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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!

Україна готова дати 
відсіч агресору

«Армія і добровольці змогли вистояти у 2014 році, коли 
«брат» нахабно встромив ножа у спину. Тоді багато хто пси-
хологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сидів 
за одним столом. Зараз ситуація зовсім інша. У Кремлі це 
точно знають, і це важливий елемент стримування. Сьогод-
ні ми маємо найбільш потужну армію в Україні за останні 15 
років і найпотужнішу армію в Європі, наше військо очолюють 
бойові генерали і офіцери. Іловайськ, Дебальцево залишили 
шрами на її серці, але загартували волю. Героїчна оборона 
Донецького і Луганського аеропортів, щоденний захист де-
сятків населених пунктів – від Станиці Луганської до Широ-
киного – зробили бойовий дух незламним. Кожен, хто бодай 
один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений – повто-
рення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані 
Харків, ані будь яке інше місто. Не сумнівайтеся – ЗСУ абсо-
лютно готові до відсічі і не віддадуть Українські землі!» – на-
голосив Міністр оборони України Олексій Резніков.

«420 тисяч українських воїнів і кожен без винятку коман-
дир уже дивилися в очі смерті. Командувачі видів, родів, ко-
мандири бригад, батальйонів і рот – це фахівці своєї справи 
і патріоти своєї держави. Ми не віддамо ні клаптика Україн-
ської землі!» – додав Головнокомандувач ЗСУ генерал-лей-
тенант Валерій Залужний.

Планів ворога не треба боятися. Про це повідомила за-
ступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Військово-політичне керівництво держави сьогодні 
чітко знає як діяти, вчасно отримує розвід дані та має мож-
ливість оперативно приймати рішення, До того ж сьогодні 
Збройними силами України керують бойові командири, які 
пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів. 
Зараз в Україні вже понад 400 тисяч учасників бойових дій, 
тобто тих, хто має бойовий досвід у війні з РФ. 

Наша армія озброєна значно потужніше, ніж на початку 
війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєпри-
паси від наших партнерів. Приміром, з осені та станом на сьо-
годні тільки від США 15 літаків, – зазначила Ганна Маляр, під-
кресливши, що військова допомога надходить і від Великої 
Британії, Канади, Литви, Латвії, Естонії та інших країн. – Ніхто 
жодним сантиметром української землі не поступиться.

Триває передплата 
на нашу газету на 2022 рік

18 лютого 2014 року почався тра-
гічний фінал другого Майдану, Рево-
люції гідності, як його потім назва-
ли. Цього дня почалося, а потім про-
довжилося 20 лютого масове вбив-
ство людей – учасників протестів, 
повстанців, майданівців. За ці дні в 
центрі європейської столиці, вперше 
в нашій новітній історії, було вбито по-
над 100 людей, як їх потім назвали – 
Небесну сотню. Загинуло також нема-
ло силовиків, які захищали ту владу. 
Скільки точно загалом – достеменно 
не відомо досі. І це поки що підсумок 
так званого «розслідування» злочинів 
на Майдані. Воно безнадійно тягло-
ся всі 5 років попередньої влади, яка 
прийшла з Майдану, не завершено 
ось уже третій рік і при нинішній владі.

Після двох кривавих днів і одно-
денної напруженої паузи, 22 лютого, 
на піку протистояння, долю країни, як, 
до речі, і під час першого Майдану, По-
маранчевої революції 2004 року, взя-
ла у свої руки Верховна Рада України. 
На той час глава режиму регіоналів, 
тодішній президент Янукович і його 
найближчі соратники, включаючи го-
лів парламенту і уряду, втекли в Ро-

сію. Відтак, Верховна Рада ухвалила 
рішення, що президент самоусунув-
ся від своїх обов̀ язків, втік з країни, 
й призначила позачергові президент-
ські вибори на травень. Виконуючим 
обов̀ язки глави держави, згідно Кон-
ституції, став голова Верховної Ради, 
щойно обраний на цю посаду Олек-
сандр Турчинов. Рада сформувала но-
вий уряд країни. 

Другий Майдан переміг, оскільки 
змістив антинародний режим регіо-
налів. Але чи перемогли ідеї, ідеали, 
гасла Майдану? Про це варто подума-
ти сьогодні, у 8-му річницю трагічного 
фіналу революції. 

Після Майдану в нашій історії не-
залежності ВПЕРШЕ стався ряд тра-
гічних подій. Вперше – війна в країні, 
вперше – втрачено території, Крим, 
частину Донбасу. Також вперше змі-
на влади відбулася фактично шляхом 
повстання. Чому не вдалося зміни-
ти таку антинародну, антиукраїнську 
владу без кровопролиття? Але як вза-
галі така влада могла з̀ явитися в де-
мократичній державі в центрі Європи, 
існувати на третьому десятилітті неза-
лежності? На жаль, це стало наслід-

ком чвар у начебто ж державниць-
кому, демократичному таборі, чвар 
переможців першого Майдану. Що й 
призвело до реваншу регіоналів, зда-
валося б, розгромлених тим першим 
Майданом. 

Загалом же це наслідок нероз-
виненості нашого громадянського 
суспільства, з його нещасним полі-
тикумом з понад 350-ма так звани-
ми «політичними партіями», таким же 
немічним громадським сектором. Чи 
змінилось щось тут за 8 років? На-
вряд чи. 

Подібне і щодо ідей соціальної 
справедливості. Важко говорити про 
якусь справедливість, гідність, після 
Революції гідності, при такій корупції. 

Не випадково наслідком розча-
рування суспільства 5-ма роками 
пост майданної влади, компрометації 
нею благородних ідей Майдану стали 
президентські і парламентські вибо-
ри 2019 року. Вони вкотре розділи-
ли наше суспільство. Є ті, що тоді про-
грали, опинилися в значній меншості, 
тобто прихильники попередньої вла-
ди, яка прийшла з Майдану, на його 
гаслах, яка керувала понад 5 років. 
Є ті, що начебто виграли, голосую-
чи за нову владу, якій уже понад два 
з половиною роки. І обидві сторони 
зараз скажуть, що ідеї, ідеали, гасла 
Майдану ще не перемогли. Перші ска-
жуть, що вони «було, перемогли» в ті 5 
з лишком попередніх років, але зараз 
відбувається реванш, відхід від Май-
дану. Другі, прихильники нинішньої 
влади, натомість скажуть, що саме 
попередня, пост майданна влада не 
просто відійшла від цих ідей, а скомп-
рометувала їх. 

Як бути далі? Що робити, аби ідеї 
Майдану нарешті стали реаліями? Про 
це варто думати постійно, особливо 
подумати саме в ці дні, річницю пам`яті 
людей, що загинули на Майдані. 

Петро АНТОНЕНКО 

Майдан— через 8 років

На 5 сторінці нашої газети – стат-
тя «Слуги кешу: найгучніші корупційні 
скандали епохи Зеленського». Її автор 
– Вадим Валько, юрист Центру проти-
дії корупції.

Стаття про корупцію посадовців 
від партії влади «Слуга народу». Пред-
ставник якої Володимир Зеленський 
у 2019 року з рекордним результа-
том обраний президентом держави. 
А влітку того ж року на позачергових 
парламентських виборах ця партія, 
вперше в нашій новітній історії, пере-
могла так, що набрала більше манда-
тів, ніж всі інші партії, що пройшли в 
Раду, разом взяті. 

Ця політсила прийшла до влади 
насамперед через величезне роз-
чарування суспільства попередньою 
владою, яка прийшла на ідеалах Май-

дану і за 5 років їх скомпрометувала. 
Але, як показали ці два з лишком 

роки, корупція притаманна і новій 
владі. Про це і публікація. 

Точніше, і це дуже суттєвий мо-
мент, ми юридично ще не маємо 
права назвати когось з персонажів 
статті корупціонерами, а там «нани-
зано» їх чималий список: від депута-
тів парламенту, заступника керівни-
ка Офісу президента, губернатора 
області – аж до голів громад, тобто 
сільрад. Але не можемо назвати, бо 
корупція – це кримінальний злочин, 
а назвати когось злочинцем до ви-
року суду не можна. А по названих 
в статті епізодах по ЖОДНІЙ спра-
ві судового вироку ще нема. Макси-
мум – кримінальні справи в суді, де-
які на затяжному розслідуванні, по 

деяких історіях взагалі справ не по-
рушено.

Стаття виглядає переконливо. 
Тільки одне «але». «Кадрова політи-
ка ніколи не була сильною стороною 
«Слуги народу» – сказано в статті. По-
годимося. Але чи тільки в цієї партії? 
А як же інші політсили? Вони немало 
представлені і в парламенті, а у місце-
вій владі взагалі доволі широко, хоча 
б у тій же нашій Чернігівщині. Інші, не 
«СН». 

Залишається сподіватися, що ав-
торитетна інтернет-газета «Україн-
ська правда», що дала цю статтю, 
Центр протидії корупції, громадська 
організація, що періодично виступає з 
гучними заявами, скажуть ВСЮ прав-
ду, тобто говоритимуть і про інші полі-
тичні сили. 

Слуги кешу, але чи тільки ці?
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Бліц-інформ Новини Чернігова

Ще більше інвестиційних 
проєктів та надходжень 
Більше 30 реалізованих проєктів за мину-

лий рік, понад 4 млрд грн капітальних інвести-
цій у січні – вересні, а також 523 мільйони до-
ларів інвестицій іноземних – такі показники 
свідчать про суттєве покращення інвестицій-
ного клімату Чернігівщини.

Більше того, 300 потенційних інвестицій-
них об’єктів вказують на значні перспективи 
надходження до бюджетів.

Ефективно їх реалізувати можна у співп-
раці з держустановою «ЮКРЕЙНІНВЕСТ», з 
представниками якої в онлайн-режимі спілку-
валися днями в ОДА.

«ЮКРЕЙНІНВЕСТ» займається інвестицій-
ним супроводом, підтримкою проєктів та вдо-
сконаленням інвестиційного іміджу регіонів.

Стосовно реалізованого, то в регіоні вже 
діє «Інтерактивна інвестиційна карта», де по-
значені бізнес-пропозиції області. Створе-
но «Кабінет для інвестора» на вебсайті еко-
номічного порталу Чернігівщини. Розробля-
ється шаблон інвестиційних паспортів гро-
мад «Investment.ID». Започатковано конкурс 
з відбору кращих інвестиційних проєктів/ідей 
«Invest-Up.CN». Завершується створення інду-
стріального парку «Менський» площею понад 
60 га.

У планах – створення особистих кабінетів 
громад, спільні зустрічі та виїзди на перспек-
тивні об’єкти.

Важливо і проводити навчання із пред-
ставниками громад. Адже фокус залучення ін-
вестицій останнім часом змістився до громад.

 

Заробітна плата 
в області у 2021 році
На підприємствах, в установах та органі-

заціях області у 2021 році було зайнято май-
же 169 тис. штатних працівників. На оплату їх-
ньої праці спрямовано 23019 млн. грн. Номі-
нальна заробітна плата в розрахунку на одно-
го штатного працівника становила 11363 грн 
(в Україні – 14014 грн), що на 21,8% більше, 
ніж у 2020 році.

Реальна заробітна плата (з урахуванням 
змін споживчих цін) за рік зросла на 10,9%.

Найвищий рівень оплати праці (у гривнях) 
зафіксовано на підприємствах добувної про-
мисловості і розроблення кар’єрів (18402), 
виробництва коксу та продуктів нафтопере-
роблення (15602), в установах фінансової 
та страхової діяльності (15204), державного 
управління й оборони; обов’язкового соці-
ального страхування (14638), підприємствах 
із постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря (14583), сільського, 
лісового господарства та рибного господар-
ства (13823).

Найменшою була заробітна плата праців-
ників, зайнятих у тимчасовому розміщуван-
ні й організації харчування, у сфері творчос-
ті, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, 
іншої продукції, ремонті та монтажі машин і 
устатковання, де нарахування не перевищили 
64,5% середнього рівня в економіці області.

У навчальному центрі 
«Десна» – навчання 
з протитанковими 
комплексами NLAW
Військовослужбовці навчального цен-

тру «Десна» розпочали інтенсивну підготовку 
по застосуванню ручних протитанкових ра-

кетних комплексів NLAW. Йде ознайомлен-
ня з тактико-технічними характеристиками 
та відпрацювання тактики дій у бойових умо-
вах. Україна в середині січня отримала кіль-
ка партій військової допомоги від Британії, 
які містили, зокрема, протитанкові ракетні 
  комплекси NLAW.

25 лютого матчем «Минай» – «Зоря» віднов-
люється чемпіонат України з футболу, турнір 
прем`єр-ліги. До зимової перерви було прове-
дено не лише перше коло, 15 турів, а й три тури 
другого, щоб менше грати ранньої весни. Так що 
стартує вже 19 тур. «Десна» матч туру зіграє 
27 лютого, в гостях з клубом «Дніпро-1».

Зимове міжсезоння видалося для нашої ко-
манди непростим. Із завершенням 2021 року 
закінчилися контракти у Андрія Тотовицького 
і Пилипа Будківського. Тотовицький підписав 
контракт з «Колосом» з Ковалівки, Будківський 
– з клубом першої ліги «Полісся» з Житомира. 
«Шахтар» повернув з оренди Сергія Болбата. За 
згодою клубу розірвав контракт з ним Владлен 
Юрченко. Владислав Калитвинцев перейшов в 
«Олександрію».

Але врешті, це не такі великі втрати, як ми-
нулого літа, коли команду залишила половина 
основних гравців. Тому будемо сподіватися, що 
й далі клуб виступить гідно. В «Десні» залиша-
ється чимало гравців основи, до них долучають-
ся талановиті молоді футболісти дублю. І, зви-
чайно, й далі головним тренером є Олександр 
Дмитрович Рябоконь, який найдовше в еліті на 
цій посаді, 10 років. 

Команда вийшла з відпустки в середині січ-
ня. Тренувалася на своїй базі в Чернігові, про-
вела в Україні кілька контрольних матчів.

11 лютого «Десна» відправилася на на-
вчально-тренувальний збір до Туреччини. Про-
живає у місті Анталія в готелі Miracle hotel. На 

зборах заплановано проведення 4 контроль-
них поєдинків.

Всього на збір відправилося 24 гравці. Во-
ротарі: Ігор Литовка, Роман Мисак. Захисники: 
Вадим Жук, Євген Цимбалюк, Євген Селін, Дані-
їл Пусь, Олександр Сафронов, Олександр Маса-
лов, Артем Хацкевич. Півзахисники: Єгор Карту-
шов, Андрій Домбровський, Євгеній Белич, Ле-
ван Арвеладзе, Тарас Завійський, Вікентій Воло-
шин, Георгіос Ермеідіс, Сергій Макаренко, Денис 
Дем'яненко, Джіліндо Безгубченко, Богдан Шей-
ко. Нападники: Денис Безбородько, Максим 
Дегтярьов, Ілля Шевцов, Олексій Пащенко.

Перші тури відновленого турніру для клу-
бу будуть непрості. «Дніпро-1» увірвався в трій-
ку лідерів. Втім, варто нагадати, що в першо-

му колі, в Чернігові, наші перемогли дніпрян 
– 2:1. В наступному турі, 6 березня, «Десна» 
приймає в Чернігові київське «Динамо». В на-
ступних турах матчі на виїзді з «Вересом» і вдо-
ма – з «Ворсклою». Вболіваймо за «Десну»! 

Турнірна таблиця чемпіонату після 18 ту-
рів. Різниця забитих і пропущених м`ячів, на-
брано 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 пізні-
ший час. 

В Чернігові у Козацькому ка-
федральному соборі святої вели-
комучениці Катерини Православ-
ної церкви України 3 лютого від-
булася панахида за воїнами, які в 
січні віддали своє життя в боях за 
незалежність України. Ось їх імена. 

Ігор ТИЧИНА, снайпер 95-ї 
окремої десантно-штурмової бри-
гади. Народився 21 січня 2001 р. 
в місті Коростень на Житомирщи-
ні. Після трагічної загибелі батька 
Ігор став справжньою опорою для 
матері та сестер. 27 грудня, ви-
конуючи бойове завдання на До-
неччині, Ігор отримав важке пора-
нення. Воїн помер 1-го січня. По-
ховали його в рідному Коростені. 
Залишилися мама та сестри.

Ілля СУПРУН, старший лейте-
нант, командир інженерно-сапер-

ного підрозділу 25-ї окремої Сі-
чеславської повітрянодесантної 
бригади. Народився 29 вересня 
1998 року в Дніпрі. 10 січня по-
близу селища Крута Балка в До-
нецькій області Ілля разом із по-
братимом, старшим солдатом Ві-
талієм Петренком, відновлював 
мінно-вибухові загородження. 
Під час виконання цих робіт воїни 
підірвалися на «своїй» протитан-
ковій міні. Обоє загинули на міс-
ці. Поховали 23-річного офіцера у 
Дніпрі. Залишилася мати.

Віталій ПЕТРЕНКО, старший 
солдат 25-ї окремої Січеславської 
повітрянодесантної бригади. На-
родився 22 березня 1970 року в 
селі Цевеличі Володимир-Волин-
ського району Волинської облас-
ті. Мешкав у Дніпрі. На передовій 

відбув не одну ротацію. Загинув 
разом із Іллею Супруном 10 січ-
ня. Поховали Віталія Петренка на 
Краснопільському цвинтарі у Дні-
прі. Залишилися брат і двоє дітей.

Віктор КУЧЕРЕНКО, навід-
ник кулеметного відділення 17-ї 
окремої танкової бригади імені 
Костянтина Пестушка. Народив-
ся 28 серпня 1993 року в Антонів-
ці Новоодеського району, мешкав 
у Новолазарівці (Казанківський 
район) Миколаївської області. 11 
січня російсько-окупаційні вій-
ська почали обстрілювати позиції 
ЗСУ поблизу селища Новотошків-
ське Попаснянського району Лу-
ганської області, де Віктор чергу-
вав на спостережному пункті. Ку-
черенко отримав поранення, не-
сумісне з життям. Поховали воїна 

в рідній Новолазарівці. Залиши-
лися батьки і брат.

Панахиду відправили отець 
Роман, настоятель Кафедрально-
го собору, разом з іншими свяще-
никами. Помолилися також та всіх 
загиблих Героїв, за видужання по-
ранених воїнів, за живих Захисни-
ків України.

Сергій Бутко, регіональний 
представник Українського інсти-
туту національної пам’яті в об-
ласті, повідомив: «У січні ворог на 
фронті вчинив 65 обстрілів. Крім 
загиблих, ще 9 наших воїнів за-
знали поранень».

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Ще чотири ОСББ одержать співфінансування 
з міського бюджету

«Десна» стартує: продовження чемпіонату

За загиблих у січні Захисників України помолилися у Чернігові

Команда при відльоті на збір у Туреччину. На 
передньому плані, зліва направо, – Денис 

Безбородько, Ігор Литовка, Єгор Картушов, 
Андрій Домбровський. 

У Чернігові встановлять 
меморіальну дошку загиблим 

під час бомбардування 1941 року
20 січня виконком міської ради погодив клопотання 

від голови міської організації ветеранів України Ірини Чет-
вертак щодо встановлення меморіальної дошки жителям 
міста, що загинули під час бомбардування 23 серпня 1941 
року, на будинку 21 по проспекту Миру.

Це житловий будинок перед самою центральною пло-
щею, на розі з вул. Шевченка. У підвалі дому тоді було вели-
ке бомбосховище, де в результаті прямого влучання бомби 
загинуло багато людей. Але меморіальна дошка задумана 
в пам'ять про всіх чернігівців, загиблих у роки війни.

Перші бомбардування Чернігова намецькою авіацією 
почалися 27 червня 1941 року, але вони носили епізодич-
ний характер. Масовані нальоти почалися 23 серпня й три-
вали до 25 серпня. Три доби поспіль ішло навмисне систе-
матичне знищення міста - і руйнування мали катастрофіч-
ні масштаби. Центральна частина і промислова зона міста 
були практично повністю знищені. 

Як пише чернігівський історик Сергій Леп'явко у сво-
їй книзі з історії міста, бомбардування Чернігова в серпні 
1941 року стало одним із перших цілеспрямованих руйну-
вань міст у роки Другої світової війни. 

Меморіальну дошку планується виготовити та встано-
вити за небюджетні кошти.

Допомогу при народженні дитини 
отримають ще 93 родини

Торік в Чернігові програмою співфі-
нансування скористалися 4 Об`єднання 
співвласників багатоквартирних будин-
ків, проєкти яких реалізуються в 202 – 
2022 роках.

Капремонт та модернізація паса-
жирських ліфтів у рамках цієї програми 
передбачені в ОСББ «Славутич-89» (два 
під’їзди) та в ОСББ «ЖК-82» (один під’їзд). 
У ОСББ «Мегаполіс-Радченка 14» почали 
відновлювати під’їзди. Проект капре-
монту покрівлі та вхідних груп житлово-
го будинку розробили в ОСББ «Сокіл-11». 
Частину робіт виконано у 2021 році, ре-
шту передбачається завершити у поточ-
ному.

Виконком міськради пого-
див фінансування робіт у згаданих 
об’єднаннях з міського бюджету у роз-
мірі 2,8 млн. грн.. На цей рік ще є за-
лишок нерозподілених бюджетних ко-
штів за цією програмою на суму 1,88 
мільйонів гривень. Тож ОСББ та ЖБК, 
які подадуть наступні заявки, також 
можуть отримати фінансування вже в 
цьому році.

За цією міською Програмою сприян-
ня створенню ОСББ та підтримки будин-
ків ОСББ та ЖБК на 2021–2025 роки 
70% вартості робіт надаються з бюдже-
ту Чернігова, а 30% – власні та залучені 
кошти співвласників будинків.

Кожна родина чернігівців при на-
родженні дитини отримує підтримку від 
міста. Виплати здійснюються в рамках 
Програми підтримки народжуванос-
ті, яка направлена на покращення де-
мографічної ситуації в місті. Виконком 
міськради 3 лютого погодив черговий 
список таких сімей.

Тож у лютому одноразову матеріаль-
ну допомогу на загальну суму 790 000 
гривень отримають 93 чернігівські сім’ї 
з немовлятами. А саме:

46 сімей – по 5 тис.грн на першу ди-
тину;

38 сімей – по 10 тис.грн на другу ди-
тину;

6 сімей – по 20 тис.грн на третю 
дитину;

2 сім'ї – по 20 тис.грн на четверту 
дитину; 

1 сім'я, де народилася двійня – на 
суму 20 000 гривень.

Така допомога видається батькам, 
які постійно проживають з дитиною та 
мають свідоцтво про її народження, а 
також зареєстровані в Чернігові. Па-
кет документів батьки подають до від-
ділу звернень громадян міськради (вул.
Шевченка, 9). Звернутися за допомогою 
можна протягом року з дня народження 
дитини.
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Бліц-інформЧернігівська міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського Реалізовано продукції 

промисловості 
Підприємства області у 2021 р. реалі-

зували промислової продукції (товарів, по-
слуг) на 39 млрд. грн. 69 % припадало на 
продукцію переробної промисловості, 19 % 
– підприємств із постачання електроенер-
гії, газу, пари, 10 % – добувної промисло-
вості, 2% – водопостачання, каналізації та 
поводження з відходами.

У структурі реалізації переробної про-
мисловості 37 % займали харчові продук-
ти, напої і тютюнові вироби, 11 % –вироби 
із деревини, паперу та поліграфічної діяль-
ності, 8 % – машинобудування.

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 таки-
ми реквізитами: на картку «Приватбанку» 
на ім'я Ясенчука Олександра: 5168 7456 
0409 2962. 

Виплати постраждалим 
на виробництві
У 2021 році відділеннями управління-

ми виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Чернігівській облас-
ті було виплачено страхових виплат для по-
терпілих на виробництві на суму 91,4 млн 
грн

Мова про допомоги і компенсації, які 
Фонд виплачує потерпілим внаслідок не-
щасних випадків на виробництві або про-
фесійних захворювань, а також членам їх 
родин.

Станом на 01. 02. 2022 року під стра-
ховим захистом в області знаходиться 2 
920 потерпілих на виробництві та членів 
їх сімей. Фонд фінансує для них щомісячні 
страхові виплати, які компенсують втраче-
ний через набуту стійку непрацездатність 
заробіток, виплачує одноразові допомоги, 
оплачує лікарняні, надає медико-соціальні 
послуги і опікується їх рідними у разі смер-
ті потерпілих

В області відключають 
від електрики по 60 
боржників на день
Про це повідомляє ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІ-

ГІВ». Станом на 8 лютого споживачі Чер-
нігівщини заборгували більше 65 мільйо-
нів гривень за спожиту електричну енер-
гію. Загальна сума боргу серед населен-
ня складає 33 698, 9 тис. грн, а серед 
юридичних споживачів – 32 111,6 тис. 
грн. ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» нагадує клієн-
там про необхідність повного та вчасно-
го розрахунку! Навіть незначний борг у 
200 грн. може стати на заваді отриманню 
електропостачання.

Працівники групи експлуатації прила-
дів обліку Чернігівських електричних ме-
реж щодня виїжджають на чергове відклю-
чення боржників. Загалом бригада може 
мати за день до 60-ти виїздів. 

Якщо споживач помітив був від’єднаний 
від електропостачання, йому потрібно 
звернутися до постачальника, оплатити за-
боргованість та вартість підключення (від 
500 до 1200).

Відновлюють постачання у термін 3 ро-
бочі дні у містах, та 5 робочих днів у селах. 
У січні відключено 336 боржників, це спо-
живачі, що мають багатомісячну заборго-
ваність

Спочатку зі споживачем проводять ін-
формаційно роботу, надсилають поперед-
ження та повідомляють про розмір боргу. 
Якщо споживач не бажає йти на компро-
міс, тоді його можуть знеструмити. У разі, 
якщо це неможливо зробити з певних при-
чин, заборгованість стягують у судовому 
  порядку.

Центр поліської автентики
Він діє при бібліотеці у форматі етнографічного 

музею. Тут представлені справжні, тобто автентичні, 
предмети народного побуту: одяг, взуття. рушники та 
інша вишивка, речі домашнього вжитку. В Центрі по-
стійно проводяться екскурсії, щоб школярі. студен-
ти та й дорослі відвідувачі бібліотеки знали нашу іс-
торію. Центр постійно поповнюється новими експо-
натами. 

