календаря.

1 – 130 років тому в Ніжині народилася Євге-
нія Юріївна Спаська (1892 – 1980) – мистецтвоз-
навець, авторка книги «Кахлі Чернігівщини ХVІІ – 
ХІХ століття».

85 років тому в с. Поділ Срібнянського р-ну на-
родився Віктор Іванович Кава (1937 – 2004) – 
письменник, лауреат літературної премії імені Лесі 
Українки. 

2 – 135 років тому народився Станіслав Люд-
вигович Змачинський (1887 – 1992) – головний лі-
кар Бобровицької районної лікарні (1946–1957), 
акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, 
гомеопат, меценат. Завдяки його матеріальній до-
помозі збудовано Бобровицький історико-краєз-
навчий музей; 

85 років від дня народження Володимира Ми-
хайловича Половця (1937) – доктора історичних 
наук, професора, автора і редактора багатьох кра-
єзнавчих видань. Народився в с. Веприк Бобро-
вицького р-ну. Проживає в Чернігові.

3 – 80 років тому в с. Мочалище Бобровицько-
го р-ну народився Анатолій Григорович Погрібний 
(1942 – 2007) – доктор філологічних наук, акаде-
мік Академії наук вищої школи України, лауреат На-
ціональної премії України імені Тараса Шевченка. 

4 – 80 років тому в с. Сахнівка Менського р-ну 
народився Микола Михайлович Ткач (1942 – 2019) 
– кандидат історичних наук, професор Київського 
національного університету культури і мистецтв, 
член НСП України, автор етнографічних та фоль-
клористичних досліджень на Чернігівщині.

8 – 145 років тому народився Григорій Євтихі-
йович Войцех (1877 – 1959) – організатор парафії 
УАПЦ у Мені, бандурист, учень відомого музичного 
майстра О. Корнієвського. Репресований у 1937 
році. Реабілітований 1992 р.

14 – 190 років тому в с. Качанівка Ічнянсько-
го р-ну народилася Єлизавета Іванівна Милорадо-
вич(1832 – 1890) – графиня, відома громадська 
діячка, меценатка, тітка гетьмана Павла Скоро-
падського, дочка І. М. Скоропадського – засновни-
ка Тростянецького парку, що на Ічнянщині;

100 років тому народився Василь Георгійович 
Гнєздилов (1922 – 1999) – архітектор, скульптор, 
автор низки пам’ятників в Україні, лауреат Дер-
жавної премії УРСР імені Т. Шевченка, творча ді-
яльність якого пов’язана з Козельцем і Черніго-
вом. Похований у Києві;

85 років тому народився Євген Пилипович Гу-
цало (1937 – 1995) – письменник, лауреат Дер-
жавної премії УРСР імені Т. Шевченка. Творчим 
життям і діяльністю пов’язаний з Ніжином і Черні-
говом.

18 – 200 років тому народився Валеріан Йоси-
пович Підвисоцький (1822 – 1892) – юрист, док-
тор медицини, фармаколог, письменник, викладач, 
професор Казанського університету, дійсний стат-
ський радник. Походив з дворян Борзенського по-
віту Чернігівської губ. Після відставки оселився в 
своєму маєтку в с. Максимівка Ічнянського р-ну.

19 – 70 років від дня народження Григорія Ан-
дрійовича Войтка (1952) – українського журналіс-
та і прозаїка. Народився в с. Осовець Бобровиць-
кого р-ну.

20 – 80 років від дня народження Людмили Ва-
лентинівни Студьонової (1942) – першої завідувач-
ки відділу краєзнавства Чернігівської ОУНБ ім. В. 
Короленка, відомої дослідниці історії Чернігівщи-
ни, авторки низки видань краєзнавчої тематики. 
Заслужений працівник культури України, член На-
ціональної спілки краєзнавців України;

100 років тому в смт Козелець народився Юрій 
Давидович Левітанський (1922 – 1996) – поет, ав-
тор низки унікальних віршів, який формував сві-
тогляд «шістдесятників» та «сімдесятників». Його 
юнацькі роки були пов’язані з Києвом і Донецьком.

26 – 100 років тому (1922) Чернігівській ОУНБ 
присвоєно ім’я письменника В. Короленка.

27 – 80 років тому в с. Держанівка Носівського 
р-ну народився Олексій Васильович Какало (1942 
– 2018) – заслужений художник України. 

