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Організація Об`єднаних Націй
рішуче засудила агресію
Російської Федерації проти України

Росія напала на Україну
Агресивний і шовіністичний
«привід» для війни, оголошений Путіним: в Україні погана влада і поганий лад, і ми йдемо це змінити. Нормально? Йти на чужу землю, щось
«змінювати»? Таке «нормальне»
лише для ненормальної Росії, століттями хворої на шовінізм і агресію. Адже там чомусь вважають
чужі землі і країни «своїми». Чому?
Тому, що це поки що терпить світ?
Своєрідною прелюдією до повномасштабної війни стало визнання Росією так званих ДНР і ЛНР, Донецької і Луганської «народних республік», в якості
«незалежних держав». Указ про це президент Росії Путін підписав 21 лютого.
Перед цим аналогічне рішення про визнання ухвалила Державна Дума Росії,
нижня палата парламенту, і передала цю
ухвалу на затвердження президентом.
Причому, ці псевдодержави визнані
навіть не в тих межах, які вони контролюють за допомогою тої таки Росії, не на
окупованій території, яка становить меншу частину Донбасу, а повністю на територіях Донецької і Луганської областей.
Саме такі території ці ДНР і ЛНР називають «своїми».
Ці утворення сепаратисти створили
влітку 2014 року, на самому початку заколоту, при прямій військовій підтримці Росії, що ввела на Донбас, на територію Української держави свої війська і
розв`язала війну на нашій землі.

24 лютого
24 лютого о 5 ранку Росія напала на
Україну під приводом «захисту людей від
геноциду київського режиму». Відбулось
збройне вторгнення військ Російської
Федерації по всіх напрямах, включаючи
ділянку кордону з республікою Білорусь
та адмінмежу з АР Крим. По Україні почалися обстріли і бомбардування.
04:55. Путін – про війну проти України: «Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції
(щодо захисту Донбасу – ред.). Її мета –
захист людей, які протягом восьми років
зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму... Вся відповідальність за
можливе кровопролиття буде повністю
на совісті українського режиму».
Війська РФ атакували українські кордони з Росії і Білорусі. Наступ зачепив Луганську, Сумську, Харківську, Чернігівську та Житомирську області. Також з району окупованого Криму.
08:14. В УКРАЇНІ ВВЕЛИ ВОЄННИЙ
СТАН. Одразу з початком нападу Росії
президент України Володимир Зеленський ввів воєнний стан. Верховна Рада
затвердила це рішення президента.
09:48. Офіс президента вийшов на
брифінг. «Президент Зеленський практично постійно знаходиться на зв'язку з
лідерами країн – наших партнерів. Практично весь світ вважає, що це віроломний напад Збройних сил Російської Федерації, який буде мати великі юридичні
наслідки».
11:47. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

Ціна 8 гривень

Такої одностайності у рішеннях Генасамблеї ООН стосовно
триваючих збройних конфліктів у світі, напевно, не було ще ніколи.
А тим більше – із такими жорсткими формулюваннями у рішенні.
141 держава підтримала і лише 5 висловилися проти резолюції ГА ООН з вимогами до РФ стосовно припинення агресії
проти України. «Проти» проголосував сам Кремль, його васал,
самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, сирійська
диктатура на чолі з нерукоподаваним у світі Башаром Асадом,
тоталітарна КНДР та одна з найбідніших держав у світі Еритрея.
Інші цікавинки: «за» засудження проголосувала проросійська
Сербія (це має історичні корені). Кілька залежних від РФ держав, як-от Венесуела, не прийшли до зали.
Резолюція вимагає від Росії не просто припинити напад. Вирішення конфлікту має включати також деокупацію Криму та
Донбасу, каже документ.
«Європейська правда» публікує коментований переклад
цього документа українською, скоротивши лише громіздкі юридичні формулювання без втрати змісту та пояснивши деякі моменти, що потребують особливої уваги або ж пояснень. Коментарі далі у тексті виділені жирним курсивом.

Агресія проти України

12:00. Зупинено противника у Чернігівській області. Важкі бої ведуться
на Харківському напрямку та на Донбасі. Складна ситуація на Херсонському напрямку.
13:10. З'явились перші фото російських полонених.
13:41. НАТО підтвердив, що вважає
російську агресію неспровокованою та
безпідставною, а також що вона є грубим порушенням міжнародного права,
включно із Хартією ООН, Гельсинським
заключним актом тощо. Висунули звинувачення також до Білорусі.
15:39. У Вугледарі на Донеччині снаряди окупантів попали в місцеву лікарню
– вбито 4 і поранено 10 цивільних. Шестеро з десяти поранених – медики.
19:20. Окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Стан
укриття над зруйнованим блоком та сховища ядерних відходів невідомий.
20:00. Людний протест проти війни
на Пушкінській площі в Москві, в межах
одного кілометра від Кремля, та в СанктПетербурзі.
20:09. В усіх областях створюють військові адміністрації. Такий указ підписав
Зеленський.
21:12. У Європі і США тривають протести проти російського нападу на Україну.
22:23. Українці долучаються до територіальної оборони. У столиці почали масово озброювати добровольців.
23:21. Українським чоловікам 18 –
60 років не дозволятимуть виїхати за
межі країни. Така норма діятиме на період воєнного стану.

25 лютого
Президент Володимир Зеленський
підписав Указ про загальну мобілізацію.
Орієнтовні втрати росіян станом на
03:00 25.02: літаки – 7, гелікоптери – 6,
танки – більше 30, ББМ – 130. Втрати
особового складу – орієнтовно 800 осіб.
Метро Києва працює в режимі перевезень і як укриття – на станції спустилися багато людей.
ЗСУ зупинила наступ ворога на Чернігівщині: знищено 20 танків, до 15 одиниць техніки.
У Чернігові загорілася будівля СБУ

– у неї втрапило два снаряди. Також
внаслідок обстрілів у місті пошкоджені
водонасосна станція та лінія електропередач.
Польща закриває повітряний простір
для російських авіакомпаній. Чехія сьогодні з опівночі заборонить роботу всіх
російських авіаперевізників на своїй територі. Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси. Жодна російська група не буде
допущена на конкурс пісні Євробачення у 2022 році. Мобільні оператори багатьох країн скасували оплату за телефонні дзвінки до України. Європейський
Союз погодився заморозити активи президента Росії Путіна і міністра закордонних справ Лаврова.

26 лютого
Над Київщиною наші військові збили російський літак ІЛ-76 з ворожим десантом. «Це помста за Луганськ 2014»,
головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Українські збройні сили під час тривалих нічних боїв захистили Київську
ГЕС.
Білий дім опублікував рішення
про зброю для України та допомогу
$600 млн.
Нідерланди надсилають Україні безоплатно 200 ракет Stinger американського виробництва. Це ракета класу
«земля-повітря» для запуску з портативних комплексів, з інфрачервоним наведенням. Її завданням – збивати ворожі
гелікоптери та літаки. Ракети довжиною
1,5 метра і вагою понад 16 кілограмів
мають понадзвукову швидкість, 2400
кілометрів на годину, та є ефективними
для ураження цілей у радіусі до 5 кілометрів.
Українська влада просить Міжнародний «Червоний хрест» вивезти тисячі тіл
російських окупантів до Росії, а російська влада не повідомляє своїм громадянам про людські втрати у війні проти
України.
Вдень 26 лютого українські війська
підірвали залізничні вузли, що зв'язують
українську залізницю з російськими,
щоб заблокувати можливість доставки
техніки та особового складу армії РФ.

Генеральна Асамблея ООН,
Знову підтверджуючи першорядну важливість Статуту ООН
у просуванні верховенства права між націями;
Нагадуючи про зобов'язання всіх держав згідно зі статтею
2 Статуту Організації Об'єднаних Націй утримуватися від погрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави або в будьякий інший спосіб, який не відповідає цілям ООН, та вирішувати
свої міжнародні спори мирними засобами;
Цей пункт нагадує, що Росія порушила базову норму Статуту ООН.
Нагадуючи також про зобов'язання за всіх членів ООН сумлінно виконувати зобов'язання, взяті ними на себе відповідно
до Статуту;
Беручи до уваги, що відсутність одностайності її постійних
членів на 8979-му засіданні Ради Безпеки ООН унеможливила
виконати її головну відповідальність щодо підтримання міжнародного миру та безпеки;
Йдеться про те, що Росія вчергове зловжила своїми правами Постійного члена РБ та заветувала рішення, яке стосується її агресії проти України.
Нагадуючи Декларацію про принципи міжнародного права
щодо дружніх відносин(…) і підтверджуючи принципи, що територія держави не може бути об'єктом заволодіння іншою державою внаслідок погрози силою або її застосування, а також
будь-яка спроба порушення національної єдності та територіальної цілісності держави чи країни або її політичної незалежності несумісна з цілями та принципами Статуту;
Нагадуючи резолюцію від 1974 року, яка визначає агресію
як використання збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої
держави(…);
Беручи до уваги важливість підтримання та зміцнення міжнародного миру (…);
Нагадуючи про Заключний гельсінський акт та Будапештський меморандум;
Засуджуючи оголошення Російською Федерацією від 24 лютого 2022 року про проведення «спеціальної військової операції» в Україні;
Путінську назву війни взяли в лапки – показник того, що
ООН її не сприймає.
Знову підтверджуючи, що жодне територіальне придбання
в результаті погрози силою або її застосування не визнається
законним;
ООН недарма стільки разів повторює про незаконність
з різних боків. Це робиться, щоби засвідчити порушення
Росією буквально усіх засад міжнародного права.
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Сторінки 8 (крім першої колонки),
9-14 цього номера газети готувалися
перед початком війни.
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Війна: Росія напала на Україну

27 лютого

У Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях росіяни вдаються до мародерства.
Біля Гостомеля під Києвом українські військові розгромили спецпідрозділ чеченців.
252 муніципальних депутатів
Росії у відкритому листі засудили
збройну агресію РФ проти України:
«Рішення про напад ухвалив особисто президент РФ Володимир Путін.
Ми переконані, що громадяни Росії
не давали йому такого мандату».
Україна офіційно направила
позов проти РФ до Міжнародного
суду ООН у Гаазі.
ЄС повністю закриває авіапростір для Росії!
Російська ракета зруйнувала історичну будівлю Чернігова – Молодіжний центр, колишній кінотеатр на
центральній площі міста.
У Білорусі тривають акції протесту проти війни. Відомо про 173 затриманих з Мінська, Барановичів,
Гродна, Полоцька, Жодино, Вітебська, Світлогорська, Гомеля, Могильова, Бобруйська, Слуцька, ряду інших міст.

28 лютого
У неділю на акціях проти війни з
Україною у 52 містах Росії затримано понад 2700 людей.
Данія передає Україні до 2700
одиниць протитанкової зброї.
Набули чинності санкції Австралії проти Путіна і його оточення –
прем'єр-міністра Мішустіна, міністра
закордонних справ Лаврова, міністра оборони Шойгу та міністра внутрішніх справ Колокольцева
Обстріл Чернігова. Російські
снаряди влучили у житловий будинок, магазин і дитячий садок.
Україна має вже кілька тисяч
заяв від іноземних громадян, які хочуть вступити до Інтернаціонального
легіону для захисту України. 27 лютого президент Зеленський заявив
про формування Інтернаціонального легіону територіальної оборони,
який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями
дати відсіч окупантам.

менті під оплески. «Я радий, що ми
об'єднали сьогодні всіх вас – країн
ЄС, але я не знав, що такою ціною.
І це трагедія для мене, трагедія для
кожного українця, трагедія для кожної держави…З нами ЄС точно буде
міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що
ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами».
Українські правоохоронці працюють над збором доказів злочинів
росіян для Міжнародного кримінального суду.
У Києві під обстріли потрапив
Бабин Яр, цвинтар мирних мешканців Києва, розстріляних нацистськими окупантами у Другій Світовій
війні.
ЗСУ знищили елітну групу кадирівців, які планували вбити Зеленського. «Ми отримали інформацію
від представників ФСБ, які не мають
бажання брати участь у цій кривавій
війні», секретар РНБО Олексій Данілов.
Російські війська обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру
на околицях Чернігова. Всі виїзди з
міста заміновані.
Чого вже коштує росіянам їхня
війна? Велика Британія вводить
санкції проти російського Фонду
прямих інвестицій. Він вважається
фондом Путіна та його найближчого
оточення для розкрадання коштів.
Adidas призупиняє співпрацю з російським футболом. Канський міжнародний кінофестиваль вирішив не
приймати офіційних делегацій з Росії на фестивалі у 2022 році. ЄБРР
готує санкції проти Росії і Білорусі:
можуть відрізати доступ до фінансів.
Усіх білоруських і російських спортсменів відстороняють від міжнародних змагань з легкої атлетики.

2 березня
159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України.
Рада депутатів муніципального
округу Гагарінський у Москві в листі Путіну виступила із засудженням
військових дій на території України.
Вони закликали президента негайно вивести війська з України. Депу-

Село Киянка
Росіяни обстріляли житлові будівлі у Чернігові та довколишніх селах. Найбільше постраждали села
Киянка та Павлівка. Десятки будинків пошкоджені, деякі зруйновані
повністю.
Зеленський підписав заявку на
членство України в Європейському
Союзі.
Міжнародна і європейська асоціації футболу (ФІФА та УЄФА) відсторонили Росію від міжнародного футболу на рівні збірних та клубів.

тати назвали вторгнення в Україну
катастрофою. Більшість мандатів на
цьому окрузі Москви мають представники опозиційної сили «Яблоко».
Президент США Джо Байден 1
березня виступив у Конгресі.

Пряма мова: «6 днів тому президент Росії Володимир Путін хотів
похитнути засади цивілізованого
світу. Він думав, що світ прогнеться під його вимоги. Але він прорахувався. Він думав, що захопить
Україну, і світ з цим погодиться. Але
він зустрів те, на що не сподівався:
це український народ». Також президент оголосив, що США закривають свій повітряний простір для
всіх російських перельотів.
Велика Британія ввела нові

Маріуполь, пологовий будинок

3 березня
США доставили в Україну 200
ракет Stinger. Раніше Україна вже
отримала такі ракети від Литви,
Латвії та Естонії.
Міжнародний
кримінальний
суд ООН в Гаазі почав розслідування злочинів Росії у війні проти
України.
Канада оголосила про нові
санкції проти РФ – вони націлені на 10 ключових осіб з компаній
«Роснефть» та «Газпром». Світовий
Банк зупинив усі програми співпраці з Росією та Білоруссю через
вторгнення в Україну. Японія заморожує активи 7 російських банків,
які раніше відключили від системи
SWIFT.
Російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Поряд жодних військових об’єктів, натомість знаходяться лікарні, кілька шкіл та
дитсадків, десятки багатоповерхівок. Загалом цього дня від обстрілів
і бомбарувань загинули 47 жителів
Чернігова.

Чернігів, стадіон

4 березня

«Російська армія обстрілює
Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа спахалнула вже. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів більше за
Чорнобиль!» – Міністр закордонних
справ України Дмитро Кулеба.
Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими Росії.
У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали та
3 радіоканали.
Правління Європейського інвестиційного банку схвалило негайну фінансову підтримку Україні в
розмірі 668 млн євро.

5 березня
Приватбанк в умовах воєнного
стану продовжив дію всіх платіжних
карток на 180 днів.
У тимчасово окупованому Криму, в містах Армянськ, Красноперекопськ і Джанкой лікарні переповнені пораненими російськими військовими.

6 березня

1 березня
Міжнародна федерація хокею
ухвалила усунути всі російські та білоруські збірні і клуби від участі у
всіх змаганнях.
Після створення Інтернаціонального легіону української ТерОборони
до нього вступили люди десятків національностей.
Українців просять за можливості розраховуватися банківськими
картками. Банківська система працює чітко.
Зеленський виступив у форматі відеозвернення у Європарла-

санкції проти Росії, включаючи заборону відвідання портів російським кораблям. Американський
авіаційний гігант Boeing припиняє обслуговування російських
авіакомпаній. Фінансова компанія Аmerican Еxpress не співпрацюватиме з російськими банками,
які потрапили під санкції. Нафтова компанія Exxon Mobil припиняє
видобуток нафти і газу на території
агресора.
Станом на ранок 2 березня через антивоєнні протести у Росії затримано близько 311 людей у 33
містах. Мітинги проходили, зокрема, в Москві, Санкт-Петербургзі,
Уфі, Новосибірську, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Ярославлі,
Іркутську, Челябинську.

Відтепер в Україні є нові містагерої: Харків, Чернігів, Маріуполь,
Херсон, Гостомель і Волноваха. Ці
звання їм присвоєно Указом Президента.
Більше 4000 людей з 56 міст
затримали у Росії за участь у антивоєнних мітингах 6 березня. Усього у країні-агресорі з початку протестів проти війни з Україною затримали 12724 особи у більш ніж
100 містах.

7 березня

У Чернігові вночі російська армія хаотично обстрілювала місто.
Поцілили у школу, житлові будинки,
частина міста без електрики. Бої на
підступах до Чернігова і по області.
Формування
інтернаціональ-

Чернігів, бібліотека
ного легіону продовжується. Наразі кількість охочих уже перевищила 20 тисяч, це ветерани та добровольці з 52 країн світу.
Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії Віталія Герасимова, який брав участь
у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії.
Отримав медаль «за повернення
Криму».

8 березня
У Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях,
на тимчасово окупованих територіях фіксуються факти грабежів,
насильницьких дії щодо місцевих
мешканців, захоплення цивільних
помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для
стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в населених районах та об’єктах цивільної інфраструктури.
Сполучені Штати Америки вводять заборону на весь імпорт нафти та газу РФ. Також до кінця
року від російської нафти має відмовитися Велика Британія.
Володимир Зеленський через
відеозв’язок виступив з промовою перед Палатою громад Парламенту Великої Британії і закликав Бориса Джонсона та його уряд
посилювати санкційний тиск на
Росію та намагатися переконати
союзників у НАТО щодо закриття
неба над Україною. Парламентарі
стоячи аплодували нашому президентові.
Росію вигнали з Чемпіонату
світу з футболу 2022 року.

9 березня

Поблизу Чернігова окупанти
обстріляли людей, які йшли пішим
маршрутом з міста, є загиблі й поранені.
Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по
пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. У бомбардуванні загинули 3 людей, серед
них одна дитина. Ще 17 людей постраждали. Серед жертв – діти,
жінки, лікарі.
Cвітові лідери засудили обстріли пологового будинку у Маріуполі. Прем’єр-міністр Британії Борис
Джонсон: «Мало що можна вигадати більш негідне, ніж обирати ціллю вразливих і беззахисних».

10 березня
Усе російське – на конфіскацію!
Зеленський підписав закон про примусове вилучення в Україні майна
Російської Федерації та її резидентів. Робити це мають без будь-якої
компенсації власникам.

11 березня
Американський Сенат схвалив
виділення 13,6 млрд доларів допомоги Україні. Близько половини
цієї суми спрямовано на озброєння та оснащення України.
У Чернігові російські окупанти
розбомбили стадіон імені Гагаріна і розташовану поруч бібліотеку
– пам'ятку історії, колишній Музей
старожитностей. Місто значною мірою залишилося без світла, води,
газо- та теплопостачання.