Говорить директорка бібліотеки і Центральної 
міської бібліотечної системи Людмила Зіневич:

«Не можу не похвалитися своїми набутками. 
Придбала для Центру поліської автентики вінок, зро-
блений власноруч бабусею Катериною (1932 року 
народження) за давньою технологією вощення, і ті-
шуся, що він доповнить нашу колекцію автентично-
го вбрання. Подивіться, як він личить нашій Катрусі, 
Катерині Дмитренко, (бібліотекарки у нас найкращі).

А недавно у вдячність за літературні вечори, кур-
си, екскурсії отримала неймовірний подарунок від 
Ольги Іванівни Онанко – кролевецький рушник по-
чатку XX століття.»

Катерина Дми-
тренко у вінку, що 
недавно поповнив 
експозицію Центру, 
також в іншому ста-
ровинному україн-
ському вбранні. 

Фото Олени Кун-
нової. Образ ство-
рювали Людмила 
Зіневич та Оксана 
Замятіна.

Бібліотека за-
прошує в Центр по-
ліської автентики 
на екскурсію та фо-
тосесію.

До Редактора газети «Світ-інфо» п. Петра 
Антоненка

Шановний п. Антоненко! Щиро вітаємо Вас 
і Ваших співробітників з 10-им Ювілеєм газе-
ти «Світ-інфо».

З великою приємністю читаємо кожне чис-
ло газети і «online» і в традиційній формі. З га-
зети можна довідатися і про місцеві імпрези, 
і про державні новини, і про закордонні події.

Бажаємо Вам якнайкращих успіхів у Вашій 
дальшій видавничій праці.

Будемо старатися підтримувати «Світ-інфо» 
і в майбутньому.

Здоровлю щиро,
проф. Віра БОДНАРУК, 

голова Товариства Української Мови 
(ТУМ)-США 

* * *
Прекрасна газета для області, яка має 

статті всеукраїнські. Вона правильно задає 
тон історичних розвідок. 

Здушення шістидесятництва – правиль-
но підняте питання, думаю з плином часу ста-
не більш відомо, як катком пройшлась влада по 
усіх, хто не поділяв їх погляди. У кожному місті, 
районі змусили писати оті кляті покаянні листи. 

Як і правильно підняте питання про твор-

чість Івана Багряного, нападки на нього. З моїх 
друзів, комбатантів, які вже відійшли в потой-
бічний світ, я знав про його непосильну пра-
цю, як і про багатьох українських патріотів, та 
цькування їх. 

Такі статті повинні розкривати всю суть Со-
вєтської влади, яка вкладала кошти в окремі 
ВИШІ, щоб готовити кадри не для розвою суспіль-
ства, а для знищення, оббріхування кожної люди-
ни, яка не поділяла їх думки (підготовка кадрів 
«гнилої сєльодки»). Несвідомі завжди знаходи-
лись, які попадались на пропоганду спеців «гни-
лої сєльодки» та шкодили ідеалам українства.

Василь ОЛІЙНИК
Україна, Волинь

* * *
Як постійний читач газети «Світ-інфо», хочу 

привітати усіх її шанувальників, дописувачів, 
авторів великих і малих публікацій і, зрозу-
міло, редактора та видавця П. Я. Антоненка з 
першим досить солідним для нинішнього часу 
ювілеєм. Десять років пролетіло, як одна мить. 

Зрозуміло, що в наш час видання газети 
є складною справою. Адже наявність значної 
кількості джерел різноманітної інформації в 
Інтернеті, ускладнення роботи «Укрпошти», інші 

чинники призвели до падіння накладів за пе-
редплатою, а потім і до закриття колись, і до 
цього часу, улюблених у спогадах видань, як 
загальнодержавного так і місцевого рівня. 

Плюралізм практично усіх електронних і па-
перових ЗМІ обумовлюється і закінчується полі-
тичними та фінансовими уподобаннями їх влас-
ників або ж спонсорів. Наша улюблена газета 
є незалежною, бо виходить стараннями Петра 
Яковича Антоненка. Зрозуміло, вона відобра-
жає, багато в чому, його громадянську позицію. 
Так от, ця позиція нам імпонує, газета є патріо-
тичною, об'єктивною, а значить цікавою. І тому 
ми очікуємо її виходу у світ і тому ми її читаємо. 

З глибокою повагою – 
Лузан Володимир Васильович, уродженець 
Чернігівщини з села Ковчин на Куликівщині. 

Від редактора. Ми давно дружимо з Воло-
димиром, закінчували нашу Ковчинську серед-
ню школу. Володимир багато років був дирек-
тором престижного столичного навчального 
закладу, що готує фахівців геології. Він і зараз, 
будучи на пенсії, є викладачем закладу. А ще – 
один з активістів Куликівського відділення То-
вариства «Чернігівське земляцтво в Києві». І, 
звичайно, є постійним читачем нашої газети. 

Запрошуються учнів 8 та 9 кла-
сів взяти участь у міжнародному 
українсько-польському конкурсі зі 

знання історії «Спільна спадщина».
Його організатори – Батурин-

ська, Менська, Сосницька, Плис-
ківська громади (Чернігівська об-
ласть, Україна) та гміни Бжостек, 
Пільзно, Жиракув (Підкарпатське 
воєводство, Польща). 

Мета – налагодження взаємин 
учнівської молоді зазначених парт-
нерських гмін та громад через піз-
нання історико-культурної спад-
щини Речі Посполитої (період – із 
1569 по 1795 роки).

2 березня 2022 р., об 11.00 
учасники, які виявлять бажання, 
пройдуть відбіркове тестування – 
в комп̀ ютерних класах шкіл через 
мережу Інтернет.

Всього передбачено 50 тесто-
вих питань за тематичними напря-

мами: сільське господарство та ре-
месла; битви; персоналії; освіта; 
мистецтво та архітектура; побут 
та одяг, родинні стосунки; обрядо-
вість та фольклор; релігія та церк-
ва; державне управління та міс-
цеве самоврядування; військова 
справа та зброя.

В підсумку кожна громада та 
гміна сформують команди у скла-
ді трьох найкращих за рейтингом 
учнів. Наступні два місяці вони го-
туватимуться, аби гідно представи-
ти свої гміни та громади. На початку 
травня українська делегація (9 дітей 
та 3 дорослих) вирушить до Польщі, 
де відбудеться фінал (проживання 
та побут забезпечуватиме польська 
сторона, дорогу, медичні страховки 
– учасники з української сторони).

6 травня 2022 р. у гміні Бжостек 
відбудеться фінал конкурсу. В ньо-
му змагатимуться три українські та 
три польські команди учнів. Конкурс 
представлятиме собою гру з запитан-
нями, з наведених тематичних напря-
мів. Завдання готуватимуть виклада-
чі Ніжинського (Україна) та Жешув-
ського (Польща) університетів. Всі 
учасники отримують цінні подарунки 
та нагороди. Українські діти позна-
йомляться з гмінами-партнерами, 
своїми польськими однолітками

На першу половину червня за-
плановано візит-відповідь поль-
ських учнів до громад-партнерів в 
Україні. 

Попередній запис на вступне 
тестування проводять вчителі історії. 

Перевір себе, скористайся 
шансом знайти нових друзів!

Цей волонтерський проєкт БКУМ діє в 
Чернігові вже 6-й рік. Три роки курси пра-
цюють при Центральній міській бібліоте-
ці ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 
22). Керівниця курсів – директорка міської 
центральної бібліотечної системи Людмила 
Зіневич. 

У бібліотеці, на курсах проводяться кон-
сультації до іспиту на визначення рівня во-
лодіння державною мовою (запровадже-

ний відповідно до Закону «Про забезпечен-
ня функціонування української мови як дер-
жавної».

Розклад занять курсів: вівторок, 17.00 
– консультації на визначення рівня володін-
ня мовою; середа, 17. 00 – підготовка до 
ЗНО; четвер, 17. 30 і cубота, 10.00 – Безко-
штовні курси української мови. 

Довідки за телефонами: 675-043 
і 676-260.

11 лютого був ювілей газети «Світ-інфо», 
10 років. Ювілейне святкування того дня 
пройшло у Чернігівській центральній місь-
кій бібліотеці імені М. Коцюбинського. 

В затишному читальному залі зібрали-
ся друзі газети – читачі, автори, журналіс-
ти. Спершу редактор газети Петро Антонен-
ко подякував усім, завдяки кому газета ви-
ходить, сказав про те, що його спонукало 
її створити, а рік з лишком тому і ще одну 
свою газету, обласну, літературно-мистець-
ку «Струна». 

А друга частина пройшла у форматі твор-
чого вечора журналістів, читачів, слухачів 
Безкоштовних курсів української мови при 
бібліотеці. Власне, кожен бажаючий міг по-
казати свої таланти. 

Тон задав давній читач і автор газети, 
відомий в області і Україні лікар Володи-
мир Іванович Фриз. Завідуючий відділен-
ням міської лікарні № 2, Заслужений лікар 
України, він пише чудові прозу і вірші, не раз 
друкувався в обох газетах. На вечорі прочи-
тав свої вірші, причому українською і поль-
ською мовами. 

Наші відомі письменники, подружжя 
Михайло і Лариса Ткач теж порадували сво-
їм виступом. Свої поезії читали поетеси Іри-
на Кулаковська, Олена Мамчич, редакторка 
обласного радіо Євдокія Тютюнник. Редак-
тор газети прочитав кілька своїх віршів і ви-
конав ряд власних бардівських пісень. 

В числі учасників святкування були, зо-
крема, кандидат медичних наук Василь Ре-
ковець, автор газети, краєзнавець Олек-
сандр Молибога, кандидатка філософських 
наук Тамара Андрійчук, один з перших пред-
ставників демократичних сил області ще 
при початках Незалежності Віктор Молоч-
ко, журналіст Сергій Кордик, який веде кіль-
ка чернігівських інтернет-сайтів, робив по-
вний запис свята, і сподіваємось невдовзі 
побачити це відео в інтернеті. 

Велика вдячність працівникам бібліо-
теки, які підготували відео презентацію про 
газету, книжкову виставку видань чернігів-
ських письменників. І безумовною, вдяч-
ність директорці бібліотеки і міської біблі-
отечної системи, кандидатці філологічних 
наук Людмилі Зіневич.

Безкоштовні курси української мови

Свято газети «Світ – інфо» в бібліотеці  

Слово про газету «Світ-інфо» до її 10-річчя 

Міжнародний конкурс «Спільна спадщина»
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Бліц-інформ
Пропозиції роботи
Шукаєте роботу? Серед наявних в 

базі вакансій державної служби зайня-
тості знайдеться та, яка відповідає ва-
шим професійним нахилам. База вакансій 
оновлюється щодня, переглянути її можна 
на порталі державної служби зайнятості 
за посиланням https://chg.dcz.gov.ua.

Так, на 8 лютого в області налічувало-
ся майже 850 вакансій. У тому числі: для 
водіїв – 79, слюсарів – 65, трактористів 
– 59, підсобних робітників – 29, електро-
монтерів 27, бухгалтерів – 23. 

Серед пропозицій від роботодавців 
області є і «нетипові»: брошурувальник, 
ремонтник штучних споруд, гранулятор-
ник, різьбошліфувальник, випалювач ви-
робів будівельної кераміки.

Садибу «Покорщина» 
взято під охорону
Чернігівський окружний адміністра-

тивний суд задовольнив позов Козе-
лецької окружної прокуратури в інтер-
есах управління містобудування та архі-
тектури Чернігівської ОДА до управління 
комунального майна обласної ради про 
зобов'язання укласти охоронний договір 
на об’єкт культурної спадщини – пам'ятки 
архітектури національного значення са-
дибу «Покорщина» у селищі Козелець.

Прокуратурою установлено, що сади-
ба «Покорщина» перебуває у комунальній 
області в особі обласної ради. Однак, не 
зважаючи на те, що право власності за те-
риторіальною громадою оформлено ще у 
2010 році, охоронний договір досі не укла-
дено.

Позов розглянуто судом та задо-
волено в повному обсязі. Управлін-
ня комунального майна обласної ради 
зобов'язано укласти охоронний договір 
на об'єкт – Головний будинок садиби «По-
корщина» та Кам’яницю садиби «Покорщи-
на» у селищі Козелець.

Покорщина – найдавніший із збере-
жених донині садибних комплексів Ліво-
бережної України. Садиба збудована в се-
редині XVIII ст. на терасі правого берега 
річки Остер. Комплекс є пам'яткою архі-
тектури національного значення.

Поліцейські затримали 
телефонного шахрая
Поліцейські Чернігівського райуправ-

ління затримали зловмисника, який діяв 
за шахрайською схемою «ваш родич у біді» 
та ошукав чотирьох чернігівців.

7 лютого до поліції звернулася 59-річ-
на мешканка Чернігова з повідомленням, 
що на її стаціонарний телефон зателефо-
нував незнайомець і представився ме-
дичним працівником. Потерпілу ошелеши-
ли звісткою, що її син потрапив у ДТП і за-
раз нібито терміново потребує коштів на 
лікування. Жінка віддала невідомому чо-
ловіку 22 тисячі гривень, 400 доларів США 
та 750 євро.

Співробітники кримінальної полі-
ції Чернігова із залученням оперативних 
можливостей інших служб встановили 
особу причетного до шахрайства – ним 
виявився 52-річний раніше судимий меш-
канець Луганщини.

Поліцейські задокументували його 
причетність ще до трьох шахрайств. Всі 
злочини були скоєні в Чернігові наприкін-
ці січня – на початку лютого цього року за 
однаковою схемою: невідомий чоловік те-
лефонував чернігівцям та представлявся 
лікарем. Після цього повідомляв, що їхній 
син/зять/внук потрапив у ДТП. «Для поря-
тунку» налякані родичі віддавали незна-
йомцю всі свої заощадження.

Поліція затримала зловмисника. Вирі-
шується питання про повідомлення чоло-
віку про підозру у скоєнні злочинів, перед-
бачених частиною 2 статті 190 Криміналь-
ного кодексу України (шахрайство, вчине-
не повторно, або за попередньою змовою 
групою осіб, або таке, що завдало значної 
шкоди потерпілому). Її максимальна санк-
ція передбачає позбавлення волі на строк 
до трьох років.

Поліція застерігає громадян від 
  «телефонних» шахраїв.

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка 8 
лютого відбулася конференція жінок-науко-
виць «Жінки та дівчата – вчені Чернігівської 
області», приурочена до Міжнародного дня 
жінок і дівчат у науці (11 лютого). 

Організатори заходу – бібліотека й ГО 
«Спілка жінок Чернігівщини». Зустріч відбула-
ся у форматах онлайн та офлайн. Для участі в 
ZOOM-конференції зареєструвалося близько 
60 осіб. Ініціювала проведення заходу Асоціа-
ція жінок-вчених під керівництвом кандидатки 
економічних наук, доцентки, членкині Президії 
ГО «Спілка жінок Чернігівщини» Світлани Задо-
рожної. Вона ж була і модераторкою заходу. 

Огляд літератури «Жінки-вчені Чернігів-
щини» провела головна бібліотекарка Надія 
Заваліна, яка зупинилася на наукових досяг-
неннях науковиць Чернігівщини ХІХ – почат-
ку ХХ століття. згадала Христину Алчевську, 
Варвару Андріанову-Перетц, Лідію Деполо-
вич, Ірину Коцюбинську, Євгенію Спаську, 
Софію Русову та багатьох інших відомих осо-
бистостей. Їх імена внесені до переліку про-
єкту «Видатні жінки Чернігівщини». Загалом їх 
тридцять. Реалізація цього проекту започат-

кована торік ГО «Спілка жінок Чернігівщини», 
Чернігівською ОУНБ ім. В. Г. Короленка й На-
вчально-науковим інститутом історії та соціо-
гуманітарних дисциплін імені О. М. Лазарев-
ського і триває цьогоріч. 

Виступ «Сила світла Віри Богданівської-
Попової» запропонувала викладачка НУ «Чер-
нігівська політехніка» Анжеліка Толкач – про 
авторку «Початкового підручника хімії», яка 
народилася на Коропщині і стала першою жін-
кою-хіміком у Російській імперії.

Досягнення жінок-учених Чернігівщини 
представили також  професорка, завідувачка 
кафедри Жанна Дерій і докторка педагогіч-
них наук, професорка, завідувачка кафедри 
Юлія Ткач (НУ «Чернігівська політехніка»); кан-
дидатка історичних наук, доцентка інституту 
імені О. Лазаревського Олена Черненко; док-
торка технічних наук, завідувачка кафедри 
професорка Ірина Курмакова й докторка пе-
дагогічних наук, професорка Ганна Жара (НУ 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Шевченка). 
Ніжинський державний університет ім. М. Го-
голя представляли доцентка Юлія Кузьменко 
й Наталія Івахно. Від обласного інституту після-

дипломної педагогічної освіти ім. К. Ушинсько-
го до заходу долучилися докторка педагогічних 
наук, доцентка Наталія Євтушенко й кандидат-
ка психологічних наук, доцентка, завідувачка 
кафедри Ольга Буковська. «Ніжинський агро-
технічний інститут» представляли кандидатка 
економічних наук, доцентка Галина Македон і 
кандидатка економічних наук, старша викла-
дачка Інна Дворник, а Інститут сільськогоспо-
дарської мікробіології та агропромислового 
виробництва – кандидатка сільськогосподар-
ських наук Олена Шаховніна. 

Усі жінки надзвичайно активні і мають ве-
ликі наукові надбання. 

Наталія Євтушенко і Ганна Жара подару-
вали бібліотеці свої нові наукові книги.

Конференція про жінок у науці 

Кілька музичних інструментів 
виробництва Чернігівського цен-
тру бандур «Плеяда» презентува-
тиме торговий дім «Україна» в сто-
лиці Латвії Ризі.

Про це кореспонденту Укрін-
форму повідомила директорка де-
партаменту економічного розви-
тку Чернігівської ОДА Олександра 
Хомик.

«Маємо перший відомий нам 
результат комунікації представни-
ків бізнесу на форумі експортерів 
«Чернігівщина - Країни Балтії. Ре-
гіональний вимір», який ми прово-
дили в жовтні минулого року. Чер-
нігівський центр бандур «Плеяда» 
встановив контакти з представни-
ками торгового дому «Україна» в 
Латвії і відправив туди кілька сво-
їх музичних інструментів. Тепер із 
ними знайомляться європейці, і 
підприємство отримало перспек-
тиву налагодження експорту своєї 
продукції», розповіла посадовиця.

За її словами, з торговим до-

мом «Україна» чернігівські вироб-
ники ведуть перемовини про ство-
рення Європейського центру про-
моції чернігівської бандури.

Хомик додала, що «Плеяда» – 
це окрема виробнича гілка при-
ватного підприємства «Альтеп-
Центр», яке виробляє котли для 
опалення. Це – сімейний бізнес 
родини Кунденків, яка вирішила 
відродити в Чернігові промислове 
виробництво бандур і на сьогодні 
вже бере участь у тендерах на їх 
закупівлю

Як додала заступниця дирек-
тора «Альтеп-Центру» Аліна Кун-
денко, дрібносерійним виробни-
цтвом бандур чернігівського типу 
її родина займається з 2018 року. 
Це відбувається поза межами ді-
яльності фірми «Альтеп» у формі 
приватного підприємництва. На-
прикінці 2021 року Кунденки за-
реєстрували окреме підприєм-
ство «Центр бандур «Плеяда», але 
запустити не змогли через відсут-
ність замовлень.

«Останнім часом державне фі-
нансування на закупівлю інстру-
ментів скоротили, тендерів по-
меншало і замовлення практич-
но зникли. У нас навіть утворився 
склад готової продукції, де збері-
гається кілька десятків готових до 
реалізації бандур», пояснила Кун-
денко.

Відтак, підприємство почало 
налагоджувати співпрацю з Лат-
вією. За словами співрозмовни-
ці, наразі чернігівці з торговим до-
мом в Ризі напрацьовують страте-
гію подальшого співробітництва.

Наталія ПОТАПЧУК
На фото: 

Чернігівська бандура «Плеяда»

У Мистецькому центрі 
Чернігівської обласної бі-
бліотеки для юнацтва (LAC: 
Library Art Centre) важлива 
подія: відкрито персональ-
ну художню виставку «Trium 
Annorum» («Три роки», лат.). 
Свої 11 по-справжньому ве-
ликих полотен пропонує Єв-
ген Шаповалов, відомий чер-
нігівський графік і живопи-
сець, член Національної спіл-
ки художників України, учень 
знаного Євгена Кріпа (1948 
– 2016). У 2020 р. Шапова-
лов отримує гран-прі на Між-
народному трієнале «Ман-
дрівна філософія» в рамках 
Всеукраїнського творчого про-
єкту-конкурсу «Artnova».

Загальну концепцію вистав-
ки (як і назву) легко зрозуміти, 
коли згадати: у вересні 2018 р. 
Мистецький центр у нашій біблі-
отеці було відкрито саме пер-
сональною виставкою Євгена 
Шаповалова. Отже, творчі здо-
бутки талановитого художника 
останніх трьох років. Куратором 
мистецького заходу є наш коле-
га – Святослав Подлевський, ві-

домий художник, мистецтвозна-
вець, кандидат історичних наук. 

«Білий бик». Картина вра-
жає. З пам’яті постають рядки 
«Лебединої зграї» Василя Земля-
ка, першої книги видатної дило-
гії: «Щоправда, волики там (у «Бі-
лому» Лебедині ! – В.П.) такі, що 
можуть витягти цілу країну з біди. 
Де Тесля не бував, ніде чогось по-
дібного і не бачив… Коли поста-
вив валізу на пероні, то показав, 
одбігши далеченько від Клима: 
«Отака довжина. Отакенні роги, – 
розкинув руки. – А сила!»».

Ознайомитися з виставкою 
«Trium Annorum» можна до 4 бе-
резня 2022 р. (з понеділка по 
п’ятницю, з 10-ї до 18-ї год.) у 
блакитній залі нового корпусу 
Чернігівської обласної бібліоте-
ки для юнацтва (вул. Шевченка, 
54: навпроти стадіону ім. Юрія 
Гагаріна).

Валерій ПОМАЗ, 
бібліограф Чернігівської 

обласної бібліотеки 
для юнацтва

Фото картин виконані 
Святославом Подлевським

Прокуратурою забезпечено ви-
конання рішення суду, яким задо-
волено позовні вимоги Козелець-
кої окружної прокуратури в інтер-
есах держави в особі Іванівської 
сільської ради до Товариства з обме-
женою відповідальністю «Чернігів-
газ Збут» про стягнення безпідстав-
но отриманих коштів 108 тис. грн.

Підставою звернення прокурату-
ри до суду стало укладання між Іва-
нівською сільською радою та «Чер-
нігівгаз Збут» додаткових угод з по-
рушенням вимог законодавства, що 
призвело до безпідставної зміни 

умов договору та зростання ціни, по-
кладення на бюджетну установу еко-
номічно невигідних зобов̀ язань.

Суд дійшов висновку про неза-
конність шести додаткових угод до 
договору на постачання природ-
ного газу для потреб непобутових 
споживачів від 21. 02. 2020, укла-
дених між сільською радою та ТОВ 
«Чернігівгаз Збут», та зобов’язав 
стягнути надмірно сплачені кошти.

Рішення суду виконано в повно-
му обсязі, 108 тис. грн. перерахова-
но на рахунок територіальної грома-
ди с. Іванівка.

Цінну землю 
повернуто державі

Рішенням Господарського суду Чернігівської області задо-
волено позов Козелецької окружної прокуратури та визнано 
незаконним і скасовано наказ Головного управління Держге-
окадастру у Чернігівській області.

Вказаним скасованим судом наказом затверджувалася 
технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації зе-
мельної ділянки сільськогосподарського призначення держав-
ної власності площею 151,5097 га, вартістю понад 400 млн 
грн. з метою її подальшої передачі в розпорядження Іванів-
ської територіальної громади Чернігівського району.

Прокурором у суді надано докази, що ділянка повністю 
сформована за рахунок земель, що перебували в постійному 
користуванні Державного підприємства «ДГ «Чернігівське» Ін-
ституту садівництва НААН України, відтак не могла передава-
тися в комунальну власність.

Чернігівські бандури «Плеяда» 
презентують у Латвії

Виставка «Trium Annorum»

 «Antiquity» («Античність», 2019

«White bull» («Білий бик»)

Прокуратура і суд повернули громаді 
понад 100 тис. грн, безпідставно сплачених за газ



№217   17 лютого 2022 року№217   17 лютого 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Світ України

З початку року було щонаймен-
ше три гучні скандали, пов’язані із 
можливим хабарництвом серед на-
родних обранців різних рівнів від 
«Слуги народу».

В тому, що представників чин-
ної влади викривають на корупції, 
немає нічого дивного, і тут навіть 
є свої плюси. Наприклад, це озна-
чає, що недоторканих немає і відпо-
відальність рано чи пізно чекатиме 
на кожного, хто бере чи дає хабарі. 

Більше того, навіть президент 
свого часу казав, що жодних винят-
ків для «своїх» при розгляді коруп-
ційних справ не буде і якщо «людина 
взяла хоч якийсь хабар, хоч гривню, 
то повинна сидіти. Мені все одно, 
яка це партія – «Слуга Народу» чи 
інша партія».

Але з іншої сторони, динаміка 
затримань «слуг» говорить про те, 
що проблема є системною і хабар-
ників у владі насправді чимало. 

Чого лише варті десятки заяв 
до Національного антикорупційного 
бюро України стосовно ймовірного 
отримання народними депутатами 
зарплат «у конвертах». 

Загалом же за останні два роки 
корупційних історій, пов’язаних із 
провладними депутатами та чинов-
никами, було стільки, що частина 
уже починає забуватися. Саме тому 
не зайвим буде зафіксувати та при-
гадати найгучніші з них.

«Плюшки» нардепа 
Юрченка

На початку вересня 2020 року 
детективи НАБУ повідомили про ви-
криття нардепа від «Слуги народу» 
Олександра Юрченка, який нібито 
вимагав 13 тисяч доларів за вне-
сення потрібних правок до законо-
проєкту. 