29 – 80 років тому в м. Новгород-Сіверський 
народився Святослав Святославович Воїнов (1942 
– 2014) – кандидат філологічних наук, відомий до-
слідник «Слова о полку Ігоревім», засновник музею 
цього легендарного твору в рідному місті.

Який відсоток людей, незва-
жаючи на труднощі, змінює своє 
життя на краще? Сучасний світ 
надає реальні можливості. Про 
таке півтора століття тому мож-
на було тільки мріяти. Тим ди-
вовижнішим видається життя 
Олександра Сергійовича Гру-
зинського – людини, яка ство-
рила себе сама. 

Олександр Грузинський – 
український учений-філолог, па-
леограф, літературознавець, 
мовознавець, учень і послідов-
ник академіка В. М. Перетца. 
Народився в Ніжині 22 грудня 
1881 р. Походив із бідної селян-
ської родини, ще юнаком став 
годувальником родини, оскіль-
ки батько помер дуже рано. 
Початкову освіту отримав у Ні-
жинському ремісничому учили-
щі протягом 1896 –1899 рр., де 
здобув спеціальність слюсаря. 
Училище закінчив із найвищими 
показниками поміж однокурс-
ників. Під час навчання, крім 
планових дисциплін, активно 
цікавився також історією та фі-
лологією, здобувши ґрунтовні 
знання з цих предметів. Остан-
нє дало йому змогу в 1899 р. 
влаштуватися вчителем в одну з 
гімназій Ніжина. До 1903 р. О. С. 

Грузинський працював викла-
дачем історії, географії та росій-
ської мови. Того ж року він здав 
екстерном іспити за курс кла-
сичної гімназії при Ніжинському 
історико-філологічному інститу-
ті князя Безбородька та всту-
пив на історико-філологічний 
факультет Київського універси-
тету св. Володимира, на відді-
лення російської мови й словес-
ності та українського мовознав-
ства. 

За час здобуття вищої осві-
ти Грузинський активно долуча-
ється до наукових студій, роз-
почавши детальне вивчення 
пам’яток української писемнос-
ті, в т.ч. чи не найвизначнішої з 
них – Пересопницького Єван-
гелія 1556–1561 рр. В 1914 р. 
він здобуває ступінь магістра, 
а в 1922 р. починає виклада-
ти в Ніжинському інституті на-
родної освіти (колишній Ніжин-
ський історико-філологічний ін-
ститут князя Безбородька) на 
посаді професора. Того ж року 
О. Грузинський починає працю-
вати на посаді наукового спів-
робітника Ніжинської науко-
во-дослідної кафедри історії 
культури та мови, продовжив-
ши свої попередні досліджен-
ня з української палеографії. 
Разом зі студентами інститу-
ту й аспірантами кафедри опи-
сав і розпочав вивчати рештки 
знаменитої бібліотеки Стефана 
Яворського, що зберігалася у 
Ніжинському Благовіщенсько-
му монастирі.

У 1922 р. в стінах інституту 
було створено музей, який роз-

міщувався в приміщенні колиш-
ньої інститутської Свято-Олек-
сандрівської церкви (сучасна 
Актова зала Гоголівського кор-
пусу НДУ ім. М. Гоголя). Першим 
керівником музею був профе-
сор О. Грузинський. Щоправда, 
його музейна діяльність трива-
ла всього рік, у 1923 р. музей 
очолив професор І. Семенов. 
Наступного 1924 р. професор О. 
Грузинський переїхав з Ніжина 
до тодішньої столиці радянської 
України – Харкова. Довелося 
полишити викладання в місце-
вому виші, хоча співробітником 
згаданої кафедри він залишав-
ся й надалі – аж до її ліквідації 
в 1930 р.

У Харкові О. Грузинський 
продовжив наукову діяльність: 
упродовж 1928–1929 рр. завід-
ував кабінетом радянської літе-
ратури Харківського науково-
дослідного інституту ім. Т. Шев-
ченка. Займався тут і громад-
ською роботою.

У 1929 р. О. Грузинський пе-
реїхав до Ленінграду, де викла-
дав на підготовчому відділенні 
Інституту червоної професури 
та в Комуністичному універси-
теті імені Й. Сталіна. Проте, вже 
в 1931 р. повернувся до Харко-
ва, де до виходу на пенсію за ви-
слугою років у 1932 р. викладав 
в Інституті журналістики. Й зно-
ву переїхав до північної столи-
ці, влаштувався помічником бі-
бліотекаря сектору обробки Ле-
нінградської Публічної бібліоте-
ки, де працював до 12 вересня 
1933 року.