Україна і світ

Світ- інфо
№218 12 травня 2022 року
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Війна: Росія напала на Україну
26 березня

2 квітня

Станом на 26 березня у Чернігові залишилося менше половини
мешканців, місто зруйноване – повідомив міський голова Чернігова
Владислав Атрошенко. Вбито більше 200 мирних людей. Зараз у Чернігові перебуває 120 – 130 тисяч
містян, з приблизно 285 – 290 тисяч, які були до війни. Чернігів в оперативному оточені.

У пристоличному місті Буча після
його звільнення виявили братську
могилу, де поховали майже 300 людей. По вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зв'язаними руками: цих беззбройних людей вбили
росіяни.
Міністерка закордонних справ
Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських
загарбників у Бучі та інших містах
України. «Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і
підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом. Винні будуть притягнуті до відповідальності».

27 березня
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив: «Сьогодні можемо говорити про евакуацію
50% населення від 540 тисяч, які ми
мали до війни.»

28 березня
Чернігів. Готель «Україна»

12 березня
Росіяни розбомбили готель
«Україна» у центрі Чернігова.

14 березня
В Україні заборонили ввезення
і розповсюдження всієї видавничої
продукції з території Росії.

16 березня
Добровольці
територіальної
оборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій, ветеранами війни та особами з інвалідністю внаслідок війни. Законопроєкт було
ухвалено Верховною Радою 15 березня. З початку війни до тероборони вступили понад 100 тисяч українців.
Міжнародний суд ООН в Гаазі
зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні
дії в Україні.
В Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинули сотні людей.
У будівлі ховалося близько тисячі
мешканців міста, які втратили через
обстріли окупантів домівки, у тому
числі дуже багато людей з дітьми.

17 березня
У банках Швейцарії зберігається до 213 мільярдів доларів російського капіталу, і санкції щодо Росії
дають можливість дізнатися про ці
активи.

18 березня
Президентка
Європарламенту, керівного органу Євросоюзу, Роберта Метсола оголосила, що російським і білоруським дипломатам заборонений вхід до приміщень парламенту: «У будинку демократії немає
місця для тих, хто прагне зруйнувати
демократичний порядок».

19 березня
Залізничного сполучення між
Україною та Білоруссю більше немає, відтак окупанти не зможуть доставляти залізницею російську техніку з боку Білорусі.

20 березня
В середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується
група впливових осіб опозиційних
до президента Володимира Путіна,
які задумали його вбити, повідомляє
Головне управління розвідки Міноборони. Якнайшвидше відсторо-

нення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом,
зруйнованих через війну в Україні, є
метою цієї групи.
В Офісі президента запевняють,
що Україна не буде мати проблем з
їжею через російську агресію. «Запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів на
складах та елеваторах достатньо на
три-п'ять років, оскільки ми завжди
70 – 80% цих продуктів експортували».

21 березня
Держава виплачуватиме переселеним в Україні громадянам мінімальну щомісячну підтримку у 2 тисячі гривень на дорослого, 3 тисячі
гривень на дитину.

22 березня
У Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст
через Десну, який сполучав місто з
Києвом і знаходився неподалік від
в`їзду в наше місто. На міст скинули
авіабомби.

24 березня
Окупанти вивозять маріупольців
у Росію. Усього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч
громадян.
У списку міст-героїв поповнення: це Охтирка, Буча, Ірпінь, Миколаєв.
В бібліотеках тимчасово окупованих територій окупанти почали
вилучення української історичної та
художньої літератури. Зокрема, вилучаються книги, де згадуються Іван
Мазепа, Симон Петлюра, Степан
Бандера, Роман Шухевич, В’ячеслав
Чорновіл, Василь Стус.

25 березня
Усі школярі зможуть отримати
документ про завершення навчального року. Це стосується і тих, хто вимушено змінив школу через евакуацію чи виїзд за кордон. Школярам
будуть зараховані усі отримані оцінки незалежно від форми навчання
(очного, дистанційного, екстернату),
а також у будь-якому закладі, зокрема в приватній школі. На додачу до
цього в Україні продовжує працювати «Всеукраїнська школа онлайн», на
якій доступні уроки з усіх предметів
для учнів 5 – 11 класів.

Чернігів. Житлові будинки

Сукупні збитки України внаслідок розв’язання Росією війни уже
сягнули сягають 565 мільярдів доларів з урахуванням втрат цивільного населення, ВВП та інвестицій.
Найбільше, 119 млрд доларів, Україна втратила в частині інфраструктури. Зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій та аеропорти. Ще у 90,5
млрд дол оцінюються втрати цивільного населення. Втрати підприємств
та організацій оцінюються у 80 млрд
доларів. Ці цифри зростають щодня.
Україна має широку агентурну
мережу у низці секторів військового, політичного та фінансового керівництва Росії, зокрема і в Кремлі,
і це серед іншого допомогло знищити російський десантний корабель
у Бердянську. Джерело: Головне
управління розвідки Міністерства
оборони України.

29 березня

Переговори України і Росії в
Туреччині. 29 березня в Стамбулі
пройшов черговий раунд таких переговорів делегацій двох країн.
Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про
підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.Ключова вимога – чіткі юридично зобов'язальні гарантії Україні.
Якщо Україна буде об'єктом будьякої агресії, будь-якого військового нападу або операції, ми маємо
право впродовж трьох днів вимагати міжнародних консультацій, і якщо
впродовж трьох днів ці консультації
не дали результату, країни-гаранти
повинні надати нам військову допомогу, зброю або закрити повітряний простір. Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна буде в позиції зафіксувати свій
статус фактично позаблокової та
без'ядерної держави.
Росія вирішила кардинально
скоротити бойові дії на київському
та чернігівському напрямках, повідомила російська делегація у Туреччині.
Українська делегація пропонує
Росії зафіксувати в окремому пункті
договору те, що питання статусу Криму буде вирішуватися протягом 15
років на двосторонніх переговорах.
Росія не проти вступу України
до ЄС. Про це заявив помічник пре-

3 квітня

Евакуація біженців за кордон
зидента та голова російської делегації на переговорах Владімір Мединський.

30 березня

ООН: понад 10 мільйонів українців залишили домівки. 3,9 млн
українців стали біженцями, тобто
виїхали за кордон, а ще 6,5 млн – переселенцями всередині країни. Такі
дані навела ООН на засіданні Ради
Безпеки.

31 березня

Росія заплатить за агресію.
Українські дипломати активно працюють над тим, аби віднайти схему,
за якою Україна отримає арештовані по світу активи РФ – у вигляді
компенсації за ту шкоду, яку нанесла Росія нашій державі під час воєнних дій.
Опромінені росіяни покинули
Чорнобиль і Славутич, територію
Чорнобильської АЕС. У «Енергоатомі» повідомили, що російські загарбники зазнали значного опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.
Російські окупанти під Черніговом знищили дві колони волонтерів, що везли гуманітарну допомогу
в Чернігів і намагалися евакуювати
людей. Серед волонтерів є вбиті і поранені.

Лідери Франції та Німеччини зробили заяви щодо масових
вбивств росіянами мирних мешканців Бучі та інших окупованих
міст та сіл. «Фото, які надходять
з Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні
боягузливо вбитих мирних жителів», написав президент Франції Емманюель Макрон. «Страшні
та жахливі кадри доходять до нас
з України. У Бучі розстрілювали
мирних жителів, у тому числі жінок, дітей та людей похилого віку»,
написав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Обидва керівники держав наголосили на потребі розслідувати бучанську трагедію і притягти винних до відповідальності.

4 квітня
Європейський Союз звинуватив
російську владу у скоєнні звірств на
вже звільнених територіях у Київській області, які раніше перебували
під контролем російських окупаційних військ.

5 квітня

Українські прикордонники вийшли на державний кордон на
Чернігівщині. Населені пункти Неданчичи та Дніпровське розташовані на Чернігівщині біля кордону з
Білоруссю, Гірськ – біля кордону з
Росією.

1 квітня
Російські окупанти залишають
Чернігівську область. Територіальні
громади працюють над відновленням життєдіяльності.
Казахстан підтримує територіальну цілісність України та дотримуватиметься рішень ООН у питаннях Криму та Донбасу. Про це заявила адміністрація президента
Казахстану.
Українська влада провела обмін
полоненими 86 на 86.
Посівна кампанія вже розпочалась у 21 області держави.

Чернігів. Школа №21

36 діб під окупацією перебувала
багатодітна родина
з Чернігівщини. Село Вишневе
звільнене та повертається
до нормального життя.
Президент України Володимир
Зеленський у дистанційному виступі на засіданні Ради безпеки ООН 5
квітня нагадав, що Статут ООН визначає її як організацію, що повинна підтримувати мир, а зараз Статут ООН порушується Росією, і внаслідок дій Росії на території України
скоюються найгірші воєнні злочини
за увесь час після завершення Другої світової війни. Зеленський наголосив, що потрібно негайно реформувати систему ООН, щоб у Раді безпеки були справедливо представлені усі регіони світу.

Україна і світ
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Війна: Росія напала на Україну

7 квітня

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерацїі в Раді ООН з прав людини.

8 квітня
Територія Сумської області повністю звільнена від росіян.
Росіяни вдарили ракетами позалізничному вокзалу у Краматорську:
57 загиблих, більше ста поранені. В
момент обстрілу на вокзалі було біля
4-х тисяч людей, в основному жінки і
діти. Вони чекали на евакувацію.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко (на фото) повідомив, що серйозних ушкоджень
зазнали приблизно 150 багатоповерхових житлових будинків. Пошкоджені комунікації. «Збитки величезні – на десятки мільярдів гривень.
Тільки щоб перебудувати ТЕЦ треба
близько 200-300 млн євро».
Президентка Європейської комісії, керівного органу Євросоюзу, Урсула фон дер Ляєн, Високий
представник ЄС Жозеп Боррель та
прем'єр Словаччини Едуард Гегер
відвідали Бучу, де було вбито сотні
мирних мешканців. Ляєн заявила
під час візиту: «Тут сталося немислиме. Ми побачили жорстоке обличчя
путінської армії».

9 квітня

У Київ приїхав Прем’єр Великої
Британії Борис Джонсон. Він привіз
новий пакет військової та фінансової допомоги: запропонував Україні допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем. Ця допомога
виділяється на додаток до оголошеного напередодні траншу військової
техніки вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів, який включає зенітні
ракети, протитанкову зброю тощо.
Джонсон підтвердив економічну підтримку України. Британія надала
394 мільйонами фунтів стерлінгів.

Босфор і Дарданелли із Середземного моря до Чорного військових суден тих країн, які перебувають у стані війни.
27 лютого турецька влада офіційно заявила про заборону проходу військових суден РФ та України із
Середземного до Чорного моря через протоку Босфор.

12 квітня
За час військової агресії Російської Федерації 870 тисяч українців
повернулися на Батьківщину.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що була проведена спецоперація СБУ із затримання
народного депутата від забороненої
партії «Опозиційна платформа – За
життя» й кума Путіна Віктора Медведчука. Проти нього порушена кримінальна справа у звинуваченні про
зраду. Медведчук перебував під домашнім арештом, але втік і переховувався.
Франція опублікувала детальний список російських активів на
суму 23,7 млрд євро, заморожених
через вторгнення Росії в Україну.
Основну частину становлять активи російського Центрального банку, вартість яких, за даними міністерства, становить 22,8 млрд євро.
До списку активів також входять 33
об’єкти нерухомості загальною вартістю 573,6 мільйона євро, включаючи низку курортних адрес на французькій Рив’єрі, а також 178 мільярдів євро. Крім того, заблоковані
банківські рахунки, три яхти на суму
понад 125 мільярдів євро, шість гелікоптерів на суму понад 60 мільйонів.

13 квітня

Знищено флагман російського Чорноморського флоту Росії
крейсер «Москва». Українськими
протикорабельними ракетами «Нептун» вранці 13 квітня вражено ракетний крейсер «Москва». Після пожежі на кораблі вибухнули боєприпаси, судно втратило боєздатність,
на ньому знищено всі 16 крилатих
ракет. При спробі транспортувати крейсера в Севастополь він затонув. Екіпаж налічував понад 500
чоловік, скільки з них врятувалися
– не відомо.
Корабель став найдорожчою
військовою втратою РФ у війні з
Україною. Приблизна вартість корабля – 750 млн доларів. До того
найдорожчою втратою для Росії
був великий десантний літак Іл-76.
Його вартість – 86 млн доларів. З
початку повномасштабного вторгнення, за розрахунками Forbes,

зидента Зеленського і захисників
України у вирішальний для цієї країни момент», заявили у канцелярії
польського президента.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентами
Польщі, Латвії, Литви та Естонії (на
фото), які перебувають з візитом у
Києві.
США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери.
Про це заявив президент США Джо
Байден після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

14 квітня
Львівський суд 13 квітня арештував ще 154 об'єкти рухомого і
нерухомого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Він зробив це за поданням
Державного бюро розслідувань та
Офісу генпрокурора. Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць, моторна яхта.
Під арешт також потрапили частки
в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власниками яких
є Медведчук чи його дружина. Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генпрокурора через суд уже арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.
Німеччина, зокрема, футбольний клуб «Боруссія» (Дортмунд), допоможе відбудувати стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає, що саме сюди
перейшов з київського «Динамо»
наш кращий футболіст останнього
десятиліття Андрій Ярмоленко, який
починав кар`єру в чернігівській
«Десні»,
Росіяни позбавили житла сотні тисяч мешканців. України. Понад 76 700 інформаційних заявок
про знищення та пошкодження майна українців надійшло через «Дію».
Станом на цей день зареєстровано,
що агресори позбавили житла понад 219,6 тисяч людей. Інформаційні заявки продовжують надходити, і
ця цифра зростає.

15 квітня

Борис Джонсон пройшовся Києвом із президентом України Володимиром Зеленським. Лідери держав
пройшлися від Офісу президента до
Майдану Незалежності, поспілкувалися з киянами.

10 квітня
Турецький уряд не пропустить
військові кораблі в Чорне море до
кінця війни. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив: «Ми будемо
дотримуватися Конвенції Монтре».
Конвенція була ухвалена 1936 року.
Вона уповноважує турецьку владу блокувати прохід через протоки

Росія втратила техніки на понад
10,8 млрд доларів.
Від початку війни в Україні
уклали 24,8 тис. шлюбів та народилося понад 26 тис. немовлят. Через
бойові дії Мінюст наразі не отримав дані з деяких місцевостей.
Президенти – Естонії Алар Каріс, Польщі – Анджей Дуда, Литви –
Гітанас Науседа, Латвії – Егілс Левітс прибули до Києва. Президенти
відвідали Бородянку у Київській області, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення.
«Наша мета – підтримати пре-

У Чернігів прибув перший потяг
із гуманітарною допомогою.
Зеленський озвучив, що на війні загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Також
близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень, і «важко сказати, скільки з них
виживе».

16 квітня
Укрзалізниця з 16 квітня відновила залізничне сполучення з розблокованим Черніговом та низкою населених пунктів області. До
обласного центру їздитиме регіональний дизель-поїзд. Також відновено рух приміських поїздів Дарниця – Ніжин.
В Україні пандемія коронавірусу пішла на спад, у лікарнях
знаходиться 2,9 тисяч хворих на
COVID-19. Утім, частина закладів
не може подавати свої дані про

кількість випадків. Зокрема, по
Донецькій, Луганській і Харківській
областях.
Тарифи на електрику для населення не будуть змінюватись щонайменше півроку. Уряд продовжить дію тарифу на електроенергію в розмірі 1,44 грн за кВт/год
для українських домогосподарств,
які споживають менше 250 кВт/
год за місяць. У визначену межу
споживання входить 80% українців. Діючі тарифи на електроенергію встановлені з 1 жовтня 2021
року. Для домогосподарств, які
споживають більше 250 кВт/год на
місяць, тариф складає 1,68 грн за
кВт/год.
Комітет з питань свободи слова повідомив про 21 задокументований випадок загибелі представників медіа з початку повномасштабної війни. Серед них і зарубіжні
журналісти.
Президент Володимир Зеленський заявив, що відновлення
житла українців розділять на три
етапи і житлом забезпечать усіх,
хто постраждав, а також військовослужбовців і тих, хто роками
був у черзі на житло. «Я поставив
завдання, щоб на першому етапі
були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці. Ті, чий
дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають
компенсацію квадратними метрами чи грошима. На другому етапі
відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити. А на третьому
етапі забезпечуємо житлом усіх
тих, хто захищав чи захищає зараз
державу, хто працював чи працює
в інтересах суспільства, а власного житла так і не має.

17 квітня
У всіх державах Європейського союзу, які мають морські або
річкові порти, почала діяти директива ЄС про заборону входу до
портів кораблів, що пов'язані з
РФ. Зміна формальної реєстрації
не допоможе обійти цю санкцію:
рішення ЄС поширюється також
на усі кораблі, що позбавилися російського прапора після 24 лютого
2022 року.

18 квітня
Укрпошта відновлює роботу відділень по всій Чернігівській області. Приймають перекази та оплату за
комуналку, відправлення по Україні
та за її межі.
Державна прикордонна служба України продовжила можливість
перетинання кордону для українців
за внутрішніми паспортами. Таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, коли наші громадяни не можуть
швидко і вчасно оформити закордонний паспорт.

19 квітня
Маріупольський завод «Азовсталь» розбомблений та знищений
майже повністю. Тут зосереджені
українські війська, які захищають
місто. Також у сховищах заводу пе-

ребувають тисячі цивільних мешканців міста.
США та союзники обговорили
післявоєнні гарантії безпеки для
України. Лідери США, Італії, Франції,
Німеччини, Великої Британії, Канади, Японії, Польщі, Румунії, а також
керівники ЄС та НАТО під час 90-хвилинної онлайн-зустічі обговорювали, серед іншого, питання гарантій
безпеки України після війни з Росією. Гарантій в умовах, коли Україна не є частиною НАТО. Такі гарантії
безпеки більше схожі на положення
про оборону, яке зараз діє на території Європейського Союзу, а не на
захисний механізм НАТО, 5-та стаття
якого передбачає автоматичну воєнну підтримку країни-члена Альянсу у разі нападу на таку країну.

20 квітня
Росіяни примусово переселили в РФ понад 500 тисяч українців,
зокрема 121 тисячу дітей, при цьому українцям забороняють залишати російські регіони протягом двох
років. Про це повідомив постійний
представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу
ООН. Українців відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в
північні області та на острів Сахалін.
Німеччина збирається наполовину зменшити імпорт російської нафти і до кінця року довести його до
нуля. За цим піде і газ у рамках спільної європейської дорожньої карти.
Російські
війська
обстріляли цвинтар жертв тоталітаризму в
Харкові-П'ятихатках, де поховані
розстріляні НКВС польські офіцери. Кладовище частково зруйноване. Меморіальні дошки польських
солдатів частково знищені. На кладовищі у П'ятихатках поховані 3820
полонених польських генералів та
офіцерів, страчених радянським комуністичним режимом у 1940 році.
Дослідження поховань почались у
1991 році, а у 2000 на місці масових поховань був відкритий Меморіальний комплекс, де встановлені таблички з прізвищами страчених офіцерів.
Передача Україні запчастин для
військових літаків дозволила нам
збільшити військово-повітряні сили
на 20 літаків.
У Білорусі 14 профспілкових активістів не виходять на зв'язок після обшуків і затримань. Це лідери та
активісти Білоруського конгресу демократичних профспілок. До нього
входять Вільна профспілка металістів, Вільна профспілка Білорусі, незалежна профспілка Радіоелектронної промисловості.