На записах розмов фігуранти 
завуальовано називають неправо-
мірну вигоду «плюшками» та «кусоч-
ком большого пирога» і в деталях 
описують «законотворчу» роботу 
парламенту: 

«Откуда законопроекти беруть-
ся? Депутати пишуть?! Забудь… Го-
ворят, надо закон о лоббизме, чтоб 
мы платили налоги, чтоб все к нам 
ходили. Потом, как прочитал, что 
они придумали в закон о лоббизме: 
«Ну вас на х**». Я лучше приду и ска-
жу: «Пацаны, надо вот эта правочка 
и по пятерочке. Сколько вас? Де-
сять человек? Пятьдесят! Я говорю 
семьдесят. Двадцать себе и по пя-
терочке вам. Да? Да! Все».

Спершу підозра для нардепа 
блокувалася Генеральним проку-
рором Іриною Венедіктовою, яка 
відмовляласчя її підписувати. Але 
після суспільного розголосу та ви-
криття у маніруляціях, вона змуше-
на була змінити свою позицію. 

До речі, у матеріалах справи 
йшлося також про 200 тисяч дола-
рів, які нібито вимагали для підкупу 
депутатів-членів профільного комі-
тету, однак викрити інших учасників 
схеми не вдалося, бо інформацію 
про розслідування «злили». Станом 
на зараз справа за обвинувачен-
ням Юрченка уже в суді і в ній роз-
почате дослідження доказів. 

 

Порятунок Татарова
У грудні 2020 року НАБУ та САП 

повідомилои про підозру заступ-
нику керівника Офісу Президента 
Олегу Татарову. 

Слідство володіло беззапере-
чними доказами ймовірної причет-
ності Татарова до передачі хабаря 
у вигляді паркомісця. Майно ніби-

то передавалося за підробку ви-
сновків експертизи, яка стосувала-
ся махінацій при закупівлі квартир 
для Нацгвардії. 

Але за допомогою Генпрокурор-
ки Венедіктової, її заступника Си-
моненка, прокурора ОГП Грицана, 
СБУ, ДБР, Печерського, Шевченків-
ського та інших судів справу «успіш-
но» поховали. 

Ну і очевидно, що це не могло 
робитися без особистої згоди Во-
лодимира Зеленського. Адже як 
інакше пояснити той факт, що у його 
Офісі досі працює чиновник, який 
з великою долею ймовірності був 
свого часу причетний до передачі 
хабаря.

150 тисяч бонусів 
від нардепа Трухіна

На початку лютого видання 
«Українська правда» опублікувала 
розслідування щодо обставин ДТП 
за участю народного депутата зі 
«Слуги народу» Олександра Трухіна. 

На оприлюдненому відео з на-
грудних камер патрульних, які при-
були на місце пригоди, нардеп про-
понує поліцейському 150 тисяч у 
якості бонусу: «Я на всякий случай 
сгружу вам 150. Оставьте себе про-
сто как бонус». 

На зауваження патрульного про 
те, що усі слова нардепа фіксує ві-
деокамера, Трухін відповів: «150 
вот – это конфет, шоколадок, б***ь, 
печенек, всего, б***ь».

На ранок після розслідування 
нардепа виключили з партії, а генп-
рокурор Венедіктова зареєструва-
ла кримінальне провадження і ви-
значила підслідність за НАБУ. Мова 
йде про можливе надання народ-
ним депутатом неправомірної виго-
ди службовій особі правоохоронно-
го органу. 

За словами головної редактор-
ки видання «Українська правда» 
Севгіль Мусаєвої, Олександра Тру-
хіна покривали. Зокрема, керівник 
МВС Денис Монастирський бачив 
відео з місця ДТП із нардепом за 
кілька днів після події, але поліція 
чомусь не передала це відео як до-
каз у Державне бюро розслідувань.

Півмільйона «тугриків» 
нардепа Кузьміних
Наприкінці січня детективи 

НАБУ спільно зі слідчими ДБР ви-
крили нардепа Сергія Кузьміних із 
партії «Слуга народу» на можливому 
отриманні 558 тис грн хабаря. 

На оприлюдненому відео роз-
мов нардепа із представницею при-
ватної компаній йдеться про «30% 
відкатів» за забезпечення перемог 
у тендерах на поставку медоблад-
нання у лікарні Житомирської об-
ласті. 

На відео також зафіксовано те, 
як напередодні передачі грошей у 
Кузьміних запитують, в якій валю-
ті йому зручніше їх отримати, на що 
нардеп відповідає: «Хоть тугриками, 
мне все равно».

«Авгієві стайні» 
депутата Київради 

Трубіцина
9 лютого 2022 року НАБУ за-

тримало депутата Київської міської 
ради від «Слуги народу» Владислава 
Трубіцина на хабарі у 1,26 млн грн. 

За версією детективів, депу-
тат та п’ять його пособників, серед 
яких директор комунального під-
приємства та два його зами, орга-

нізували схему перемоги приватних 
компаній у тендерах на розміщення 
точок сезонної торгівлі у різних ра-
йонах Києва. 

Голова політичної партії «Слуга 
народу» одразу скликала позачер-
гову конференцію київської міської 
організації для розгляду інциденту 
і прийняття відповідних рішень по 
депутату.

Владислав Трубіцин у Київра-
ді обіймає посаду голови постійної 
комісії з питань підприємництва, 
промисловості та міського благо-
устрою. 

У своєму минулорічному 
інтерв’ю він говорив, що взявся ви-
чистити «авгієві стайні» стихійної 
торгівлі Києва: 

«У столиці є проблема зі сти-
хійною торгівлею, з «сірим» бізне-
сом, так би мовити. Багато років на 
це закривали очі. Я ж вирішив, що 
ці «авгієві стайні» треба розгріба-
ти. До того ж, не найкраща ситуа-
ція і з проведенням ярмарків у Ки-
єві. Саме тому і було вирішено при-
значити одне комунальне підпри-
ємство організатором проведення 
сезонних ярмарків».

Блокування справи 
нардепа Халімона
Наприкінці вересня 2020 року 

журналісти програми «Схеми» опри-
люднили матеріал під назвою «Бе-
региня недоторканих?», в якому 
йшлося про те, як Генеральний про-
курор Ірина Венедіктова заблоку-
вала розслідування проти депутата 
від «Слуги народу» Павла Халімона. 

Робилося це попри аудіозапи-
си, на яких нардеп разом із своєю 
довіреною особою нібито пропону-
вали екснардепу та агробарону із 
Чернігвщини Олегу Дмитренку вирі-
шення проблем з органами право-
порядку та сприяння у веденні біз-
несу в обмін на 40 мільйонів гри-
вень і подальшу співпрацю: «30 за-
раз і 10 після збирання кукурудзи, а 
потім 50/50, якщо хочеш далі пра-
цювати». 

У відповіді журналістам, яку піз-
ніше надали в НАБУ, йшлося про те, 
що «вивчення зазначених аудіоза-
писів підтвердило вказані у заяві 
обставини вимагання неправомір-
ної вигоди у сумі 40 мільйонів гри-
вень народним депутатом України», 
але «відмова генпрокурора внести 
відомості за цим фактом до ЄРДР 
унеможливила здобуття у законний 
спосіб доказів протиправної діяль-
ності народного депутата України»

.

1,8 млн грн для голови 
Кіровоградської ОДА

Влітку 2020 року силовики за-
тримали голову Кіровоградської 
ОДА Андрія Балоня. 

За версією обвинувачення, Ба-
лонь із помічником запропонували 
керівнику обласної Держпродспо-
живслужби надати їм 1,8 млн грн в 
обмін на сприяння в роботі та від-
мову від ініціювання звільнення. 
Наразі ця справа слухається в суді.

До речі, у листопаді 2019 року 
представляти Андрія Балоня на по-
саді голови ОДА приїздив перший 
заступник керівника Офісу Прези-
дента Сергій Трофімов, а сам Ба-
лонь тоді говорив, що продовжува-
тиме розпочаті президентом і уря-
дом реформи, аби Кіровоградська 
область отримала нове життя. 

А в липні 2021 року, вже за рік 
після затримання, обвинуваченого 
екскерівника Кіровоградської ОДА 

помітили серед учасників з’їзду 
Всеукраїнської асоціації громад, де 
також був присутній керівник пар-
тії «Слуга народу» Олександр Кор-
нієнко

170 тисяч доларів за 
посередництва 

помічника нардепа
У 2020 році в Міжнародний 

день боротьби з корупцією НАБУ та 
СБУ затримали в.о. начальника Го-
ловного управління Держгеокада-
стру у Хмельницькій області Юрія 
Климка та його посередника Олек-
сія Ковальова. 

За даними обвинувачення, 
вони запропонували голові Держ-
служби з питань геодезії, картогра-
фії та кадастру 170 тисяч доларів за 
сприяння у дерибані державних зе-
мель і були затримані під час пере-
дачі чергового траншу в розмірі 25 
тисяч доларів. 

Пізніше стало відомо, що посе-
редником виявився помічник на-
родного депутата від «Слуги народу» 
Олексія Жмеренецького з Хмель-
ниччини. 

За даними ЗМІ, Ковальов за ча-
сів Януковича був радником ексго-
лови Держгеокадастру та нібито во-
лодіє компаніями, які надають по-
слуги цьому держоргану.

2,6 млн грн для голови 
ОТГ з Київщини

У травні 2021 року прокура-
тура повідомила про викриття на 
шахрайстві голови Димерської 
об'єднаної територіальної громади 
з Київщини Володимира Підкурган-
ного, який діяв у співучасті із депу-
татом райради та посередником. 

За даними прокуратури, гро-
ші нібито вимагали за допомогу із 
виділенням земельної ділянки та 
зміну її цільового призначення для 
промислового виробництва.

У «Слузі Народу», від якої Підкур-
ганний йшов на виборах, одразу за-
явили, що той має піти у відставку, 
а керівник обласного осередку Ан-
дрій Мотовиловець зазначив, що 
вони не можуть на сто відсотків ви-
явити доброчесність кожного кан-
дидата, бо йдеться не про минулі 
події, а про наміри на майбутнє. 

Крім того, він нагадав, що за до-
бір кандидатів у Київській області від-
повідав Олександр Дубінський, який 
(не без допомоги Центру протидії ко-
рупції) потрапив під санкції США.

40 тисяч доларів 
депутату за нереалізацію 

погроз
У квітні 2021 року СБУ затрима-

ла на ймовірному вимаганні 40 тисяч 
доларів депутата Бориспільської рай-
ради від «Слуги народу» Юрія Будюка. 
Він нібито погрожував позбавити но-
таріуса Олену Сазонову свідоцтва і 
посприяти виключенню її з Єдиного 
реєстру нотаріусів через штучні зви-
нувачення у недоброчесності. 

СБУ вказує, що гроші депутату 
передавали через пункт обміну ва-
лют, а в подальшому він нібито пла-
нував перевести їх у криптовалюту, 
щоб замести сліди. 

Зараз ця справа розглядаєть-
ся у Солом’янському районному суді 
Києва. 

Найцікавішим є те, що на сай-
ті райради Будюк досі числиться у 
списках політичної партії «Слуга на-
роду».

10% відкату 
для голови ОТГ

У листопаді 2020 року СБУ по-
відомила про викритя голови одні-
єї з об’єднаних територіальних гро-
мад у Закарпатській області. За да-
ними слідства, чиновник вимагав 
10% відкату від переможця тенде-
ру на проведення ремонту місцевих 
доріг. 

На сторінці Офісу Президента 
у телеграмі одразу з’явилося пові-
домлення про те, що затриманим 
є голова Воловецької ОТГ Михай-
ло Попелич, обраний від «Слуги на-
роду». У Зеленського заявили, що 
«чекають на справедливі вироки 
для всіх, хто звик жити хабарями, а 
часи, коли належність до партії вла-
ди була індульгенцією від переслі-
дувань за корупцію та інші злочини, 
точно залишились у минулому».

Мільйонний хабар 
у Харківській облраді 

У серпні 2021 року детективи 
повідомили про підозру голові Хар-
ківської обласної ради Артуру Тов-
масяну, який на той час представ-
ляв місцеву фракцію «Слуги наро-
ду». 

За версією слідства, він ра-
зом зі своїм тодішнім заступником 
Андрієм Малишем (представник 
ОПЗЖ) та посередником-адвока-
том вимагали понад мільйон гри-
вень від директора комунального 
підприємства, щоб той залишився 
на посаді. 

Пізніше Товмасян пішов у від-
ставку з посади голови облради і 
його виключили із фракції. 

На початку цього року Вищий 
антикорупційний суд продовжив 
строк досудового розслідування до 
22 травня, оскільки слідчі у спра-
ві ще не отримали висновків низки 
експертиз.

***
Кадрова політика ніколи не 

була сильною стороною «Слуги на-
роду». 

Постійні скандали тому яскра-
ве підтвердження, а описані вище 
випадки лише вказують на те, що у 
команди Зеленського є великі про-
блеми із дотриманням одного із го-
ловних пунктів передвиборчої про-
грами: «знищення системної коруп-
ції». Скоріше навпаки, її системність 
навіть трохи зростає.

Більше того, окремі представ-
ники влади постійно ставлять пал-
ки в колеса антикорупційних орга-
нів. Як приклад, можна навести ба-
гатомісячне блокування конкурсу 
на керівника САП та спроби знести 
конкурс на директора НАБУ ще на 
його старті. 

Якщо Зеленський дійсно хоче 
боротися із корупцією, то в Офісі 
Президента не має бути таких лю-
дей, як Татаров, а всі конкурси по-
винні бути негайно розблоковані. 
Поки цього не станеться, про ніяку 
віру в щирість намірів команди Зе-
ленського боротися з корупцією не 
може бути й мови. 

Вадим 
ВАЛЬКО, 

член 
Автомайдану, 
юрист Центру 

протидії 
корупції

«Українська правда», 10.02.2022.
Pravda.com.ua

Слуги кешу: найгучніші корупційні 
скандали епохи Зеленського
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Анатоль Гатовчиц – відомий 
білоруський журналіст, голова Го-
мельської обласної організації Бі-
лоруської асоціації журналістів. 
Ця давня і авторитетна в країні і 
за її межами громадська органі-

зація, БАЖ, торік була забороне-
на владою, в чому нема, за біло-
руськими мірками, нічого дивного, 
адже репресії торкнулися навіть 
Товариства білоруської мови ім. 
Ф. Скарини і Спілки письменників 
Білорусі. 

Пан Анатоль часто бував як жур-
наліст в Україні, в тому числі в Чер-
нігові, з великою симпатією писав 
про нас, багато робить для зміцнен-
ня добрих стосунків братніх, сусідніх 
країн, що, на жаль, затьмарені нині 
не з нашої вини. 

Анатоль Гатовчиц півстоліття в 
журналістиці. Працював у газетах 
«Советская Белоруссия», «Народная 

газета», «Наша Свабода», інших за-
гальнонаціональних виданнях. Нині 
на пенсії, але співпрацює з одною 
з найстаріших і найавторитетніших 
білоруських газет «Народная Воля», 
одного з невеликих острівців віль-
ного слова, що ще діють у країні. 

Дружина пана Анатоля – Ма-
рія Шимановська теж відома в бі-
лорусі журналістка. 

Звичайно ж, подружжя під-
тримує демократичні сили Білору-
сі, виступає за свободу слова, за 
вільну, демократичну, незалежну 
Білорусь. І саме за це зазнають 
репресій від нинішнього білорусь-
кого режиму. 

Днями вдома у пана Анатоля і 
його дружини три працівники місь-
кої міліції зробили обшук, уже тре-

тій протягом року. Причому, без 
санкції прокурора: заявили. що, 
мовляв. сьогодні субота, то ж про-
курор вихідний, його дозвіл на об-
шук пред`являть пізніше. 

Звичайно ж, як і в попередні 
обшуки, нічого «крамольного» в 
квартирі не знайшли. Сам пан 
Анатоль зазначив, що такі про-
вокації проти журналістів є праг-
ненням «зачищати» інформацій-
ний простір у зв̀ язку зі зростан-
ням напруження з боку Білорусі 
на кордоні з Україною, а також з 
наближенням призначеного ре-
жимом Лукашенка на 27 лютого 
референдуму по Конституції. 

Білорусь: переслідування преси, журналістів

Королева Єлизавета ІІ: 
70 років на троні

6 лютого королева Великобританії 
відзначила 70-ту річницю перебуванні на 
троні монархії. 6 лютого 1952 року помер 
її батько, король Георг VІ, відтак принце-
са Єлизавета як спадкоємиця престо-
лу, успадкувала трон монархії. Вона вже 
встановила рекорд перебування на бри-
танському престолі. Недалеко й до зага-
лом рекорду у світовій історії – всього 2 
роки. Єлизаветі ІІ 21 квітня виповнить-
ся 96 років, але в її родині чимало довго-
жителів, мати королеви кілька років тому 
померла у сторічному віці. 

Лише три монархи в історії правили по-
над 70 років, але всього на 2 роки більше. 
Так, король Франції Людовік XIV де Бур-
бон, який був відомий як «король-сонце», 
був на троні 72 роки і 110 днів. Але тому, 
що отримав престол, коли йому не було й 
5-ти років. Людовік був проголошений ко-
ролем 14 травня 1643 року, одразу після 
смерті батька, короля Людовіка XIII. Той 
перед смертю призначив регентську раду, 
для керівництва державою від імені коро-
ля, до його повноліття. Помер король 1 ве-
ресня 1715 року. За повелінням монарха 
трон посів його правнук Людовік XV.

США – потужний 
виробник і експортер 

сільгосппродукції
Її продано на рекордні 177 млрд до-

ларів у 2021 році. Дані про торгівлю, опу-
бліковані у Міністерством торгівлі США, 
показують, що експортери сільськогоспо-
дарської продукції відвантажили товарів 
на 177 мільярдів доларів у 2021 році, що є 
рекордом та перевищує обсяг 2020 року 
на 18%. А попередній рекорд експорту в 
151,2 мільярда доларів був у 2014 році.

На Китай, Мексику та Канаду в сукуп-
ності припало майже 49% усіх експортних 
продажів. Зокрема, Китай закупив цієї 
прордукції на 33 мільярди доларів. 

Яких сільгосппродуктів американці 
продали найбільше? Ось продаж деяких, у 
мільярдах доларів: соєві боби – 27,37, ку-
курудза – 18,72; яловичина – 10,58; горі-
хи – 8,88; свинина – 8,11; молочні про-
дукти – 7,66; пшениця – 7,24; фрукти та 
овочі (свіжі, перероблені та соки) – 6,29; 
бавовна – 5,71; птахопродукти – 5,25 
млрд.

Німеччина позбудеться 
шкідливих викидів 

за рахунок енергії вітру, сонця 
та водню

Канцлер Німеччини Олаф Шольц роз-
повів про плани ФРН стати вільними від 
промислових викидів вуглекислого газу до 
2045 року – це буде можливим за рахунок 
активного використання енергії сонця, ві-
тру, а також водневої енергетики.

«Німеччина в рамках стратегії бороть-
би зі спровокованими людиною змінами 
клімату вирішила в дуже стислий термін, у 
25 років, повністю відмовитися від вико-
ристання нафти, вугілля та газу. Найпізні-
ше у 2045 Німеччин, одна з найсильніших 
промислових країн світу, стане вільною від 
викидів CO2». Вже цього року будуть ухва-
лені нові рішення щодо розширення вітря-
ної енергетики, сонячних електростанцій 
та розробок у сфері водневої енергетики.

«Ймовірно, це стане найбільшою про-
мисловою модернізацією в Німеччині про-
тягом останніх більш ніж 100 років», зая-
вив Шольц.

В яких аеропортах Європи 
найбільше перельотів
Євроконтроль визначив найбільш за-

вантажені аеропорти Європи. Рейтинг 
склали на основі середньої кількості рей-
сів на день у період від 30 січня до 5 лю-
того.

На першому місці виявився Стамбул з 
показником 893 вильоти та прильоти на 
день. На другому місці аеропорт Схіпхол в 
Амстердамі – 826 рейсів на день, на тре-
тьому – Барахас у Мадриді з результа-
том 778 рейсів. До десятки аеропортів та-
кож увійшли Франкфурт, Шарль-Де-Голль 
у Парижі, Хітроу у Лондоні, Сабіхі Гекчен у 
Стамбулі, Мюнхен, Барселона та Лісабон.

До рейтингу потрапив і стамбульський 
аеропорт Сабіхі Гекчен, розташований в 
Азії. Як відомо, Стамбул розміщений одра-
зу на двох континентах – Європі і Азії. Але 
Туреччина є членом Євроконтролю. І вза-
галі ця організація об'єднує диспетчерів 
не лише в Європі, а й деяких державах за 
її межами.

«2022 буде сповнений 
сюрпризів», – це пообіцяв ту-
ристам міністр туризму та ста-
рожитностей Єгипту Халед 
Ель-Анані. Насамперед це сто-
суватиметься екскурсійного 
Єгипту, який чекає багато ве-
ликих міжнародних проектів, 
проте не забуті будуть і готелі 
та інші деталі туріндустрії.

«У 2022 році Єгипет від-
значатиме 100-річчя відкрит-
тя гробниці царя Тутанхамона, 
200-річчя розшифровки ста-
родавніх єгипетських ієроглі-

фів та зародження єгиптології 
як наукової галузі. Крім того, в 
дату 22. 02. 2022, яка навряд 
чи повториться, ми запропо-
нуємо туристам захоплююче 
святкування у храмі Абу-Сім-
бел в Асуані на честь рівно-
дення. Крім того, у 2022 році 
буде завершено проект «Га-
лала», місто Аль-Аламейн та 
проект «Велике перетворен-
ня» у Святій Катерині, а також 
відкриття аеропорту «Сфінкс», 
який змінить туристичну кар-
ту та дозволить приймати або 

приземлятися чартерними 
рейсами, у самому центрі сто-
лиці вперше, тому туристи мо-
жуть відвідати Великий Єги-
петський музей приблизно за 
20 хвилин, а піраміди – при-
близно за п’ять хвилин», роз-
повів єгипетський міністр. Та-
кож очікується відкриття та ін-
ших музеїв та інших проектів.

Міністр також наголосив, 
що з моменту відкриття в’їзного 
міжнародного туристичного 
руху у липні 2020 року «ми фіксу-
ємо зростання кількості турис-

тів щомісяця». «Під час пандемії 
Єгипту вдалося не лише відно-
вити туризм, а ми збираємось 
додати нові великі туристичні 
ринки протягом 2022 року».

При цьому він попередив, 
що ціни на вхідні квитки в му-
зеї та археологічні пам’ятники, 
які відкладалися з початку 
пандемії, будуть трохи підви-
щені. Однак йдеться про «ви-
хід на розумні ціни» і він «пе-
ребуває в рамках плану, який 
ми планували понад 3-4 роки 
тому».

Єгипет: цікаві сюрпризи для туристів 

Міжнародний суд ООН постановив, 
що Уганда повинна сплатити Демо-
кратичній Республіці Конго 325 міль-
йонів доларів репарацій за окупацію 
провінції Ітурі під час війни 1998 – 
2003 років. Таке рішення суд ухвалив 
9 лютого.

Справа в суді розглядалася ще з 1999 
року й стосується подій Другої конголезь-
кої війни, що велася на території ДРК. 
Приводом до конфлікту стала підтрим-
ка Руандою і Угандою конголезьких по-
встанців. У ньому брали участь до дев’яти 
африканських держав і до 20 збройних 
угруповань.

ДРК хотіла відсудити в Уганди 11 мі-
льярдів доларів за окупацію й пограбу-
вання багатої на ресурси Ітурі, убивство 
угандійцями цивільного населення та 

екологічні збитки. У 2005 році Міжнарод-
ний суд ООН виніс проміжне рішення, де 
визнав Уганду винною в порушенні між-
народного права.

Відповідно до рішення Міжнародно-
го суду ООН, Уганда має виплатити 325 
мільйонів доларів репарацій протягом 
п’яти років, починаючи з вересня 2022 
року. З них 225 мільйонів мають покри-
ти людські втрати, 40 мільйонів – шкоду 
майну і 60 мільйонів – грабіж природних 
ресурсів.

«Репарації, присуджені ДРК за завда-
ні людські та майнові втрати, відобража-
ють шкоду, якої зазнали люди внаслідок 
порушенням Угандою своїх міжнародних 
зобов’язань», – ідеться в рішенні суду. 
Воно є обов’язковим і не підлягає оскар-
женню.

Туреччина з’єднала 
Європу та Азію 

найдовшим 
підвісним мостом 

у світі
У Туреччині через протоку 

Дарданели побудували новий 
міст між Європою та Азією – цей 
підвісний міст має найдовший у 
світі центральний проліт 2 023 
м. Загальна довжина мосту ста-
новить 4 608 м, а висота веж, що 
підтримують центральний про-
літ, перевищує 300 м.

Міст називатиметься «Ча-
наккале 1915», він вже гото-
вий, проте точна дата введення 
в експлуатацію поки що не нази-
вається. 

Очікується, що міст стане но-
вим символом Туреччини. У його 
назві закладено пам’ятну для 
країни дату: у 1915 під час Пер-
шої світової війни у битві при 
Галліполі (Чанаккалі) турецька 
армія не дозволила Британії та 
Франції взяти контроль над Дар-
данелами.

Уганда має виплатити Демократичній Республіці 
Конго $325 млн за окупацію – рішення суду ООН

Європейські міста з'єднають 
безплатним транспортом 

Влада Люксембургу впроваджує проєкт без-
коштовного громадського транспорту до Франції. 
Курсувати спеціальний транспорт почав 31 січня, 
проєкт триватиме 6 місяців. Він зв'язав Руссі-ле-
Віллаж, невелике селище у Франції, розташоване 
за 5 кілометрів від кордону, з автобусною лінією 
323 у Люксембурзі.

Багато мешканців Люксембургу працюють у 
Франції: цим і продиктовано необхідність запуску 
безплатного транспорту. Щодня до Франції прибу-
вають тисячі людей, які зранку їдуть на роботу, а 
ввечері повертаються додому. Через це на кордо-
ні завжди збираються автомобільні затори.

Крім цього, таке рішення влади є частиною за-
ходів щодо покращення екології та скорочення 
трафіку. Очікується, що, як і у всьому громадсько-
му транспорті в Люксембурзі, наявність комфорт-
них і безплатних автобусів спонукатиме працівни-
ків скоротити використання своїх автомобілів.