Повернувшись, тепер уже 

назавжди, до України, О. Грузин-
ський стає свідком більшовиць-
кого терору та починає збира-
ти докази червоного беззакон-
ня, що й стає фактичним крахом 
його наукової діяльності. В пері-
од нацистської окупації України 
О. Грузинський проживає в Киє-
ві та продовжує збирати матері-
али про Голодомор 1932–1933 
рр. Але оприлюднити свої здо-
бутки за тих умов не зміг.

Після звільнення України від 
нацистів, радянська влада дуже 
підозріло ставилася до тих, хто 
жив «під німцями». Таким лю-
дям, часто затаврованим «ко-
лаборантами», було практично 
неможливо влаштуватися на 
роботу – навіть не за фахом, 
бодай на якусь посаду, їх по-
збавляли пенсій. Але за щастя 
було уникнути судового пере-
слідування й потрапляння до та-
борів. О. Грузинський до табо-
рів не потрапив, але майже де-
сять повоєнних років провів у 
злиднях. Постійно клопотався 
про поновлення пенсії, пишучи 
до різних інстанцій про свої по-
передні наукові заслуги (а це 
майже півсотні наукових праць і 
більше 20 років педагогічної ді-
яльності). Все марно. Помер ви-
датний український учений 11 
січня 1954 року в Києві й був 
похований на Лук’янівському 
кладовищі.

Роман АВРАМЕНКО, 
науковий співробітник 

відділу історії Ніжина
Ніжинського краєзнавчого 

музею ім. І.Спаського

В селі Камка Холминської територіальної 
громади (Корюківський район) відкрито краєз-
навчий музей «Українська світлиця».

Ідея зберегти спадщину села Камка вини-
кла в старости цього округу Володимира Воло-
димировича Івахненка вже давно. Засновник 
музею, він вирішив зберегти народне надбання 
для майбутніх поколінь і помістити його в хатин-
ку-світлицю, яку можуть відвідувати всі охочі. 
Розмістили у приміщенні старовинні столи, лав-
ки, рушники, вишиванки, глиняний посуд, речі 
домашнього вжитку, картини, старовинний одяг 
й оформили все у вигляді сільської світлиці.

Запросили всіх на відкриття музею, були 
присутні на цьому прекрасному святі селищ-
ний голова Василь Чеботарь та інші представ-

ники влади, жителі села Камка. Староста про-
водив екскурсію по музейній світлиці, що об-
лаштована в приміщенні колишнього старо-
стату.

Також господар на відкритті пригощав гос-
тей своїми стравами: картопля в мундирі, варе-
ники з сиром, свіженьке сало з проріззю, солоні 
огірочки, помідори, домашня ковбаса, марино-
вані грибочки, печені яблука, мед.

На канікули та літню відпустку до Камки при-
їжджають багато дітей і дорослих. Тепер і місце-
ві жителі, і гості можуть ознайомитись із витока-
ми історії, завітавши до світлиці. 

Ініціатори створення музею запрошують 
всіх бажаючих принести в подарунок до музею з 
свого горища давно забуту старовинну річ.

У Державному архіві Чернігівської 

області багате зібрання фотодокумен-

тів. У тому числі і щодо історії самого 

архіву. Наша газета «Світ-інфо» давно 

співпрацює з цим закладом, де збері-

гаються всі номери газети за майже 

10 років її виходу. Недавно директор-

ка архіву Раїса Борисівна Воробей за-

пропонувала газеті для публікації де-

які фото з життя цього закладу. Ось 

вони. Далі продовжимо публікацію та-

ких фото.

Олександр Грузинський: 
науковець, який створив себе сам

Відкрито сільський музей
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Співробітники архіву та архівного відділу слухають повідомлення 
про перший політ людини в космос. 12 квітня 1961 року.

Співробітники архіву на прополюванні кукурудзи в колгоспі 
ім. Чапаєва Чернігівського району. Червень 1960 року.

Фото з обласного архіву
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Наталка ФУРСА

***
Стежка в травні – слизька, 

мов шовк,
безоглядна, як все, що квітне.
Надто близько ти підійшов – 
так, що стала я рідна.