21 квітня
Парламент продовжив дію воєнного стану в Україні пог 25 травня.
Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету
військової допомоги Україні на $800
мільйонів. «Цей пакет включає важку артилерію, дюжини гаубиць і 144
000 боєприпасів до цих гаубиць».
Пакет допомоги також включає більше тактичних дронів. Це вже третій
пакет військової допомоги Україні
на $800 мільйонів, які США виділили
від початку російського вторгення.
Рівненська область надає потужну підтримку Чернігівщині. 21
квітня на Чернігівщині з партнерським візитом перебувала делегація Рівненської обласної військової
адміністрації на чолі з начальником
ОВА Віталієм Ковалем. За ініціативи Офісу Президента України тилові області протягом воєнного стану
надають допомогу фронтовим. Рівненщина стала відповідальною за
підтримку Чернігівщини. Загалом з
Рівненщини надійшло 66 тисяч продуктових наборів та понад 700 тонн
іншого вантажу, потрібного для налагодження життєдіяльності та відбудови регіону.

Україна і світ
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Війна: Росія напала на Україну
Ради Європи висловила повну підтримку розслідуванню міжнародних злочинів РФ в Україні, та виступила за створення міжнародного трибуналу. Асамблея, звідки
виключили Росію, цим документом звертається до членів Ради
Європи із закликом негайно створити спеціальний міжнародний
кримінальний трибунал.

28 квітня

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль і голова Чернігівської ОВА
В’ячеслав Чаус з чернігівцями

Чернігівська та Рівненська
обласні військові адміністрації
уклали угоду про налагодження
партнерських відносин і співпраці. І після закінчення війни Чернігівщина і Рівненщина планують
поглибити співпрацю.

23 квітня
Мінкульт зафіксував понад
240 воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини в Україні.
Наприклад, нещодавно ворог обстріляв ракетами острів Хортицю,
де розташований Музей історії
запорозького козацтва. Найбільше постраждали релігійні споруди, в тому числі храми Московського патріархату, також мечеті, синагоги. При цьому далеко не
вся є інформація про руйнування з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових
дій. Руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином згідно з Гаазькою конвенцією 1954 року.

24 квітня
В Київ з візитом прибули державний секретар США (тобто, міністр закордонних справ) Ентоні
Блінкен та міністр оборони США
Ллойд Остін. Їх прийняв президент
України Володимир Зеленський.
Він повідомив: «Візит делегації
високопосадовців США до Києва
у цей відповідальний для Української держави момент є дуже цінним і важливим. Обговорили оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії
безпеки».
Завдяки зусиллям військових
медиків понад 80% поранених
українських військових повертаються у стрій. Це говорить про високий рівень української військової медицини,

25 квітня
Макрон переобраний президентом Франції. Другий тур виборів пройшов у неділю, 24 квітня.
В ніч на понеділок Міністерство
внутрішній справ опублікувало
офіційні підсумки виборів. Діючий
президент Еммануель Макрон переміг, набравши 58,54% голосів
виборців (18,7 мільйона французів). За проросійськи налаштовану лідерку ультраправого «Національного об'єднання» Марін Ле
Пен віддали голоси 41,46% (13,2
мільйона виборців). У 2017 році,
Макрон виграв вибори у Ле Пен з
результатом 66,10% голосів, Макрон є першим чинним президентом Франції за 20 років, який був
переобраний на другий термін.
Укрзалізниця від сьогодні запустила звичайний електропоїзд

між Ніжином і Черніговом, поки
що по одному рейсу вранці і увечері, в обидва боки. Це на додачу до комфортного поїзда Київ
– Чернігів, що ходить уже кілька
днів.
Президент Володимир Зеленський – у своєму відеозверненні: «Станом на цей час вдалося
деокупувати вже 931 населений
пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не
маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу
землю».

26 квітня
На авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині пройшла стратегічна зустріч Консультативної
групи щодо оборони України за
участі міністрів оборони понад 40
країн, відтак і тих, які не є членами НАТО. На зустрічі присутній у
тому числі міністр оборони України Олексій Резніков.
У промові на початку зустрічі міністр оборони США Ллойд
Остін назвав її історичною, зазначивши, що її мета – допомогти
Україні перемогти у війні. Зустріч
Консультативної групи з оборони
України відбуватиметься щомісяця.

27 квітня
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк: «Однією з
дивних вимог Росії на початку війни була «повна демілітаризація»
України. Що ж, після вчорашньої
епохальної зустрічі 40 міністрів
оборони країн світу маю дуже погані новини для РФ. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї – Україна суттєво посилюється».
Міністерство оборони США
створило центр управління для
координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті,
в зоні відповідальності Європейського командування США.
Російська армія, обстрілюючи
українські міста, повністю зруйнувала уже 102 заклади освіти, серед яких школи, дитсадки та університети. Ще 1412 закладів зазнали пошкоджень.
У Конгресі США схвалили закон про направлення російських
активів на користь України. Палата представників США ухвалила законопроект, який закликає
президента Джо Байдена продати
заморожені предмети розкоші російських підсанкційних олігархів,
а кошти спрямувати на допомогу
Україні.
Парламентська
асамблея

Німецький Бундестаг (парламент ФР) проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання
Україні важкого озброєння. Депутати підтримали вжиті до цього кроки уряду, включаючи санкції проти Росії, допомогу в розслідуванні воєнних злочинів та реструктуризацію інфраструктури
Німеччини, щоб вона більше не
залежала від постачання енергоресурсів із Росії.
Україна захищатиметься від
російської військової агресії у
будь-який спосіб, зокрема й ударами по складах і базах РФ, зазначив радник керівника Офісу
президента Михайло Подоляк. Зокрема він зіслався на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.
«Україна має сама вирішувати, чи
завдавати ударів по російських
військових об‘єктах, заявив Блінкен. Росія напала на Україну та
вбиває мирних громадян. Україна
захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і
базах російських убивць. Світ це
право визнає».

29 квітня
Польща поставила Україні понад 200 танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти. Загалом польська військова допомога вже перевищила 7 мільярдів
злотих (1,5 млрд євро). Польща
поставила в Україну і самохідні
гаубиці, ракетні системи залпового вогню «Град», ракети для літаків МіГ-29 та Су-27, безпілотники,
дрони, переносні зенітно-ракетні
комплекси, велику кількість боєприпасі.
Кабмін України ухвалив рішення лишити ціни на газ для населення без змін – 8 грн за куб.
Пільгова ціна діятиме і для критично важливих підприємств.
Уряд також рекомендує місцевим
органам влади й комунальним
підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

30 квітня
Міністр закордонних справ
Дмитро Кулеба заявив, що Україна запропонувала Китаю виступити одним з гарантів безпеки
для припинення війни з Росією.

1 травня
Російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн
зерна з тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій,
Херсонській та Запорізькій областях, тобто третину всіх запасів
у цих регіонах. Тут було залишено
близько 1,3 мільйона тонн зернових – для харчування українців,
посіву ярих культур.

2 травня
Служба безпеки України вже
встановила особи майже 900 російських загарбників, які чинили
злочини проти мирного населення на Київщині. СБУ продовжує

документувати злочини кожного
російського загарбника.
За два місяці від початку повномасштабної війни в Маріуполі російська армія вбила більше
двадцяти тисяч місцевого населення. Для порівняння: фашистські війська за два роки окупації
Маріуполя в 1941 – 1943 роках
вбили десять тисяч місцевого населення.

3 травня
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив
перед Верховною Радою України на її пленарному засіданні.
«Ближчими тижнями ми надішлемо вам Brimstone, це протикорабельні ракетні системи, а також
броньовані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій і загрозливих ділянок… Ми
маємо новий пакет підтримки на
300 млн фунтів стерлінгів», сказав Джонсон.
У пакет також увійдуть радари, «щоб визначати, де перебуває артилерія, що націлюється на
ваші міста, і дрони, щоб підсилити вашу піхоту і ваші наступальні
сили».
На 2 травня загальна сума
прямих збитків, завданих Україні через розпочату Росією війну,
сягнула майже 92 млрд доларів.
Зокрема, українці втратили майже 90 тисяч автомобілів, вартість
яких сягає понад 1.3 млрд доларів.
Загальні втрати економіки
України через війну на цю дату
коливаються від 564 млрд дол до
600 млрд дол.

4 травня
Розслідування інформаційної
агенції Associated Press зазначає,
що напад росіян на драмтеатр у
Маріуполі був набагато смертоноснішим, ніж вважалося досі:
загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі. Принаймні
100 людей перебували на польовій кухні неподалік будинку, і ніхто не вижив. Кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені. Під час авіаудару всередині
знаходилося близько 1000 людей.
16 березня російські війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де
ховалися біженці, які втратили домівку.
Загальні бойові втрати Росії
станом по 05.05 орієнтовно склали: собового складу близько 24
700 осіб; танків – 1 092; бойових
броньованих машин – 2 651; артилерійських систем – 499; РСЗВ
– 169; засобів ППО – 83; літаків –
196; гелікоптерів – 155; автомобільної техніки та автоцистерн – 1
907; кораблів/катерів – 10; безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 312; крилатих ракет – 89.
Вранці 4 травня збройні сили
РФ нанесли авіаудар по Святогорську Краматорського району
на Донеччині. Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська
Святогірська лавра УПЦ Московського патріархату. Тут проживає,
крім братії, 300 біженців, Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю
гуртожитку, поранення отримали
7 цивільних громадян.

6 травня

Законодавство також декомунізували. Президент Володимир Зеленський підписав закон
«Про дерадянізацію законодав-

ства України». Говорить Голова
Верховної Ради Руслан Стефанчук: «Ми разом зробили те, на що
не спромоглися зробити народні
депутати за попередні 30 років
незалежності». Стефанчук розповів, що відтепер в законодавстві:
немає згадки про «перемоги Великої Жовтневої соціалістичної
революції»; немає посилання на
програми, розроблені комуністичною партією; немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших «таваріщєй»; «вичищено» майже 1200 актів органів
державної влади та управління
Союзу РСР, Української РСР (Української СРР). Кабінету міністрів
доручили найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а
також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та
Кодекс про адміністративні порушення.

7 травня
У Харківській області російські загарбники знищили Національний музей Григорія Сковороди, прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня.
Спалахнула пожежа. Приміщення
фактично знищене, але найцінніші експонати колекції вдалося
врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце. Музей
розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, у
якому останні роки свого життя
працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Наприкінці року в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя
з дня народження українського філософа і письменника.
Всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території «Азовсталі»
в Маріуполі евакуювали. На території заводу залишаються українські захисники, які боронять територію заводу від російських
військ. Військові оточені в підземеллях заводу.
Оперативне
командування
«Південь» повідомляє: «Біля острова Зміїний... влучними атаками
«Байрактарів» знищено десантний
катер типу «Серна», 2 десантноштурмових катери типу «Раптор».
Ще один «Раптор» суттєво ушкоджено. 46 росіян зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від
живої сили ворога.
Станом на ранок 8 травня в
Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації 225 дітей
загинуло та більше 413 поранено. Цифри не остаточні, оскільки
триває робота з їх встановлення
в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих
та звільнених територіях.
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл
пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.
Повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника
по 08.05 орієнтовно склали: особового складу – близько 25500
осіб, танків – 1130, бойових броньованих машин – 2741, артилерійських систем – 509, РСЗВ
– 179, засоби ППО – 86, літаків
– 199, гелікоптерів – 156, автомобільної техніки та автоцистерн
– 1961, кораблі/катери – 12,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360.
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Україна і світ

Війна: Росія напала на Україну
8 травня

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо побував у Ірпені на Київщині. Говорить мер Ірпеня Олександр Маркушин: «Трюдо приїхав в
Ірпінь, щоб на власні очі побачити
все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І,
звісно, був шокований».
Міністерство внутрішніх справ
України отримало загалом близько 32 тисяч звернень щодо розшуку російських солдатів і близько 12 тисяч із таких звернень надійшли на «гарячу лінію» довіри
відомства.
Країни G7 рішуче підтримали
Україну. Лідери країн «Групи семи»
після онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати
постачання сучасного і важкого
озброєння в Україну. Група семи
(G7) – це міжнародний клуб урядів
семи високорозвинутих країн світу : США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія. Канада.
Із Заяви лідерів G7: «Сьогодні 8
травня ми, лідери Групи семи (G7)
спільно з Україною і рештою міжнародної спільноти відзначаємо
завершення Другої світової війни
в Європі і звільнення від фашизму
і терору націонал-соціалізму, котрі принесли незмірні руйнування,
невисловлювані жахіття і людські
страждання…
77 років по тому, президент
Путін і його режим вирішили розпочати вторгнення в Україну й
розв’язали агресивну, неспровоковану війну супроти незалежної
країни. Його вчинки несуть гань-

бу Росії й тим історичним жертвам,
які здійснив її народ. Цим вторгненням і своїми діями проти України з 2014 року, Росія порушила
міжнародний порядок, заснований на правилах, насамперед Хартію ООН, котрий було створено після Другої світової війни, аби врятувати прийдешні покоління від жаху
війни.
Ми зберігаємо єдність в нашому переконанні, що президент Путін не повинен перемогти в цій війні проти України. Це
наш обов'язок перед пам'яттю
усіх, хто боровся за свободу в ході
Другої світової війни – продовжувати боротьбу сьогодні за народ
України, людей у Європі й цілого
світу».
У заяві розмістили обіцянку покарати воєнних злочинців режиму
Путіна й самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Уперше на такому рівні
всі лідери заявили, що самого Путіна й Лукашенка потрібно притягнути до юридичної відповідальності за злочини й агресію, відповідно
до міжнародного права.
Усі лідери пообіцяли запровадити нафтове ембарґо на російську нафту, поступово відмовляючись від поставок якомога швидше. Крім того, найближчим часом
партнери України планують запровадити додаткові санкції проти російських ключових банків, пропагандистів та членів російської еліти, наближеної до Кремля.
Дефлімпіада-2021: Україна лідирує в медальному заліку.
Це Міжнародні Олімпійські ігри
для спортсменів, що не чують. XXIV

літня Дефлімпіада по з 2 по 15
травня проходить у місті Кашіасду-Сул (Бразилія). За першгі 7 днів
змагань збірна України вийшла
у беззаперечні лідери, здобувши
39 золотих, 16 срібних та 22 бронзових, у сумі – 77 медалей. Особливо успішно виступають пловці, які за ці дні здобули 24 медалі. Вагомий і внесок чернігівців.
Олексій Коломієць 7 травня переміг у запливі на 200 м брасом. І
це вже 5-та золота медаль нашого
земляка.

9 травня
На головній сторінці одного з відомих пропагандистських видань
Росії «Лента.ру» з'явилося 10 матеріалів із критикою президента Росії Володимира Путіна за напад на
Україну. Цього ж дня вони зникли
із сайту, але копія головної сторінки збереглася у веб-архіві. Причина появи статей – не хакери. У
«Лента.ру» повідомили, що це протест їхніх співробітників. Журналісти замінили тексти на інші у вже
опублікованих новинах. Зокрема,
на головній сторінці видання росіяни могли прочитати матеріали
із заголовками:
«Володимир Путін перетворився
на жалюгідного диктатора та параноїка», «Путін розв'язав одну з найбільш кровопролитних воєн 21 століття», «Війною легше прикрити провали в економіці. Путін має піти. Він
розв'язав безглузду війну і веде Росію у прірву», «Російська еліта хвора
на кумівство і лизоблюдство», «Путіна та його соратників чекає трибунал».

Українці США підтримують Україну

В Норт Порті – демонстрація
проти агресії Росії

Вшанували
Тараса Шевченка

Вітання від Товариства
Української Мови

25-ого лютого в Норт Порті, Флорида, США, було організовано демонстрацію проти агресії Росії в Україні.
Понад 500 людей вийшло з плякатами, українськими прапорами та написами, щоб показати своє обурення проти московської війни в Україні. Вже від 24-ого лютого, голова і
члени Ukrainian American Club, члени
управи Осередку ім. св. Андрія та Товариства Української Мови старалися гідно підготовити громаду до масового протесту проти Путіна і його
кримінального вчинку. Було налагоджено успішні зв`язки з представниками мас-медія, які невпинно проводили інтерв’ю з членами української
громади.

Українська громада Південно-Західної Флориди гідно вшанувала 206-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка.
Провідною думкою вечора були
слова Кобзаря «Борітеся – поборете!» У вступному слові авторка
цих рядків підкреслила, що Кобзареве слово залишається зброєю і сьогодні, коли Україна бореться проти споконвічного московського ворога-завойовника.
Учасники вечора декламували вірші Тараса, інших українських поетів.
Громадський хор під керуванням др. Юрія Шевчука виконав
пісні на слова Шевченка. Було також показано фільм про Тараса з
серії «Великі українці».
Подяка всім, хто долучився до проведення вечора: це ведуча Рома Гуран, а також Лідія Білоус, Нуся Мацилінська, Богдан Боднарук, Віктор Лісничий, Галя Ліснича, Ріта
Послушна.

До членів «Просвіти» в Україні!
Дорогі друзі! Вітаємо Вас і Ваших рідних зі Світлим Великоднем та бажаємо
Вам Божого благословення і витривалості
в цей бурхливий час жорстокої війни з Росією. Надіємося, що з Божою поміччю і молитвами всього світу настане мир, і народ
України зможе знову вільно жити у своїй
країні.
Наше Товариство Української мови активно працює в доставці гуманітарної помочі Україні, як також зверненнями до
американського уряду надати дуже потрібну мілітарну допомогу Україні. До обласних
«Просвіт» в Україні було переслано фінансову поміч на закупи необхідний речей для
місцевих жителів, медикаментів і на оборону. Просимо інформувати нас, по можливості, про стан Вашої місцевості. Хай Бог
береже Вас! Слава Україні1 Слава Героям!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Віра БОДНАРУК,
професор, голова Товариства
Української Мови (США)
Фото Христини Чайковської,
Віктора Лісничого

На акції підтримки України
Великий успіх заходів інформувати довкілля про війну в Україні належить Дарії Томашоскій, Євгенові
Томашоскому, Вікторові Лісничому,
Галині Лісничій, Вірі Боднарук, Богданові Боднарукові, Кларі Шпічці та
Володимирові Шпічці.