Люксембург є країною з найбільшою кількіс-
тю автомобілів у всьому Європейському союзі на 
1000 мешканців – 681 автомобіль. Дев'ять із де-
сяти мешканців країни мають власний транспорт.

Наразі середня вартість квитка на автобус 
Flixbus з Люксембургу до Парижа в один бік ста-
новить від 46 доларів, тому проєкт допоможе сут-
тєво зекономити мешканцям обох регіонів.
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Сумівці зі США 
передали дарунки дітям 

переселенців
Члени Спілки української молоді із Нью-

Джерзі та Нью-Йорку у рамках акції «Те-
плом зігріємо серця» передали різдвяні по-
дарунки для дітей вимушених переселенців 
з Донбасу, які мешкають у Сквирі Київської 
області.

Наталія Вигівська, місцева координа-
торка сумівської акції, розповіла, що Сквир-
ський осередок СУМ в Україні працює на 
базі Сквирського академічного ліцею № 2 й 
Оріховецького навчально-виховного комп-
лексу. «Усі презенти адресні, розрахова-
ні на дітей до 14 років. Це приклад щирого, 
безкорисного потягу творити добро. Наші 
меценати вміють ділитись, ми вчимось бути 
вдячними та слідувати їхньому прикладу», 
каже вона.

А в Стрию на Львівщині теж відбулося 
вручення подарунків у рамках акції СУМ «Те-
плом зігріємо серця». Пакунки від своїх ро-
весників з діаспори отримали 127 дітей за-
хисників України. 

За вісім років проведення акції світо-
вій спільноті СУМ вдалось зібрати понад 15 
тис. подарунків на суму понад 460 тис. USD. 
«Протягом року сумівці проводили благо-
дійні ярмарки, брали участь у доброчинних 
забігах-марафонах, організовували цільо-
вий збір пожертв, економили на розвагах 
і солодощах. Аби в цей різдвяний час пода-
рувати тепло своїх сердець іншим, тим, хто 
цього тепла був позбавлений. Їхні батьки – 
справжні Герої», йдеться в повідомленні ор-
ганізації.

Майбутній провід України – 
це молодь, яка виростає у неспо-
кійний час війни України з Росією 
за збереження своїх кордонів і 
цілости. Цій молоді потрібна до-
помога, щоб осягнути вищу осві-
ту й уможливити бути провідни-
ками у сучасному світі.

Товариство Української Мови 
(ТУМ) в США від 2000-року надає 
фінансову допомогу здібним сту-
дентам, які студіюють україністи-
ку або споріднену тематику.

Недавно прийшло приємне 
повідомлення від Національно-
го університету «Острозька Ака-
демія» про вручення стипендій-
грантів на 2022 рік студентам та 
директорові Музею історії Уні-
верситету. Всі вони висловлю-
ють глибоку вдячність за отрима-
ні стипендії членам ТУМ за їхню 
безкорисну підтримку.

Юлія Ковальчук, викладачка 
Університету: «Ваша допомога та 
підтримка діаспори є надзвичай-
но важливою для української мо-
лоді, особливо в такий нелегкий 
для України час».

Анастася Гарніцька, студент-

ка IV курсу: «Для мене цей грант 
став потужною мотивацією пра-
цювати, творити, примножувати, 
поширювати красу і велич рідно-
го Слова. Дуже приємно, що сьо-
годні існують організації, які під-
тримують студентів. Висловлюю 
щиру подяку українській діаспорі 
за довіру та обіцяю й надалі роз-
вивати українську мову та шири-
ти любов до рідного Слова».

Марія Гринь, студентка IV 
курсу: «Останнім часом я порину-
ла в художню літературу, відкри-
ла для себе по-новому Коцюбин-
ського, Винниченка, Кобилян-
ську, Стефаника. Їх книги завдя-
ки Вам тепер мають місце на моїй 
полиці. Дякую, що допомогли в 
такий потрібний мені період».

Олена Контаріз: «Ви робите 
надзвичайну та корисну справу 
сьогодення – утверджуєте укра-
їнську мову як в Україні, так і да-
леко за її межами».

Валерія Корнійчук: «Після 
отримання гранту я переконала-
ся в одному: головне – мати ціль 
та впевнено йти вперед, а мож-
ливості знайдуть тебе самі. Як фі-

лологиня обіцяю, що буду поши-
рювати українську мову, де б я не 
була, бо наше рідне має звучати 
всюди».

Тетяна Лотиш: «Щиро вдяч-
на за можливість стати стипен-
діаткою Товариства Української 
Мови. Надзвичайно приємно, що 
Товариство є постійним партне-
ром, культурно-ідейним натхнен-
ником нашого Університету».

Єлизавета Тимощук: «Вра-
жає, що саме представники укра-
їнської діаспори, які перебува-
ють так далеко від України, піклу-
ються про її молоде покоління. 
Мова – фундамент нашої нації, 
а ми як молоде покоління маємо 
відстоювати рідне слово».

Ольга Ткачук, викладачка ка-
федри психології та педагогіки:

«Для мене надзвичайно цін-
ним та мотивуючим є бажання 
Вельмишановної діаспори під-
тримати молодих науковців, які 
лише розпочинають свій науко-
вий та професійний шлях. Я відчу-
ла неймовірне натхнення для по-
дальшого розвитку, популяриза-
ції української науки».

Анастасія Хеленюк, ди-
ректорка Музею історії НаУОА: 
«Звертаюся до Товариства Укра-
їнської Мови (Чикаго, США) зі 
словами глибокої вдячності за 
всю діяльність організації, спря-
мовану на підтримку та попу-
ляризацію української мови та 
культури. Діяльність Товариства 
має стати прикладом та джере-
лом натхнення для багатьох укра-
їнських культурних інституцій, 
адже працюючи далеко за меж-
ами України, Товариство надає 
підтримку українським організа-
ціям, молодим людям, водночас 
пропагуючи цінність української 
мови та культури у США».

Товариство Української Мови 
планує і дальше допомагати зді-
бним студентам в Україні за ще-
дрої підтримки української гро-
мади в США. Пожертви просимо 
надсилати за адресою: Ukrainian 
Language Society 5050 Seagrass 
Dr. Venice,FL 34293 U.S.A.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ (США)

Фото з архіву Боднаруків

Віртуальний український 
некрополь у Польщі

Українське історичне товариство у Польщі запусти-
ло онлайн-проєкт «Живі в нашій пам’яті – віртуальний 
некрополь у Польщі». Проєкт включає реєстр цвинта-
рів і місць поховання відомих українців, які померли та 
поховані на території Польщі після 1918 року.

«У цьому віртуальному некрополі описано вже 25 
кладовищ і майже 150 іменних могил українців по всій 
Польщі», повідомив у коментарі агентству Укрінформ 
член Українського історичного товариства, колишній 
голова Об'єднання українців у Польщі Юрій Рейт. 

За його словами, завершено лише перший етап 
проєкту, його повна реалізація планується на три 
роки. Поки що введено в дію польську версію сторінки 
віртуального некрополя, але планується запуск також 
української та англійської версій. 

Як зазначено на сайті віртуального некрополя, 
опис кожної могили супроводжено фотодокументаці-
єю місця поховання, а також біографічною довідкою 
похованого українця. 

Перший етап створення віртуального некрополя 
передбачає опис місць поховань представників укра-
їнської інтелігенції в Польщі міжвоєнного періоду, а та-
кож цвинтарів вояків УНР. Історики також планують 
детально описати українські поховання у Польщі пе-
ріодів 1939 – 1947 років, та після акції «Вісла» 1947 
року (примусове виселення українців з їхніх історичних 
земель на північ і захід Польщі).

Серед інституційних спонсорів проєкту – Посоль-
ство України в Польщі, Польсько-українсько-канад-
ська фундація «Калина», Українська народна каса Де-
жарден у Монреалі, Світова Рада суспільної служби 
при Світовому Конгресові Українців, Український Кон-
гресовий Комітет Америки (Відділ Пассейк-Берґен), 
багато приватних меценатів.

Українське історичне товариство у Польщі закли-
кає усіх небайдужих підтримати проєкт фінансово.

Українці в Туреччині 
– про адаптацію 

в еміґрації
Об’єднання українців Ізміра в Турець-

кій Республіці оприлюднило відео про 
адаптацію в еміґрації, створене за фінан-
сової підтримки Міністерства закордонних 
справ України та технічної підтримки Гене-
рального консульства України в Стамбулі.

Діаспоряни зауважують, що еміґрація 
– це складний шлях від ейфорії до інтегра-
ції у нове життя країни з іншими звичаями 
та культурою, в ході якого важливі як розу-
міння основних етапів еміґрації, так і зна-
ння способів самостійної підтримки.

Катерина Найдух, психологиня, ство-
рила навчально-тренінгову програму «Емі-
ґрація навиворіт». Вона дає можливість 
поглянути на еміґрацію з наукової, але 
водночас живої та доступної точки зору. 
У відео окреслюють п’ять основних психо-
логічних етапів еміґрації: ейфорія, аґресія 
та гнів, печаль і сумнів, готовність до ново-
го й усвідомлення змін, інтеграція. У відео 
мова йде про ризики та потенційні трудно-
щі в процесі еміґрації, до яких треба під-
готуватися. Серед них – різниця менталі-
тетів, фінансова, психологічна, соціаль-
на, культурна залежність, мовний бар’єр, 
емоційні нестабільні стани, втрата стату-
сів і своїх надбань, ізольованість від сво-
єї культури, маніпуляції з боку оточення, 
особистісна вразливість та обмеженість, 
втрата відчуття безпеки тощо. У відео де-
тально розглядають способи самопідтрим-
ки проживання процесів еміґрації та по-
легшення їхнього проходження.

Стипендіати Товариства Української Мови 
в Острозькій Академії 

Зустріч в Острозькій Академії в 2005 році: Віра Боднарук, 
ректор Ігор Пасічник, Богдан Боднарук.

Ректор НаУОА Ігор Пасіник та стипендіати ТУМ перед входом 
до аудиторії ім. Товариства Української Мови (США). В Університеті є 

також аудиторія імені Віри і Богдана Боднаруків.

Україномовні 
аудіогіди вже працюють 
у музеях 25 країн
Проєкт з упровадження україномов-

них аудіогідів уже реалізовано у 35 му-
зеях 25 країн. Про це повідомила дру-
жина Президента України Олена Зе-
ленська під час конференції керівників 
закордонних дипломатичних установ 
України, коментуючи цей проєкт роз-
витку мережі україномовних аудіогідів 
у провідних історичних та культурних 
установах світу. .Екскурсію українською 
мовою вже можна слухати в римському 
Колізеї, французькому Версалі, віден-
ській Альбертіні, а також у музеях США, 
Швеції, Кенії, Казахстану, Великої Бри-
танії, Німеччини та інших країн.

Найстаріший у Британії 
паб закрився після 
1229 років роботи
Паб Ye Olde Fighting Cocks був за-

снований у Сент-Олбансі під Лондоном 
у 793 році, ще до завоювання Ангнлії 
норманами. Цей питний заклад працю-
вав за часів чуми та Світових війн, проте 
збанкрутів через низку локдаунів, спри-
чинених пандемією коронавірусу. Од-
нак, власник сподівається, що паб неза-
баром отримає нового інвестора і відно-
вить роботу.

Основна будівля Ye Olde Fighting 
Cocks була побудована в XI столітті та 
спочатку використовувалася як голуб-
ник. Свою назву паб отримав від півня-
чих боїв, що відбувалися всередині. На-
разі майбутнє історичного закладу зали-
шається під питанням, хоча у раді з туриз-
му запевняють, що це «не кінець» пабу. 

Вісті з Польщі
Майже на третину збільшено 

видачу віз українцям. Консульські 
установи Польщі в Україні в 2021 році 
видали українцям 760 900 віз. Найбіль-
ше видали генконсульства РП у Львові 
(понад 250 тис.), Луцьку (майже 140 тис.) 
та Харкові (понад 135 тис).

Загальна кількість польських віз, 
виданих громадянам України, торік 
зросла на 32,6% порівняно з 2020 ро-
ком (понад 512 тис.). Утім, вона не дося-
гла рекордного рівня доковідного 2019 
року – майже 900 тис.

Влада Польщі дозволила трудовим 
мігрантам з-за меж ЄС, зокрема грома-
дянам України, які на час початку локда-
уну легально перебували у країні, й на-
далі залишатися в РП після завершення 
дії віз упродовж усього періоду пандемії 
і 30 днів після її завершення. Ця норма 
функціонує донині.

Як оцінюється, у Польщі може пере-
бувати 1,5 – 2 млн громадян України.

 
У місті громадський транспорт 

зробили безкоштовним для всіх. У 
польському місті Мінськ-Мазовецький 
влада зробила проїзд у громадсько-
му транспорті повністю безкоштовним. 
Таке рішення прийнято, щоб боротися із 
автомобільними заторами.

У місті безкоштовно користували-
ся автобусами й до цього, проте лише 
студенти та ті, хто мали карту мешкан-
ця міста. Тепер міська влада розшири-
ла безкоштовний проїзд у тому числі і на 
приїжджих, зокрема, туристів, щоб спо-
нукати їх менше користуватися власни-
ми автомобілями.

Мінськ-Мазовецький – невелике 
місто в центрально-східній Польщі з на-
селенням близько 40 тисяч осіб, розта-
шоване неподалік від Варшави. Місь-
кі автобуси тут єдиний вид громадсько-
го транспорту, який включає чотири 
  автобусні лінії.
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Календар 
всесвітньої історії

18 лютого 
Народилися: 1856 – Софія Русова 

(уроджена Ліндфорс), українська громад-
ська діячка і педагог; 1900 – Оксана Пе-
трусенко, українська оперна співачка.

19 лютого
1878 – американський винахідник 

Томас Едісон запатентував фонограф.
1992 – Верховна Рада України за-

твердила тризуб як Малий герб України. 
Великий Герб України ще не затвердже-
но.

1954 – ухвалено указ президії Вер-
ховної Ради СРСР про передачу Крим-
ської області зі складу РРФСР до складу 
Радянської України.

Народився: 1473 – Миколай Копер-
ник, видатний польський астроном.

20 лютого 
Народилися: 1887 – Олександр Удо-

виченко, генерал Армії УНР, віце-прези-
дент УНР в екзилі (1954 – 1961); 1888 
– Василь Барвінський, композитор, піа-
ніст; 1889 – Лев Ревуцький, композитор, 
1905 – Улас Самчук, письменник. 

Помер: 1054 – Ярослав Мудрий, Ве-
ликий князь Кмївський.

21 лютого
1804 – англійський винахідник Рі-

чард Тревітік продемонстрував на кінній 
чавунній дорозі в Уельсі перший паро-
воз. Він провіз вантаж у 10 тонн та 70 лю-
дей на відстань 10 миль. 

Народився: 1850 – Вікентій Хвой-
ка, український археолог чеського похо-
дження, першовідкривач трипільської та 
черняхівської археологічних культур.

Померли: 1942 – нацисти розстріля-
ли в Бабиному Яру в Києві Олену Телігу, 
українську поетесу, політичну і громад-
ську діячку, члена ОУН; 1987 – Петро Гри-
горенко, український радянський гене-
рал-майор, правозахисник, дисидент.

22 лютого
1750 – На Глухівській раді Кирило Ро-

зумовський обраний гетьманом України. 
Народилися: 1732 – Джордж Вашинг-

тон, один з батьків-засновників США, 
перший президент Сполучених Штатів у 
1789 – 1797 рр.; 1805 – Левко Борови-
ковський, поет; 1810 – Фредерік Шопен, 
видатний польський композитор і піаніст; 
1940 – Олесь Шевченко, політик, право-
захисник, дисидент.

Померли: 1512 – Амеріго Веспуч-
чі, видатний італійський мореплавець; 
1942 – Стефан Цвейг, австрійський пись-
менник.

23 лютого 
1874 – англійський майор Уолтер 

Уїнгфілд запатентував нову гру на свіжо-
му повітрі - Sphairistike, нині відому як те-
ніс.

1893 – німець Рудольф Дизель отри-
мав патент на свій двигун.

1918 – більшовики розстріляли 
кримськотатарського діяча Номана Че-
лебіджихана, главу уряду Кримської де-
мократичної республіки, що існувала 
лише 72 дні.

1944 – почалася депортація чечен-
ського та інгуського народів, котрі ніби-
то співпрацювали з німецькими окупан-
тами, з їхньої історичної батьківщини в 
Сибір. Депортація супроводжувалася ма-
совими розстрілами та спаленням сіл на 
Кавказі.

Народилися: 1758 – Василь Капніст, 
український письменник, громадсько-по-
літичний діяч; 1878 – Казимир Малевич, 
український і російський художник поль-
ського походження; 1954 – Віктор Ющен-
ко, президент України у 2005 – 2010 р.

24 лютого
1887 – встановлено телефонний 

зв'язок між Парижем і Брюсселем.
1942 – почало мовлення радіо «Голос 

Америки» (німецькою мовою).
Народилися: 1917 – Тетяна Яблон-

ська, українська художниця; 1919 – Пе-

тро Федун (псевдо – Полтава), вояк і пу-
бліцист. Із 1946 р. – керівник головного 
осередку пропаганди й інформації при 
проводі ОУН, керівник бюро інформації 
УГВР, ідеолог УПА, із 1950 р. – заступ-
ник головного командира УПА та генсека 
УГВР. Організатор української пропаган-
ди на окупованих більшовиками й німця-
ми територія. Загинув у бою.

25 лютого
1956 – на закритому засіданні XX 

з’їзду КПРС Микита Хрущов виступив із 
доповіддю про викриття культу особи 
Сталіна. У виступі також ішлося про ма-
совий терор і злочини другої половини 
1930-их – початку 1950-их рр. Доповідь 
стала початком «хрущовської відлиги».

Народилися: 1850 – Володимир Бар-
вінський, історик, соціолог, письменник, 
літературний критик, публіцист і пере-
кладач; 1871 – Леся Українка (Лариса 
Косач-Квітка), видатна українська пись-
менниця; 1887 – Лесь Курбас, режисер, 
реформатор українського театру.

26 лютого 
1832 – придушивши Польське по-

встання 1830 – 1831 років проти Росії, 
яка наприкінці 18 ст. разом з Німеччи-
ною і Австрією остаточно поділила Поль-
щу, імператор Микола І оголосив у Коро-
лівстві Польщі (у складі Росії) ліквідацію 
залишків польської державності, само-
врядування. 

Народилися: 1802 – Віктор Ґюґо, 
французький письменник; 1933 – Любо-
мир Гузар, глава Української греко-като-
лицької церкви у 2001 – 2011 роках.

Померли: П. Постишев, С. Косіор, В. 
Чубар, керівники компартії і уряду Укра-
їни, які до цього вірно служили комуніс-
тичному режиму СРСР, були розстріляні 
цим режимом. 

27 лютого 
1942 – масові розстріли в Бабиному 

Яру німецькими окупантами членів укра-
їнського націоналістичного підпілля.

Народилися: 1831 – Микола Ге, ро-
сійський художник; 1887 – Петро Несте-
ров, основоположник вищого пілотажу; 
1902 – Джон Стейнбек, американський 
письменник. 

28 лютого 
1921 – у Кронштадті почалося зброй-

не повстання гарнізону воєнних моряків, 
які вимагали ліквідації більшовицької 
диктатури та відновлення демократич-
них свобод.

1 березня 
1912 – у Сент-Луїсі (США) Альберт 

Беррі здійснив перший стрибок із пара-
шутом з літака, що летить (висота 460 м). 

1967 – запорізький завод «Комунар» 
почав серійний випуск малолітражного 
автомобіля моделі ЗАЗ-966 «Запорож-
ця».

2 березня 
Народилися: 1859 – Шолом-Алейхем 

(Шолом Рабинович), єврейський пись-
менник, уродженець Переяслава, кла-
сик літератури мовою ідиш; 1882 – Архип 
Тесленко, український письменник.

3 березня
1067 – Мінськ уперше згадується в 

літописах у зв'язку з битвою на річці Не-
міга.

1875 – у Монреалі (Канада) відбув-
ся перший офіційний матч з хокею з шай-
бою.

1924 – у Туреччині скасували Осман-
ську династію, халіфат, інші релігійні ор-
гани влади та розпочали світські рефор-
ми.

Народилися: 1823 – Костянтин Ушин-
ський, видатний український та росій-
ський педагог; 1888 – Наталена Коро-
лева, українська письменниця, лексико-
граф, археолог, акторка

Помер: 1947 – Філарет Колесса, 
український етнограф, композитор, му-
зикознавець, літературознавець.

Локальна історія запустила 
подкаст про давні міста

Локальна історія запустила новий подкаст 
«Lifestyle. Давні міста». Перший цикл присвятили іс-
торії княжого Києва у Х ХІІІ століттях. Про це йдеться у 
повідомлення на їхньому сайті. 

«Це спроба подивитись на життя давніх історич-
них міст України. Як та людина народжувалась і поми-
рала? Які були можливості кар'єрного росту? Якими 
були вулиці і будинки, одяг та посуд»», розповів автор 
ідеї та ведучий подкасту Павло Нечитайло.

У кожному епізоді слухачі почують коментарі фа-
хових істориків, фрагменти наукових статей, моно-
графій та давніх літописів. У дев'яти епізодах подкас-
ту слухачі дізнаються про те, якими були інтер'єри та 
екстер'єри тогочасних будинків і дворів, про тонкощі 
торгівлі, імпорту та експорту княжого Києва, як ви-
глядали офіси ремісників, чим харчувались давні ки-
яни, якою була мода та буденний костюм міщанина у 
Х-ХІІІ століть.

До підготовки програми долучилися відомі вче-
ні. Автор та ведучий проєкту Павло Нечитайло є 
кандидатом історичних наук, членом Спілки архео-
логів України, музикантом, лідером гурту «Пропала 
Грамота».

На Львівщині археологи 
знайшли артефакти часів 

Римської імперії
У Червоноградському районі Львівської області 

археологи виявили артефакти часів Римської імперії.
«Розвідкові розкопки нововідкритої пам'ятки ча-

сів германських племен виявили два нові унікальні 
археологічні об єкти: поховання з обрядовими пред-
метами всередині та заглиблену споруду, призначен-
ня якої поки залишається загадкою», йдеться у пові-
домленні ОДА.

Знахідку виявили біля села Карів. У похован-
ні, крім людських решток, археологи знайшли фраг-
менти двох скляних кубків, «аналогів яким в Україні 
немає». Крім того, знайшли уламки рогового триша-
рового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини 
дерев яної скриньки, оббитої бронзовими пластин-
ками з декоративними цвяшками і половинку жетона 
з білого пастового скла. Такі жетони використовува-
ли для римських настільних ігор.

Ці коштовні предмети Римської імперії свідчать 
про те, що тут поховано багатого чоловіка. А саму 
знахідку датують початком ІІІ ст. після Р.Х. і відносять 
до вельбарської культури, яку залишили східногер-
манські племена готів.

Досліджувати околиці села Карів почали у 2017 
році, коли місцеві краєзнавці знайшли давній меч та 
інші металеві вироби. 

«Карів як археологічна знахідка – відкриття сто-
ліття. І не тільки для України: бронзовий казан з ат-
ташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли 
давніше, є третьою такою знахідкою у світі.

Крім того, могильник свідчить, що на цих терито-
ріях проживали люди, про існування яких на україн-
ських теренах досі було невідомо. Припускаємо, що 
це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися 
тут у результаті надзвичайних обставин, а саме че-
рез так звані Маркоманські війни 166 – 180 років», 
заявив керівник розкопок, кандидат історичних наук 
Ярослав Онищук.

Археологи щороку відкопують на згаданій терито-
рії нові важливі знахідки та артефакти, а тому дослі-
дження триватимуть.

Українці Поволжя
Як правило, засновуючи те 

чи інше поселення, українці спо-
чатку будували храм, який освя-
чувався в певне церковне свято. 
Від назв цих храмів часто походи-
ли назви слобід-поселень – на-
приклад, слободи Покровська, 
Успенська, Богословська тощо.

Жителі українських слобід 
жили окремо від представників 
інших народів. Навіть у кінці ХІХ 
століття, як відзначали дослід-
ники, вони в більшості випадків 
зберігали свою мову й побутову 
культуру. 

Чимало назв цих поселень 
вказують на їхнє українське по-
ходження. Наприклад, Велика 
і Мала Чернігівка в теперішній 
Самарській області; Луганське, 
Львівка, Полтавка, Семено-Пол-
тавка – в Саратовській облас-
ті; Київка, Київське, Ніжинське, 
Нова Полтавка, Фастів, Харківка 

– у Волгоградській області.
Саме в цих трьох областях, а 

також у Астраханській переваж-
но сконцентровані українські 
поселення. У них і тепер живуть 
люди з типово українськими пріз-
вищами, наприклад, Шевченко, 
Коваленко, Мірошниченко, Тка-
ченко, Пихиєнко і так далі.

Зрозуміло, що Поволжя було 
місцем колонізації й інших етно-
сів, зокрема російського, який 
став тут переважати. Спеціально 
царський уряд селив сюди і нім-
ців, які створили низку поселень. 
Місцеві ж українці зазнавали ру-
сифікації. Особливо це стосува-
лося тих, хто переселявся в міста.

Незважаючи на міграцій-
ні процеси українці лишалися на 
Поволжі однією з найбільших ет-
нічних груп (після росіян). Так, за 
переписом 1926 року, в Сталін-
градській губернії проживало 
майже 141 тисяча українців, що 

становило близько 10 відсотків. 
У Саратовській губернії їх було 
понад 202-х тисяч (близько 7 від-
сотків).

У міжвоєнний період, із 1923 
по 1941 роки, більшовики ство-
рили Радянську автономну рес-
публіку німців Поволжя. За пере-
писом 1926 року, в ній прожива-
ло 68,5 тисячі українців. Це було 
майже 12 відсотків населення 
республіки. Українці були тре-
тьою за кількістю (після німців 
та росіян) етнічною групою цього 
адміністративного утворення.