Від зела вже одна зола…
Кажуть, трави сильніші сталі?
Надто близько я підійшла –
майже ворогом стала.

Сліпне кров у річках зими.
Та весна рве льоди й судини!
Надто близько зійшлися ми – 
як чужі… на крижині. 

* * *
А вже душа – спориш осінній,
а той спориш – уже як сіно…
Ламає пальчики верба,
і павутина, тиха й сива,
зникає в небі – тим щаслива,
що теж, як небо, голуба…

І вже душа біліє снігом,
сльоза – ховається у кригу.
Свічу запалює доба, 
бо темно їй – у ніч із ночі…
Але свічі не бачать очі – 
їм світить зірка голуба.

 Ромодан, Полтавщина

Микола 
БУДЛЯНСЬКИЙ

Твій дощ
Твій дощ прийшов до мене під вікно,
Прийшов вночі із наших днів 

колишніх.
Красивий дощ з очима спілих 

вишень
Та ще й хмільний, як молоде вино.

Я вріс губами в шибку, щоб відчуть,
Як давня юність знову кров 

бентежить.
Хоч знав: твій дощ мені вже 

не належить.
Торкнувсь краплинки, та втекла, 

як ртуть.

Ти відверталась скільки не гукав.
Казала всім: кохання за літами…
Чому ж бо дощ твій мокрими губами
Моє вікно до ранку цілував?!

На сто кольорів ця осінь 
Ця осінь незвична на сто кольорів,
На сто голосів оця осінь.
То жовтий, то сірий, то срібний мотив,
То сміхом дзвенить, то голосить.

Я вимріяв неба ще ту голубінь,
Вернути б із вирію птиці.
Я стокольорово в’явлюся тобі,
А ти мені тільки наснишся.

А, може, намаришся юна така –
Веселка в розгніванім небі.

Чому наша осінь непевна й крихка,
Якщо в ній давно вже без тебе!

Я стокольорово до тебе прийду –
То цвітом, то вітром, то хмелем…
Зустрінь, як раніше стрічала в саду,
Стежинкою – дивом зеленим.

І вгорнемось ми, як колись, у росу
І в ній росянисто заграєм.
Не зчуємсь, як ангели нас понесуть
В любов, що здавалася раєм.

Та поки в нас осінь на сто кольорів,
На сто голосів у нас осінь.
І ти одцвіла, та і я вже одцвів,
І зорі здрібніли, як просо.

Збулося б одне хоч із сотні бажань
І там, де всіх весен початок.
Обняти б тебе на межі зустрічань
І не відпускати.

Н о с т а л ь г і й н е
Десь за далями за далекими,
Де народжуються громи.
Мої весни були лелеками,
Моє щастя було крильми.

Мої ранки сміялись вишнями,
Солов’ями сади цвіли.
Ти одна така, найвродливіша,
Була в нашому, у селі.

Стежки бігли, за руки бралися,
І їх місяць благословив.
Щастя вік не зіп’єм, здавалося,
Його скрізь, як роси в траві.

Чом ти, юносте, так поспішливо
Сієш радість, а родить щем.
За селом відгуляла вишнями
І відтьохкала солов’єм.

Нам було, як і всім, відміряно
Щастя-долі у тій весні.
То лелеки прикрилять з вирію,
А кохання – хіба у сни.

Чернігів

Ірина 
КУЛАКОВСЬКА

* * *
У чайниці на денці - струхлий відчай,
Дзижчання літа і ячання чайок,
Поміж чаїнок заблукала вічність,
Роз'ятреного спокою кавалок...

Звичайним рухом пересиплеш 
в чашку,

Розкаламутиш зраджене тепло...
Присмачиш медом, додаси ромашку,
На мить згадаєш те, що відпекло.

Дзвінкий фаянс бабусиних сервізів,
Даремних чаянь ледь живий ручай...
Струмує день з небесних шпар, 

порізів,
Дощами юшить на глевкий окрай.

Злив легковажних невгамовне 
скерцо

Не зупинити. Лиш печаль густа
Все цибенить із тріснутого денця
І молочаєм обпіка вуста.

* * *
На мені обриваються «листи щастя»:
Завиваються в тугі самокрутки
І повільно тліють,
Захлинаючись ядучим тютюновим 

димом.

Поруч зі мною в'януть, жухнуть, 
осипаються

Бруньки, бутони, зав'язь.
Безкраї тінисті сади
Розроджуються пустоцвітом.