На вшануванні Шевченка

Світ- інфо
№218 12 травня 2022 року

Організація Об`єднаних Націй
рішуче засудила агресію
Російської Федерації проти України

1

Висловлюючи серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об'єкти, такі як житлові будинки, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включаючи жінок, літніх людей, людей з обмеженими можливостями та дітей;
Попри заперечення з боку РФ, українські докази цілеспрямованого, а не випадкового бомбардування цивільних об’єктів
сприймаються як факт усім світом;
Визнаючи, що військові дії Російської Федерації на суверенній
території України мають масштаб, небачений у Європі протягом десятиліть, і що необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління
від лиха війни;
Натяк на те, що востаннє такі дії вела фашистська Німеччина.
Підтримуючи заяву Генсека ООН від 24 лютого 2022 року, в
якій він нагадав, що застосування сили однією країною проти іншої є відмовою від принципів, які кожна країна зобов’язалася дотримуватися, і що нинішній військовий наступ Російської Федерації
суперечить Статуту ООН;
Засуджуючи рішення Російської Федерації підвищити боєготовність своїх ядерних сил;
Висловлюючи серйозну стурбованість погіршенням гуманітарної ситуації, у тому числі з переселенцями та біженцями;
Далі висловлюючи занепокоєння з приводу потенційного
впливу конфлікту на зростання продовольчої небезпеки в усьому
світі, оскільки Україна та регіон є одними з найважливіших зернових та продовольчих експортерів світу, а також щодо енергетичної
безпеки;
В ООН розуміють, що напад РФ може мати небачені наслідки для світу.
Вітаючи продовження зусиль Генсека, ОБСЄ, та інших міжнародних і регіональних організацій щодо підтримки деескалації;
Генасамблея ООН ухвалює таке рішення:
Знову підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності,
єдності та цілісності України, включно з її територіальними водами;
Йдеться про те, що доки РФ не звільнить загарбане море –
вона буде лишатися агресором.
Засуджує найрішучішим чином агресію РФ проти України в порушення Статуту ООН;
Вимагає, щоб РФ негайно припинила застосування сили проти України і утримувалася від погроз чи застосування сили проти
будь-якої держави ООН;
Переклад з дипломатичної мови. ООН розуміє: якщо Росію
не зупинити зараз, вона не обмежиться Україною.
Вимагає від РФ негайно, повністю та безумовно вивести всі
свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів;
Включаючи окуповані Донбас та Крим!
Засуджує рішення РФ від 21 лютого 2022 року щодо статусу
ОРДЛО, яке порушує територіальну цілісність та суверенітет України та суперечить принципам Статуту ООН;
Вимагає від РФ негайно та безумовно скасувати рішення щодо
статусу ОРДЛО;
Про проголошення окупантом «незалежності» так званих «Л/ДНР».
Закликає Російську Федерацію дотримуватися принципів Статуту ООН та Декларації про дружні відносини;
Також закликає сторони дотримуватися Мінських угод та конструктивно працювати у відповідних міжнародних рамках, у тому
числі в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі,
до їх повного виконання;
Цікавий елемент: попри заяви Києва та Москви про те, що
Мінські домовленості вже вмерли, у стінах ООН так не вважають.
Вимагає від усіх держав дозволити безпечний та безперешкодний прохід за межі України біженців та сприяти доступу до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні;
Засуджує залучення Білорусі до цього незаконного застосування сили проти України та закликає її дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань;
Засуджує всі порушення міжнародного гуманітарного права та
порушення та зловживання правами людини, закликає всі сторони строго поважати відповідні положення (…);
Вимагає, щоб усі сторони повністю виконували свої
зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом щодо збереження цивільного населення та цивільних об'єктів (…);
Просить Координатора з надзвичайної допомоги надати через
30 днів після прийняття цієї резолюції звіт про гуманітарну ситуацію в Україні та про гуманітарне реагування;
ООН зобов’язується тримати ситуацію на контролі.
Закликає до негайного мирного вирішення конфлікту між Російською Федерацією та Україною шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними засобами;
Вітає та закликає продовжувати зусилля (…) реагування на гуманітарну кризу та кризу біженців, яку спричинила агресія Російської Федерації;
Вирішує тимчасово призупинити одинадцяту Надзвичайну спеціальну сесію Генеральної Асамблеї та уповноважити Голову Генеральної Асамблеї відновити її засідання на запит держав-членів.
ООН, очевидно, готується ще раз зібратися для ухвалення
нових рішень стосовно російсько-української війни.
Нью-Йорк,
2 березня 2022 року
за підтримки 141 держави світу

Україна і світ
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Перша леді США відвідала Україну
В Україну 8 травня прилетіла перша леді
США Джілл Байден, дружина президента
Джозефа Байдена.
В Ужгороді її зустріла перша леді України, дружина нашого президента Олена Зеленська.
Візит першої леді США до України не
анонсувався з міркувань безпеки. Символічно, що Джілл Байден прилетіла до України саме 8 травня – у День матері.
Разом дружини президентів відвідали
школу, в якій зараз живуть вимушені внутрішні переселенці. Діти та дорослі з радістю зустріли гостей синьо-жовтою символікою та написом англійською «Ласкаво просимо». Байден поспілкувалася з українцями та висловила їм слова підтримки у такий
важкий для них момент.
Візит першої леді Байден – це демонстрація підтримки України високопоставленими представниками США. Крім відвідування Ужгорода, Джілл Байден зупинилася у
деяких словацьких містах, зокрема, Братиславі, Кошиці.

Указом Президента України, на підставі рішення Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка від 9 березня, названо лауреатів 2022
року цієї головної творчої відзнаки країни. Ними стали
(за номінаціями):
«Література»: Тамара Горіха Зерня (Дуда Тамара
Анатоліївна), за роман «Доця».
«Літературознавство і мистецтвознавство»: Григорій Грабович, літературознавець, громадянин США, за
цикл статей «Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм».
«Журналістика та публіцистика»: Станіслав Асєєв із
книгою «Світлий шлях: історія одного концтабору»; Микола Рябчук, за книгу «Лексикон націоналіста та інші есеї».
«Кіномистецтво»: режисерка Катерина Горностай,
за повнометражний ігровий фільм «Стоп-Земля».
«Візуальне мистецтво»: художник Микита Кадан, за
виставку «Камінь б’є камінь»; Тіберій Сільваші, за інсталяцію «Крила».
«Театральне мистецтво»: режисер Тамара Трунова,
авторка п`єси Наталка Ворожбит, художник Юрій Ларіонов, актори Андрій Ісаєнко, Валерія Ходос, за виставу
«Погані дороги» Київського академічного театру драмі і
комедії на лівому березі Дніпра.

Українцям
продовжили
термін дії COVIDсертифікатів

Сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у «Дії» відображатимуться 1,5 року від
дати останнього щеплення. Про
це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.До цього
термін становив 9 місяців.
Термін дпродовжили, щоб
спростити перебування українців за кордоном під час війни.
Зокрема, цифровий документ
дозволяє громадянам за межами України: засвідчити наявність
щеплення проти коронавірусу
та отримати наступну потрібну
дозу; мати менше карантинних
обмежень, ніж невакциновані.
Український COVID-сертифікат
визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої
входить понад 60 країн світу.

Помер перший лідер незалежної
Білорусі Станіслав Шушкевич
Станіслав Шушкевич помер у Мінську у
ніч на 4 травня. Наприкінці квітня його було
доставлено в реанімацію після перенесеного COVID-19. Через два дні його виписали з
лікарні, але здоров'я політика було підірвано хворобою.
Станіслав Станіславович Шушкевич
народився 15.12.1934 р. в Мінську. Батьки – вчителі. Батько Шушкевича – відомий
письменник Станіслав Петрович Шушкевич,
якого в 1930-і роки репресовано, звільнено 1956 р., помер 1994 р. 1956 р. Станіслав
Шушкевич закінчив фізико-математичний
факультет Білоруського державного університету, у 1959 р. – аспірантуру Інституту фізики Академії наук Білоруської РСР. Доктор
фізико-математичних наук (1970), професор
(1973), член-кореспондент Національної АН
Білорусі (1991). Відомий спеціаліст в царині
радіоелектроніки.
З 1961 р. працював у БДУ, очолював кафедру ядерної фізики та електроніки, обіймав посаду проректора з наукової роботи. Заслужений діяч науки й техніки БРСР
(1982).
1989 – 1991 – народний депутат СРСР,
член Міжрегіональної депутатської групи.
1990 – 1995 – депутат Верховної Ради Білорусі, 1990 – 1991 – перший заступник Голови Ради. У серпні 1991 р. виступив проти
путчу в Москві. 9 вересня 1991 р. Шушкевича обрано Головою Верховної Ради Білорусі.
7 – 8 грудня 1991 – учасник зустрічі в
Біловезький пущі з президентами Росії –
Борисом Єльциним і України – Леонідом
Кравчуком. Глави трьох держав від їх імені
досягли домовленості про ліквідацію СРСР
і утворення СНД, саме ці держави були у
1922 році засновниками СРСР. Як голова

Спортивна панорама
Учасники чемпіонату світу
з футболу

Присудження Національної
премії України
імені Тараса Шевченка

білоруського парламенту, Шушкевич поставив підпис під Біловезькими домовленостями.
26 січня 1994 року Шушкевича знято з
поста Голови Верховної Ради Білорусі, це ініціювала парламентська комісія, яку очолював Олександлр Лукашенко.
У червні 1994 р. Шушкевич брав участь у
президентських виборах, отримав у першому турі близько 10 % і не вийшов у другий тур,
у якому переміг Олександр Лукашенко.
Активний діяч білоруської опозиції. Голова партії «Білоруська соціал-демократична
громада» (з 1998).
Під час російської агресії проти України
повністю підтримав Українську державу, гостро критикував режим Путіна.
Під час протестів у Білорусі у 2020 році
заявив, що у Лукашенка немає іншого виходу, як допомагати Путіну ліквідовувати білоруську незалежність. «Наша країна втратить
суверенітет через Лукашенка. Він сфальсифікував вибори, і це добре знає Путін.»
Шушкевич мешкав у Білорусі, але часто виступав з лекціями як відомий вчений,
політик, громадський діяч в університетах
Польщі, США, Росії, Литви, ряду інших країн.
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Майже завершилися відбірні змагання до XXII
чемпіонату світу з футболу, який пройде у грудні цього
року в Катарі. Деякі учасники ще не визначилися, бо
мають пройти стикові матчі. Але жеребкування турніру вже проведене, передбачивши місця для тих, хто
пройде відбір. У фінальній частині знову гратимуть 32
команди. Ось групи чемпіонату:
А: Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор.
В: Англія, США, Іран, переможець плей-офф від
Європи: одна з трьох команд – Україна, Шотландія,
Уельс.
С: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія.
D: Франція, Данія, Туніс, переможець плей-офф:
Австралія або Об`єднані Арабські Емірати.
E: Іспанія, Німеччина, Японія, переможець плейофф: Коста Ріка або Нова Зеландія.
F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада.
G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун.
H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана.
Україна зайняла друге місце у відбірному турнірі
у своїй європейській групі. Другі команди європейських груп розігрували ще три путівки на мундіаль. За
жеребкуванням у півфіналі Україна має зіграти з Шотландією, в гостях, 1 червня. Переможець матчу гратиме 5 червня з Уельсом. Той, хто виграє, їде на чемпіонат.

Польща підтримала Україну
Збірна Польщі теж зайняла друге місце у відбірній групі, тому грала додатковий відбір. У півфіналі
жеребкування звело її зі збірною Росії. Але вже почалась російська агресія проти України. Тому в знак
солідарності з нами Польща відмовилася грати матч з
Росією. Причому, ризикувала, що отримає технічну поразку, адже на той момент ФІФА ще не відлучила Росію від світового футболу. Врешті, Росію видалили з
чемпіонату світу. У фіналі відбору Польща перемогла
з рахунком 2:0 Швецію і їде на чемпіонат.
В цьому вирішальному матчі капітан збірної Польщі, форвард «Баварії» Роберт Левандовські, один з
кращих футболістів планети, вивів свою збірну на
матч з капітанською пов`язкою кольорів національного прапора України – синьо-жовтою. Роберт і відкрив рахунок у матчі. Польща побажала Україні також
пробитися на чемпіонат світу.
Вдруге поспіль на пробилась на чемпіонат збірна
Італії, 4-кратний чемпіон світу. Вона програла стиковий матч скромній збірній Північної Македонії. Натомість пробилась на турнір збірна Португалії, пройшовши стикові матчі. Її капітан Кріштіану Роналду, володар 5-ти «Золотих м`ячів», поїде на свій 5-й чемпіонат
світу. Досі лише 3 футболісти досягли цього. Останнім
– легендарний воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон, чемпіон світу 2006 року. У свої нинішні 44 роки
він і досі виступає в чемпіонаті Італії, за «Парму», а до
цього понад півтора десятиліття грав за «Ювентус».

Ліга чемпіонів:
фінал – «Реал» і «Ліверпуль»

Завершується головний клубний футбольний турнір Європи. У чвертьфіналі в поєдинках з двох раундів
англійський «Ліверпуль» переміг португальську «Бенфіку», мадридський «Реал» – чинного клубного чемпіона «Челсі» (Лондон), «Манчестер Сіті» – «Атлетико» з
Мадриду, іспанський «Вільяреал» – «Баварію» з Мюнхена.
У півфіналі жеребкування звело іспанські клуби з
англійськими. «Ліверпуль» в обох матчах переміг «Вільяреал» – 2:0 вдома і 3:2 в гостях. Значно напружденішим і драматичним був другий півфінал. В першому матчі «Манчестер Сіті» переміг вдома «Реал» – 4:3.
У повторному матчі в Мадриді англійці вели в рахунку до останньої хвилини – 1:0. Далі трапилося чергове футбольне чудо: протягом хвилини форвард господарів бразилець Родріго забив два м`ячі. В додаткову 30-хвилинку вже на 5 хвилині капітан господарів
Карім Бензема, форвард збірної Франції, забив пенальті. І це його 15-й мяч в турнірі, Карім стає кращим
бомбардиром нинішньої Ліги. Отже. 3:1, перемога мадридців.
Фіналісти Ліги – гранди європейського і світового
футболу. «Реал» рекордні 35 разів вигравав чемпіонат
Іспанії, 13 разів – Лігу чемпіонів (перед цим турнір називався Кубок чемпіонів), і це теж рекорд. «Ліверпуль»
19 разів вигравав чемпіонат Англії (лише на одну перемогу більше має «Манчестер Юнайтед»). Також «Ліверпуль» 6 разів вигравав Лігу чемпіонів.
Цікаво, що точно цей же фінал Ліги, між цими ж
командами, відбувся у 2018 році, якраз у Києві. Тоді
перемогли іспанці.
Нинішній фінал пройде 28 травня в Парижі. Він
був запланований в Санкт-Петербурзі, але, як відомо,
Росію, через її агресію проти України, всесвітня і європейська асоціації футболу (ФІФА і УЄФА) виключили з футболу на рівні збірних і клубів. І фінал перенесено в Париж.

Національні чемпіонати

Достроково, за 2 тури до завершення, чемпіонат Німеччини з футболу виграла
знаменита «Баварія» з Мюнхена. Причому,
встановивши рекорд: це 10-те чемпіонство
поспіль! А всього клуб виграв 32 чемпіонати Німеччини, 6 разів вигравав Лігу чемпіонів Європи. Друге місце зайняла «Боруссія»
з Дортмунда. Цікаво, що саме ця команда
була останньою, що ставала чемпіоном перед рекордною серією мюнхенців, у 2012
році. Загалом дортмундці виграли 8 чемпіонатів, лише на один менше. ніж «Нюрнберг»,
що востаннє перемагав аж у 1968 році.
Також достроково чемпіонат Іспанії виграв мадридський «Реал», це його 35 титул. Тут теж своєрідний рекорд: головний
тренер медридців, відомий в минулому
футболіст «Мілану» і збірної Італії, а нині
один з провідних тренерів світу Карло Анчелотті тепер має унікальне досігнення.
Він перший тренер, який виграв всі 5 топчемпіонатів Європи. Крім «Реалу», Анчелотті виграв чемпіонат Італії з «Міланом», Англії – з «Челсі», Німеччини – з «Баварією»,
Франції – з ПСЖ. Тричі виграв Лігу чемпіонів: двічі з «Міланом», один раз з «Реалом».
І ось знову у фіналі Ліги.

Чемпіонат України

завершено без догравання

У вищому дивізіоні українського футболу, прем`єр-лізі, в чемпіонаті сезону 2021 –
2022 років до зимової перерви було зіграно перше коло (15 турів) і три тури другого.
Турнір мав відновитися 24 лютого 19-м туром. І саме цього дня почалася війна…
У березні-квітні ще була якась надія
на завершення цього чемпіонату, бодай
на кількох стадіонах на заході країни. Але
врешті Українська прем`єр-ліга ухвалила
завершити чемпіонат без догравання. Це
затвердила і Українська асоціація футболу, вищий керівний орган нашого футболу,
член УЄФА і ФІФА. Без догравання завершено і турніри першої та другої ліг.
Кубок України, де мав пройти чвертьфінал за участю 8-ми клубів, теж вирішено не
догравати.
Підсумком чемпіонату затверджено
турнірну таблицю після зіграних 18-ти турів. Призерів вирішено не називати і не
відзначати. Тобто, умовно вважається що
чемпіоном став донецький «Шахтар», віцечемпіоном – «Динамо», третє місце – «Дніпро». Перші дві команди отримали путівки
в Лігу чемпіонів Європи 2022 – 2023 років
(донеччани – одразу в груповий турнір, кияни – у стикові матчі відбору), дніпряни – у
Лігу Європи. «Зоря» і «Ворскла» – у третій за
рангом турнір, Лігу конференцій.
В наступному чемпіонаті України, сезону 2022 – 2023 років, який, сподіваємося,
почнеться бодай наприкінці літа чи восени,
матимуть право виступати всі 18 команд
нинішньої прем`єр-ліги, незалежно від зайнятого місця. Тобто, ніхто не вибуде в першу лігу. Щодо переходу кращих команд першої ліги в прем`єр-лігу, рішення буде ухвалене наприкінці травня. Дві перші, очевидно, підвищать у класі: зараз це харківський
«Металіст» і «Кривбас» з Кривого Рогу. Але
таких може бути більше, бо, можливо, деякі
клуби прем`єр-ліги, як і нижчих ліг, не зможуть продовжити виступи.
Таблиця чемпіонату після 18 турів, визначена і як підсумок турніру. Різниця забитих і пропущених м`ячів, набрано очок.
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«Оскар 2022»:
переможці головного
кіноконкурсу світу
Американський художній фільм «CODA: У
ритмі серця» режисерки Сіан Гідер став лауреатом найпрестижнішої кінопремії «Оскар-2022»,
переміг у номінації «Найкращий фільм». Таке
рішення винесла і оприлюднила на щорічній церемонії «Оскара» Американська академія кіномистецтва. Також Сіан Гідер отримала
«Оскара» за найкращий адаптований сценарій.
Абревіатура CODA (Child of Deaf Adults) розшифровується як «діти нечуючих батьків» –
саме про таку сім’ю йдеться у стрічці. Фільм
оповідає історію 17-річної дівчини Рубі з маленького містечка у штаті Массачусетс. Її батьки та брат – не чують, тому дівчина виконує
роль сурдоперекладача. Роль головної героїні у стрічці виконала Емілія Джонс. Трой Коцур, що теж знявся у фільмі, став лауреатом
«Оскар» за найкращу чоловічу роль другого
плану.
Американська кіноакадемія визначила переможців «Оскара» у 24 номінаціях. Зокрема, найкращою акторкою стала Джессіка Честейн («Очі Таммі Фей»), найкращим актором –
Вілл Сміт («Король Річард»). Найбільше нагород
отримав фільм «Дюна»: переміг в 6 номінаціях.