Ухвалена 31 січня 1926 року 
конституція республіки передба-
чала функціонування в ній трьох 
офіційних мов – німецької, росій-
ської та української. Однак ця кон-
ституція, як і інші конституції авто-
номних республік, не була затвер-
джена Всеросійським цен-
тральним виконавчим 
комітетом рад. 12

Кордони поділу
Українські землі, які Росія не подарувала Україні

У штаті Вірджинія відкрили 
«капсулу часу» епохи 

Конфедерації
У США, у штаті Вірджинія команда з питань охо-

рони природи відкрила «капсулу часу», яка містить 
пам ятні речі часів Конфедерації. Їхній вік переви-
щує 130 років.

Конфедерацією називають об`єднання з кілька-
надцяти південних штатів, які вийшли зі складу США 
у 1861 році, сформували державне утворення зі 
своїми органами влади, і вели Громадянську війну 
з північними штатами, аж до своєї поразки у 1865 
році, коли країна знову об`єдналася. 

Знахідка зберігається у бібліотеці штату. У но-
татках скриньки ідеться про те, що капсулу закопа-
ли у 1877 році і що десятки місцевих жителів пере-
дали до скриньки близько 60 предметів.

Капсула містила артефакти епохи громадян-
ської війни, у тому числі прапор Конфедерації, кулі 
Міньє (тип кулі, що використовували у громадян-
ській війні) і карту міста Річмонд, яке було столицею 
Конфедерації.

В Італії знайшли шоломи 
й зброю битви при Алалії
Італійські археологи знайшли під час розкопок 

у Велії, що на півдні від Неаполя, шоломи й зброю 
часів морської битви при Алалії у 535 році до Р.Х. 
Загалом археологи знайшли стіни та залишки арха-
їчного храму, датованого шостим століттям до Р.Х., 
розписану кераміку, зброю та два шоломи.

Генеральний директор італійських музеїв Мас-
сімо Осанна заявив, що ці знайдені реліквії «проли-
вають світло на історію потужної грецької колонії».

Битва при Алалії – морська битва, що відбулась 
між флотом фокейців і об'єднаною флотилією Кар-
фагена й етруського міста Цере біля міста Алалія на 
Корсиці.

Копачі скарбів отримають 
понад $5,5 млн за тонну 

стародавніх монет
Уряд Бейлівіку Джерсі (коронні володіння Вели-

кої Британії) виплатить винагороду за знайдений 
скарб.

У 2012 році археологи-любителі Рег Мід та Рі-
чард Майлз отримали дозвіл на пошуки з викорис-
танням металодетекторів на території округу Гру-
вілл. І вже на другий день старателі виявили 61 мід-
ну та срібну монети із зображеннями в індіанському 
стилі – із намистами та кіньми.

Про свою знахідку повідомили владі, а потім 
вдалося розкопати близько 70 000 монет вагою 
близько тонни. 

Історики вважають, що цим монетам 2000 ро-
ків – це скарб, який сховало кельтське плем'я, ряту-
ючись від легіонів Юлія Цезаря.

Після дев'яти років напружених переговорів 
з представниками влади острова Джерсі, архео-
логи-аматори все ж таки отримають свою винаго-
роду. Місцева влада погодила з представниками 
центрального уряду Великої Британії плату за збе-
рігання монет на острові – 4,2 млн фунтів стерлін-
гів (5,63 млн доларів). Гроші розділять між Мідом, 
Майлзом та організацією Jersey Heritage, яка про-
водила розкопки. 
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Початок (не) братської колонізації

Політична колонізація
Коли Гетьман Війська Запо-

розького Богдан Хмельниць-
кий у 1654 році укладав вій-
ськово-політичний союз з Мос-
ковським царством, він роз-
глядав його як засіб зберегти 
самостійність козацької Украї-
ни від Речі Посполитої. Гетьман 
і гадки не мав, що цей договір 
стане основою московських ма-
ніпуляцій.

Починаючи з середини XVII 
ст., розпочинається активний 
процес втручання Москви у 
справи України з далекогляд-
ною метою підпорядкувати собі 
наші терени. Після смерті Богда-
на Хмельницького у 1657 році 
Москва, намагаючись укріпити 
своє становище в Україні, виси-
лає сюди своє військо та послів 
з царськими умовами для Івана 
Виговського.

Однак гетьман відкидає 
будь-які вимоги царя, укладає 
союз із поляками та розпочинає 
війну з Москвою. Попри це, мос-
ковський цар не відмовився від 
своїх планів.

У 1659 році гетьманом Вій-
ська Запорозького обирають 
Юрія Хмельницького. Йому до-
водиться укласти з московита-
ми черговий договір. Гетьман 
і козацька старшина сформу-
вали свої статті, які мали б під-
креслити самостійність Геть-
манщини та уточнити умови 
співпраці царського і гетьман-
ського урядів. Однак москов-

ські дипломати на чолі князем 
Олексієм Трубецьким, яких під-
тримувало 40-тисячне військо, 
запропонували свій варіант до-
говору.

Московити представили за 
основу сфальсифікований текст 
Березневих статей «каковы 
даны прежнему гетману Богда-
ну Хмельницкому» і доповнили 
його новими пунктами. Не ма-
ючи виходу, Юрій Хмельницький 
підписав запропоновані йому 
Переяславські статті.

Згідно з договором, в най-
більших козацьких містах роз-
міщувались царські воєводи, 
вперше гетьману заборонялось 
вести самостійну зовнішню по-
літику, зокрема укладати між-
народні договори чи приймати 
іноземних послів. Козакам за-
боронялось самостійно, без до-
зволу царя, обирати гетьмана, а 
гетьман втрачав право призна-
чати генеральну старшину і пол-
ковників без погодження з ца-
рем.

У порівнянні з попереднім 
становищем, це було серйоз-
не обмеження політичної само-
стійності України. І хоча ці стат-
ті були чинними лише протягом 
року, бо вже у 1660 році Юрій 
Хмельницький укладає договір 
з Річчю Посполитою, вони за-
клали основи подальших умов 
політичних взаємин між Украї-
ною і Москвою.

Вже у 1665 році гетьман 
Іван Брюховецький, який здо-

був булаву на відомій Чорній 
Раді 1663 р., першим з гетьма-
нів відправляється до Москви 
«бачити пресвітлі царські очі» і 
укладає там нові статті.

За московськими статтями 
гетьмана можна було обирати 
лише з дозволу царя та у при-
сутності царського представни-
ка. Гетьман не мав права на са-
мостійну зовнішню політику, а 
царські воєводи отримали пра-
во втручатися у внутрішні спра-
ви Гетьманщини. Зокрема, по 
смерті гетьмана усі клейноди 
— символи влади — мали бути 
передані царському воєводі до 
Києва на збереження. Це да-
вало можливість Москві впли-
вати на вибори майбутнього 
гетьмана.

Прикметно, що перша стат-
тя угоди передбачала передачу 
України з усіма містами й села-

ми та з усім населенням в без-
посередню владу царя. І хоч на-
далі цей пункт в такому форму-
люванні в жодних договорах не 
фігурував, за нього Брюховець-
кий отримав титул боярина.

Після цього його титул вже 
був не «гетьман з Військом 
Запорозьким…» як у попере-
дніх гетьманів, а «Великого го-
сударя нашого его царского 
пресвітлого величества боя-
рин и его ж царского пресвіт-
лого величества вірного Вой-
ска Запорожского гетман Иван 
Мартынович Бруховецкий».

Виходячи з цього, москов-
ський цар вирішив, що може 
розпоряджатися територією 
Гетьманщини, що і проявило-
ся у 1667 році під час укладен-
ня Андрусівського договору з 
поляками без залучення пред-
ставників Війська Запороз-
ького. Це викликало обурення 
в козацтва і Московські статті 
були розірвані.

Чергове обмеження полі-
тичної свободи Гетьманщини 
сталося вже за Івана Само-
йловича. Конотопські статті 
1672 року вчергове обмежу-
вали зовнішньо-політичну ді-
яльність гетьмана, позбавляли 
його права самовільно усувати 
з посад старшину (оскільки де-
яка частка козацької старшини 
мала промосковську орієнта-
цію і використовувалась цар-
ським урядом для впливу на по-
літичну ситуацію в Україні).

Поряд з цими обмежен-
нями, козацькі посли втрача-
ли право брати участь у пере-
говорах московського і поль-
ського урядів, якщо справа 
була пов'язана з Україною. Такі 
умови фактично повністю по-
збавили Україну міжнародного 
представництва, а Москві на-

дало право повністю вирішува-
ти долю Гетьманщини на міжна-
родній арені.

Це проявилося у 1686 році 
під час укладення «вічного 
миру» між Москвою і Річчю По-
сполитою, яким Україну було 
поділено між двома держава-
ми. Слід підкреслити, що усіма 
попередніми договорами між 
Гетьманщиною і Москвою, Вій-
сько Запорозьке переходило 
як окрема держава під протек-
цію царя, а не до складу його 
держави. Тому розпоряджати-
ся цією територією як своєю 
власною і передавати її час-
тину іншій державі Москва не 
мала права. А такі дії свідчать 
про значний фактичний полі-
тичний вплив царя на Україну.

Привертає увагу момент 
усунення Івана Самойловича 
з посади. Його, за невдалий 
кримський похід 1687 року, 
було звинувачено у всіх невда-
чах, заарештовано і заслано в 
Сибір. Цей момент свідчить про 
падіння авторитету гетьмана як 
політичної фігури.

Разючі зміни у бік ще біль-
шого падіння політичної само-
стійності українських земель 
відбулись після Івана Мазепи. 
Цар Петро I, до глибини душі 
вражений «зрадою» Мазепи, 
вживає усіх заходів для цілко-
витого підпорядкування Вій-
ська Запорозького.

Новому гетьману Івану Ско-
ропадському у 1709 році були 
продиктовані статті, за якими 
при гетьманові було введено 
інститут резидентури. Перший 
царський резидент Андрій Із-
майлов мав контролювати ді-
яльність гетьмана, міг прийма-
ти послів та втручатись у вну-
трішню політику.

У 1722 році, після смерті 
Скоропадського, цар не дозво-
лив проводити вибори нового 
гетьмана. Наказним гетьманом 
(виконуючий обов'язки – авт..) 
став Павло Полуботок, од-
нак поряд з ним був створений 
контролюючий орган — Мало-
російська колегія. Військові 
повноваження цар передав від 
гетьмана до генерала Голіцина, 
а адміністративну, судову і фі-
нансову – колегії. Після арешту 
і смерті Полуботка у 1724 році, 
гетьмана не обирали.

Щоб заручитись підтрим-
кою українців у воєнних кам-
паніях, новий цар Петро II у 
1727 році скасував Малоросій-
ську колегію і дозволив обра-
ти гетьманом Данила Апосто-
ла. Йому видали умови, на яких 

він мав керувати – «рішительні 
пункти».

Звичайно про жодну ре-
альну політичну владу вже не 
йшлось, це були не договірні 
статті, а наказ про організацію 
внутрішнього життя в Україні. 
Після смерті Апостола у 1734 
році, цариця Анна Іванівна не 
дозволила обирати гетьмана, 
натомість було створене прав-
ління гетьманського уряду, яке 
складалось із 6 осіб: 3 україн-
ців і 3 росіян.

Нетривале відновлення 
гетьманування Кирила Розу-
мовського протягом 1750 – 
1764 років вже не змінило по-
літичного становища України. 
Натомість спроби козацької 
старшини вибороти собі хоч 
якісь елементи автономії спро-
вокували жорстку реакцію ца-
риці Катерини II, яка у 1764 
році видала указ про скасуван-
ня гетьманства.

Для управління в Украї-
ні створили Другу Малоросій-
ську колегію на чолі з Петром 
Рум'янцевим. Так протягом 
другої половини XVII-XVIII ст. 
Москва цілеспрямовано зни-
щувала політичну самостійність 
України, поступово нав'язуючи 
свою зверхність.

Щоб швидше інтегрувати 
українські землі до складу Ро-
сійської імперії та асимілювати 
українське населення, для ефек-
тивного управління цими тери-
торіями імперська влада почала 
вводити тут свій адміністратив-
но-територіальний устрій.

Ще 1708 року Петро I про-
вів адміністративну реформу з 
поділом на губернії, які охопи-
ли і українські землі. А остаточ-
не утвердження імперської ад-
міністративної системи відбу-
лось вже за Катерини II.

У 1765 році губернський по-
діл ввели на Слобожанщині. У 
1775 році було ліквідовано За-
порозьку Січ, а у 1781 році ім-
ператриця остаточно скасу-
вала полково-сотенний устрій 
Гетьманщини, ввівши поділ на 
намісництва.

Наприкінці XVIII ст. всю те-
риторію України знову поділи-
ли на губернії. Надалі у ХІХ ст. 
українські губернії об'єднали 
у три генерал-губернаторства 
на чолі з російськими уряд-
никами. Генерал-губернато-
ри зосередили у своїх руках 
усю політичну владу та були 
основним інструментом ін-
теграції українських 
земель.

Сотня років знадобилась Росії, щоб нав’язати свою владу і за-
пустити процес широкомасштабної колонізації України. Зусилля 
царату були спрямовані на цілковиту асиміляцію та інтеграцію у 
політичній, економічній, соціальній, культурній та духовній сфе-
рах суспільного життя.

Процес захоплення Росією України був тривалим та цілеспря-
мованим. Протягом середини XVII – XVIII ст. тривав початковий 
етап російської колонізації України, протягом якого московити 
намагалися закріпити свій вплив на українських теренах. Наве-
демо кілька найбільш відомих фактів, які яскраво демонструють 
процес перетворення України на колонію Російської імперії.

Переяславські статті 1659 р., представлені московською стороною 
як такі, що були укладені на основі та як доповнення 

до статей Богдана Хмельницького
ЦДІАК Украни, Ф. 128, оп. 1, заг. спр. 2, копія 2-ї пол. XVIII ст. 

Павло Полуботок розмовляє з Петром I у Петропавловській фортеці

Іван Брюховецький
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Початок (не) братської колонізації
Економічна 

та соціальна 
експансія

Однією із перших спроб Мо-
скви отримати економічний ви-
зиск з українських земель стали 
умови Московських статей Брю-
ховецького. Окремий пункт но-
вого договору передбачав, що 
податки з українських теренів 
мали йти безпосередньо до цар-
ської казни. Спеціально для цьо-
го у 1666 році було проведено пе-
репис населення Гетьманщини, 
який мав встановити кількість і 
густоту населення, його майно-
вий та соціальний стан.

Раніше фінансовими питання-
ми займалась виключно козаць-
ка старшина та гетьманський 
уряд, які потім розподіляли ко-
шти на внутрішні та зовнішні по-
треби. Новими статтями Москва 
створювала собі умови для еко-
номічного підпорядкування Геть-
манщини та могла легально гра-
бувати Україну.

Звичайно такі умови були не-
гативно сприйняті суспільством, 
викликали спротив і труднощі в їх 
реалізації та вже у наступних до-
говорах цей пункт був змінений.

Було зрозуміло, що поки не 
встановиться політичний контр-
оль, доти складно буде нав'язати 
економічну зверхність. Тому до 
активної економічної експансії 
Росія повернулась за Петра I та 
гетьманства Івана Скоропадсько-
го. Після відомої «справи Мазепи» 
царат розгортає жорстку політи-
ку щодо українських земель.

Переслідуванням піддається 
козацька старшина, яка була ло-
яльною до Мазепи. Для управлін-
ня Гетьманщиною присилається 
велика кількість російських уряд-
ників. Царські посадовці отриму-
вали за свою службу земельні во-
лодіння.

Часто цю землю вони здобу-
вали шляхом конфіскації її у ма-
зепинської козацької старшини. 
Цар забороняв наділяти маєтнос-
тями старшину без його дозволу. 
Тим самим Росія на власний роз-
суд формувала лояльну до себе 
майнову еліту Гетьманщини.

Вже у 1711 році царський се-
нат видає розпорядження, яким 
заборонив українцям торгувати 
через західні та південні кордони. 
Товари з українських міст та сіл 
мали проходити через порти Ар-
хангельська та Риги. Це руйнува-
ло налагоджені торгові зв'язки.

Для експорту за кордон забо-
ронили віск, вовну, селітру, поташ 
– побутово важливі товари. Таки-
ми заходами царський уряд мав 
на меті підпорядкувати економі-
ку та господарське життя Геть-
манщини, а українські землі мали 
стати черговим джерелом дохо-
дів для Росії.

Наступний крок Росія зроби-
ла вже за гетьманства Данила 
Апостола. У 1728 році за умова-
ми «Рішительних пунктів», вида-
них російським імператором, ро-
сіянам дозволили купувати землі 
в Україні. Цим започаткувалося 
розростання російського земле-
володіння на наших теренах.

Завершальним етапом еко-
номічної інтеграції став указ ім-
ператриці Єлизавети Петрівни 
1753 року, яким ліквідували усі 
внутрішні митниці. Так було ска-
совано митний кордон між Геть-
манщиною і Російською імпері-
єю. Усі ці заходи перетворювали 
Україну на частину єдиного еко-
номічного простору Російської ім-
перії.

У ході двох російсько-турець-
ких воєн (1768 – 1774 і 1787 – 
1792 років) Росія здобула контр-
оль над Півднем України, у 1783 
році зайняла Крим і розпоча-
ла активну колонізацію цих те-
риторій. Звичайно, основний тя-
гар освоєння нових земель ліг на 
українське селянство.

Однак переселялись сюди та-
кож і російські дворяни, помі-
щики та військові, яким імперія 
пропонувала пільгові умови на 
ведення господарства – нада-
вали понад сотню десятин зем-
лі і звільняли на десять років від 
сплати податків.

Російські колоністи селилися 
переважно у містах, зосереджу-
ючи у своїх руках адміністративну 
владу. Це були чіткі заходи, спря-
мовані на асиміляцію українсько-
го населення. Наприкінці XVIII ст. 
частка росіян в Україні за різними 
дослідженнями становила лише 
приблизно 5,5% населення. Од-
нак їх концентрація відбувалась 
в містах, де вони вже наприкінці 
ХІХ ст. переважали українське на-
селення орієнтовно у 2 рази.

Внаслідок цих подій кількість 
росіян на території України стрім-
ко зростає. Така політика запо-
чаткувала тривалий процес ро-
сійської колонізації, який досягне 
свого апогею наприкінці ХІХ – по-
чатку XX ст.

У 1783 році Катерина II видає 
указ, яким було закріпачено се-
лян Гетьманщини. На землях Вій-
ська Запорозького кріпосного 
права практично не було протя-
гом 1648-1783 років. У 1796 році 
така ж доля спіткала селян на пів-
дні України. Таким чином до кін-
ця XVIII ст. українці потрапили не 
лише в політичну, а й економічну 
залежність.

Окремим елементом соціаль-
ної колонізації України була інте-
грація козацької старшини в за-
гальноросійську систему стано-
вого поділу суспільства. У 1785 
році Катерина II видала жалувану 
грамоту дворянству, якою україн-
ську старшину урівняно в правах 
з російським дворянством. З од-
ного боку це створювало кар'єрні 
можливості для українців, з іншо-
го – негативно відбивалось на 
українській ідентичності.

До Петербурга переманюють 
кращих українських студентів, мит-
ців, вчених, які тепер працюва-
ли на благо імперії. Вже на кінець 
XVIII ст. багато українців займали 
низку високих посад в Росії.

Козацькі роди, які отримали 
російське дворянство, швидко 
зросійщилися. Серед таких були 
Розумовські, Безбородьки, Кочу-
беї та інші. Їх нащадки стали ім-
перськими міністрами, диплома-
тами, полководцями тощо.

Культурна колонізація
Не менш важливим напрям-

ком російської колонізації Украї-
ни була культурна і духовна сфе-
ра. Вже один із пунктів Пере-
яславських статей 1659 року 
передбачав, що Київський ми-
трополит повинен був визнати 
зверхність московського патрі-
арха. Окремі єпископи, які були 
лояльними до Москви, отрима-
ли вказівку налаштовувати при-
хильність українського населен-
ня до Москви.

Однак спроба насадити окрім 
політичної, ще й релігійну, а від-
так і світоглядну зверхність, поки 
не вдалась. Українська право-
славна церква відмовилась при-
ймати цю статтю як неправомір-
ну, а Київський митрополит Ді-
онісій Балабан скинув з посади 
єпископа Методія, який і був ви-
разником московської політики.

Москва повернулась до сво-
їх намірів вже коли збільшила 
свій політичний вплив в Україні. 
У 1685 році посвячення нового 
Київського митрополита Гедео-
на Святополка-Четвертинсько-
го відбулось таки у Москві. А вже 
наступного року відбулась анек-
сія Київської митрополії Москов-
ським псевдопатріархатом.

Коли у 1686 році у Константи-
нополі проходив церковний Со-
бор, патріарх Діонісій, щедро під-
куплений московитами, видав 
грамоту, якою надав право мос-
ковському патріархові посвячу-
вати митрополита Київського.

Продовженням культурної ко-
лонізації стали Коломацькі статті, 
укладені в 1687 між Москвою та 
Іваном Мазепою. Один із пунктів 
договору зобов'язував гетьмана 
та старшину сприяти шлюбам між 
українцями та росіянами. Метою 
такого пункту була тривала пер-
спектива стерти ментальну від-
мінність між двома різними на-
родами, прискорити процес інте-
грації та асиміляції українських 
земель.

Випадки таких шлюбів були 
й раніше, особливо серед пред-
ставників козацької старшини. 
Згадати хоча б того ж Івана Брю-
ховецького, який одружився з 
донькою московського боярина 
і отримав боярський статус. Та й 
тривала і чисельна присутність 
московського війська в Україні 
сприяла таким союзам.

Окрім цього, московські вій-
ська розташовувались у найбіль-
ших українських містах, що ста-
ло одним із чинників колонізації 
московитами українських міст і 
їх русифікації. Однак навіть піс-
ля офіційної позиції обох сторін 
у сприянні зближенні двох наро-
дів, українсько-російські шлюби 
не надто заохочувались козаць-
кою старшиною, які воліли роди-
чатись з українцями.

Відсоток російсько-україн-
ських шлюбів зростає вже після 
гетьманства Івана Мазепи. Для 
прикладу, донька гетьмана Івана 
Скоропадського Уляна стала дру-
жиною графа Петра Толстого, а 
представник козацької старшини 
генеральний осавул Яків Якубо-
вич одружився із донькою росій-
ського бригадира, після чого рід 
Якубовичів швидко зросійщився.

Російський уряд систематич-
но вживав заходів для усунен-
ня будь-яких розбіжностей між 
двома різними народами. У 1734 
році цариця Анна Іванівна ви-
дала голові «Правління Гетьман-
ського уряду» Олексію Шахов-
ському таємний указ «Про шлюби 
малоросів». Згідно з документом, 
російським посадовцям в Укра-
їні слід було вживати усіх захо-
дів, щоб український народ «охо-
ту мав своячитися» з росіянами.

Плани щодо злиття обох на-
родів були розраховані на трива-
лу перспективу і втілювались із 
завзятою систематичністю. Осо-
бливо яскраво ця тенденція ві-
добразилася на дітях останнього 
гетьмана Кирила Розумовського 
– три доньки та двоє синів були 
одружені на представниках пе-
тербурзької знаті.

На тлі послаблення політичної 
позиції Гетьманщини протягом 
першої половини XVIII ст. ще біль-
ше посилюється культурний тиск 
з боку Російської імперії. Україн-
ські терени в офіційних докумен-
тах починають називати Малоро-
сійським краєм, усі ділові папе-
ри в адміністративних установах 
мали вестися російською мовою.

У 1720 році Петро I видав 
указ, яким вперше заборонили 
друкувати книги українською мо-
вою. Указ був спрямований про-
ти друкарні Києво-Печерської 
лаври та передбачав рецензу-
вання книг «дабы никакой розни 
и особливаго наречия в оных не 
было». Дозволили видавати лише 
церковні книги, попередньо зві-
ривши їх зміст з російськими від-
повідниками.

Процес русифікації України 
продовжився з наступу на укра-
їнську освіту. Катериною II у 1786 
році було запроваджено рефор-
ми шкільництва і прийнято «Ста-

тут народних училищ у Російській 
імперії». Уся початкова освіта уні-
фікувалася і запроваджувалися 
так звані народні школи. У таких 
початкових школах навчання ве-
лося російською мовою і орієн-
товані вони були в основному на 
селянських дітей.

Ці школи стали серйозним за-
собом русифікації. Якщо в середи-
ні XVIII ст. на території Гетьманщи-
ни існувало понад 800 українських 
шкіл, то вже на початку ХІХ ст. в де-
яких губерніях абсолютно усі шко-
ли стали російськомовними.

Таким чином, до кінця XVIII ст. 
Російська імперія змогла вста-
новити свій вплив на території 
України. Було ліквідовано коза-
цтво та гетьманський уряд, вста-
новлено загальноімперський ад-
міністративно-територіальний 
устрій на 80% території України. 
Знову закріпачено селян, а еко-
номіка України була спрямована 
на забезпечення імперських по-
треб.

Українська еліта стала посту-
пово розчинятися серед росій-
ського дворянства, імперія вико-
ристовувала науковий потенціал 
захоплених територій для свого 
розвитку, а процес русифікації та 
асиміляції українського населен-
ня почав набирати обертів.

Період другої половини XVII – 
XVIII ст. був початковим, підготов-
чим етапом колонізаційної полі-
тики Росії. Вже наступне ХІХ ст. 
стало часом, коли Україна оста-
точно перетворилась на коло-
нію Російської імперії і політика 
Петербургу була спрямована на 
зміцнення та розширення свого 
впливу у всіх сферах суспільного 
життя.

Надалі уся нав'язана протягом 
століття зверхність подаватиметь-
ся Росією як «віковічні зв'язки 
двох братніх народів». Сфальсифі-
ковані умови козацько-москов-
ських договорів і сьогодні Росія 
трактує як легальний привід для 
анексії території України.

Економічна та соціальна аси-
міляція, заохочення українсько-
російських шлюбів, терор та 
штучні міграційні процеси при-
звели до знищення української 
національної політичної еліти та 
спотворення генофонду україн-
ської нації.

У культурній площині до сьо-
годні відчувається вплив руси-
фікації: пам'ятники російським 
правителям та посадовцям, на-
звані на їх честь міста залишають 
відчутний відбиток на менталь-
ності та історичній пам'яті народу.

Тому рішучий та якнайшвид-
ший процес деколонізації в усіх 
сферах суспільного життя – це 
можливість позбутись від при-
вида колоніалізму, що досі ви-
тає над поколіннями українців, 
та почати розбудовувати справді 
українську національну державу.