Біля мене дичавіють пси
І лякають недостиглий місяць
Стоголосим переливчатим виттям.

За мною палають мости,
Стріляють «аврори»,
Руйнуються карфагени...

І тільки осінь,
Згорнувшись клубком у мене 

на колінах,
Тихенько дрімає
До наступної осені.
 

Чернігів

Петро КУЦЕНКО

Е л е г і я
Край убогих воріт, що ведуть 

до убогого раю, 
Край забутих і мохом печалі 

порослих воріт 
Я тебе спогадаю – 

як благословиться на світ, 
Ще незнану і вже найріднішу, 

тебе спогадаю. 

Що за дивний мотив? Що за давній 
мотив колиса 

В найтемнішій гущавині виспрагле 
благоговіння? 

Спогадаю тебе – і з-під крил 
зашурхоче роса, 

Тиха росяна падь на потріскану 
землю й каміння. 

Спогадаю тебе – і зіллються 
прожиті віки, 

Спогадаю тебе – й стане світ увесь 
меншим від серця, 

І наповниться водами висохле 
русло ріки, 

І холодна ущелина в шумі зеленім 
зімкнеться, 

І розсиплеться в прах той убогий, 
заплаканий рай, 

І в пречистому сонці гадюччя клубок 
спопеліє. –

...Я тебе спогадаю, кохання моє 
відболіле. 

Ти ж мене спогадай. Цей забутий 
мотив спогадай.

 1990 

***
Де грав оркестр, де з ревнощів горів 
Не я і не один у світі цілім, –
Там вічний дощ в містечку 

провінційнім, 
У теплих залах пізніх вечорів. 

І найніжніші скрипки – із імли, 
І флейти, і кларнети – не з уяви, 
І вогкі зали, й оркестрові ями
Бузками в тім смерканні поросли. 

Та грав оркестр не це і не про це,
Аж задихались паморочні зали, –
По листю й струнах краплі пробігали 
Холодні – і зривались на лице 

Палаюче, на очі, на вуста 
Сухі, гарячі і відчайно голі. 
А музика – до болю й спазм у горлі
Така ж відчайна, трепетна й проста. 

Аж розтікалась на усі боки, 
Овіяна жаданням і жагою, 
І, затопивши все навкруг собою, 
Летіла і летить уже роки 
Сіянням – у палаючу пітьму. 

...Так де ж та купіль дощова 
й музична? 

Де таїна щаслива й мука вічна? 
Де грає той оркестр? І що? Й кому? 

 1987
Чернігів

Валентина 
ГРОМОВА

* * *
Ще осінь не прощалася, як слід.
І не ступала на тоненький лід.
і в безнадійному сумному передзим'ї
ще хтось чекає на слова незимні.

* * *
Не шелесне листок. дощ, як просом.
Срібне все й золоте – на друзки.
У жалобі просинь. Прощається осінь,
цілує деревам безлисті галузки.

* * *
Оптом і вроздріб – усе на виплату.
Ні життя, ні любові – не вимолить.
У всесвітньому цьому мороці 
і душа – на виплату молиться .

* * *
І снігова королева іноді плаче, 
і в неї бувають гарячими сльози.
А ще їй сняться весняні мімози,
яких королева зроду не бачила.

* * *
Не спиться саду. Ще дрімає ледь, 
закутався в пухнастий білий плед,
а яблунька, що мама звала 

пепенкою,
набрала, рада, снігу повну пелену.

* * * 
Опівночі, коли заснуть
натомлені усі слова –
тоді душа з душею
мовчки розмовляють.

* * *
Ще не плакали ридма сніги 

мармурові, 
а черемуха цвітом пахучим марить.
Лише пише зима ще новелу білу, 
а душа у весни вже – розкрита 

Біблія.

 Чернігів

Лілія БОНДАРЕВИЧ-
ЧЕРНЕНКО

* * * 
Я ждала лишь до первого снега:
побелело вокруг - отболело, 
не осталось ни звука, ни следа.
Отцвело. Отзвенело. Отпело.

Навсегда позабыты до срока
старый парк и мосточек дощатый
у дворца в пышном стиле барокко,
где с тобой мы гуляли когда-то?..

В лабиринтах бродить Минотавра,
где дурачат, давно надоело!
Сердцу в них неуютно и странно —
мое сердце иного хотело...
Налетела метель да с разбега,

оглянуться, поверь, не успела...
Я ждала лишь до первого снега:
побелело вокруг — отболело...