Книжкові фестивалі світу

23 – 24 квітня пройшов Паризький книжковий салон. В ньому взяла участь і Україна.
Відбувалися різноманітні події. Організатори
запропонували відвідувачам вирушити у мандрівку дванадцятьма посольствами у Парижі.
Таким чином фестиваль відзначив знакових
авторів з усього світу. Щодня автор чи видавець супроводжували гостей на літературну
прогулянку вулицями Парижа.
З 19 квітня по 2 травня у Боготі, столиці
Колумбії, пройшов міжнародний книжковий ярмарок. З 1988 року Книжкова палата Колумбії проводить цей ярмарок, одну із
найважливіших культурних подій у іспанськомовному світі. Протягом 34 років організатори збирали разом авторів, видавців, редакторів, перекладачів, розповсюджувачів книги.
Середних були Маріо Варгас Льйоса, Габріель
Гарсія Маркес, Джоді Вільямс, Світлана Алексієвич, Жозе Сарамагу.
В столиці Шотландії Единбурзький міжнародний книжковий фестиваль пройде у комбінованому форматі з 13 по 29 серпня. Він
включатиме сотні заходів для дорослих і дітей,
які можна відвідати офлайн, а також багато з
них транслюватимуться в прямому ефірі. З моменту свого початку в 1983 році Единбурзький
фестиваль розрісся, влаштовуючи понад 900
заходів щороку в серпні, залучаючи близько
250 000 відвідувань.

У Мехіко можуть
заборонити кориду

Сезон, що закрився на міській арені «Plaza
Mexico», може стати останнім у столиці Мексики.
Минулого року Комісія із захисту тварин
схвалила закон, який забороняє публічні заходи, «на яких тварини зазнають жорстокого поводження, що призводить до їхньої смерті». Але
законопроєкт так і не був поставлений на голосування у міській раді. Законодавці, можливо,
злякалися потенційних втрат бюджету, адже
організація та проведення боїв биків створюють тисячі робочих місць.
Проте, у 2013 році чотири штати Мексики
заборонили бої биків, і це знайшло розуміння у
суспільстві. Згідно з опитуванням, 57% громадян країни виступають за заборону кориди.
Щороку в Мексиці гине близько 230 биків.
Активісти захисту прав тварин регулярно влаштовують акції протесту з вимогою заборони
кориди.
Перша корида в Мехіко пройшла 13 серпня 1529 року, через 8 років після завоювання
іспанським конкістадором Ернаном Кортесом
стародавньої столиці імперії ацтеків.
Після цього корида почала швидко поширюватися країною, і в середині XVIII століття
стала традиційною. Plaza Mexico у столиці Мексики – найбільша у світі арена для бою биків.

У Швеції корів хочуть
годувати також
і водоростями

Водорості були вибрані як корм не просто
так – цьому передувало велике дослідження.
Головна його мета полягала у тому, щоб знизити кількість викидів газу від корів. У результаті
вибір впав на водорості, які мають масу переваг. Шкода від коров'ячих «коржів» буде мінімізована, а самі тварини ситно нагодовані. Додавання водоростей до щоденного раціону корів
дозволить скоротити кількість метану у відходах на 80%.
Водорості планують вирощувати з використанням виключно відновлюваних джерел енергії – сонячної, вітрової, водної. Побудований
завод вироблятиме до 50 тонн водоростей на
рік, і цього вистачить на 2 – 5 тисяч корів.

Стали відомі імена номінантів короткого списку на здобуття міжнародної Премії імені Ганса Крістіана Андерсена, яку вручають письменникам
та ілюстраторам за видатний внесок у
дитячу літературу. Про це повідомила
Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги.
До списку увійшли письменники з таких країн: Франція, Аргентина Ліван, Словенія, Швеція, Австралія. Двоє представників України були
в довгому списку, але не потрапили у
фінал премії.
Також у списку в номінації ілюстраторів книжок представники таких країн: Італія, Аргентина, Корейська Республіка, Японія, Польща, Канада.
Премія імені Андерсена – одна із
найпочесніших нагород світу для дитячого письменника або ілюстратора дитячих книжок, її часом називають – Малий Нобель. Премію заснували 1956 року з ініціативи президента Міжнародного комітету з дитячої та
юнацької літератури ЮНЕСКО, видатної особистости у світі дитячої книжки
Єлли Лепман.

Дві жінки з'ясували,
що 57 років тому їх
переплутали при народженні

Американки Тіна Еніс і Джилл Лопес народилися в один день, 18 травня 1964 року, в одній із лікарень міста Дункан у штаті Оклахома. Весь цей
час вони не підозрювали, що фактично стали названими дітьми. Хоча Тіну
завжди дивувала відсутність зовнішньої подібності з батьками.

В Уганді за вбивство
вінценосних журавлів
запровадили довічне
ув'язнення

В цій африканській країна залишилося
приблизно 8 000 вінценосних журавлів порівняно з 35 000 у 1989 році. Альтернативою
ув'язнення є штраф у розмірі $175 млн.

Відновлювальна
енергетика Польщі
Потужні вітри, які накрили країни Північної
Європи в лютому, згенерували рекордний рівень вітрової енергії для Польщі, де більшість
електроенергії надходить з вугілля. Коли вдарив шквальний вітер, зафіксували рекордний
рівень виробництва електроенергії на вітрових електростанціях потужністю близько 6700
мегават, тобто вітряні електростанції покривали майже 30% попиту.
В середньому вітрові електростанції забезпечують близько 10% річної потреби Польщі, їх потенціал може бути набагато вищим.
Поновлювані джерела енергії становлять
близько 25% енергетичного балансу Польщі
і їх частка збільшується, особливо в секторах
вітрової та сонячної енергії. В результаті роль
чорного та бурого вугілля зменшується, але
все ще становить близько 65% виробництва
електрики.

Премія
імені Ганса Крістіана
Андерсена

Птах мешкає у болотах і полях Уганди. Вінценосний журавель є одним із найбільш шанованих птахів у країні. Його краса й елегантність
були причиною того, що журавель був обраний
майже 100 років тому як національна емблема Уганди. Але руйнування середовища проживання і низка факторів роблять його птахом,
який перебуває під загрозою зникнення.
У світі налічується 16 різних видів журавлів,
чотири з яких живуть в Африці, враховуючи «великого» сірого вінценосного журавля в Уганді.
Міністр туризму, дикої природи та старожитностей Уганди Том Бутіме також зазначив,
що багато видів рослин і тварин у країні перебувають під загрозою зникнення.

Енніс з'ясувала правду після
того, як вона та її 26-річна дочка скористалися послугами генеалогічної
компанії та провели тести ДНК, розшукуючи родичів. Тіна була шокована, коли зрозуміла, що люди, яких
вона звикла вважати рідними, насправді не є її кровними родичами.
Зрештою, жінці вдалося відстежити
свою «сестру по нещастю» Джилл Лопес. Тіна переконала її також зробити ДНК-тест. З'ясувалося, що Кетрін
Джонс, яка виростила Тіну, насправді є біологічною матір'ю Лопес. Мати
та дочка возз'єдналися, заявивши,
що зазнали радості навпіл з гіркотою.
Біологічні батьки самої Енніс померли, навіть не дізнавшись, що все
життя виховували чужу дитину.
Тіна зізналася, що заздрить
Джилл. «Вона була з моїми справжніми батьками, а тепер буде з батьками, які виростили мене. Спочатку
я не знала, що мені про це думати,
але чим більше я думаю, тим сумніше
мені стає», сказала вона.
Тепер троє жінок, Тіна, Джилл і
Кетрін, подали до суду на пологовий
будинок, де немолят переплутали,
звинувачуючи його співробітників у
недбалості та заподіянні стресу.
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Закордонне
українство
СКУ створив Фонд
розвитку громад
та адвокації України
Уперше в історії Світовий конґрес українців (СКУ) засновує Фонд
розвитку громад та адвокації для
підтримки українських діаспорних
громадських організацій. Фонд ініціював Павло Ґрод, президент СКУ,
який підтримав заснування щедрою
пожертвою 2022 року у 50 тис. CAD.
«Зміцнення наших громад – один зі
стратегічних пріоритетів СКУ. Разом
ми розбудовуємо українські інституції, справжній український світ», зазначив він.
Фонд надаватиме співфінансування для проєктів, спрямованих
на розбудову громад та/або розвиток громадських провідників; формування правдивого іміджу України
та українського народу; інформування про українську історію, культуру
та сьогодення; розвиток українського шкільництва в діаспорі; розбудову
українського жіночого руху; залучення молоді до українського громадського життя в діаспорі і сприяння
молодіжному лідерству в українській
громаді.
Збірка конкурсних проєктних заявок триватиме до 1 травня ц. р.,
а переможців 2022-го оголосять у
червні. Детальнішу інформацію, критерії оцінки проєктів та форму для
подання заявок шукайте на вебсайті СКУ.

Заробітчани
переказали в Україну
мільярди доларів
Торік трудові міґранти через неформальні канали переказали в
Україну 6,89 млрд USD. А через офіційні канали за рік надійшло 8,13
млрд USD. Про це повідомляє сайт
Нацбанку України. Обсяг приватних грошових переказів в Україну
за 2021 рік став рекордним – 15,03
млрд USD, це на 25,4 % більше, ніж за
попередній рік.
Офіційними канали за минулий
рік в Україну надійшло переказів
через міжнародні платіжні системи
3,16 млрд USD, через кореспондентській рахунки банків – 936 млн USD,
як оплата праці – 4,04 млрд US

Книги за сприяння
Товариства
Української Мови
Через поштову службу «Містекспрес» нещодавно шкільна бібліотека Навчально-виховного комплексу № 9 в Херсоні отримала три паки
українських книжок від побратимів із
США. Щиросердно дякуємо заокеанським друзям за допомогу у подоланні книжкової кризи, яка нині, на жаль,
існує у шкільних бібліотеках Таврії.
Також хочемо зазначити, що ті
книги, які виходять друком у Херсонській філії Видавничого Центру
«Просвіта», теж надходять до книжкових фондів шкільних бібліотек та
публічних книгозбірень Херсонської
області.
Щиросердно дякуємо просвітянам з Товариства Української Мови
(Чикаго, США) і особисто пані Вірі
Боднарук та панові Богдану Боднарук за багаторічну плідну співпрацю з просвітянами Херсонщини! Дай
Вам Бог миру та здоров'я!
З повагою,
Голова Херсонського обласного
об'єднання Всеукраїнського
товариства «Просвіта»
імені Тараса Шевченка
Олег ОЛЕКСЮК.

Cвіт історії
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«Російські дєди – за Гітлера»

Як теоретик російського фашизму став ідеологом путінського режиму
Привіт! Це – Історія
для дорослих. Сьогодні про найсекретнішу – і
найганебнішу армію російських дєдов, які воювали за Гітлера – Національну Народну, скорочено РННА. А ще про російських фашистів. Не тих,
що зараз у Кремлі – бо ці
брехуни ведуть себе, як у
часто згадуваному зараз
вислові: «фашисти майбутнього називатимуть
себе антифашистами».
Сьогодні ж під нашим мікроскопом люди, які себе
так і називали – російськими фашистами, писали про
свій фашизм книжки, носили різнобарвні свастики – і творчо поєднували їх
зі скрепами, триколорами
і двоголовими крилатими
тваринами.
Почнемо улюбленим риторичним прийомом Сталіна: поставимо питання – і
самі ж на нього відповімо.
Так от: який рух був найчисельнішим і найпоширенішим серед російської еміграції по всьому світу у міжвоєнні роки? Монархічний,
за вєру, царя і отєчєство?
Чи ліберальний – за Тимчасовий уряд і Установчі збори? А може, анархічний чи
есерівський – за нову, «правильну» революцію?
Ні й іще раз ні! Найбільш
потужну і розгалужену еміграційну організацію з росіян створили не прогнані
більшовиками
соратники
по революції – вони й далі
вели безглузді партійні дискусії про «прекрасну Росію
майбутнього». І не монархісти – ті навпаки, знали чого
хочуть – але не могли поділити навіть порожній трон
неіснуючої монархії.
Найбільше росіян навернули на свій бік Російська фашистська партія із
переповненого мігрантами
китайського Харбіна і Всеросійська фашистська організація – зі США.

Емблема Всеросійської
фашистської партії. Вікіпедія.

Ось символ фашистської
партії – чорна свастика, іноді ще з двоголовим орлом,
настромленим на верхівку.
У 1930-х організації почала давати гроші і підтримку японська розвідка, і у неї
справи пішли взагалі добре:
вона нараховувала більше 20 тисяч членів, створила відділення по всій Азії і
в Німеччині, засновувала

Російський фашизм. Фото: відкриті джерела.

«російські клуби» і дочірні
структури – для жінок, дітей
та молоді.
Фюрером – чи точніше
генсеком – у них був нотаріус з Амурської області Росії Костянтин Родзаєвський.
Ось він зі спонсорами-японцями.
У Сполучених Штатах же
виникла Всеросійська фашистська організація, ВФО.
Вона була менш чисельна,
зате дуже багата. Її заснував колишній денікінець
Анастасій Вонсяцкій. Його
фото постійно публікувалось у партійній газеті, яка
так нехитро і називалась –
«Фашист».

кому доводилось постійно
відмазуватись. Мовляв, ніні-ні, ми зовсім не нацисти.
Ось, дивіться, винищувати
євреїв – не закликаємо.
Питають, а чого у вас
свастика? Бо це наш російський давній символ, його
ще убієнна імператриця раз
на стіні намалювала, і взагалі – це не ми в Гітлера, а
Гітлер у нас її вкрав!
Ну добре, а чого ви під
своє привітання – «Слава
Россіі» – руку як нацисти
підкидаєте?
А ваш гімн – взагалі на
мелодію нацистського партійного гімну Хорста Весселя?
Зі славнем найсмішніше

Російська фашистська біблійна школа у Нью-Йорку. Вікіпедія.

Обидва фюрери не вигадували нічого нового, а тупо
мавпували Муссоліні і Гітлера – свастики, пов'язки, лозунги, гітлерюгенди – геть
усе, і плюс іще – духовні
скрепи. Ось, наприклад, викладачі і учні російської фашистської біблійної школи в
Нью-Йорку.
Ну і звичайно – для російських фашистів не існувало ніяких українців і білорусів. А хто їх так назве
– той зрадник «єдіного велікого одіннарота». Знаковий
симптом, правда?
Харбінським фашистам
любов до Гітлера проблем
не приносила, а от у США російському фюреру Вонсяц-

вийшло. Вонсяцкий справді спер мелодію у нацистів, а слова придумав власні. Які? Та про себе, улюбленого. Наприклад такі:
«Вонсяцкий-вождь, що зра-

ду, боягузство зневажає, на
подвиг нас, фашистів, поведе». І записав на пластинку,
як сам із ще двома фашистами про себе співає.
Любив позувати для
фото з соратниками, і все на
світі обліплював свастиками. Ось тут у нього фашистський Дід Мороз і новорічна
фашистська люстра. Навіть
смітник – і той фашист.
Заяви Вонсяцкого були
не менш екстравагантними. Після Великого терору в
СРСР він оголосив Сталіна
найбільшим фашистом світу

– бо комуністів вусатий перебив в рази більше за Гітлера і Муссоліні разом взятих!
А у 1941-му, після нападу Німеччини на СРСР, вже
навпаки – закликав Сталіна здатися і передати владу Анастасію – поки ще є що
передавати.
Попри всю свою вторинність і карикатурність,
російський
фашистський
рух був впливовою силою.
Обидві партії оголосили про
об'єднання у 1934-му, а потім ще раз – у 1940-му. Відкрили власні представництва по всій Європі і набрали купу прихильників.
Їхнім шанувальником і
пропагандистом став впливовий еміграційний філософ Іван Ільїн. У своїх статтях він називав фашизм
«рятівним ексцесом патріотичного свавілля», а самих
фашистів – своїми «білими
братами». І ще багато всякого напатякав – та про це
трохи згодом.
Тому американці поставились до російських фашистів вкрай серйозно. Як
тільки Гітлер оголосив війну
США – фюрера Вонсяцкого
разом з чільними соратниками кинули за грати, а його
організацію розігнало ФБР.
Харбінським фашистам
теж повоювати з комуністами не довелось. Японія на
СРСР так і не напала, тому
фінансування російського

руху – обрізала, а у 1943–
му – заборонила, як підозрілого. Генсека партії від
таких поворотів долі і подій

у світі – геть попердолило.
В 1945-му Родзаєвський направив Сталіну покаянного листа, де зрікся
фашизму і оголосив себе
комуністом. З Кремля йому
пообіцяли повне прощення і

цікаву роботу журналістом–
агітатором. Цей йолоп повівся, приїхав – і його звичайно ж обдурили і розстріляли.
Залишились ще осередки Всеросійської фашистської організації в Європі
– і з 1941–го вони розвинули бурхливу активність. Керівник німецького відділення ВФО Сергій Іванов переконав керівників Вермахту
провести експеримент – і
створити диверсійне формування з росіян для зафронтової роботи. Їх планували групами закидати у радянський тил – паніку розводити і диверсії чинити.
Заради пропагандистського ефекту нове формування назвали Російською

національною
народною
армією – РННА.
Якщо хто не зрозумів:
нагромадження «націоналнародних» прикметників –
це мавпування гітлерового «націонал-соціалістичної
партії». Згодом у пропаганді назву часто скорочували
– до просто «народної».
Всього ж російських армій у Гітлера було щонайменше чотири, і всі іменувались «народними», «національними» і «визвольними». Плюс п'ята армія
– казачі війська отамана
Краснова.
В службових документах німці називали народну армію Сергія Іванова «російським батальйоном спецпризначення» або
«спецпідрозділом Сива голова». «Сива голова» – німецькою Грау-копф – це
був агентурний позивний
самого Іванова.
Заступником собі він
узяв керівника осередку
ВФО в Іспанії Ігоря Сахарова. На керівні посади набрали теж фашистів і просто емігрантів з бойовим
досвідом. Одягались у радянську форму – бо воювати мали саме
в ній. Здавалося
б, ну нарешті фашисти покажуть,
як воювати за Росію. Але вони все
про… хмхм … провалили.
Рядових солдатів до фашистської народної армії набирали із
червоноармійців
у таборах військовополонених. І це
виявилось поганою ідеєю. Бо офіцери-фашисти ні
на грам не довіряли своїм солдатам і запровадили
в підрозділі паличну дисципліну. Червоноармійці ж
бачили у «господах офіцерах» білогвардійців і буржуїнів, про яких їм стільки розповідала радянська
пропаганда.
Тож все пішло криво
уже з першої операції. Фашистам доручили диверсіями розладнати оборону
оточеного кавалерійського корпусу колишнього царського гусара Павла Бєлова. Але з завдання повернулась лише третина
«народоармійців»,
решта
загинула чи перейшла до
червоних. А Бєлов з оточення вирвався.
З такими втратами ніяких фашистів не напасешся, подумали німці, і перевели народних нациків з
фронту в тил, проти партизанів. Там – знову те саме:
наче і воюють, але скільки
партизанів уб'ють – стільки і поповнень їм дадуть
– перебіжчиками. Нічого
не допомогало – ні збільшення кількості батальйонів, ні зміна командирів, ні нова красива
форма.
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«Російські дєди – за Гітлера»

Так російська народна національна армія встановила своєрідний антирекорд
– стала найбездарнішою з усіх московитських армій Гітлера, і зникла
найшвидше з усіх – усього через
півроку після створення. Командири перейшли до власівської РОА, а
залишок солдатів відправили подалі на Захід – хай берег моря охороняють – і нічого руками не чіпають.
Після війни ті російські фашисти, які вижили, тікали подалі – до
Америки і навіть Австралії – доживали там тихенько і даремно рота
не роззявляли. Тільки до одного
все не доходило – до фашистського філософа Івана Ільїна. Коли у Німеччині почали переслідування євреїв – Ільїн закликав – цитуємо
– «не сприймати нацистів з точки
зору євреїв», і натякав що ті самі
винні.
Сам Ільїн з Німеччини втік і пересидів війну у Швейцарії, де жив
на подачки композитора Сергія
Рахманінова. Після 1945-го знову написав статтю про фашизм –
де продовжив славити фашистів,
але радив їм більше фашистами

Вшанування Ільїна в сучасній Росії.
Фото: відкриті джерела.