Іван ФАЦИНЕЦЬ, 
історик, член Молодіжного 
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Сто років тому, на початку 
1922-го, харківське керівництво 
мусило терміново згадувати не-
давнє минуле. І не аби як, а вельми 
докладно. Бо того вимагали високі 
державні інтереси: радянські рес-
публіки готувалися до конференції 
у Генуї.

Бажання більшовиків досягти 
міжнародного визнання пояснюва-
лося суто практичними міркування-
ми: страшенно хотілося західних ін-
вестицій і технологій. Та на заваді 
можливому співробітництву стоя-
ла нещадна «експропріація експро-
пріаторів», проведена радянською 
владою. Безсовісні капіталісти 
(ганьба їм навіки!) нахабно вимага-
ли компенсації за відібране черво-
ними майно іноземних громадян.

Віддавати награбоване стра-
шенно не хотілося. І більшовики ви-
сунули зустрічні претензії: та наша 
економіка ледь ноги не простягну-

ла внаслідок вашої інтервенції! І 
хто кому винен – то ще питання.

Аби владнати його, з Москви 
«на місця» полетіли суворі вказів-
ки: до копійки підрахувати збитки, 
спричинені іноземним вторгнен-
ням та економічною блокадою. І 
харківці розстаралися. Як у росій-
ській приказці: «Пошла писать гу-
берния!».

Вікіпедії тоді не існувало, а шу-
кати по словниках тлумачення по-
няття «інтервенція» чиновникам 
було ніколи. Тому до загального ка-
зана полетіли всі збитки, спричи-
нені діями всіх антибільшовицьких 
формувань.

Ізюмське керівництво, напри-
клад, забажало здерти з іноземців 
гроші за 105 телефонних апаратів, 
знищених «во время налета банды 
Махно». Хоча легендарний батько 
точно був тутешнім. І навіть допо-
моги з-за кордону не отримував. 
На відміну від тієї ж Добровольчої 
армії.

Та справжній бюрократичний 
подвиг здійснили харківські кому-
нальники: на цілих п’ять сторінок 
претензій накатали. Залишивши 
майбутнім історикам не лише сум-

ну картину розвалу міського госпо-
дарства, а й численні зразки типо-
во більшовицької логіки.

Претензії виставлялися у до-
воєнних цінах. Тому 61 338 рублів, 
оголошених управлінням водопос-
тачання збитком від інтервенції, 
були дуже серйозною сумою. Рів-
но стільки коштували «буровой ин-
струмент и движимое имущество», 
розкрадені у грудні 1919-го. Не іно-
земцями – харківськими обивате-
лями.

Та заплатити за них мав 
«коварный зарубеж». Бо керували 
буровими роботами «иностранные 
подданные», які залишили інстру-
мент без нагляду «в силу спешной 
эвакуации с белыми». А мали сто-
рожити, ризикуючи отримати біль-
шовицьку кулю? Чим би відбивали-
ся інженери хоч від злодіїв, хоч від 
Червоної Армії, яка вже підходила 
до міста? Тоді із Харкова тікали всі, 

хто мав таку можливість і здатен 
був тверезо мислити.

Ще цікавішим виглядає спи-
сок претензій, виставлених управ-
лінням каналізації. Перш за все, 
через надзвичайно заплутане фі-
нальне формулювання: «Убытки, 
понесенные канализацией, явив-
шиеся результатом общего рас-
стройства экономической жизни 
вследствие иностранного вмеша-
тельства…»

Коли розібрати список за 
пунктами, то якраз іноземного 
втручання у ньому й не видно. А 
«общее расстройство» зводиться 
до «продолжительных перерывов 
в подаче электроэнергии». Бо 
саме через них вийшла з ладу ціла 
купа дорогого обладнання. То ж 
який підступний зловмисник му-
чив Харків постійними відключен-
нями?

Відповідь на це питання можна 
знайти у грудневих числах «Южно-
го края» і «Республіканських вістей» 
за 1918 рік: більшовицьке підпіл-
ля буквально тероризувало місто 
страйками. Залишаючи без води 
і світла навіть заклади охорони 
здоров’я, забиті тифозними хвори-

ми. Мета: розхитування і так слаб-
кої української влади.

Хто не вірить «буржуазній» га-
зеті, може розкрити спогади біль-
шовика Кубасова «В харьковском 
подполье». Він навіть хвалиться 
такими діями: мовляв, у пролета-
рів все одно не було комунальних 
зручностей, а страждання багаті-
їв нас анітрохи не обходили. Що ж 
до «іноземних інтервентів», то саме 
німецьке командування позичало 
гроші міській думі для ліквідації на-
слідків більшовицьких страйків.

Доблесних працівників кана-
лізації переплюнули трамвайники. 
Вони взагалі переписали наново 
всю історію харківського лихоліття! 
Цитуємо: «В связи с интервенция-
ми деятельность трамвая несколь-
ко раз приостанавливалась. Ре-
зультат недоборов за время оста-
новок выражается: в 1918 г – 349. 
412 р. 96 коп., в 1919 г. – 666. 608 
р. 81 коп., в 1920 г. – 1.019.792 р. 
04 коп…»

Як це у 1920-му? Останнє ан-
тирадянське формування – До-
бровольча армія – залишила Хар-
ків 12 грудня 1919 року. А за версі-
єю трамвайників, кляті інтервенти 
капостили їм не лише у 1920-му, а 
ще й у 1921-му, і навіть у 1922-му! 
Може, зведення складав замаско-
ваний український патріот? Чи при-
хильник «единой-неделимой» біль-
шовиків інтервентами обізвав?

Так чи інакше, анонімний укла-
дач виявився людиною далеко-
глядною. Він ухопив тенденцію, що 
стане мейнстрімом тільки у другій 
половині ХХ століття: трамвайне 
управління зажадало матеріаль-
ної компенсації за розстріляних та 
арештованих своїх співробітників. 
Єдине з усіх харківських підпри-

ємств! І отут уже була суцільна кон-
кретика: хто і скільки відсидів, яку 
саме зарплатню не зміг через це 
отримати.

Та з іншого боку: чому інозем-
ці мали компенсувати, до прикла-
ду, тюремні страждання вагоново-
да Тішкова? Адже сів він за прина-
лежність до підпільного ревкому, 
що залишив Харків без води і світ-
ла, завдавши колосальних збитків 
міському господарству. Які, за біль-
шовицькою логікою, теж повинні 
були перекрити кляті капіталісти.

Натомість зразок чесності ви-

явили харківські телефоністи. Від-
верто визнали, що через втрату 
документів не можуть точно ска-
зати, скільки коштувало їхнє май-
но, вивезене з міста «інтервента-
ми». Може, п’ятдесят тисяч рублів. 
Може, і всі вісімдесят.

До того ж, евакуація майна те-
лефонної станції провадилася дві-
чі. У грудні 1918-го – петлюрівця-
ми, у грудні 1919-го – денікінцями. 
І на тему «хто тут кому інтервент» 
можна сперечатися хоч до поси-
ніння. Особливо, коли згадати, що 

білих виганяли з Харкова латиські 
частини.

У пориві щирості телефоністи зі-
зналися, що зазнали лиха не так від 
планових евакуацій, як від навмис-
ного шкідництва. Кожна влада, що 
тікала з міста, намагалися залиши-
ти наступницю без засобів зв’язку: 
не можеш вивезти – ламай! І оце 
хаотичне нищення обійшлося, орі-
єнтовно, у суму, співставну з вартіс-
тю вивезеної апаратури.

На окрему згадку заслуговують 
ще дві красномовні цифри зі звіту 
харківських телефоністів. Заходи-
ло місто у революційну бурю, маю-
чи 5 500 абонентів, а коли вона од-
шуміла, їх залишилося 1 500.

Згідно зі списком претензій, 
найменше постраждали міські бій-
ні. Тому й підрахували збитки з 
подиву гідною точністю: «Убыток, 
принесенный блокадой и интер-
венцией, выразился в прямом 
убытке, то есть взятии белыми ло-
шади ценой в 100 рублей, седла в 

25 рублей и уздечки в 5 рублей».
Бійням пощастило? Ні. Про-

сто не всі збитки годилися для Ге-
нуї. За кілька днів після того, як білі 
забрали ту нещасну шкапу, на бій-
нях з’явилися «визволителі» – бій-
ці 4-ї Латиської стрілецької диві-
зії. І «реквізували» там 57 свиней. 
Це вже у листуванні губревкому 
цифра знайшлася. Є там і про те-
леграфні стовпи, порубані на дро-
ва хвацькими естонськими кава-
леристами.

Та більше, звісно, про «бесчин-
ства» денікінців. Тікаючи, забрали 
з собою навіщось плани усіх хар-
ківських базарів. Залишили без гу-
жового транспорту міську пожежну 
команду і, частково, асенізаційний 
обоз. Чотирнадцять шкап, які рані-
ше возили лайно, примусово мобі-
лізували до Добровольчої армії.

За коней, що цікаво, правили, 
хто скільки хотів. То лише на бійнях 
спромоглися оцінити окремо сідло і 
вуздечку. Всі інші підприємства ви-
ставляли претензії у комплекті: «ло-
шадь с подводой и упряжью», «ло-

шадь с повозкой и находящимся в 
ней инструментом».

Тому і ціни скакали: 100, 150, 
265 рублів. А в управлінні кана-
лізації, здається, роз’їжджали на 
арабських скакунах: 750 рублів 
просили за коняку!

Хтозна, чи вивчали на перего-
ворах у Генуї особливості харків-
ського ціноутворення. Зате досте-
менно відомо, що більшовиків з їх-
німи «контр-претензіями» послали 
дуже далеко. Можливо, у те світле 
майбуття, яке вони збиралися по-
будувати за чужий рахунок.

Від спроби обдурити Захід одні 
лише гори цифр лишилися. Та ще 
пекуча таємниця: хто і де саме на-
солоджувався на дозвіллі планом 
нашого Благбазу?

Едуард ЗУБ, 
історик, співробітник 

Українського інституту 
національної пам`яті

Mediaport.ua, 17.01.2022 

Харків-Генуя: цифри на експорт

Учасники Генуезької конференції. Весна 1922-го

Квітень 1918-го: німці у Харкові. 
Інтервенти для більшовиків, союзники для УНР.

Не пізніше 1913 року. 
На Миколаївському майдані 

(тепер – Конституції) прокладають 
водогін – ще одну жертву 

майбутніх усобиць.

Літо 1919-го: у Харкові Добровольча армія. Яку радянські газети 
називали не інакше, як «Грабьармия». І на те були причини.

Пральня Миколаївської лікарні – одна з численних жертв 
більшовицького «комунального терору» грудня 1918-го.

Дореволюційний план ось цього стратегічного об’єкту 
десь заносили денікінці.
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8 Столицею ж Авто-
номної республіки нім-

ців Поволжя було місто По-
кровськ – колишня заснована 

українцями Покровська слобода. 
До речі, німці іменували це місто 
Козакенштадт, тобто місто коза-
ків. У 1931 році Покровськ-Коза-
кенштадт перейменували на Ен-
гельс.

Незважаючи на русифікацію 
все ж значна частина українців 
Поволжя зберегла свою ідентич-
ність. Це значною мірою обумов-
лено специфікою української мі-
грації в цей регіон. Адже ця мігра-
ція мала давню традицію. І місце-
ві українці розглядали Поволжя 
як «свою землю». Нині, наприклад, 
у Волгоградській області близь-
ко 82-х тисяч осіб вважають себе 
українцями. В окремих її районах 
(Новоніколаєвському, Єлансько-
му, Руднянському, Жирновському, 
Данилівському, Старополтавсько-
му) вони становлять близько 10 – 
20 відсотків населення.

Українці Сірого Клину
Власне, про Сірий Клин – не 

про громадську організацію, а про 
великий регіон, заселений укра-
їнцями, – у нас знають небагато. 
Це так званий Середньоазійський 
степ сучасного Північного Казах-
стану, півдня Омської та Новоси-
бірської областей, а також Алтай-
ського краю Російської Федерації.

Проникнення українців у цей 
регіон відбувалося ще з XVI сто-
ліття, коли сюди здійснювала екс-
пансію Московія. У часи Росій-
ської імперії на Сірий клин нерідко 
засилали бунтівних українців. На-
приклад, у 1770 році сюди заслали 
138 козаків – учасників Коліївщи-
ни. У 1741-1742 роках тут митропо-
литом Сибірським і Тобольським 
був українець, виходець із Волині 
Арсеній (Мацієвич), якого в 1772 
році замучили до смерті за нака-
зом Катерини ІІ.

Масове заселення українцями 
Сірого клину почалося наприкінці 
ХІХ століття. Сюди вони їхали, спо-
діваючись отримати землю. Для 
них місцеві умови степу й лісосте-
пу були звичними. До того ж їха-
ли на Сірий клин з різних регіонів 
України – Лівобережжя, Київщи-
ни, Чернігівщини, Волині. За пере-
писом 1897 року, в цьому регіоні 
українців налічувалося понад 200 
тисяч осіб, що для малозаселених 
сибірських земель було немало.

Наступна хвиля української 
міграції в цей регіон припала на 
часи після революції 1905 – 1907 
років і була пов’язана зі Столипін-
ською реформою. Ще одна хвиля 
припала на період Першої світо-
вої війни. Сюди царський уряд пе-
реселив чимало українців із Холм-
щини, яка була зайнята німецьки-
ми військами. Також на Сірий клин 
вивезли багатьох полонених ав-
стро-угорської армії, серед яких 
були й українці – переважно з Га-
личини та Буковини.

Незважаючи на те, що абсо-
лютну більшість українців Сірого 
клину становили селяни, які фак-
тично не мали своїх організацій, 
все ж вони виявилися доволі ак-
тивними після Лютневої револю-
ції 1917 року. Не останню роль 
відіграли в цьому національно 
свідомі галицькі українці. 23 бе-
резня 1917 року в Томську відбу-

лася перша масова маніфестація 
українців.

Виникли українські організа-
ції в Омську, Томську, Славгоро-
ді, Кургані, Бійську, Каїнську, Но-
вомиколаївську (сучасний Ново-
сибірськ) тощо. Видавалися газе-
ти «Український голос» в Омську й 
«Українське слово» в Томську.

30 липня – 6 серпня 1917 року 
в Омську відбувся Перший Укра-
їнський з’їзд Сибіру, який ство-
рив представницький орган міс-
цевих українців – Головну Укра-
їнську Раду Сибіру. Через рік, 11 
– 13 серпня 1918 року, відбувся 
другий такий з’їзд, який вимагав 
самоврядування для сибірських 
українців.

Невдовзі після більшовицько-
го перевороту в жовтні 1917 року 
в Сибірі влада опинилася в руках 
Тимчасового всеросійського уря-
ду, котрий очолив у ролі верховно-
го головнокомандувача адмірал 
Олександр Колчак. Останній став 
одним із провідників «білого руху» 
й боровся за «єдину й неділиму» 
Росію.

«Білі», попри проросійську шо-
віністичну політику, все ж муси-
ли зважати на українців Сибіру. 
Тим паче, що останні зорганізу-
вали низку військових частин – 
Самарський добровольчий укра-
їнський полк, 1-й Український пі-
хотний полк імені гетьмана Петра 
Сагайдачного, 2-й Український 
стрілецький полк, 1-й Карпат-
ськоруський полк, Курінь імені Та-
раса Шевченка, Полк імені Петра 
Дорошенка, Український баталь-
йон імені отамана Максима За-
лізняка. Ці військові частини пе-
реважно боролися проти більшо-
виків.

Українці на Сірому клині ство-
рили також свої територіально-
адміністративні одиниці – Алтай-
ську Українську губернську раду 
в Каїнську, Томську й Новомико-
лаївську Українські окружні ради, 
а також Акмолинську Українську 
раду, що діяла на теренах ниніш-
нього північного Казахстану. Всі 
вони мали представництво у Си-
бірському парламенті. А в Омську 
розміщувалася Головна Україн-
ська рада Сибіру.

Встановлення радянської вла-
ди в регіоні на початку 1920 року 
призвело до згортання тут україн-
ського руху.

Перепис 1926 року показав, 
що на Сірому клині проживало 
близько мільйона українців. Тут 
вони становили найбільшу етніч-
ну групу (близько 40% від загаль-
ної чисельності населення). На-
приклад, у Славгородському окру-
зі українців було 47%, у Кустанай-
ському – 41,3%. Однак культурні 
потреби українців у цьому регіоні 
не задовольнялися належним чи-
ном – навіть коли в 1920-х – на 
початку 1930-х років у СРСР про-
водилася політика коренізації.

У 1930 – 1940-х роках Сірий 
клин став місцем чергових укра-
їнських міграцій. На це були різні 
причини. Деякі українці як репре-
совані були заслані чи виселені 
сюди. Наприклад, у 1939 – 1941 
роках чималу кількість українців 
вивезли на Сірий клин із Західної 
України. Окремі групи українців 
опинилися на індустріальних будо-
вах цього регіону. Під час німець-
ко-радянської війни 1941 – 1945 

років сюди евакуювали деяких 
людей з України.

У 1953 – 1959 роках радян-
ський уряд здійснював освоєння 
так званих цілинних земель, зо-
крема й на теренах Сірого клину. 
Для цього було мобілізовано ве-
лику кількість «цілинників» з Укра-
їни, які переважно опинилися на 
теренах нинішнього Північного Ка-
захстану.

Під час переписів, що проводи-
лися в СРСР після 1926 року, часто 
українців за межами УРСР запису-
вали як росіян. Тому говорити про 
їхню реальну кількість проблема-
тично. До того ж вони не мали ін-
ституцій, які б задовольняли їхні 
національно-культурні потреби. В 
таких умовах українці русифікува-
лися.

І все ж якась частина наших 
одноплемінників зберегли свою 
ідентичність на Сірому клині. Свід-
ченням чого і була діяльність гро-
мадської організації «Сірий клин», 
яка донедавна офіційно діяла в 
Росії. Однак навіть її діяльність 
(переважно культурна!) вияви-
лася небажаною для російської 
влади, яка діє за старим імпер-
ським принципом: у Росії має бути 
все російське. І, звісно, місця для 
українського тут не повинно бути.

Український 
Зелений Клин

На Далекому Сході українці по-
чали масово селитися ще з кінця 
ХІХ століття, невдовзі після того, 
як цей край у 1858 – 1860 роках 
увійшов до складу Російської імпе-
рії. Спеціально з Одеси відправля-
лися пароплави, які везли україн-
ців у ті далекі краї.

Коли ж була побудована 
Транссибірська залізниця, яка 
з’єднала центральні губернії Ро-
сії з Владивостоком, ця міграція 
лише посилилася. З кінця ХІХ сто-
ліття по 1916 рік на Далекий Схід 
з України виїхало понад 276 ти-
сяч осіб, що становило близько 
56 відсотків від загальної кіль-
кості переселенців у цей край. 
В основному це були вихідці з 
колишньої козацької Гетьман-
щини – Чернігівської та Полтав-
ської губерній. На нових землях 
вони заснували чимало посе-
лень, навіть дали деяким із них 
питомо українські назви – Черні-
гівка, Покровка, Ромни, Іванків-
ці тощо. Ці землі з часом отрима-
ли назву Зелений Клин, який охо-
плював переважно Приамур’я та 
Примор’я.

Основну масу переселенців 
становили селяни. Їх гнало на Да-
лекий Схід малоземелля. Вони 
сподівалися отримати великі на-
діли й загосподаритися. Також де-
які українці їхали працювати на 
Транссибірську залізницю, служи-
ли на флоті. Саме завдяки україн-
цям відбулося освоєння Далекого 
Сходу.

Попри те, що українці багато 
зробили для розвитку цього краю, 
вони не мали нормальних умов 
для національно-культурного жит-
тя. Не було в них своїх шкіл, преси, 
громадських організацій. У Росії 
діяв Емський указ 1876 року, який 
зводив українське культурне жит-
тя нанівець.

Та все ж на Далекому Схо-
ді в останні роки ХІХ століття га-

стролювали українські театральні 
групи, згодом з’явилися свої теа-
тральні аматорські гуртки. Україн-
ські вистави ставилися в Порті-Ар-
турі, Владивостоці, Благовєщен-
ську, Хабаровську та інших містах 
краю. Поширювалися українські 
книжки.

Революція 1905-1907 років 
створила певні можливості для 
розгортання українського руху. 
Почали з’являтися перші україн-
ські організації – «Український 
клуб» у Харбіні (китайському місті, 
що лежало на Транссибірській за-
лізниці), «Студентське товариство 
українців» у Владивостоці. У 1910 
році було засноване товариство 
«Просвіта» в Нікольсько-Уссурій-
ському.

Під час революційних подій 
1917 року на Далекому Сході ви-
никла низка українських інститу-
цій, які створили Автономну Укра-
їнську Далекосхідну Республіку. 
Спочатку центральні інституції цієї 
республіки були розташовані в Ні-
кольсько-Уссурійському, Хабаров-
ську, а з 1918 року — у Владивос-
тоці. Республіка мала Українську 
Далекосхідну Крайову Раду, яка 
була законодавчим органом, і се-
кретаріат, що відповідав за вико-
навчу владу.

Владу на місцях здійснювали 
десять Українських окружних рад. 
Поширеною ідеєю серед укра-
їнців Зеленого Клину була ідея 
об’єднання з УНР у Велику Україну.

У той час на Далекому Сході 
з’явилися різноманітні українські 
організації не лише культурного, 
а й господарчого плану (коопера-
тиви), видавалися часописи «Укра-
їнець на Зеленому Клині», «Щире 
слово», «Громадська думка», «Укра-
їнська думка» (у Владивостоці), 
«Ранок», «Нова Україна», «Хвилі 
України» (у Хабаровську), «Засів» 
(у Харбіні).

У 1917-1920 роках українцям 
Далекого Сходу довелося вести 
боротьбу як проти правих росій-
ських шовіністичних сил, так і про-
ти лівих.

У 1920 – 1922 роках існувала 
буферна Далекосхідна республі-
ка, в якій владу захопили більшо-
вики. І все ж у цій державі українці 
мали певні можливості для задо-
волення національно-культурних 
потреб.

Розгром українського руху на 
Далекому Сході сприяв русифіка-
ції місцевих українців. Особливо 
інтенсивно він відбувався в міс-
тах. Правда, був незначний пері-
од, коли українці краю отримали 

певні можливості розвивати своє 
національно-культурне життя. Це 
було пов’язано з політикою коре-
нізації, яка відбувалася в Радян-
ському Союзі в 1920-х – на почат-
ку 1930-х років.

Однак українізація на Далеко-
му Сході не протривала й двох ро-
ків. Постанова центрального ко-
мітету Всесоюзної комуністичної 
партії (більшовиків) від 14 грудня 
1932 року ліквідовувала всі укра-
їнські культурно-освітні установи 
на теренах Російської Федерації. З 
того часу здійснювалася безупин-
на русифікація українців Далеко-
го Сходу.

І все ж цей край і далі зали-
шався регіоном постійної міграції 
українців. Причини були різні: дех-
то шукав тут кращої долі, втікав від 
голоду й колективізації, чимало в 
цих краях опинилося репресова-
них українців, а також присланих у 
результаті оргнаборів тощо.

Із Далеким Сходом пов’язане 
життя деяких видатних наших спів-
вітчизників. У 1932 – 1937 роках 
тут перебував на засланні пись-
менник Іван Багряний (на фото), 
описавши це заслання й втечу 
звідти в романі «Тигролови». Також 
на Далекому Сході у 1930 – 1936 
роках відбував ув’язнені видатний 
український перекладач, пись-
менник Борис Тен (Микола Хоми-
чевський).

Згідно зі статистичними дани-
ми, українців на Далекому Сході 
в 1920 – 1930-х роках налічува-
лося понад 300 тисяч. А в останні 
роки існування СРСР їхня кількість 
сягала понад півмільйона. Однак 
ці цифри не відображували по-
вної картини. В умовах відсутності 
українських інституцій на Далеко-
му Сході місцеві українці швидко 
русифікувалися й починали іден-
тифікувати себе як росіяни. Зре-
штою, росіянином, а не українцем 
у тій ситуації було вигідніше бути. 
Це давало кращі можливості для 
кар’єрного росту.

І все ж, як бачимо, чимало 
українців на Далекому Сході збе-
рігало свою ідентичність і мову. 
У 1989 році серед українців цьо-
го регіону вважали рідною мовою 
українську близько 40 відсотків. 
Погодьтеся, що в умовах тоталь-
ної русифікації це був немалий по-
казник.

Петро КРАЛЮК, 
доктор філософських наук

«День», 02.12. 2021 р.
Початок у №№ 213 – 216.

Кордони поділу
Українські землі, які Росія не подарувала Україні
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Батурин — гетьманська столиця

Такі форми періодичної торгівлі 
як ярмарки та базари мають давнє 
походження. У XVI ст. до України по-
чали приїжджати купці з Централь-
ної і Західної Європи.

Вони привозили на продаж юве-
лірні вироби, прикраси, тканину, а 
тут купували шкіру, вовну, зерно, 
сало, мед. Внаслідок цього в серед-
ніх і великих містах почали виника-
ти ярмарки. Вони влаштовувалися 
таким чином, що після закінчення 
одного, торговці могли побувати на 
кількох інших, і торгівля, таким чи-
ном, тривала безперервно. Це по-
жвавлювало взаємообмін між різ-
ними регіонами України, внутрішній 
ринок поступово набував загально-
національного характеру.

Розвитку торгівлі у Батури-
ні сприяло його вигідне геогра-
фічне розташування: «Речной путь 
связывал Батурин с Киевом и Чер-
ниговом, что сделало Батурин 
традиционным центром судоход-
ства и ярмарочной торговли». «Боль-
шая дорога, проходящая через Ба-
турин, немаловажную доставля-
ет выгоду торговцам и содержа-
телям постоялых домов. Ярмарки 
Батурина, выгодные для жителей 
его, благодетельны для окрестных 
сел – они оживляют сельское хазяй-
ство».