...С прошлым, памятью можно 
ужиться,

но мешает один «узелочек»:
до сих пор почему-то мне сниться
в старом парке дощатый мосточек.

Д в е д о р о г и о т п о р о г а
Плед шотландский Вам на плечи,
чтоб забыли про озноб.
Чай с лимоном Вас излечит
от гриппозных жарких снов.

Отпустите все тревоги,
отдохните от сует,
от дверей лишь две дороги:
одна – в дом, другая – в свет.

В этот вечер снежный, странный
о любви Вам не скажу,
только знайте, друг желанный –
сына Вам еще рожу!

...Излечившись от ангины,
от своих гриппозных снов
ускакал мой друг старинный –
только пыль из-под сапог!

Огорчились тихо боги,
но не плюнули вослед...
Две дороги от порога:
одна – в дом, другая – в свет.

Для печали нет причины –
ни тогда, и ни теперь:
родила другому сына,
и так счастлива, поверь!

 Прилуки

Алєсь БЄЛЫ
Вірші в оригіналі, 
білоруською мовою

* * *
Вось ты і адрокся, і загінуў,
Ні «кахаю» болей , ні «люблю»…
Тоненькі струменьчык успамінаў
Сінім ценем ляжа на зямлю.

І каб не псаваць далей настрой,
І жыцця падправіць сэнс і змест,
Гэткай перадснежаньскай парой
Ўзяць палатку і махнуць у лес.

Не бяда, што дожджык «за сцяной», --
Ад газніцы будзе ў ёй цяпло.
А яшчэ – агонь гарыць ля елкі!
А яшчэ… Давай сюды гарэлку,
Для пачатку возьмем «па адной…»
Вось мы і ўзняліся на крыло!

Ну а дождж, вядома, не бясконцы.
Пах вады і водар цыгарэтаў…
Зрэшты, дачакаемся і сонца, 
Ну а сонца – гэта значыць лета!

* * *
Жадайце многага… Майце адвагу 
быць шчаслівымі.
Збігнеў Ўладзімеж Фрончак.

Калі стане неба з аўчыну,
І згасне душэўны парыў —
У човен, у лодку! З Жанчынай!
(Магчыма, апошні заплыў).

І словы ўзгадай і акорды,
Пра мілі і пра кіламетры…
Вадзе калыхацца ля борта,
Сукенцы — ад ветру.

І станецца — вернецца вера,
Бы выплывуць з воблака здані.
І ўспомніш, што ёсць яшчэ бераг,
Дзе кветкі, будан і жаданне…

 м. Барановичі, Білорусь
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У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Афоризми Еміля 
Кроткого

Еміль Кроткий (справ-
жнє ім`я – Еммануїл Яко-
вич Герман, 26. 12. 1892, 
с. Зіньківці Кам`янець-
Подільського району 
Хмельницької області – 
10. 02. 1963, Москва) – 
російський поет, сатирик. 

Він не приписував собі 
чужих думок. Приписував 
свої думки іншим.

Закрався в літературу, 
як друкарська помилка.

Класики зіпсували 
йому смак до багатьох із 
сучасних письменників.

Майстерне оповідання 
має бути коротким, невда-
ле – ще коротшим.

Нічого не читав: він був 
не читач, а письменник.

Було колись...
Працюючи редактором 

газети, Марк Твен одержав 
поштою досить погані вірші 
під заголовком «Чому я жи-
вий?». Повертаючи руко-
пис, Марк Твен відповів ав-
торові: «Тому, що вірші по-
слали поштою, а не пішли 
до редакції самі».

Першу шашличну у 
Франції відкрив Олександр 
Дюма. Вперше Дюма спро-
бував шашлик під час подо-
рожі по Кавказу. Блюдо так 
йому сподобалося, що він 
вніс його у свою «Велику ку-
лінарну книгу». Була у Дюма 
і така. 

Куточок 
гумору

– Миколо, я захопле-
ний вашими почуттями! 
Ви з Галиною разом жи-
вете вже 30 років і, тим не 
менш, гуляючи містом, за-
вжди тримаєтеся за руки!

– Куме, якщо я її відпу-
щу, вона обов'язково щось 
купить.