не називатись.
Про Україну теж писав: що її
прагнення до незалежності – це
спроба «расчлєнєнія Россіі». І ше
багато пафосного маразму з типовими фашистськими атрибутами:
неприйняттям Заходу, ксенофобі-

єю, шовінізмом і закликами до репресій. У 1954-му цей фашист помер – під грім критики від інших
російських філософів типу Миколи
Бердяева про те, що не можна заради боротьби з червоною тиранією славити тиранію білу.
Про Ільїна забули – аж раптом вже у 2000-х на Росії він постав із мертвих! Почався справжній ренесанс Ільїна. Почали публікувати його книги, встановлювати
пам'ятники, а цитати включили до
екзаменаційних тестів.
Почитати Ільїна рекомендує спікер парламенту Володін, його постійно цитує голова МЗС Лавров,
у нього списує ідеологічні постулати кремлівський ідеолог Сурков. А
найбільший шанувальник перевозить мощі Ільїна у землю московщини, до Донського монастиря.
Тож тепер теоретик російського фашизму Ільїн – вже майже офіційний ідеолог путінського режиму.
Тому задамо просте риторичне питання: якщо твій ідеолог – фашист,
то хто тоді ти?
UA. 5, 02.02. 2022.

Коли насправді настав кінець СРСР?

Біловезькі угоди вчасно поклали край діям цього «живого мерця»
Регулярно 8 грудня, у день підписання Біловезьких угод, що поставили велику крапку на тривалому існуванні Радянського Союзу, підіймаються хвилі (і не тільки в Росії)
ремствувань – яку велику державу
знищили! хто їм дозволяв! СРСР іще
б існував і процвітав! убивці народного щастя! – і так далі, і таке інше.
Проте, видається, все це не відповідає дійсності. Насправді Радянський Союз уже давно був мертвий,
і тільки окремі його органи більшменш вдало імітували життєдіяльність нормальної держави. Горбачов і його команда спробували було
реанімувати СРСР, щось начебто
ожило, проте невдовзі Союз почав
(у 1990-91 роках) перетворюватися
на небезпечного зомбі, вбиваючи
тисячі людей у «гарячих точках», і Біловезькі угоди вчасно поклали край
діям цього «живого мерця»
Подальші події – то інша історія,
варта окремого розгляду. Тут же я
хочу на фактах довести справедливість заявленої тези про смерть
СРСР за десять із гаком років до Біловежжя.
Отже: у січні 1980 року на секретаріаті ЦК КПРС (ясна річ, без
публікацій у пресі) обговорювалося питання «Про розкрадання
на транспорті». Три місяці працювала комісія ЦК КПРС під головуванням секретаря ЦК Івана Капітонова. І ось що вона доповіла на
секретаріаті.
За два роки кількість крадіжок
на транспорті зросла вдвічі, вартість украденого – учетверо. 40%
злодіїв – залізничники, 60% злодіїв – працівники водного транспорту (про автотранспорт не говорилося, комісія його стан не вивчала, а
там гарантовано творилися «веселі»
речі). Щороку від дев’яти до одинадцяти тисяч автомобілів накопичувалося у Бресті (головна перевалочна
станція на залізниці), оскільки їх неможливо передавати у майже розібраному вигляді іноземцям, що їх
купили. 25% тракторів та сільсько-

господарських машин приходять до
внутрішніх споживачів розукомплектованими. 30% автомобілів «Жигулі» повернули на ВАЗ, бо до споживачів вони прийшли наполовину розібраними. І так далі.
Чому ж так відбувалося? Комісія встановила, що на 14 млрд. рублів вантажів щодня перебували
без охорони; та й там, де охорона
начебто існувала (69000 «багнетів»), вона складалася з пенсіонерів й інвалідів, що працювали за 80
– 90 рублів на місяць. Отож завадити групам крадіїв, нерідко озброєним, вони не могли. Тому не дивно,
що крали на багато мільярдів рублів
за рік; при цьому м’яса крали у 7 разів більше, ніж два роки тому, риби у
5 разів більше (точні цифри вартості
вкраденого комісія не навела).
Заступник міністра внутрішніх
справ СРСР доповів, що у 1970 році
зловили 4000 злодіїв на залізниці, а
в 1979 році – вже 11000. Але ж це
тільки тих, кого впіймали, а скільки
було тих, хто залишився не впійманим? Адже вантажні поїзди по три
доби стояли на коліях без жодного нагляду, навіть машиністи йшли
геть…
Міністр транспорту просив ще
40000 «багнетів» на охорону залізниць. Не дали. А коли секретар ЦК
Борис Пономарьов, один із партійних ідеологів, у якому ще буяла комінтернівська закваска, закликав
«мобілізувати маси для боротьби з
цим неподобством», серед присутніх на секретаріаті міністрів і високопоставлених партапаратників почулося саркастичне: «Ну, якщо маси
мобілізуємо, тоді всі поїзди будуть
приходити зовсім порожніми!»
Ось так. Чи можлива така ситуація в «живій» державі? Як на мене,
ні. Бо ж тут маємо те, що маємо: номінальні громадяни СРСР (насправді – підданці «червоної імперії») вели
посутньо диверсійну «війну на рейках» і «війну на воді» проти власності держави, громадянами якої вони
рахувалися, ба більше – проти інсти-

тутів цієї держави. Війну, слід сказати, вельми успішну. А вище державне керівництво нічого не могло цьому протиставити. А разом із цим усім
радянські газети всіх рівнів публікували силу-силенну фактів щодо обкрадання як держави, такі пересічних громадян у всій системі торгівлі,
обслуговування, охорони здоров’я, і
того ж залізничного транспорту…
А паралельно з цим у 1979 році
за даними ЦК КПРС мали місце
300 «врахованих відмов від роботи» (тобто страйків, а скільки неврахованих?), в яких брали участь понад дев’ять тисяч осіб. Небагато?
Як сказати, бо ж ці люди мали сміливість відкрито йти проти «рідної»
держави, оскільки не вважали її ані
рідною, ані хоча би чесною.
Не випадково у цілому ряді випадків страйкарі свідомо ставили
виробництво перед катастрофою.
Так, на заводі «Сєверонікель» три
дні робітники не виймали метал із
електролізних ванн – хто знайомий
із відповідними технологіями, зрозуміє наслідки.
Але страйкувала, справді, незначна меншість робітничого класу.
Більшість же зосередилася на поліпшенні свого добробуту за рахунок приписок і крадіжок державного майна (таких крадіїв у партійних
газетах чемно називали «несунами»
та закликали нещадно боротися з
ними).
І за всіх цих обставин СРСР у
грудні 1979 року вліз в Афганістан,
хоча жодні життєві інтереси «великої держави» цього не вимагали, а
от рефлекторне смикання певних
органів державного трупу не виключало таких діянь, що мало наслідками масові смерті як населення окупованої держави, так і вояків-окупантів – і в ім’я чого? А хтось донині
сумує за цією тоді вже мертвою державою, співаючи їй осанну…
Сергій ГРАБОВСЬКИЙ
«День», 08. 12. 2021.

Календар
всесвітньої історії
4 березня
1789 – уведена в дію Конституція США, федеральний
уряд розпочав діяльність за
нинішньою системою правління.
1989 – створене українське товариство «Меморіал»
імені Василя Стуса.
Народилися: 1678 – Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль; 1815 –
Михайло Вербицький, композитор, громадський діяч,
автор музики Гімну України
«Ще не вмерла Україна»; 1949
– Володимир Івасюк, український композитор і поет.
Померли: 1852 – Микола
Гоголь, російський письменник українського походження;
1952 – Ніл Хасевич, український художник, графік, керівник друкарні УПА.
5 березня
1827 – народився Леонід
Глібов, український поет. Тривалий час жив і помер та похований у Чернігові.
1950 – у бою із силами радянської держбезпеки в с. Білогорща біля Львова загинув
Роман Шухевич (псевдо – Тарас Чупринка) – командир
УПА, крайовий провідник ОУН
(р), голова секретаріату Української головної визвольної
ради.
1953 — помер Йосип Сталін (Джугашвілі), керівник
СРСР.
6 березня
Народилися: 1926 – Анджей Вайда, польський кінорежисер; 1928 – Габріель Гарсіа Маркес, колумбійський
письменник, лауреат Нобелівської премії 1982 р.
1951 – у м. Мужен (Франція) на еміграції помер Володимир Винниченко, письменник, колишній глава уряду УНР.
7 березня
1876 – американський
винахідник Александр Белл
отримав патент на телефон.
9 березня
1814 – народився Тарас
Шевченко.
1918 – більшовики перенесли столицю Росії з Петрограда в Москву.
1918 – у Мінську Всебілоруський з’їзд проголосив
створення незалежної Білоруської Народної Республіки.
10 березня
1865 – у Перемишлі (Польща) під час шевченківського концерту відбулося перше
публічне виконання пісні «Ще
не вмерла Україна» Михайла
Вербицького на слова Павла
Чубинського, що згодом стала
національним гімном.
11 березня
1702 – вийшла у світ англійська газета «Дейлі курант»,
перша щоденна газета світу.
1985 – Генеральним секретарем ЦК КПРС обраний
Михайло Горбачов.
12 березня
1917 – Лютнева буржуазно-демократична революція в

Росії (27 лютого за старим стилем). Уранці почалося збройне повстання солдатів Петроградського гарнізону. Солдати
ухвалили рішення приєднатися
до робітників, які напередодні вийшли на маніфестації та
влаштували загальний страйк.
Державна Дума створила Тимчасовий комітет під головуванням Родзянка. У ніч на 13 березня (28 лютого) Тимчасовий
комітет оголосив, що як уряд
бере владу у свої руки. Імператор Микола ІІ відрікся від престолу. Кінець монархії.
1923 – американський
радіоінженер Лі Де Форест демонструє «фонофільм» – перше звукове кіно.
1999 – Польща, Чехія
та Угорщина стали членами
НАТО.
13 березня
1961 – більше 1500 мешканців Куренівки в Києві загинули після прориву дамби й
затоплення району потоком із
відходів виробництва Петровських цегляних заводів.
14 березня
1914 – льотчик Петро Нестеров здійснив перший авіапереліт з Києва до Одеси
1923 – Рада Послів держав Антанти ухвалила остаточне рішення про приєднання Східної Галичини й Західної
Волині до Польщі, визнавши їх
анексію
1990 – з'їзд народних депутатів СРСР прийняв закон,
яким уведена посада президента СРСР і скасовано однопартійність
Народилися: 1804 – Йоган Штраус, австрійський композитор;
1879 – Альберт Ейнштейн,
видатний
фізик, лауреат Нобелівської премії
1921 року; 1891 – Амвросій
Бучма, визначний український
актор.
15 березня
44 до н. е. – під час засідання сенату змовники вбили римського імператора Гая
Юлія Цезаря.
1892 – у США винахідник
Джесс Рено запатентував ескалатор.
16 березня
1960 – у Нью-Йорку представлено перший автомобіль
на сонячних батареях.
17 березня
1874 – народився Августин Волошин, український громадський і політичний діяч,
священик, президент Карпатської України (1939). Помер у
Лефортівській в’язниці в Москві 1945 р.
1917 – у Києві за участю
українських політичних партій,
військовиків, робітників, духовенства, кооператорів, студентства, громадських і культурних організацій оголошено про утворення Української
Центральної Ради. Головою
УЦР заочно обрано Михайла Грушевського. Згодом УЦР
стане парламентом незалежної України.
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Табуйований перепис-1937:
похована правда про Голодомор
ний інститут у Ленінграді. Того ж року
РАЦСи перейшли в підпорядкування
НКВС. Ще раніше, з грудня 1932 р., у
віданні внутрішніх органів опинилася
новостровена паспортна система та
інститут прописки.
Після того як статистичні органи
виявилися у підпорядкуванні планових, статистика із самостійної наукової дисципліни перетворилася на обслуговуючий інструмент Держплану,
що лише обліковує та фіксує реалізацію різноманітних показників.

Різдвяний перепис

85 років тому в Україні та СРСР відбувся другий всесоюзний
перепис населення, який більшовики оголосили «дефектним» та
засекретили, а безпосередніх організаторів – репресували
У сталінські часи об’єктами репресій ставали не лише живі люди,
але й окремі національності, науки,
книги, музичні інструменти, предмети
побуту, мови, архітектурні пам’ятки
тощо. До неочевидних жертв Великого терору варто віднести другий всесоюзний перепис населення 1937 р.
У радянські часи відбулося сім
всесоюзних переписів населення: 17
грудня 1926 р., 6 січня 1937 р., 17 січня 1939 р., 15 січня 1959 р., 15 січня 1970 р., 17 січня 1979 р., 12 січня
1989 р.
Найбільш неоднозначним виявився другий з них. Тодішні можновладці оголосили захід шкідницьким,
дефектним, низькоякісним та незадовільним. Згодом дослідники вживали до перепису інші епітети – перепис з особливим місцем в історії,
розстріляний, репресований, заборонений, зниклий, похований, трагічний, опальний, перекреслений, крамольний.

Планова економіка та
радянська статистика

Орієнтиром, ба навіть справжнім
фетишем для радянської бюрократії
була «справна цифра». Саме так у чиновницькому середовищі називали
зручну й потрібну керівництву цифрову величну того чи іншого показника. Необхідну норму закладали в планові показники, що мали силу закону
або ж її просто озвучували на різноманітних публічних заходах. Серед іншого, великі очікування в Кремлі покладали на другий всесоюзний перепис населення.
По-перше, він мав стати певним
підсумком 20-річного правління більшовиків та у вигідному для влади
світлі показати, як змінилася країна
і суспільство.
По-друге, перепис фактично був
частиною церемоніалу з остаточного
утвердження Сталіна на московському владному Олімпі.
Щойно було ухвалено нову радянську конституцію, яка зафіксувала перемогу соціалізму як початкової стадії комунізму. На 1937 р. було
заплановано провести безальтернативні вибори до Верховної ради СРСР
1-го скликання та завершення 2-ї
п’ятирічки.
Варто нагадати, що тодішній
СРСР та радянська Україна мали
дещо інші територіальні обриси, ніж
після завершення Другої світової війни. Зокрема, до складу країни Рад
входило 11 союзних республік, а західний кордон СРСР проходив у відносній близькості від Києва, Мінська
та Ленінграда.
Головні дороговкази для майбутнього перепису Сталін встановив 26
січня 1934 р. у звітній доповіді на XVII
з’їзді ВКП(б). Тоді радянський вождь
оголосив, що на кінець 1933 р. на-

селення країни Рад становило 168
мільйонів осіб. За свідченнями ж Михайла Курмана, який вцілів у гулагівських таборах, реальне населення
СРСР становило 160 млн., а решту –
вісім мільйонів – «додав» Сталін.
Керівник радянської статистики
Н. Осинський (справжнє ім’я – Валеріан Оболенський) невдовзі поцікавився у партійного лідера, звідки
такі цифри. Вождь відповів, що йому
видніше. Кремлівський диктатор і
далі продовжив подібні маніпуляції. 1
грудня 1935 р. на всесоюзній нараді
передових комбайнерів «батько народів» не лише виголосив знамениту
фразу про те, що «жити стало краще,
жити стало веселіше», а й повідомив
про рекордний приріст населення. За
словами Сталіна, населення СРСР та
щороку збільшувалося на «одну Фінляндію» – три мільйони осіб.
1989 р. директор Центрального
держархіву народного господарства
СРСР Всеволод Цаплін знайшов матеріали, з яких стають зрозумілими
очікування Кремля:
ПЕРЕПИС 1937 Р. МАВ ЗАФІКСУВАТИ КОНКРЕТНУ ЦИФРУ НАСЕЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ – 180,3
МЛН. ОСІБ.
Варто зазначити, що протягом
перших 20 років влади більшовиків
радянська статистична галузь пройшла шлях від активного розвитку
до жорстких централізованих меж. У
той же час, на думку Олександра Гладуна та Омеляна Рудницького, у радянській Україні сформувалася європейського рівня статистика природного руху населення, що зайняла
провідні позиції в СРСР. У Києві ще 7
грудня 1918 р. з’явився чи не перший
у світі інститут демографії, який очолив Михайло Птуха. Протягом 1920х рр. відбувалася розбудова системи
обліку населення: 1919 р. було створено відділи запису актів цивільного
стану та губернські статистичні бюро,
а 1921 р. – Центральне статистичне
управління УСРР.
Сьогодні перепис 1926 р., в якому українські демографи мали деяку
організаційну та науково-теоретичну самостійність, вважається зразковим.
Однак еволюція режиму в бік «закручування гайок» зачепила і статистику. Вже 5 лютого 1930 було ліквідовано ЦСУ УСРР. Функції управління
поклали на економіко-статистичний
сектор Держплану УСРР. За два роки
сектор перетворили на Центральне
управління народногосподарського
обліку (ЦУНГО) Держплану, невдовзі
– просто на УНГО. Того ж року зі статистичних збірників зникли відомості
про аборти, самогубства, вбивства.
Окрім того, влада ставилася до
демографів з підозрою і вбачала у
вчених (нерідко з європейською освітою) «вихідців з царської системи».
1934 р. було закрито демографіч-

Науковці радять проводити переписи населення не рідше одного разу
на десять років. Однак після 1926 р.
радянське керівництво запланувало провести наступний облік раніше. Деякі дослідники пов’язують це
з бажанням уточнити кількість населенням у зв’язку із поверненням
до використання карткової системи забезпечення продовольством у
1929/1931 – 1935 рр.
Спочатку, 22 квітня 1932 р. проведення народообліку призначили
на грудень 1933 р. Однак у зв’язку із
розгортанням демографічної ката-

запитання про джерела засобів існування, час перебування у шлюбі, про
місце народження, переїзди та тривалість проживання у конкретній місцевості.
Зникнення інформації стосовно
трьох останніх пунктів мало не дати
можливість прослідкувати масштаби примусових переселень (українських селян на Північ радянської Росії) та контрольованих міграцій (росіян у Донецько-Придніпровський район).
Остаточний варіант анкети містив 14 питань (тоді як 1926 р. в анкеті було 15 запитань та 8 підпитань).
Підпитань цього разу не було.
Владу цікавили: стать, вік, національність, рідна мова, релігійна приналежність, сімейний стан, громадянство, письменність, освіта та місце навчання, рід занять і місце роботи, належність до соціальної групи.
Відповідаючи на останнє запитання, громадяни СРСР могли віднести себе до робітників, службовців,
колгоспників, одноосібників, кустарів, осіб вільних професій, служителів культу, нетрудящих елементів.
За підготовкою та перебігом перепису пильно стежили партійні орга-

Агітатори закликають до участі в переписі
строфи, спричиненої масовими депортаціями та Голодомором, захід
неодноразово переносили:
у березні 1933 р. – на 1934 р.,
15 квітня 1933 р. – на початок
1935 р.,
26 червня 1934 – на січень 1936
р.,
15 червня 1935 р. – на грудень
1936 р.
Остаточно дату перепису визначила постанова РНК СРСР 28 квітня
1936 р. Новий перепис призначили
на 6 січня 1937 р. Він мав тривати
шістнадцять годин: з восьмої години
ранку до кінця доби.
Програму перепису демографи
під головуванням Олімпія Квіткіна
підготували у лютому 1935 р. Згодом
Сталін вніс у проєкт свої корективи –

Олімпій Квіткін – начальник бюро
переписів ЦУНГО Держплану СРСР,
відповідав за організацію переписів
1926 та 1937 рр. Виходець
з Борзни, що на Чернігівщині.
Навчався у Московському
та Паризькому університетах
(з різних причин навчання
не завершив). Розстріляний.
скорочувався час збору даних, спрощувалися процедури. Було прибрано

ни. Так, по Саратовській області радянської Росії у листопаді 1936 р. обком ВКП(б) «настійно радив» статистичним органам погоджувати з ними
кандидатури усіх переписувальників,
щоб до їх лав не проникли «ворожі
елементи і шахраї». Окрім того, 2 січня 1937 р. на всіх партійних керівників міського та районного рівня Саратовщини поклали персональну відповідальність за проведення перепису.