Згадку про розвиток батурин-
ської торгівлі ми маємо за 1643 р., 
коли місцеві купці були звільнені 
від мит і прикордонних оплат термі-
ном на 20 років. В подальшому тор-
гівля в Батурині стрімко розвивала-
ся, зокрема і ярмаркова. У перепис-
ній книзі 1666 р. читаємо: «ярмарки 
в городе Батурине бывают в году в 
трех днях: мая в 9-й день на память 
Чюдотворца Николы, другая ярмар-
ка августа первый день на празник 
Происхождения чеснаго животво-
рящего креста Господня, третья яр-
марка бывает октября 26-го дня 
на= память великомученика Дми-
трия Солунского». Як бачимо, ярмар-
ки в місті традиційно проходили у дні 
храмових та релігійних свят. Періо-
дичність та тривалість ярмарок у Ба-
турині змінювалася. Спочатку вони 
проходили тричі на рік, потім чотири 
рази і з 1860 р. ярмарків вже було 
п’ять: «1) Похвальная – бывает в пя-
тую неделю Великаго поста, 2) Ни-
колаевская – в Декабре месяце, 3) 
Маккавейская – бывает 1 Августа, 
4) Димитріевская – бывает 26 Октя-
бря, 5) Скотная – бывает на второй 
неделе Великаго поста». В залеж-
ності від погодних умов та кількості 
купців ярмарки тривали від 1–2 днів 
до тижня.

Від другої половини ХVIІI до по-
чатку ХХ ст. ярмарки відбувалися в 
центрі міста, на Троїцькій (Воскре-
сенській) площі (сучасний Майдан 
Гетьманської слави), і займала пло-
щу приблизно 3 га. Зазвичай, на 
площі не лише збиралися ярмарки, 
а й проводилися щотижневі базари 
та проходила щоденна торгівля. «На 
этой площади устроен постоянный 
магазин для галантерейных и 
красных товаров, привозимых на 
ярмарки. Кроме ярмарок, в Батури-
не каждую пятницу собирается до-
вольно оживленный торг. Но кроме 
торгов, бывающих раз в неделю, в 
Батурине бывает и постоянный ба-
зар, где продаются разные съестные 
припасы, деготь, конская сбруя и 
проч.» 

Площа була поділена на так 
звані «лавочні» місця, на яких зво-
дили торговельні заклади. Це були 
стаціонарні прилавки та навіси для 
базарів, а на час ярмарок добудо-
вували тимчасові. Вільні від житло-
вих і господарських споруд «лавоч-
ні» місця у центральній частині міс-
та продавали під ринкове будівни-
цтво. Коштували такі місця дорого 
– 50–60 руб.

У 1901 р. на сході жителів «ба-
туринский лесничий г. Ш. посове-
товал крестьянам ходатайствовать 
перед Министерством Земледелия 
об уступке под школьную усадьбу 
здешней ярмарочной площади в об-
мен на такое же количество обще-
ственной земли при выезде на Ко-
нотопскую дорогу, где и могли бы 
собираться ярмарки». Очевидно, рі-
шення про це тоді так і не було при-
йняте, бо у 1903 р. «священник ба-
туринской Воскресенской церкви 
о. Василий Городисский возбудил 
через епархиальный училищный со-
вет ходатайство об уступке для на-
ходящейся под его ведением цер-
ковно-приходской школы здешней 
ярмарочной площади».

Аргументувалося це тим, що 
«благоухания гниющих отбросов 
неуместны ни в церкви, ни в шко-
ле» та «неудобстве церковнаго бо-
гослужения под аккомпанимент яр-
марочного гвалта и скотского рева, 
при одуряющем аромате, исходя-
щем от тысячеголового стада лоша-
дей, рогатаго скота и овец и сотен 
смазанных дегтем телег». Та лише у 
1911 р. начальник поліції Конотоп-
ського повіту заборонив проведен-
ня ярмарків на Воскресенській пло-
щі. Дмитрівський ярмарок 26 жов-
тня вже було проведено на новому 
місці – біля приміщення Батурин-
ської волості (сучасне перехрестя 

вулиць Гетьманської, ім. В. Ющенка 
та провулку Гетьманського).

Після ярмарку територія вигону 
та ставок Балка, який знаходився 
поруч, були засмічені. Місцеві жите-
лі на сході вирішили звернутися до 
Чернігівського губернатора з про-
ханням і надалі проводити ярмар-
ки на Воскресенській площі. Тому 
Дмитрівський ярмарок став єди-
ним, який пройшов біля будинку во-
лосного правління. У 30-х рр. ХХ ст. 
ярмарки у Батурині проходили біля 
р. Сейм – на вигоні біля спуску з Ба-
зарної гори.

Про величину батуринських яр-
марків можемо судити з грошового 
обороту. Так, у 1845 р. було прове-
дено 4 ярмарки з оборотом 37500 
руб. сріблом, тоді як у м. Бахмачі 
був лише один ярмарок, з оборотом 
2000 руб. сріблом. У 1860 р. до Ба-
турина привезли товару на 64000 
руб. сріблом, продали на 32000 
руб., не враховуючи Скотний ярма-
рок, у 1872р. – на

44500 руб., у 1892 р. – на 
близько 50000 руб.

Для порівняння, у 1892 р. у м. 
Чернігів проходили 2 ярмарки з 
оборотом 50000 руб., у м. Конотоп 
– 4 ярмарки на 30000 руб., у м. Бах-
мач – 3 ярмарки на 3000 руб., у м. 
Борзна – 3 ярмарки на 55000 руб. 
Як бачимо, грошовий оборот бату-
ринських ярмарків зрівнюється з 
оборотом губернського Чернігова 
та повітової Борзни і був більший, 
ніж у Конотопі та Бахмачі.

На батуринських ярмарках був 
представлений широкий асорти-
мент товарів. В основному це худо-
ба (коні, воли, корови, вівці, кози, 
свині) і продукти сільського госпо-
дарства – овочі та фрукти, зерно, 
борошно, сіно тощо. Реміснича про-
дукція була представлена гончар-
ними та ткацькими виробами, виро-
бами з дерева, шкіри, металу, про-
дукцією бондарів та ковалів. Окрім 
місцевих торговців, ремісників та 
селян, що продавали надлишки про-
дукції власного сільськогосподар-
ського виробництва, «сьезжались с 
красными московскими и польски-
ми товарами из Великороссійскаго 

города Путивля и Нежинскаго пол-
ка м. Конотопа, а с солью, рыбою, 
кожами и скотом из окрестных мес-
течек и сел». 

Разом з тим, ярмарки здебіль-
шого спеціалізувалися на якійсь од-
ній чи кількох групах сільськогоспо-
дарських товарів. Так, у Батурин «на 
Вторую неделю Великого поста жи-
тели Кролевецкаго уезда привозят 
на ярмарку скобяные произведе-
ния, спрос на которыя приурочива-
ется именно к этой ярмарке».

Таким чином, широкий асорти-
мент ярмаркового товару свідчить 
про те, що ярмарок відігравав ве-
лику роль у розвитку землеробства, 
скотарства, ремісництва.

Окрім економічної та соціаль-
ної функції, ярмарки відігравали ще 
й культурно-розважальну функцію. 
Основними розважальними захо-
дами були балагани: ляльковий те-
атр, комічні пантоміми, народні сце-
ни, цирк і навіть зоопарки. Окрім 
балаганів, на українському ярмар-
ку влаштовували каруселі. Напри-
клад, на Покровському ярмарку в 
місті Лубни, за описом Я. Забело, 
для ярмаркової публіки пропонува-
ли різні атракції, зокрема карусель. 
Її господар, словак за національ-
ністю, роз’їжджав по багатьох міс-
тах і ярмарках. За катання він брав 
плату – по 3–5 коп. з особи. Судя-
чи з прибутку, який він отримував, 
народ вельми полюбляв такий вид 
розваг. У Ромнах він заробив 300 
руб., а от у Лохвиці – 6 руб. Бату-
ринські ярмарки були не виключен-
ням. На

чорно-білій світлині 1907 року, 
яка зберігається у фондовій ко-
лекції Національного заповідника 
«Гетьманська столиця», зображено 
ярмарок на Воскресенській площі 
Батурина. По центру бачимо дві ка-
руселі з конусоподібними дахами, 
праворуч від них – підвищення з на-
криттям, напевно, сцену. Фото де-
монструє, що батуринські ярмарки 
супроводжувалися веселими роз-
вагами та виступами акторів і му-
зик.

Як бачимо, ярмарки мали вели-
ке значення для економічного, соці-
ального, промислового та культур-
ного розвитку Батурина. На жаль, 
радянська влада їх повністю ска-
сувала. Лише зі здобуттям Украї-
ною незалежності ярмарки частко-
во відродилися, хоча втратили свій 
традиційний вигляд. Відродження 
Батуринського ярмарку – актуаль-
не завдання місцевої влади.

Ірина ПАЛАМАРЮК

На території ніжинського форш-
тадту за Київською брамою серед-
ньовічних оборонних укріплень міс-
та, на вулиці Овдіївській, а колись 
Міліонній, розташований старий жі-
ночий монастир.

Тут свого часу ігуменею була 
така собі Меланія Чуйкевичівна. І це 
була ніхто інша, як Мотря Кочубей, 
про нещасливе кохання якої до геть-
мана Івана Мазепи знає нині вся 
Україна.

Цей епізод із життя юної Мо-
трі та її літнього хресного батька 
широко відомий завдяки чиселен-
ним творам художньої літератури й 
мистецтва. Проте художників, по-
етів і письменників мало цікавила 
подальша доля головної героїні їх 
поем, романів чи полотен.

Історики хоч і не надто, але, все 
ж, цікавилися цим питанням. Однак, 
дійти одностайної думки щодо біо-
графії Мотрі Василівни Кочубей за 
браком точної інформації в джере-
лах не змогли. 

В сучасній історіографії є кілька 
версій. Одна з них, яку за географі-
єю наступних подій можна умовно 
назвати «ніжинською», звучить так. 
Після розголосу про романтичні від-
носини доньки генерального судді 
Василя Кочубея з гетьманом, бать-
ки спішно видали 17-річну Мотрю за-
між за 31-річного сина реєнта Гене-
ральної військової канцелярії Васи-
ля Чуйкевича – Семена. Останньому 
дісталася не лише дружина-красуня, 
але й досить непогані статки – Ва-
силь Кочубей у сумнозвісному до-
носі на гетьмана московському ца-
реві сам указував, що, видаючи за-
між доньку, дав їй у посаг 1000 зо-
лотих; зятя ж ще додатково наділив 
1000 єфимками, 1500 червінцями 
та різними речами у грошовому ек-
віваленті майже на 40 гривень срі-
блом. Молодят обвінчали в Батурині 
18 травня 1707 р.

Наразі точно не відомо, коли 
подружжя Чуйкевичів оселилося в 

полковому Ніжині – чи відразу піс-
ля весілля, чи після Полтавської ка-
тастрофи 1709 р., унаслідок чого Мо-
трин чоловік зазнав переслідувань з 
боку московської влади (адже до са-
мої поразки під Полтавою перебу-
вав на боці гетьмана Івана Мазепи 
й потрапив у полон московитів), але 
був помилуваний. У чому не остан-
ню роль зіграв родинний зв’язок зі 
страченим тестем.

Можливо, додатковою мотива-
цією переселення саме до Ніжина 
для Мотрі Чуйкевич (або, за тогочас-
ною традицією – Чуйкевичівни) було 
проживання тут Ганни Обідовської 
– вдови загиблого у Прибалтиці в 
1701 р. ніжинського полковника. 
Іван Обідовський був небожем

Івана Мазепи, і, надаючи йому 
уряд найбільшого козацького полку 
в 1695 р., гетьман виношував плани 
зробити в майбутньому його своїм на-
ступником у Батурині. А щоби ствер-
дити авторитет 19-річного полков-

ника й, водночас, зміцнити свої від-
носини з Василем Кочубеєм, наступ-
ного після призначення в Ніжин року 
гетьман одружив небожа зі старшою 
донькою генерального судді. Нагада-
ємо, що Ганна Обідовська була стар-
шою сестрою Мотрі Чукевичівни.

Надалі Семен Чуйкевич перебу-

вав на службі в Ніжинському полку 
як бунчуковий товариш. Певний час 
був наказним полковником. У 1727 
р. він брав участь в обранні в Глухові 
гетьманом Данила Апостола. Новоо-
браний гетьман за відданість віддя-
чив посадою керівника Генеральної 
військової канцелярії. Він же клопо-
тався, аби в 1730 р. ніжинська пол-
кова старшина обрала Семена Чуй-
кевича полковим суддею. На цій по-
саді чоловік Мотрі Чуйкевичівни за-
лишався до 1734 р., коли остаточно 
перебрався до Глухова, тодішньої 
столиці України-Гетьманщини.

Ймовірною останню крапкою 
в ухваленні такого рішення ніжин-
ським полковим суддею було те, що 
на початку 30-х років ХVІІІ ст. його 
дружина Мотря полишила родину 
– пішла до монастиря. Вона довгих 
двадцять років намагалася втаму-
вати свій біль від нещасливого ді-
вочого кохання, яке спричинило 
втрату і колишнього кохано-
го, і батька.

Ярмаркова торгівля в Батурині

Ярмарок у містечку Ічня. Художник В. Штернберг
(перша половина XIX ст.).

Ярмарок на Воскресенській площі Батурина. 1907 р.

Таємниця ніжинської ігумені Меланії

Портрет Мотрі Кочубей авторства 
Іллі Рєпіна (1909 р.) 
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Але, врешті, ба-
жання спокутувати грі-

хи й піти від мирської суєти 
взяло гору і вона таки випро-

сила у чоловіка згоди на свій по-
стриг у черниці. Тож, С. Чуйкевича 
в Ніжині вже нічого не тримало, 
він подався до Глухова, де в 1738 
р. одружився вдруге на міщанці 
Христині з м. Ромни. Це вже було 
після смерті першої дружини у Ні-
жині двома роками раніше.

Достовірно сказати, завдя-
ки яким заслугам черниця Мела-
нія (таке ім’я після постригу отри-
мала Мотря Чуйкевичівна) зовсім 
скоро стала ігуменею Ніжинсько-
го Введенського жіночого монас-
тиря, важко. Але її високий ста-
тус у мирському житті, родинні 
зв’язки цьому безперечно спри-
яли. Так чи інакше, але протягом 
1733–1736 років вона очолюва-
ла цей, заснований ще в 1630-х 
роках монастир у Ніжині. Напри-
кінці життя тяжко хворіла й по-
мерла 20 січня 1736 р. Ймовірно 
й похована була або всередині 
однієї з двох монастирських цер-
ков, або десь на монастирському 
кладовищі, що розташовувалося 
західніше монастирського муру 
(зараз на цьому місці знаходить-
ся двоповерхова житлова забу-
дова повоєнного військового міс-
течка).

На цьому можна було би й ста-
вити крапку в «ніжинській» версії 
життєпису Мотрі Василівни Кочу-
бей. Але додамо іще дещо. Крім 
уже згаданих чисельних творів 
мистецтва авторського, постать

Мотрі – ігумені Меланії фігу-
рує й в усній народній творчості.

Одна з ніжинських легенд 
розказує, що не все так просто 
було з тим нещасливим коханням 
юної доньки генерального судді 
до літнього гетьмана. Спершу Ва-
силь Кочубей і Іван Мазепа були 
добрими товаришами, гетьман 
йому цілком довіряв, посвячував 
у свої справи. Але між ними стала 
одна річ, дуже непроста і коштов-
на річ. У родині Кочубеїв зберіга-
лася сімейна реліквія – величез-
ний діамант, який за родинним 
переказом предкові генерально-
го судді – кримськотатарському 
вельможі Кучук-бею – подарував 
сам турецький султан. Іван Ма-
зепа, який мав найбільші статки 
в Україні-Гетьманщині й прагнув 
володіти всім найкоштовнішим, 
знав про діамант і був одержи-
мий заполучити цей коштовний 
камінь.

Скільки не умовляв продати, 
пропонував нечувані на той час 
гроші, цілі маєтності – ні! Василь 
Кочубей не бажав продавати ро-
динну реліквію. Більше того, йому 
подобалося говорити про діамант 
у присутності гетьмана, насоло-
джуючись від того, що володіє чи-
мось, чого немає у самого геть-
мана – найбагатшої й найвпливо-
вішої людини в державі; від того, 
що у нього є те, чого гетьман праг-
не понад усе на світі, але не може 
отримати.

А ще якось генеральний суддя 
обмовився, що покладе діамант 
до весільного посагу своєї улю-
бленої молодшої доньки…

Потім був той самий донос 
генерального судді на гетьмана, 
страта колишнього друга і батька 
коханої Мотрі, Полтава…

Після страти генерального 
судді Іван Мазепа – як не нама-
гався, як не шукав у всіх кочубе-
євих маєтках – так і не знайшов 
коштовний камінь. Не знайшов, 
бо не там шукав: батько, як і обі-
цяв, віддав його у посаг нарече-
ній. Але віддав не молодятам на 

весіллі, а напередодні особисто 
доньці, яку він змусив присягнути 
на Святому Письмі, що не розка-
же про діамант і не покаже його 
нікому в світі, навіть чоловікові.

Слова, даного батькові, Мо-
тря дотрималася. Весь час вона 
у себе зберігала коштовність. Ані 
чоловік, ані сестра про нього нічо-
го не знали. А коли пішла служити 
до монастиря – це була єдина річ, 
яку взяла із собою, річ, яка нага-
дувала водночас і про страченого 
батька, і про нещасливе дівоче ко-
хання…

Куди ж подівся діамант Ку-
чук-бея? Це загадка, як і те, що ж 
сталося із самою Мотрею. Став-
ши чорницею ніжинського мо-
настиря, вона вже за кілька ро-
ків стала його керівницею. Про-
те, зовсім скоро з нею трапилася 
нове нещастя – ігуменя Меланія 
дуже дивним чином зникла з мо-
настиря. Одного дня вона просто 
не прийшла до храму на ранкову 
службу. В келії її не було, за межі 
монастиря вона не виходила…

Востаннє її бачили напере-
додні ввечері біля монастирсько-
го погреба.

Інша ніжинська легенда 
каже, що все місто наскрізь про-
низане мережею підземних хо-
дів, які пов’язують між собою ко-
лишній замок, окремі церкви та 
обидва монастирі й виходять у 
різних місцях поза містом, десь 
за тогочасними околицями. Це 
було зроблено на випадок напа-
ду кочівників, військової облоги 
міста тощо. До жіночого монасти-
ря ці ходи вели якраз через вели-
кий монастирський цегляний по-
гріб. Ось із тих підземних ходів і 
не повернулася ігуменя Меланія, 
забравши із собою батьків діа-
мант. Вона вирішила припинити 
страждання, котрі приносив цей 
камінь – адже через нього вона 
втратила двох найдорожчих їй 
людей і сама все життя не мала 
щастя через нього. Хотіла вона 
сховати діамант десь у найвідда-
ленішому кутку підземель, і наза-
вжди забути місце, де він лежить. 
Але, на горе, заблукала, й так і не 
повернулася – не змогла знайти 
бодай якісь вихід із ніжинських 
підземних ходів. Тож, кажуть, що 
Мотря-Меланія й досі там блукає. 
Біла срібляста тінь, що тихо ков-
зає стінами підземелля, в одній 
руці тримає свічку, в іншій – ко-
штовний камінь, котрий, зачаро-
вуючи, блищить і переливається 
у свіччиному полум’ї. І душа зни-
клої ігумені заспокоїться лише 
тоді, коли знайде вихід із підзе-
мелля – побачить бодай мале-
сенький промінчик світла вдали-
ні, від якого вона розтане й поне-
сеться на небеса, де її давно че-
кають батько і коханий…

Сергій ЗОЗУЛЯ

Таємниця ніжинської 
ігумені Меланії

Завершилося оцінювання робіт 
учасників за найкраще фото в об-
ластях України. Перше місце у Чер-
нігівській області посіла світлина 
Троїцько-Іллінського монастиря у 
Чернігові. Автор фото – Олександр 
Арендар.

«Вікі любить пам’ятки»: волон-
терський проєкт української час-
тини міжнародного конкурсу фото-
графій пам’яток культури Wiki Loves 
Monuments.

За час конкурсу учасники сфо-
тографували 1453 пам’ятки Чер-
нігівщини, що становить лише 20 
% від загальної кількості об’єктів 
у списку пам’яток області – 6961. 
Цього року конкурсанти заван-
тажили 1159 фотографій 586 
пам’яток (з них 141 вперше заван-
тажено на конкурс). У 2021 році 
фото пам’яток Чернігівської області 
подали на конкурс 29 учасників, а 
всього з 2012 року у номінації взя-
ли участь 317 авторів.

Одним із найвиразніших архі-
тектурних ансамблів України є Тро-
їцько-Іллінський монастир ХІ – 
ХVІІІ ст. в Чернігові. Він складаєть-
ся з двох частин – колишнього Іл-
лінського монастиря ХІ—ХVІІ ст. та 
Троїцького монастиря, побудова-
ного на найвищому плато Болди-
них гір протягом 1677-1780 років, 
об’єднаних ландшафтом та архітек-
турою в єдиний ансамбль.

На фото, яке перемогло в кон-
курсі, зображено Іллінську церкву. 
Її сучасний вигляд – це результат 
перебудов ХVІІ – ХVІІІ століть. Зліва 
від церкви – триярусна дзвіниця, 
споруджена в 1908-1910 рр. Біля 
давньорусього храму розташовані 
також Антонієві печери – пам’ятка 
підземної культової архітектури XI – 
XIX століть. Засновані вони в 1069 
році як печерний християнський мо-
настир князем Святославом Ярос-
лавичем і відомим церковним дія-
чем давньоруської доби – прп. Ан-
тонієм Печерським, який народився 

на Чернігівщині у місті Любечі. Ви-
копані Антонієм та його послідов-
никами в яру Болдиних гір печери 
з часом перетворились на двоярус-
ний великий підземний комплекс. 
У ХІІ ст. біля входу в печери збуду-
вали хрестовокупольну безстовп-
ну, увінчану одним верхом Іллінську 
церкву.

Ці пам’ятки входять до комплек-
су Національного архітектурно-істо-
ричного заповідника «Чернігів ста-
родавній»

  «Чернігів стародавній»

Портрет Мотрі Кочубей 
невідомого художника ХVІІІ ст. 

Виставкова 
діяльність 
у лютому

На початку місяця у примі-
щенні Колегіуму завершила робо-
ту виставка «Архітектурна спад-
щина у творчості Андрія Карна-
беда», яка відкрилася 2 грудня. 
В експозиції було представлено 
світлини та документи, пов’язані 
з його життям та діяльністю, а та-
кож 44 творчі роботи – частина 
творчого доробку Андрія Антоно-
вича як художника, створенi у пе-
ріод з 1946 по 2000 роки, що збе-
рігаються у фондах заповідника 
«Чернігів стародавній».

У лютому завершить роботу 
виставка археологічних дослі-
джень «Торгівельні зв’язки Чер-
нігова за давньоруської доби», 
яка відкрилася 18 лютого 2021 
року у Борисоглібському собо-
рі. На ній представлені предме-
ти торгівлі, знайдені під час до-
сліджень на території міста та в 
найближчій його окрузі. 

Цього року заповіднику ви-
повнюється 55 років. Постано-
вою Ради Міністрів УРСР від 20 
лютого 1967 року було створено 
«Чернігівський державний архі-
тектурно-історичний заповідник» 
на правах філіалу Державного 
архітектурно-історичного запо-
відника «Софіївський музей». З 
нагоди цієї дати намічено про-
вести низку заходів і, зокрема, 
буде представлено фотовистав-
ку пам’яток заповідника та його 
діяльність.

Протягом року у заповіднику 
будуть представлені різноманіт-
ні виставки, як його з його фон-
дових збірок, так і з інших му-
зейних установ України, а також 
чернігівських художників та фо-
томайстрів.

У заповіднику (Колегіум, на Валу) 
4 лютого відкрилася виставка «Різь-
бярський дивосвіт Чернігівщини». 
До 30-річчя діяльності обласний осе-
редок Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України під-
готував цей звіт провідних сучасних 
чернігівських різьбярів.

Різьбярська школа на Чернігів-
щині має три провідні центри, це — 
Новгород-Сіверський, Чернігів та 
Ніжин. Всі майстри є лауреатами чис-
ленних обласних, всеукраїнських та 
міжнародних виставок. Їх твори ре-
гулярно поповнюють музейні та при-
ватні колекції. Багато митців відзна-
чені почесним званням – майстра 
народної творчості України. Черні-
гівське різьбярство визначається як 
провідне в східній Україні.

Слід виділити твори новгород-сі-
верської різьбярської школи. Її за-
сновником є заслужений майстер 
народної творчості України Анато-
лій Колошин. До цього потужного 
осередку також належать заслуже-
ні майстри: Анатолій Іваньков, Ві-
ктор Ворожбит, Андрій Колошин. 
Завдяки діяльності обласного осе-
редку цей колектив пережив лихоліт-
тя 1990-х рр. зі знищенням більшості 
українських промислів, але й продо-
вжив плідно працювати. Серед мит-
ців більш молодого віку слід визначи-
ти майстрів з ложкарства Олексан-
дра Хавлука та Романа Чорного.

Чернігівська школа представле-
на на виставці в першу чергу робо-
тами Андрія Каменецького, заслу-
женого майстра народної творчості 
України, лауреата численних премій 
та урядових відзнак. Його могутні ду-
бові скрині, столи, меблі з викорис-
танням чернігівського давньорусь-
кого різьблення не мають аналогів. 
Серед чернігівських майстрів усла-

вились імена Олексія Трохимченка, 
Валентина Насенка, Олександра Сі-
роштана, Дмитра Лисака.

Ніжинський осередок різьбяр-
ства представлений творами Сергія 
Святного, Григорія Василенка та 
Олександра Панченка. Провідний 
майстер з виготовлення дерев’яної 
іграшки Сергій Святний є визнаним 
авторитетом в Україні в цій галузі.

Художнє різьблення по дереву 
широко використовується насам-
перед як декоративна прикраса на 
скринях, столах, мисниках, полицях, 
лавах, сундуках, декоративних таре-
лях, ліжках, барильцях, ложках, на 
деталях житлової архітектури – сво-
локах, лицьовій стороні дверей, во-
ротах, наличниках вікон і дверей 
тощо.

Окремо слід виділити як напря-
мок традиційні розкішні чернігівські 
скрині, виконані в техніці «сухої різь-
би», шкатулки. Першість тут належить 
безумовно новгород-сіверським 
майстрам – Анатолію і Андрію Ко-
лошиним, Анатолію Іванькову та Ві-
ктору Ворожбиту.