☺ ☺ ☺
З д о р о в е н н и й 

чолов'яга звертається до 
бармена:

– Вам охоронці потрібні?
– Потрібні, але я не 

знаю вашої кваліфікації.
– Зараз покажу, – каже 

чолов'яга і викидає через 
вікно першого здоров̀ яка, 
що потрапив під руку. – Ну, 
як? Годиться?

– О, так! Тільки зараз 
нехай директор влізе на-
зад і поговорить з вами 
щодо роботи.

☺ ☺ ☺
– Я завжди кладу в ки-

шеню записку з адресою, 
щоб у разі сп’яніння мене 
могли доставити додому. 
Пишу: «Париж, бульвар 
Монмартр.»

– Але ж ти живеш у 
Бердичеві!

– Звісно. Але кілька 
разів відвозили таки в Па-
риж.

Корисні порадиКорисні поради

 Три найбагатші родини у світі мають більше активів, 
ніж 48 найбідніших країн.

 Більше половини населення Землі ніколи не бачили 
снігу.

 Якби до Coca-Cola не додавали барвник, вона була б 
зеленого кольору.

 Чотирирічна дитина в середньому ставить 400 запи-
тань на день.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реа-

лізацію/придбати букіністичну літера-
туру: книги з історії, філософії, кла-
сику зарубіжну та українську (роз-
стріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську 
літературу, фентезі, фантастику. 
Російську класику та соцреалізм не 
пропонувати. 

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

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-

тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація Суспільної 
служби 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.

реа-
ра-

Чернігівський обласний академічний 
український музично-драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка

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). 

Розігріти страву в мікрохвильовій печі можна рівно-
мірно, якщо зробити в центрі їжі отвір. Такий спосіб підходить 
тільки для твердих страв, наприклад, макарони, рис.

Щоб краще і швидше помити мікрохвильову піч, на-
грійте в ній протягом кількох хвилин тарілку з водою і содою. 
Тоді забруднення можна буде прибрати простою губкою.

Неправильно Правильно

Важко представити Важко уявити

Трьохтомний словник Тритомний словник

Тупикова ситуація Безвихідь, глухий кут

У випадку необхідності В разі потреби

У відношенні до Стосовно до

У відповідності до плану Відповідно до плану

Деякі люди вірять в них абсолютно. Інші 
ставляться скептично, хоч десь теж трішки ві-
рять: вважають, щось там таки є. І дечого таки 
дотримуються, «про всяк випадок»: мовляв, 
мені ж не важко це зробити, може, й допомо-
же чи вбереже від невдачі. 

Щодо того, що «десь там щось таки є», то 
деякі забобони виникли дуже давно, існують 
століттями, і в їх зародженні якусь роль віді-
грали певні обставини. Скажімо, забобон про 
те, що розсипана сіль – це на сварку. Пояснен-
ня цілком просте й реалістичне: у давнину сіль 
була дуже рідкісним продуктом і дорогим, май-
же буквально – «на вагу золота». Тому її треба 
було дуже берегти. 

Ось деякі поширені забобони. Зізнайтеся, 
ви, можливо, теж трішки в них вірите. 

Чорна кішка перебігла дорогу: буде 
невдача.

Треба подивитися в дзеркало, коли щось 

забув і мусив повернутися додому, забрати.
Жінка перейшла дорогу з порожнім відром 

– до невдачі.
Не слід дарувати предмети, які колються чи 

ріжуться: посваритеся з тим, кому даруєте.
Одягнеш щось навиворіт – будеш битий, 

втрапиш у халепу.
Увечері не можна виносити з дому сміття 

чи щось позичати.
Не можна передавати речей через поріг.
Не можна дивитися у розбите дзеркало.
Не слід переступати через людину, яка 

лежить.
Наступили на ногу – потрібно наступити у 

відповідь.
Не можна облизувати ножа.
Не треба, щоб ніж ночував на столі, краще 

його сховати. 
Незаміжнім не можна сидіти на куті стола, 

бо довго не вийдеш заміж. 

Âè òåæ òðiøêè âiðèòå ó çàáîáîíè?

Суд Ізраїлю заборонив 
австралійцю виїжджати 
з країни до 9999-го року
Суд Ізраїлю заборонив 44-річному Ноаму 

Гапперту виїжджати за межі країни до 31-го 
грудня 9999-го року, поки він не сплатить по-
над 2,4 мільйона доларів (66 мільйонів гри-
вень) допомоги з догляду за дітьми колишній 
дружині.