Агітаційний плакат, який сповіщає
що до громадян переписувальники
прийдуть тричі —
5, 6 та 7 – 11 січня 1937 р.
ноденним, на практиці таким не був.
Так, протягом перших п’яти днів січня відбувалося попереднє заповнення анкет. У день перепису представники УНГО знову ходили по хатах і
квартирах, де звіряли дані, робили
уточнення та доповнення до готових
питальників та заповнювали анкети тих осіб, яких з різних причин не
було на місці раніше. Протягом 7 –
11 січня відбувалася перевірка правильності заповнення переписних
листів та підрахунок деяких даних з
боку контролерів-інструкторів. Далі
опрацюванням матеріалів перепису
мали займатися три машинно-обчислювальні станції у Ленінграді, Москві
та Харкові.
Напередодні, 1 січня 1937 р. вийшло спільне звернення ЦК ВКП(б) та
РНК СРСР із закликом долучитися до
перепису, що мав виявити «величезні
перемоги соціалізму» через призму
«мови цифр».
Власне сам перепис відбувся без
особливих ексцесів.
Винятками стали поодинокі факти незадоволення, яке висловлювали віряни деяких білоруських районів. Зокрема, у Чечерському районі
баптисти агітували проти перепису, у
Полоцькому – декілька селянок відмовлялися давати відповіді на запитання переписників, у Ветрінському
– ширилися чутки, що вірян будуть
таврувати як худобу та обкладуть
окремим податком, у Вегольському
– фіксувалися пересуди про арешти

Збільшене пропагандистське зображення бланка переписного листа.
Спочатку до анкет планували вносити дані про сім’ї, однак згодом
вирішили групувати інформацію про громадян по будинках і квартирах
Єдиний в радянській історії одноденний перепис потребував більшої
кількості персоналу (уповноважені,
помічники дільничних уповноважених та контролери) – 1,25 млн. осіб.
Перепищиків («лічильників») прагнули залучати з вчителів, а контролерів – набирати серед секретарів
сільрад та колгоспних бухгалтерів.
Перепис, офіційно названий од-

християн.
Більших масштабів набув протест у Лепельському районі, де близько 230 осіб у 52 домогосподарствах
Стайської та Пишнянської сільрад
відмовилися відповідати на питання
перепису.
ЖІНКИ ДЕМОНСТРАТИВНО
КЛАЛИ ХУСТИНКИ ДО РОТА.
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Завищені сталінські прогнози зі
зростання населення та рівня урбанізованості дивують, адже у Кремлі вочевидь знали реальну картину.
Навіть високі темпи природного приросту населення у Центральній Азії та
на Кавказі, а також заборона абортів (запровадили за шість місяців до
перепису) не могли компенсувати
масштабні демографічні втрати.
Під час перепису рахували лише
наявне, а не постійне населення. З
одного боку, відсутність категорії
постійного населення давала змогу приховати наслідки його переміщень.
У підсумку виявилося, що населення СРСР становить 162 003 225
осіб.
У тому числі –
1 956 217 «силовиків» (РСЧА,
внутрішні війська та прикордонники);
2 653 036 осіб «спецконтингенту» НКВС та наркомату оборону –
в’язні таборів і тюрем.
Варто зазначити, що перепис в
армії, міліції, на транспорті та серед
осіб, позбавлених волі, профільні відомства проводили власними силами.
Кількість мешканців Української СРР визначили в 28 387 609
осіб.
До цього числа не увійшли військовослужбовці. За сучасними
оцінками їх кількість на теренах радянської України могла становити
346,8 тисяч осіб. Тому, якщо зростання загальної кількості населення СРСР склало 15 013 765 осіб, то
кількість мешканців УСРР (без врахування червоноармійців) скоротилася на 538 000 осіб (що було аномалією для неурбанізованого суспільства).
Окрім того, що перепис не зафіксував бажаної для Кремля чисельності жителів СРСР, більшовицьких
можновладців чекали й інші несподіванки. Зокрема, щодо релігійного
складу населення, де 56,7 % дорослого населення країни Рад у віці понад 16 років віднесли себе до певної віри.
Після 20 років пропагандистського пресингу, антирелігійних кампаній, нищення храмів такі показники слугували промовистою оцінкою
політики Кремля.
До певної міри, такі цифри
пов’язані із марними сподіваннями
суспільства на реальність норми нової конституції, яка декларувала свободу совісті. Відповідь влади не забарилася, й невдовзі продовжилися
масові арешти священнослужителів
та подальше закриття храмів різних
віровчень.
Також за наслідками кампанії з
ліквідації неписьменності влада очікувала офіційної фіксації стовідсоткового показника. Однак по СРСР
серед осіб віком понад дев’ять років
питома вага письменних чоловіків
становила 86%, а жінок – 66%.
Цікавою виглядала етнічна палітра СРСР. У офіційній практиці почали вживати нові етноніми народів
Півночі й Сибіру. Зокрема, самоїди
стали ненцями, зиряни і перм’яки –
комі, вотяки – удмуртами, тунгуси –
евенами і евенками.
Перепис 1937 р. зафіксував
зміну співвідношень між українцями та росіянами у масштабах СРСР
та радянської України. Так, протягом
міжпереписного періоду питома вага
росіян зростала (з 52,9 до 58% по
СРСР та з 9,2% до 11,3% – по УСРР), а
українців – зменшувалася (з 21,21%

до 16,3% – по СРСР та з 80% до 78,2%
– по УСРР).
Означені показники певною мірою ілюструють демографічні втрати
українців від Голодомору та депортацій селян у північні райони Росії, яких
у Донецько-Придніпровському промисловому районі замінили вихідці
з російських регіонів.
ОТОЖ ПЕРЕПИС 1937 Р. ЗАФІКСУВАВ АНОМАЛЬНЕ ДЛЯ МИРНОГО
ЧАСУ СКОРОЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В
НЕУРБАНІЗОВАНІЙ КРАЇНІ.

«Такі цифри потрібно
засекретити»

Одразу стали зрозумілими три
тенденції – по-перше, потрібної для
Кремля цифри не вийшло, по-друге,
деякі показники будуть відверто незручними для більшовицької влади,
по-третє, організатори не збиралися
фальсифікувати дані (хоч сьогодні є
певні сумніви у достовірності заявленого рівня урбанізованості).

Молотова та заступника керуючого
справами РНК СРСР Валерія Межлаука.
Згодом документ надрукували
ще у шести примірниках.
Нові документи з’явилися «з-під
пера» очільника радянської статистики Івана Краваля, який подав дві доповідні записки на ім’я Сталіна і Молотова (перша – не пізніше 25 січня, друга – не пізніше 14 березня 1937 р.).
Краваль не лише повідомив попередні цифри населення СРСР (162
млн. осіб), але й проаналізував причини такої величини (погана організація робити РАЦСів) та сформував
рекомендації для виправлення ситуації. Текст документів став відомим
аж у квітні 1989 р.

Михайло Курман – заступник
начальника відділу статистики
населення і охорони здоров’я
ЦУНГО Держплану СРСР. Перебував
в ув’язненні протягом 1937 – 1947
та 1949 – 1955 рр. Після звільнення
захистив кандидатську дисертацію
та викладав у вишах Харкова
Євген Кустолян – заступник
начальника УНГО Держплану УСРР
та керівник українського бюро перепису. Ректор Харківського
інституту народного господарства
(1929-1930). Розстріляний
Уже 10 січня 1937 р. заступник
очільника української радянської
статистики Євген Кустолян телеграфував керівнику ЦУНГО Івану Кравалю й заявив, що такий перепис слід
засекретити.

Іван Краваль – доктор економічних
наук, із 1935 р. очолював
радянську статистику – ЦУНГО
Держплану СРСР. За проведення
перепису 1937 р. нагороджений
орденом Леніна. Розстріляний.
15 січня 1937 р. керівник української статистики Олександр Асаткін надіслав доповідну записку в ЦК
КП(б)У, де повідомив проміжні підсумки перепису по УСРР – 28,12 млн.
осіб.
Текст документа у Центральному держархіві громадських об’єднань
України знайшов історик Геннадій
Єфіменко та опублікував його 2003 р.
Доступ до інформації одразу почали обмежувати.
Попередній звіт у середині січня
1937 р. виготовили у трьох примірниках – для очільника партії Йосипа
Сталіна, керівника уряду В’ячеслава

Також 14 березня 1937 р. датується записка Михайла Курмана своєму шефові – Івану Кравалю. У ній
було визначено причини розбіжності
між кількістю населення, яку зафіксували два переписами 1926-го і 1937
рр. (приріст 15 млн. осіб), та даними
рацсів (приріст 21 млн. осіб).
КАНАДСЬКИЙ ІСТОРИК СТІВЕН
ВІТКРОФТ НАЗВАВ ЦЮ ВЕЛИЧИНУ
«РОЗРИВОМ КУРМАНА».
На думку радянського фахівця,
брак населення у 6,3 млн. осіб міг відбутися за рахунок різкого зростання
смертності та міграції на рівні 8 мільйонів осіб. Зокрема він припустив,
що через завелику і закоротку тривалість збору інформації спочатку 1926
р. повторно порахували 1,5 млн. осіб,
а 1937 р. – недорахували мільйон.
Також радянський демограф пояснював надлишкове скорочення
населення масовою міграцією – відкочуванням людей із худобою з Центральної Азії до Ірану та Афганістану
(близько 2 млн. осіб); вказав на величезну кількість незареєстрованих смертей в УРСР, Азовсько-Чорноморському краї, Саратовській,
Сталінградській, Курській та Воронезькій областях (3,5 млн. осіб); писав про імовірних померлих у системі
ГУЛАГу НКВС, яких не могли облікувати РАЦСи (до 1,5 млн. осіб).
Подібні натяки на репресії та Голодомор призвели до того, що Курмана арештували найпершим – за
тиждень після написання листа.
Із низки означених вище матеріалів владі стало зрозуміло, що публікація підсумків перепису поставить режим у незручне становище. Перепис
міг засвідчити не тріумф більшовицької
політики, а демографічну катастрофу.

Після «дефектного»
перепису – репресії
й розстріли

На сигнали демографів про певні негаразди у Кремлі відреагували

Яків Яковлєв (Епштейн) – один з
активних діячів компартії. У 1919 р.
організував більшовицький бунт в
Харкові, ц 1919-1920 р. очолював
губернські парткомітети
у Єкатеринославі, Києві, Харкові.
У період Голодомору був наркомом
землеробства СРСР. Причетний до
створення комнезамів, колективізації,
ліквідації куркульства, закриття
храмів та вилучення церковних
цінностей. Розстріляний.
миттєво. Вже 16 січня 1937 р. було
створено робочу групу, яка мала
здійснити перевірку роботи ЦУНГО
щодо проведення Всесоюзного перепису населення.
Очолив комісію перший заступник голови Комітету партійного контролю Компартії, що був аналогом партійної спецслужби Яків
Яковлєв (справжнє прізвище –
Епштейн).
Головним завданням групи був
пошук неточностей. Робота комісії
задовольнила владу. У підсумку, 22
травня 1937 р. замість Івана Краваля новим керівником радянської
статистики призначили представника перевірочної групи по Казахській
РСР Івана Верменичева, його заступником – іншого члена комісії – Михайла Цагурію. Голову робочої групи Якова Яковлєва 27 липня 1937 р.
поставили керівником білоруського
відділення компартії.
Новий очільник ЦУНГО зробив
спробу «відкоригувати у потрібний
бік» підсумки перепису, принагідно
звинувативши у всіх гріхах попереднє керівництво.
Так, у серпні 1937 р. для того щоб
«очистити перепис від шкідницьких
перекручень» було запропоновано
до підсумкової цифри перепису під
виглядом недообліку просто додати
цифру 6,526 млн.
У разі підтримки ідеї новий склад
апарату ЦУНГО зобов’язувався до
кінця 1937 р. «підправити» під нову
величину усі дані перепису у розрізі
таблиць та різноманітних показників.
Кремлівські властителі цю ідею
не підтримали. На той час стосовно
радянської статистики реалізовувався інший сценарій.
Вже у березні 1937 р. розпочалися перші арешти.
Доля організаторів перепису
склалася трагічно:
у ніч з 21 на 22 березня чекістами був заарештований Михайло Курман (провів 16 років у неволі);
22 (чи, можливо, 25) березня –
Олімпій Квіткін (розстріляний 28 вересня 1937 р. у Москві);
28 березня – заступник начальника бюро перепису ЦУНГО Держплану СРСР Лазар Брандгендлер
(Бранд; засуджений до десяти років
таборів, помер у неволі 1942 р.);
29 березня – начальник сектору
обліку населення УГНО УСРР, заступник начальника українського бюро
перепису Ілля Вейцбліт (розстріляний
2 вересня 1937 р. у Києві);
31 березня – заступник на-

чальника відділу обліку транспорту і зв’язку ЦУНГО Держплану СРСР
Іван Обломов (розстріляний 30 січня
1938 р.);
31 травня – Іван Краваль (розстріляний 29 вересня 1937 р. у Москві);
22 червня – Євген Кустолян (розстріляний 2 вересня 1937 р. у Києві);
5 липня – Олександр Асаткін
(розстріляний 2 вересня 1937 р. у
Києві).
Організаторам перепису інкримінували зумисне фальшування його
результатів, а також критику прогнозів Сталіна.

Олександр Асаткін-Владимирський
– начальник УНГО Держплану УСРР
та директор інституту економіки АН
УРСР (1934-1937), член ЦК КП(б)У.
Протягом травня-серпня 1924 р.
очолював білоруську компартію.
Ростріляний
Слідчі з НКВС наполягали, що у
середовищі статистиків діяла міфічна «право-троцькістська контрреволюційна терористична» організація. Її метою нібито було викривлення підсумків перепису та заниження чисельності населення.
Михайло Курман, який зміг вижити у сталінських таборах, згадував,
що суд над ним відбувся блискавично. Члени Військової колегії радилися три хвилини.
У Кремлі не забули, що Київський інститут демографії і санітарної статистики виступив основним
науковим консультантом ЦУНГО
Держплану СРСР щодо організації
перепису 1937 р. Тож 1938 р. інститут було ліквідовано, а його працівників заарештували або звільнили.
Колишнього співробітника інституту професора Арсена Хоменка
було розстріляно 22 березня 1939
р. у Харкові.
Крісло очільника статистики наприкінці 1930-х нагадувало електричний стілець. Загалом протягом
1937 – 1938 рр. були розстріляні п’ять екскерівників радянської
статистики: Іван Краваль (очолював ЦУНГО Держплану 1935–1937
рр.), Іван Верменичев (очолював
ЦУНГО 1937–1938 рр.), Валеріан
Оболенський-Осинський (управляючий ЦСУ 1926 – 1928, начальник
ЦУНГО 1932 – 1933 рр.), Володимир
Мілютін (управляючий ЦСУ 1928 –
1930), Сергій Мінаєв-Каневський
(начальник сектору економічної статистики Держплану 1931 – 1932).
Також були страчені й керівники статистики радянської України: Сергій Мазлах (Робсман) (керівник ЦСУ УСРР 1924 – 1926), Мойсей Вольф (керівник ЦСУ УСРР 1926
– 1928), вже згадані Сергій МінаєвКаневський, Олександр Асаткін, Микола Сванідзе (начальник УНГО Держплану УРСР 1937 р).
Геннадію Рашину (начальник
УНГО Держплану УСРР у 1932 –
1935 рр.) поталанило більше
– він провів чотири роки
в ув’язненні.
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Батурин — гетьманська столиця

Гетьманські палаци Івана Самойловича

Переглядаючи історичні кіносюжети, ми сформували для себе
уявлення, що європейські володарі ранньомодерної доби жили
в розкішних палацах. Деякі з них
збереглися до нашого часу, тому
легко можемо уявити, як вони виглядали 200 чи 300 років тому.
Цікаво, а де і як жили українські
гетьмани? Чи було їхнє житло схожим на королівське?
Про це і поговоримо в даній
статті на прикладі гетьманських
палаців Івана Самойловича.
Відомо, що упродовж 15 років (з 1672 до 1687 р.) гетьман
мешкав зі своєю родиною в Батурині. Безпосередньо в місті
він мав два будинки. Це вдалося встановити за описом його
майна 1690 р., складеним після усунення Івана Самойловича
від влади. За тогочасними мірками його будинки можна називати «палацами». Такі житла в Гетьманщині могли собі дозволити
лише найзаможніші.
Один із палаців Івана Самойловича знаходився під захистом
укріплень Цитаделі Батуринської
фортеці. Цей будинок йому дістався у 1672 р. від попередника, гетьмана Дем’яна Ігнатовича.
Споруда Самойловичевого палацу була дерев’яною. Як показали археологічні дослідження, вона
була невеликих розмірів. Чернігівський археолог Юрій Ситий
вказує, що в часи Д. Ігнатовича
споруда була одноповерховою та
мала площу 11х20 м.
Гонорового Івана Самойловича такий «скромний» будинок не
задовольнив. Тому в роки його
гетьманування споруду радикально перебудували. Батуринська дослідниця Наталія Саєнко вважає,
що на час усунення з гетьманства

Портрет гетьмана
Івана Самойловича. ХVII ст.
Ростовський обласний музей
образотворчих мистецтв.
Фото К. Кочегарова, 2019 р.