Великі, до 70 см в діаметрі, різь-
блені тарелі вміщують в собі все ба-
гатство різьбярського надбання. 

Виставка «Різьбярський дивосвіт 
Чернігівщини»

«Вікі любить пам’ятки»: 
найкраще фото Чернігівщини
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Цитати з творів 
письменників  
Поль Гімар (1921 – 2004), французь-

кий письменник, доволі популярний у 
Франції кілька десятиліть тому, деякі його 
романи й повісті екранізовано.

Персонажу цієї повісті «Гаврська ву-
лиця» – 30 років. Він ще не знає, що поді-
бні думки бувають і у 50.

«Що може бути похмурішим за кар-
тину, коли, замовивши хороший обід, за 
столом сидять чоловік і жінка, яких уже 
ніщо не з'єднує.»

«У мене» – ці двоє слів раптом відкри-
ли мені очі. Справді, ми жодного разу, на-
скільки мені пригадується, не сказали «у 
нас». Ночували або в неї, або в мене, див-
лячись за настроєм, і справа не тільки 
в словах. Навіть у хвилини найпалкішої 
близькості хтось із нас двох був гостем. 
А, на мій погляд, тридцять років – це та-
кий вік, коли людина втомлюється кочу-
вати від однієї любовної стоянки до іншої 
і їй хочеться мати одну зубну щітку. Бро-
дяжництво – заняття для молодості.»

«Протягом п'ятдесяти років тітонька 
Жанна їла лише перестиглі груші. «Поки 
вони зовсім не зіпсувалися». Але поки 
вона вишукувала підозрілий плід, підгни-
вали прекрасні, без жодної цятки інші 
груші, і їй так і не вдалося надолужити 
втрачене. На смертному одрі вона зрозу-
міла, що все життя перебивалася пере-
зрілими грушами і черствим хлібом тільки 
тому, що в двадцять років у неї не виста-
чило духу викинути в помийне відро гни-
лий плід і висохлу кірку.

Я не хочу чекати, поки моє життя пе-
резріє, а почуття зачерствіють».

«Хто пояснить мені, що таке «домашнє 
вогнище» і як ним користуватися? Коли ж 
я знайду ту єдину жінку, яка розділить зі 
мною постіль? Я заздрю тим, хто, з моєї 
вини (Примітка: герой повісті працює ди-
зайнером оселі), увірує в те, що достат-
ньо обставити будинок комбінованими 
меблями, і він стане домом щастя.»

«Який чудовий подарунок для чолові-
ка – позбавити його при розриві від будь-
якої непристойності. Мені не довелося ні 
пояснюватись, ні виправдовуватися… 
Ми не порвали, ми просто розлучилися, 
– перша ознака того, що не було справж-
нього злиття. Ми тільки жили пліч-о-пліч.»

«Я знаю, як розвивається смертельна 
хвороба пам'яті – картина приблизно та 
сама, що й при паралічі тіла. Потроху спо-
гад втрачає жвавість і починає холонути.»

З роману «Іронія долі»:
«В нашому віці доводжиться обира-

ти між гарною памяттю і чистою сові-
стю, і обидві вони сумісні лише при пев-
ній долі нещирості. Але з двох можливос-
тей краще вже обирати чисту совість, 
навіть якщо для цього потрібно дещо 
призабути», 

* * * 
Агата Крісті (1890 – 1976) – англій-

ська письменниця, яку називають «коро-
левою детективу». Написала й видала де-
сятки захоплюючих детективних книг. які 
перекладають і читають по всьому світу. 

З роману «Гра дзеркал»:
ВОНА: 
«Жінкам набагато важче живеться 

на світі, ніж чоловікам. Вони вразливіші. 
Вони народжують дітей і приділяють їм 
дуже, дуже багато уваги. Коли вони втра-
чають свою красу, чоловіки перестають їх 
любити. Вони їх зраджують, кидають і від-
тручують убік. Я не звинувачую чоловіків. 
Я сама б так робила на їхньому місці.»

«Ти кажеш я жорстока? Це світ жор-
стокий!»

ВІН: 
«Кожна жінка має право припустити-

ся однієї помилки, коли вона бере шлюб 
– і чим швидше вона її виправить, тим 
ліпше.» 

«Я ніколи не зроблю жінку своєю ко-
ханкою, хіба що не зможу домогтися її 
прихильності в жоден інший спосіб.»

Євген Павлович Гребінка на-
родився 2 лютого 1812 року на 
Полтавщині, на хуторі Убіжище Пи-
рятинського повіту в родині від-
ставного штаб-ротмістра Павла 
Івановича Гребінки та його дружи-
ни Надії Іванівни (у дівоцтві Чай-
ковської). 

Про дитячі роки майбутнього 
письменника так пише його біо-
граф М. Михайлов: «Раннє дитин-
ство Євгена Павловича йшло під 
домашньою покрівлею. Вражен-
ня дитячих років, проведених по-
серед патріархального сільського 
побуту, посеред прекрасної при-
роди, в зближенні з народом, ба-
гатим самородною поезією, від-
бились на багатьох творах Гребін-
ки. Імовірно, не одна із народних 
билин, не один із переказів, попе-
реказуваних ним потім, були по-
чуті ним дома, і змушували силь-
ніше битися його дитяче серце… 
Родинні спогади указують як на 
перше джерело, яке живило жва-
ве уявлення дитини, на розпові-
ді няні Євгенової. Безпосередньо 
за цією першою вихователькою 
Євгена слід назвати домашнього 
учителя, який підготовляв хлоп-
ця до майбутнього громадського 
життя. Учитель цей був Павло Іва-
нович Гуслистий». 

Отже, початкову освіту хло-
пець здобув вдома, а в 1825 році 
вступив до одного з найкращих 
осередків освіти в Україні з 9-річ-
ним терміном навчання – Ніжин-
ської гімназії вищих наук (на фото) 
. Цей навчальний заклад універ-
ситетського типу з особливими 
правами та привілеями був від-
критий у 1820 році; його першим 
директором став Василь Григоро-
вич Кукольник, а попечителем – 
князь Олександр Кушелєв-Безбо-
родько.

Саме під час навчання в Ні-
жинській гімназії вищих наук (нині 
– університет ім. М. Гоголя) Євген 
Гребінка робить перші кроки на лі-
тературній ниві, написавши низку 
ліричних поезій і байок. Більшість 
із цих творів, на жаль, не збере-

глася. Разом з товаришами-гім-
назистами створював студент-
ську бібліотеку, видавав рукопис-
ні журнали «Аматузія» та «Пафія».

У 1831 році після закінчення 
гімназії Євген Гребінка поверта-
ється на батьківський хутір і почи-
нає активно працювати над збір-
кою байок «Малоросійські при-
казки» (вийшла окремим видан-
ням у 1834 році).

У 1834 році він переїжджає до 
Петербурга, де дістає посаду чи-
новника Комісії духовних училищ, 
а згодом починає працювати на 
педагогічній ниві, викладаючи ро-
сійську словесність у військово-
навчальних закладах. 

Перебуваючи в Петербурзі, 
Гребінка намагається всіляко під-
тримувати зв’язки зі своїми зем-
ляками та сумує за рідними місця-
ми: «Тело мое, – пише він у листі до 
батьків від 16 червня 1834 року, 
– в столице, а душа далеко в род-
ной степи, под соломенною кров-
лею маленького домика, в тихом 
Убежище». 

У цей період митець починає 
відвідувати літературні салони, де 
зустрічається з багатьма літерато-
рами, художниками, громадськи-
ми діячами, як-от І. Крилов, В. Бє-
лінський, М. Некрасов, І. Тургенєв, 
М. Глінка, В. Жуковський, К. Брюл-
лов та ін. У 1835 році Іван Сошен-
ко знайомить Гребінку з Тарасом 
Григоровичем Шевченком; відто-
ді Євген Павлович підтримує Шев-
ченка матеріально, а згодом бере 
участь у викупі поета з кріпацтва. 
За підтримки митця також був під-

готовлений до друку та виданий 
«Кобзар» (1840) Тараса Шевчен-
ка. Шевченко намалював відомий 
портрет Гребінки, а в червні 1843 
року гостював у нього в маєтку.

У 1841 році справжньою по-
дією для української літератури 
стало видання Євгеном Гребін-
кою альманаху «Ластівка» (1841), 
де були надруковані твори Тараса 
Шевченка, Івана Котляревсько-
го, Григорія Квітки-Основ’яненка, 
Левка Боровиковського, Віктора 
Забіли й самого Євгена Гребінки.

В Петербурзі Гребінка також 
опублікував збірку «Малороссий-
ские приказки» (1834 р., 2-ге ви-
дання – 1836), створив гурток 
української літературно-мистець-
кої інтелігенції. Друкувався в ро-
сійській періодиці («Современ-
ник», «Отечественные записки», 
«Библиотека для чтения» та ін.). 

Гребінка опублікував 
«Рассказы пирятинца» (1837), іс-
торичну повість «Ніжинський пол-
ковник Золотаренко» (1842), ро-
ман «Чайковський» (1843), ро-
мантичну поему «Богдан» (1843), 
низку переспівів українських на-
родних пісень, ліричних віршів 
українською і російською мовами; 
деякі з них стали популярними піс-
нями та романсами: «Українська 
мелодія» («Ні, мамо, не можна не-
люба любити»), «Песня» («Помню, я 
еще молодушкой была»). 

У 1842 р. письменник відві-
дав село Рудка. Там був написа-
ний найбільш відомий романс 
«Чёрные очи», який письменник 
присвятив своїй коханій – Марії 
Василівні Ростенберг. 

Проте увійшов в історію Гре-
бінка як найвидатніший україн-
ський байкар I половини XIX ст. 
Місцем дії його байок є Україна, 
вона вгадується не лише за пей-
зажем, але й за колоритом харак-
терів («Цап», «Пшениця», «Школяр 
Денис», «Ячмінь»).

У 1844 р. Євген Павлович 
одружився з Марією Василівною 
Ростенберг. У шлюбі народилась 
донька Надія (в заміжжі Базилев-
ська).

Помер письменник від тубер-
кульозу 15 грудня 1848 р. у Санкт-
Петербурзі. Його прах перевезли і 
поховали на батьківщині – біля ху-
тора Убіжище.

«Очі чорнії» і «Чорні очі»
Не так багато в поетичній, пі-

сенній спадщині таких популярних 
пісень, як «Очи черные». Її назива-
ють то російським, то циганським 
романсом. Називають «народною 
піснею», що, можливо, вища оцін-
ка для геніальних творів. Але у піс-
ні є конкретні автори. Якщо авто-
ра тексту ще називають – Євген 
Гребінка, то автора музики – зна-
чно рідше, це німецький компози-
тор Флоріан Герман. 

Але саме зі словами трапив-
ся цілий детектив. Почати з того, 
що вірш називається не «Очи 
черные», а «Черные очи». Вірш Гре-
бінки має всього три строфи, по-
дані нижче. Але пісня так полюби-
лася, що на цю ж мелодію почали 
з̀ являтися все нові куплети. Прав-
да, не забували і канонічні строфи 
Гребінки, просто до них «доточува-
ли» нові. Скажімо, такі романтичні:
«Скатерть белая залита вином,
спят цыгане все непробудным 

сном».
Пісня полетіла по країнах і 

континентах. Хто тільки не співав 
її! Знаменитий Федір Шаляпін, зір-
ки естради Лоліта Торрес (Арген-
тина), Сара Монтьєл (Іспанія), Луї 
Армстронг (США), Мірей Матьє 
(Франція). 

Євген ГРЕБІНКА

Черные очи

Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
Знать, увидел вас я в недобрый 

час.

Ох, не даром вы глубины темней!
Вижу траур в вас по душе моей,
Вижу пламя в вас я победное:
Сожжено на нем сердце бедное.

Но не грустен я, не печален я,
Утешительна мне судьба моя:
Все, что лучшего в жизни Бог дал 

нам,
В жертву отдал я огневым глазам.

8 лютого, в день 200 річчя з 
дня народження видатного укра-
їнського етнографа, фольклорис-
та та члена Кирило-Мефодіївсько-
го товариства Опанаса Марковича 
(1822 – 1867), за ініціативи облас-
ного об’єднання Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка, за участі Департаменту 
культури і туризму, національнос-
тей та релігій обласної держадмі-
ністрації, Управління культури та 
туризму міської ради та громад-
ськості на Болдиній горі Чернігова, 
біля могили Марковича, відбувся 
пам’ятний захід на його честь. 

Заупокійну літію відправив 
протоієрей Роман Кіник, секре-
тар Чернігівської єпархії Право-
славної Церкви України, настоя-
тель храму святої великомучениці 
Катерини. Потім просвітяни, спів-
робітники Національного архітек-
турно-історичного заповідника 
«Чернігів стародавній», обласно-
го історичного музею імені Василя 
Тарновського, літературно-мемо-
ріального музею-заповідника Ми-

хайла Коцюбинського, представ-
ники органів державної влади, 
місцевого самоврядування та гро-
мадськості поклали квіти до моги-
ли Опанаса Марковича.

Андрій Глухенький, завіду-
вач відділу заповідника «Черні-
гів стародавній», голова місько-
го об’єднання «Просвіти», у своє-
му виступі згадав основні сторін-

ки біографії Опанаса Марковича. 
Зазначив, зокрема, що за його 
безпосередньої участі у Черніго-
ві протягом 1860 – 1866 рр. діяло 
«Товариство, кохаюче рідну мову» 
– аматорський театр, який давав 
вистави рідною українською мо-
вою. Глухенький закликав гро-
мадськість найближчим часом 
впорядкувати могилу видатного 

українця та у майбутньому відно-
вити історичний надгробок з пра-
вославним хрестом, що був вста-
новлений українськими патріо-
тами у 1899 р. на могилі Опанаса 
Марковича і який знищила радян-
ська комуністична влада. 

Представник Українського ін-
ституту національної пам'яті в об-
ласті Сергій Бутко повідомив, що 
у цей день Опанаса Марковича 
вшановують і на його рідній Пол-
тавщині, та наголосив на необхід-
ності всеукраїнського пошануван-
ня видатних українців. 

Людмила Зіневич, кандидатка 
філологічних наук, директорка Чер-
нігівської міської централізованої 
бібліотечної системи, виступила з 
пропозицією ініціювати переви-
дання творів Опанаса Марковича. 

Завершився захід патріотич-
ними віршами просвітянина Ста-
ніслава Журавля у його читанні та 
урочистим виконанням присутніми 
Державного Гімну України.

Фото Олександра Дульцева

У Чернігові вшанували Опанаса Марковича

Євген Гребінка, 
поет, байкар, прозаїк
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У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

«Час минає!» – звикли 
ви казати. Час стоїть – ми-
наєте ви. (Талмуд).

Існує три різновиди лю-
дей: ті, що бачать, ті, що ба-
чать коли їм показують, та 
ті, що нічого не бачать. (Ле-
онардо да Вінчі). 

В метричних свідо-
цтвах пишуть, де людина 
народилась, коли, і не пи-
шуть, для чого народилася. 
(Моісей Сафір).

Люди поділяються на 
праведників, які вважають 
себе грішниками, та грішни-
ків, які вважають себе пра-
ведниками. (Блез Паскаль).

Було колись...
Цікаве 

про Агату Крісті
«Королева детективу», 

так по праву називають ан-
глійську письменницю Ага-
ту Крісті (1890 – 1976). Її 
ім`я від народження – Ага-
та Мері Кларисса Міллер. А 
в літературі ми знаємо її за 
прізвищем її першого чоло-
віка. 

Вона написала без-
ліч чудових детективних іс-
торій. Ці книги перевида-
ються, екранізуються і чи-
таються по всьому світу. 
Агата Крісті є найбільш пе-
рекладним письменником 
детективної прози у світі і 
тетім загалом, після пере-
кладів Біблії і Шекспіра, 
– її книги перекладені на 
більш ніж 100 мов, видані 
величезними тиражами ан-
глійською і в перекладі. 

А під псевдонімом Мері 
Вестмакотт майже 20 років 
Агата Крісті писала і вида-
вала соціально-психологіч-
ні романи. 

Куточок 
гумору

– Їздили вчора на екс-
курсію на хлібозавод, тепер 
не їм хліб. Сьогодні були на 
м’ясокомбінаті, тепер не їм 
м’ясо. Завтра екскурсія на 
лікеро-горілочний. Я не їду.

☺ ☺ ☺
Ніколи не смійся із зло-

дія, що їде на велосипеді. 
Це може бути твій велоси-
пед.

☺ ☺ ☺
У маршрутці:
– Чоловіче, заберіть 

свою собаку, а то мені бло-
хи скачуть!

– Тузик, відійди, не ба-
чиш – в жінки блохи.

☺ ☺ ☺
Якщо Ви говорите жін-

ці, що вона виглядає «на всі 
сто», уточнюйте: на сто від-
сотків; на сто років; на сто 
кілограмів; на сто гривень?

☺ ☺ ☺
Чоловік збирається на 

роботу, каже дружині:
– Почистила мій під-

жак?
– Так. І штани теж.
– А черевики?
– А що – у тебе і там є 

кишені?

Корисні порадиКорисні поради

 Згідно з документами, найменшим конем був же-
ребець Літтл Пампкін, з ферми міні-коней «Делла Терра», 
США. На 30 листопада 1975 його зріст становив 35,5 см, 
а вага – 9 кг.

 Фламінго живуть довго: до 80 років.
 Щур може впасти з п’ятиповерхової будівлі без 

жодних ушкоджень.

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-

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). 

Щоб позбутися неприємного запаху в квартирі, 
концентрат ванілі розчиніть у воді і поставте посуд з роз-
чином у гарячу духовку.

Якщо поставили жирну пляму на шпалери, швидше 
натріть її крейдою, залиште на деякий час, а потім про-
тріть вологою тканиною.

Щоб швидко очистити блендер, налийте в нього те-
плу воду, додайте крапельку миючого засобу і увімкніть 
на короткий час.

Æàðòîìà i âñåðéîç
Є люди які думають. А є люди, яким здається, що вони 

думають. (NN).
Є люди, які набагато чемніше відмовляються, ніж інші 

вміють погоджуватися. (Жан де Лабрюйєр).
А що я можу зробити один, якщо таких, як я, – мільйо-

ни? (Аркадій Давидович).
Скорочення «і т. д.» натякає, що ви знаєте більше, ніж 

насправді. (Леонард Луїс Левінсон). 
Їй подобалися тільки непитущі, а вона подобалася 

тільки п’яним. (Костянтин Меліхан).
Їй усе ще тридцять п’ять років, відтоді, як виповнило-

ся сорок. (Оскар Уайльд).
Сьогодні він лестив тому, кого паплюжив учора, не 

любив повторюватися. (Еміль Кроткий).

Неправильно Правильно

Це так не пройде Це так не мине

Ціленаправлено Цілеспрямовано

Час іде Час минає

Через годину прийду За годину прийду

Через якийсь час Згодом, за якийсь час

Чествували ювіляра Вшановували ювіляра

«Арахіс – горіх». Насправ-
ді він належить до родини бо-
бових. А мигдаль, фісташки 
належать до насіння. Їх також 
марно зараховувати до горі-
хів. 

«Свині люблять бруд». 
Свиня – одна з найчистіших 
тварин у світі. Бруд вони лю-
блять задля охолодження: в 
цих тварин немає потових за-
лоз.

«Випічка не підніметься, 
якщо біля неї шуміти». Та хоч 
в барабан стукайте чи на кон-
церт рок-групи її віднесіть, це 
ніяк не вплине на хімічні про-
цеси, які у ній відбуваються.

«Молоко – найкраща їжа 
для кішок». Насправді коти 
не дуже полюбляють лактозу 
й від частого її споживання у 
них може виникнути розлад 
шлунку.

«Балони для пірнання на-
повнені киснем». Насправді 
вони наповнені повітрям, а 
не чистим киснем. На глибині 
понад 6 метрів чистий кисень 
шкідливий для людини.

Все, сказане вище, – це 
вигадки, у які чомусь чимало 
людей вірять. 

А наступні тверджен-
ня правдиві, хоч дехто думає 
інакше. 

Білизна античних статуй в 
наш час – лиш пережиток ми-
нулих епох: колись вони були 
кольоровими, та з плином 
часу фарба змилася.

Мед не має терміну при-
датності, а може зберігатися 
сотні років.

Спагеті не вигадали в Іта-
лії. Їх батьківщина – Японія.

З яєць, які ми купуємо в 
магазині, курчата не вилу-
пляться.

Банани ростуть не на 
деревах. Бананове дере-
во – це насправді висока 
трава.

Факти, але також і вигадки, у які чомусь вірять 

Дружина виставила 
на аукціон свого чоловіка
У Новій Зеландії Лінда Макалістеру вистави-

ла чоловіка Джона на онлайн-аукціон, бо той за-
мість проведення часу з сім'єю вирушив на рибо-
ловлю. Подружжя має двох синів, які знаходили-
ся на канікулах і сподівалися, що отримають до-
даткову увагу від батька. Однак, чоловік вирішив 
поїхати на риболовлю. Джон часто проводить час 
таким чином, але цього разу терпінню дружини 
прийшов край.

«Продам чоловіка. Ріст 184 сантиметри, вік 
37 років, фермер. Любить полювання та рибо-
ловлю. У нього було кілька попередніх власників, 
але він залишається вірним, якщо його нагоду-
ють та напоять. Може хвилюватися у нових умо-
вах, але вміє заспокоїтися самостійно. Легкий в 
управлінні. Обміну та поверненню не підлягає», 
зазначила жінка в оголошенні.

Коли чоловік про це дізнався, почав слідку-
вати за аукціоном, бо думав, що заслуговує на 
серйозну суму. У підсумку найвищою пропози-
цією виявилися 100 новозеландських доларів 
(близько 1,8 тис грн). Може, дали б і більше, але 
невдовзі оголошення видалили через порушення 
правил сайту.

У Франції картина, 
яку вважали дешевою копією, 

виявилася шедевром
Здавалося б, історії про старовинні шедеври, 

що валялися на горищах, у підвалах, шафах, по-
винні бути забуті – все знайдено, описано, про-
дано. Останнім здавався недавній випадок, коли 
картина знаменитого флорентійського майстра 
Чимабуе, який вважається попередником май-
стрів раннього Відродження, висіла в коридорі 
біля кухні літньої француженки і з'явилася на арт-
ринку лише тому, що родичі відправили жінку до 
будинку престарілих і запросили оцінювача, щоб 
він розібрався, що можна продати, а що просто 
викинути. У результаті картину було продано на 
аукціоні за 24 млн євро.

Проте виявилося, що і це ще не все. Карти-
ну відомого живописця раннього німецького Від-
родження Бернхарда Штригеля було знайдено 
у Франції, коли аукціонний будинок Artpaugee 
отримав замовлення на інвентаризацію спадщи-
ни. «Янгол-туроносець у жовтій туніці», якого піс-
ля датували 1520-м роком, був знайдений у купі 
інших картин у такому відмінному стані, що влас-
ники вважали це копією. Картину на аукціоні не-
щодавно продали за €2,8 млн.

У Британії водій понад 
70 років їздив без прав
У місті Булвелл у графстві Ноттінгем по-

ліцейські зупинили машину, і виявилося, що 
водій їздить без прав ось уже понад 70 ро-
ків. Він народився в 1938 році і водив маши-
ну без прав і страховки з 12-ти років. За цей 
час його жодного разу не зупиняла поліція. 
«На щастя, він жодного разу не потрапляв у 
нещасні випадки, через нього ніхто не отри-
мував травми, і він ніколи не завдавав фі-
нансових збитків, врізаючись у когось», за-
явили в місцевому відділенні поліції. Також 
зазначили, що водій «погано чув, його ре-
акція була загальмованою, і він ледве сто-
яв на ногах», а тому перебувати за кермом 
йому було небезпечно, навіть якби у нього 
були всі необхідні документи. У коментарях 
до цього запису користувачі соцмережі за-
кликали поліцію все ж бути поблажливим 
до 84-річного чоловік, враховувати його вік.

Чоловік два роки шукав 
паспорт, який забув 

у своєму сканері 
Каллум Найт з Нової Зеландії два роки 

тому втратив свій паспорт. Обшукав усі міс-
ця, де міг бути паспорт. Вирішив, що доку-
мент втрачено на вулиці, тому користував-
ся електронною копією паспорта.

Через два роки Каллуму знадобився 
сканер. Чоловік відкрив пристрій і з поди-
вом виявив, що там знаходиться його пас-
порт. Зрозумів, що просто забув дістати до-
кумент зі сканера. Він не міг і подумати, що 
паспорт був у такому очевидному місці.

Каллум поділився цією історією в 
Twitter. Незабаром після цього інші корис-
тувачі почали перевіряти свої сканери та 
знаходити там втрачені документи. 

У шведській компанії 
ворони збирають недопалки 

на вулицях
Це в містечку Сьодертале непода-

лік Стокгольма. В рамках проекту Corvid 
Cleaning, спрямованого на скорочення ви-
трат на відходи, ворон навчають, даючи їм 
трохи їжі щоразу, коли вони кладуть недо-
палок у відро для сміття. 

Щороку на вулиці міст Швеції викида-
ється понад мільярд недопалків, або близь-
ко 62% усіх відходів. Назване місто витра-
чає 20 мільйонів шведських крон на рік 
на прибирання вулиць (понад 1,9 мільйо-
на євро). Завдяки новому методу, вартість 
прибирання недопалків з вулиці може бути 
знижена як мінімум на 75 відсотків.

Пілотний проект запускається в місті, 
після чого, у разі успіху, він має стартувати 
у Стокгольмі та інших містах.

Дослідження показують, що новокале-
донські ворони, що належать до сімейства 
Corvidae, вважаються найрозумнішими.

Томас Тернстрем, представник муніци-
палітету Седертале, сказав: «Виходить, ми 
можемо навчити ворон збирати недопал-
ки, але не можемо навчити людей не кида-
ти їх на землю».

Все порівняльне. Сучасний океанський лайнер 
і на його тлі – фото знаменитого «Титаніка», 

величезного корабля, як на свій час. «Титанік» 
згинув у квітні 1912 року, затонувши в Північній 

Атлантиці, у перший же свій рейс з Англії до США. 