Чоловік переїхав з Австралії до Ізраїлю 
2012-го року, щоб жити поруч зі своїми двома 
дітьми від колишньої дружини – ізраїльської 
громадянки (вона забрала їх із собою в Ізра-
їль 2011-го).

Після того жінка звернулася до суду, який 
зобов’язав Гапперта виплатити всю грошову 
допомогу з догляду за дітьми, поки їм не випо-
вниться 18 (йдеться про 5 000 шекелів або 1 
610 доларів на місяць). Поки австралієць цьо-
го не зробить, йому до кінця 9999-го року за-
боронений виїзд з Ізраїлю – навіть для від-
починку чи роботи. Ймовірно, таку дату обра-
ли тому, що вона є максимально можливою в 
електронній системі суду.

На конкурсі краси 
верблюдів дискваліфікували 

понад 40 тварин через 
ботокс та підтяжки

Щорічний конкурс краси є частиною вели-
кого фестивалю верблюдів, який проводять 
в пустелі Саудівської Аравії. Призовий фонд 
складає близько $66 млн.

Переможця визначають за формою голо-
ви, шиї, горбів, а також за фігурою верблюдів 
та вбранням. Зазвичай в конкурсі краси бе-
руть участь тисячі тварин.

Будь-які штучні покращення зовнішності 
верблюдів суворо заборонені умовами кон-
курсу. Проте заради перемоги та грошового 
призу заводчики верблюдів вдаються до хи-
трощів. Вони роблять тваринам ін’єкції боток-

са, підтяжки обличчя (тобто, морди), розтягу-
ють їм губи та носи, використовують гормони 
для зміцнення м’язів.

Судді фестивалю говорять, що їм дово-
диться використовувати «спеціальні та пере-
дові» технології для виявлення фальсифікацій.

П'яні папуги австралійського 
містечка

Австралійське містечко Брум заполонили 
нетверезі червонокрилі папуги. Наприкінці 
сезону дозрівання манго на землю падає ба-
гато перезрілих фруктів. Вони особливо ба-
гаті цукром, а ферментовані соки перетво-
рюються в алкоголь. Опалі манго приваблю-
ють червонокрилих папуг неймовірним аро-
матом. Нічого не підозрююч, папуги швидко 
п'яніють і створюють людям незручності. Пта-
хи і самі гинуть від інтоксикації, нещасних ви-
падків, викликаних польотом в нетверезому 
стані, на підпитку вони стають легкою здобич-
чю хижаків.

Зазвичай птахи страждають близь-
ко двох днів. Під впливом алкоголю стають 
дуже сон ними і знаходяться на різних стадіях 
недоїдання.

І хоча п'яні папуги постійно падають на ав-
томобілі і голови людей, місцеві жителі став-
ляться цього з розумінням і навіть ніжністю, а 
хворих пташок приносять до ветеринарної лі-
карні.

У Новій Зеландії кіт 
викрадає речі у сусідів

Кіт на імя Кит краде бюстгальтери, взут-
тя, багато інших речей. Він проникає в бу-
динки через вікна та котячі двері уночі і за-
бирає все, що потрапляє під його лапи. Од-
ного разу приніс додому навіть пакетик із 
білим порошком, очевидно з наркотиками, 
як стверджує поліція. Господарі намагають-
ся тримати кота вдома, проте йому часто 
вдається втекти. Біля будинку, де мешкає 
кіт, розміщена коробка із написами виба-
чення. Таким чином господарі повертають 
місцевим жителям викрадені твариною 
речі. 

Одне з фото фіналістів конкурсу 
Comedy Wildlife Photography Awards, який 
вже кілька років відзначає найкумедніші 

фото тварин, зроблені впродовж року. 
Це фото за 2019 рік. 

Ось яких розмірів досягають деякі 
морські черепахи

6 – Мауглі. 12. 00.
6 – Святкова концертна програма. 18.30.
9 – Загадкові варіації. 18. 30
15 – Наймичка. 18. 30.
18 – МарЛені. 18. 30.
21 – Приборкання норовливого. 18. 30.
23 – Всі миші люблять сир. 12. 00.
26 – За двома зайцями. 18. 30. 
27 – Комедія помилок. 18. 30.
28 – Загадкові варіації. 18. 30
29 – Небезпечні зв’язки. 18. 30. 
30 – Мауглі. 12. 00.
30 – МарЛені. 18. 30. 