палац І. Самойловича мав два поверхи. На першому поверсі, за
її підрахунками, знаходилося до
5 кімнат, а на другому – не менше 2-х кімнат. Серед них – нижня
світлиця (основне житлове приміщення), верхня світлиця (була допоміжною та зводилася у зв’язку
із зростом сімейних потреб), столова, сіни та кімната-комора, де
гетьман зберігав різні дорогоцінні речі.
Як показує згаданий опис
майна Івана Самойловича, палац
був гарно оздоблений та достатньо мебльований. Стіни прикрашали килими, ікони, настінні годинники, підсвічники. Більше того,
в гетьманському палаці було ще й
одне настінне дзеркало.
Щоб розмежувати та оздобити внутрішній простір покоїв, в них
могли розміщуватися тканинні фіранки – «завіси». Вони згадуються в описі посагу Параскеви, дочки Самойловича.

В кімнатах знаходилося також
багато різних дерев’яних меблів,
які були обтягнуті шкірою чи прикрашені розкішними килимами та
дорогоцінними тканинами: скрині,
столи, стільці, крісла, лави.
Про ще один, але вже кам’яний
будинок Івана Самойловича, який
знаходився на території «великого міста» – Батуринської фортеці, ймовірно, згадує гетьман Іван
Мазепа в березні 1688 р. у своєму листі до Василя Голіцина. Повідомляючи про крадіжку московськими стрільцями дечого з майна Самойловича, він вказує, що
воно зберігалося «в новому дворі в палатах кам’яних». Не оминули цю будівлю й описувачі майна
Івана Самойловича. При складанні документу в 1690 р. вони згадували там «дві палати». А за тогочасною лексикою палати – це кімнати кам’яної споруди. На жаль,
через брак документів його місце
розташування поки що не вдалося встановити ні історикам, ні археологам.
Однак двома палацами в Батурині гетьман І. Самойлович не
вдовольнився. З документів, опублікованих у «Актах Західної
Росії, зібраних та виданих Археографічною комісією», дізнаємося, що гетьман планував будувати собі будинок і в Глухові.
На той час це місто було адміністративним центром однойменної «засеймської» сотні, яка підпорядковувалася гетьману. Ще
Д. Ігнатович започаткував традицію, що сотні правого берега
річки Сейм мали особливий статус і напряму підпорядковувалися гетьманському уряду. Окрім
цього, на Глухівщині Іван Самойлович скупив чимало угідь, буд і
млинів. Тому не дивно, що він ви-

Сучасний вигляд реконструйованого Гетьманського будинку.в Батурині.

рішив собі саме там спорудити
ще один розкішний палац. У листі до полковника Іллі Новицького
у червні 1684 р. гетьман повідомляв: «При тому даємо вам знати,
що ми маємо волю заїхати на час
малий до Глухова, для закладення дому, щоб більше ремісники
там не сиділи без діла».
Ймовірно, вже до 1686 р.
гетьманський палац в Глухові був
добудований. Адже Іван Самойлович планував поселити там
свою доньку Анастасію та майбутнього зятя Юрія СвятополкаЧетвертинського: «щоб донька
перебувала поблизу… і в старості була втіхою». Який був будинок, джерела, на жаль, не повідомляють.
Окрім цього, ще один палац
гетьмана Івана Самойловича
знаходився в Москві. Київська
дослідниця Ольга Васильєва вказує, що він розміщувався на Покровці біля двору боярина Артамона Матвєєва. Будівля була
кам’яною. Вікна мали затвори та
залізні ґрати. Цей дім на Покровці проіснував до 1712 р. На думку
істориків, такий палац відігравав

важливе значення. Він не лише
підтверджував статус гетьмана,
а й створював умови для прийому візитерів, слугував офіційним
осередком представництва Гетьманщини. Тож можемо його назвати «посольством України» в
Московії часів гетьмана Івана
Самойловича.
Отже, провівши невеликий
аналіз жител гетьмана, можна
відзначити, що його палаци були
набагато меншими, аніж
палаци французьких королів чи турецьких султанів того
періоду. Однак своїми розмірами, облаштуванням та гарними
інтер’єрами, вони дуже відрізнялися від інших жител міщан, козаків чи селян українських міст та
сіл.
З опису майна Івана Самойловича бачимо, що він слідкував за
тенденціями тогочасної моди. І багато меблів, тканин та предметів
розкоші привозив із-за кордону –
щоб відповідати статусу правителя Української козацької держави
і бути рівним серед рівних.
Каріна СОЛДАТОВА

Лікар Леонід Окерблом, завідувач Батуринської лікарні

Виповнилося 155 років від
дня народження земського лікаря
Леоніда Митрофановича Окерблома. Близько 30-ти років він
служив земським лікарем в Конотопському повіті і понад 20 років, а саме з 1894 по 1920 роки
завідував Батуринською медичною дільницею. Він був активним
учасником повітових і губернських з’їздів лікарів Чернігівської
губернії, на яких виступав з доповідями щодо стану медицини в
Конотопському повіті. Член комісії і автор «Проекту реорганізації
медичної справи в Конотопському повіті» (1897 р.), автор «Медико-статистичного звіту про стан
земської медицини і народного
здоров’я в Конотопському повіті»
(1908 р.), Леонід Окерблом дуже
багато зробив для збереження
статусу та кращих традицій Батуринської лікарні.
Потомствений дворянин Л. М.
Окерблом народився в Батурині у
1866 році. Був у батьківській родині першим і єдиним сином (було
ще три доньки – Катерина (1876 –
1903), Клавдія (1878 р. н.), Олександра (1879 р. н.)). Виховувався
в родині поручика артилерії, почесного мирового судді Конотопського повіту, члена Конотопської
повітової земської управи, гласного від жителів Батурина на повітових зібраннях Митрофана Максимовича Окерблома і Олександри Павлівни Коломійцевої.

Л. М. Окерблом. Мал. О. Терещенка
з фото початку XX ст

Родина Окербломів мала чималу власність – власний хутір в
4-х кілометрах від Батурина по Конотопському шляху, орну земельну ділянку площею 409 десятин та
13 десятин сінокосу.
Леонід навчався в Батуринській школі та Новгород-Сіверській гімназії і після їх закінчення
пішов стопами діда, обрав професію лікаря. 24 жовтня 1891
року закінчив курс медичних наук
в Київському університеті Св. Володимира і отримав звання «лекаря с отличием». До кінця свого
життя він дотримувався даної по
закінченню навчання факультетської (лікарської) обіцянки – не

затьмарювати честь лікаря.
Професійну діяльність Леонід
Митрофанович розпочав 10 серпня 1892 р. запасним лікарем по
боротьбі з епідемією холери в Конотопському повіті. По закінченню епідемії, 10 листопада 1892
р. звільнений з роботи. Конотопською повітовою Управою 8 січня
1893 року призначений завідувачем Гирявської земської медичної
дільниці, а з 16 травня 1894 року,
після смерті лікаря В.С. Шихуцького, був переведений на посаду земського лікаря Батуринської
дільниці. У 1896 р. Леонід Митрофанович обраний почесним мировим суддею по Конотопському повіту. На цю посаду його постійно
переобирали кожні три роки.
Медичним департаментом Міністерства внутрішніх справ затверджений земським лікарем з
правом державної служби з 28
липня 1897 року, а у 1904 році
отримав чин колезького асесора.
У 1896 році з ініціативи Л. М.
Окерблома почало роботу нове
приміщення лікарні. З 1901 р. лікар Окерблом розпочав виконувати операції на очах.
На посаді завідувача Батуринською медичною дільницею Леонід Митрофанович працював беззмінно до 1920 р. Підтвердженням цього є список делегатів повітового з’їзду, який відбувся 12
– 13 червня 1919 р. в Конотопі

при відділі охорони здоров’я. На
ньому були присутні і представники Батуринської медичної дільниці: лікар Л. М. Окерблом та фельдшер села Красного Г. З. Пучковський.
Батуринська лікарня на час
приходу Л. М. Окерблома працювала в якості приймального покою на 4 ліжка, поступово розширюючись. З початком проведення операцій на очах кількість
ліжок збільшилася до шести. Поряд з лікарем Л. М. Окербломом
працювали досвідчені фельдшери: з 1876 р. – Гаврило Шамрай, з
1879 р. – Трохим Порскал, з 1883
р. – Степан Шамрай. Напевно,
саме це сприяло тому, що в 1894
р. в Батуринській дільниці було виконано 885 операцій при тому, що
в Конотопській – 629, Красно-Колядинській – 395, в Конотопській
земській лікарні – 369.
Розуміючи переваги стаціонарного лікування хворих, лікар Л. М. Окерблом відразу перейнявся проблемами старих приміщень лікарні, задіяних ще за часів
останнього гетьмана України К. Г.
Розумовського.
До Батуринської медичної
дільниці входили: містечко Батурин, села Обмачево, Пальчики,
Митченки, Красне і хутори Матіївка, Обирки, Кучугуровський, Лопатин, Сміловщина, Мезин, Мости, Дробці, Мізів, Милаївський,

Мельників, частина Пустої Греблі
і Гороховки, Шовковиця, Монастирський, Мала Осіч, Велика Осіч,
Бєліків, Карлашів, Фабрична Слобідка, Веселий, Карпенків, Чупринин, Дубровка, Пирогова, Тулушин і Калинівка. Загальна кількість населення дільниці у 1911 р.
становила 24517 осіб, її обслуговував один лікар і вона була найбільшою з дільниць повіту.
На початку ХХ ст. в Батуринській медичній дільниці продовжували працювати: лікар Леонід
Митрофанович Окерблом, фельдшер Трохим Леонідович Порскал. Фельдшерськими пунктами
в селах медичної дільниці завідували: фельдшер П. М. Карпець
в с. Обмачево, фельдшер М. О.
Баглай працював в с. Митченки.
фельдшер Єрмоленко в с. Красне;
фельдшер І.А. Сущенко в с. Пальчики.
На превеликий жаль, досі не
знайдено документів про причину
та дату смерті Леоніда Митрофановича. Минуло більше 100 років,
як його не стало, але його земляки пам’ятають славного лікаря Батурина.
Микола ТЕРЕХ
Автори публікацій – науковці
Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська
столиця».
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Пам’ятні дати і ювілеї України у 2022 році

Верховна Рада України 17 грудня ухвалила постанову про відзначення
пам'ятних дат і ювілеїв у
2022-2023 роках.
Відповідно до постанови,
у 2022 році на державному
рівні відзначаються:
100 років із часу заснування Лесем Курбасом театру
«Березіль» (нині – Харківський
державний академічний український драматичний театр ім.
Т. Г. Шевченка (1922).
80 років із часу створення
Української Повстанської Армії (1942).
25 років із часу польоту у космос першого космонавта незалежної України
Леоніда Каденюка (19. 11–
05.12.1997).
14 січня – 140 років із дня
народження Івана Огієнка (митрополита Іларіона) (1882 –
1972), церковного, громадського та політичного діяча, історика церкви, мовознавця,
лексикографа, педагога.
2 лютого – 210 років із дня
народження Євгена Гребінки (1812 –1 848), письменника, педагога, видавця, громадського діяча.
18 лютого – 70 років із дня
народження Джеймса-Ернеста Мейса (1952 –2 004), історика, політолога, громадського діяча, дослідника Голодомору 1932 – 1933 років в Україні.
21 березня – 160 років із
дня народження Миколи Пимоненка (1862 – 1912), художника, педагога.
22 березня – 180 років із
дня народження Миколи Лисенка (1842 – 1912), композитора, педагога, хорового диригента, етнографа, громадського діяча.
30 березня – 130 років із

дня народження Стефана Банаха (1892 – 1945), вченого,
математика, одного із засновників сучасного функціонального аналізу.
15 квітня – 200 років із
дня народження Юрія Шкрібляка (1822 –1 884), різьбяра,
основоположника гуцульського різьблення по дереву.
17 квітня – 140 років із дня
народження В'ячеслава Липинського (1882 – 1931), історика, соціолога, державного та політичного діяча, публіциста, теоретика українського
консерватизму, основоположника державницького напряму історіографії та політології,
учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті.
24 травня – 140 років із
дня народження Кирила Стеценка (1882 – 1922), композитора, хорового диригента, священника.
1 червня – 120 років із дня
народження Зої Гайдай (1902
– 1965), оперної та камерної
співачки, педагогині.
17 червня – 140 років із
дня народження Ігоря Стравінського (1882 – 1971), композитора, диригента.
12 липня – 130 років із
дня народження Бруно Шульца
(1892 – 1942), письменника,
художника.
15 липня – 130 років із дня
народження Мілени Рудницької (Лисяк-Рудницької) (1892
– 1976), громадської та політичної діячки, журналістки,
письменниці, педагогині, голови центральної управи Союзу
Українок.
9 серпня – 170 років із дня
народження Варвари Ханенко
(1852 – 1922), меценатки, колекціонерки творів мистецтва,
музейної діячки.

30 серпня – 100 років із
дня народження Павла Глазового (1922 – 2004), поета, гумориста, сатирика.
23 вересня – 150 років із
дня народження Соломії Крушельницької (1872 – 1952),
оперної співачки, громадської
діячки, педагогині.
25 вересня – 90 років
із дня народження Анатолія
Солов'яненка (1932 – 1999),
оперного співака, громадського діяча, Героя України.
10 жовтня – 130 років
із дня народження Михайла
Кравчука (1892 – 1942), вченого, математика, академіка,
репресованого.
21 жовтня – 350 років із
дня народження Пилипа Орлика (1672 – 1742), політичного,
державного та військового діяча, гетьмана України, упорядника «Конституції Пилипа
Орлика».
30 жовтня – 140 років із
дня народження Михайла Бойчука (1882 – 1937), художника-монументаліста, графіка.
2 листопада – 120 років
із дня народження Сергія Лебедєва (1902 –1 974), вченого, електротехніка, розробника перших у континентальній
Європі електронних обчислювальних машин МЕОМ, академіка.
4 листопада – 150 років із
дня народження Богдана Лепкого (1872 – 1941), письменника, перекладача, літературознавця, художника, педагога, громадського діяча.
14 листопада – 110 років
із дня народження Андрія Малишка (1912 – 1970), поета,
перекладача,
літературного
критика.
19 листопада – 100 років
із дня народження Юрія Кно-

розова (1922 – 1999), вченого, історика, етнографа, дослідника культури майя, мовознавця.
3 грудня – 300 років із дня
народження Григорія Сковороди (1722 – 1794), філософа,
просвітителя-гуманіста, поета,
педагога.
7 грудня – 130 років із дня
народження Олени Степанів
(1892 – 1963), військової та
громадської діячки, географині, історикині, репресованої,
учасниці боротьби за незалежність України у ХХ столітті.
18 грудня – 130 років із
дня народження Миколи Куліша (1892 – 1937), драматурга, громадського діяча, публіциста, представника «Розстріляного
Відродження»,
репресованого.
31 грудня – 130 років із
дня народження Михайла (Михайля) Семенка (1892 – 1937),
поета-футуриста, журналіста,
представника «Розстріляного
Відродження», репресованого.
Дні пам'яті у 2022 році:
75-ті роковини проведення польською комуністичною
владою акції «Вісла» – примусових депортацій українців з
українських етнічних земель
Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя (28. 04. –
12. 08. 1947).
75-ті роковини від початку проведення радянськими карально-репресивними
органами операції «Захід» –
масової депортації населення Західної України до Сибіру
(21.10.1947).
50-ті роковини від початку
«великого погрому» – операції
КҐБ «Блок» проти українських
дисидентів (12. 01. 1972).
90-ті роковини Голодомору 1932 – 1933 років в Україні.

Табуйований перепис-1937:
похована правда про Голодомор
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Гротеск сталінських репресій полягав у тім, що після покарання «винних» дійшла черга до «викривачів» і тих, хто
«встановив вину». Протягом
1937 – 1939 рр. були заарештовані та розстріляні члени
«групи сприяння та перевірки»
Яків Яковлєв, Михайло Цагурія
та згаданий вище Іван Верменичев.
Після початку зачистки кадрів санкції наклали вже безпосередньо на перепис. 25
вересня 1937 р. вийшла по-

станова РНК СРСР, у якій народооблік визнали таким, що
відбувся з грубими порушеннями «елементарних основ статистичної науки та урядових інструкцій». Його хід оцінили як
незадовільний, а результати
назвали «дефектними». У провалі звинуватили троцькістсько-бухарінських шкідників,
які начебто внесли плутанину
в інструкцію перепису та були
причетні до неврахування значної частини населення.
Новий перепис, який призначили на січень 1939 р., по-

Національний музей Голодомору-геноциду в Києві

обіцяли провести з «особливою
ретельністю» та «дійсно більшовицькою організацією справи».
Анкети перепису 1937 р. підлягали знищенню.

Замість епілогу

Наступний облік людності відбувся 17 січня 1939 р. під
гаслом «Не пропустити жодної особи». Радянські демографи офіційно оприлюднили таку
кількість населення, яка мінімально задовольнила б політичне керівництво СРСР –
170,4 млн. осіб.
Є підстави вважати, що налякані долею попередників,
очільники ЦУНГО «домалювали» додаткові три мільйони
осіб.
Населення УРСР було заявлене на рівні 30,946 млн.
осіб. Імовірні приписки склали
803,6 тис. осіб.
За два роки було оприлюднено короткі підсумки перепису. Більш повне видання побачило світ лише у 1992-му.
Про перепис 1937 р. у СРСР
забули й до грудня 1987 р. не
згадували.

1989 р. стало відомо, що
частина звітів МРС вціліла
та зберігається у Центральному державному архіві народного господарства СРСР
(нині – Російський держархів
економіки) у Москві. На хвилі «архівної революції» було
опубліковано основні підсумки переписів 1937-го (у 1991му та 2007 рр.) та 1939-го
(у 1992 р.).
Сьогодні трактування матеріалів перепису 1937 р. стало
наріжним каменем у публічній
полеміці між істориками Геннадієм Єфименком та Володимиром Сергійчуком стосовно
методів останього з обґрунтовання цифри в 10,5 мільйонів жертв Голодомору. Український інститут національної пам’яті, інститут демографії, значна частина історичної
спільноти ставлять під сумнів
означену величину, на істинності якої наполягає інститут
Голодомору.
Ярослав ГИРИЧ,
історик
«Новинарня»,
06. 01. 2022 р.
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Фото
з обласного архіву

У Державному архіві Чернігівської області
багате зібрання фотодокументів. У тому числі і щодо історії самого архіву. Наша газета
«Світ-інфо» давно співпрацює з цим закладом, де зберігаються всі номери газети за 10
років її виходу. Недавно архів запропонував
нашій газеті для публікації своїфото. В попередніх номерах газети ряд знімків надруковано. Ось ще фото.

Свято «Проводи зими», м. Мена.
Чернігівська область. 5 березня 1972 р.

Календар
березня

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Короленка видала щорічний календар «Знаменні і пам’ятні дати
Чернігівської області» – на 2022 рік. Укладачі: Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова, О. В.
Дорохова. Відп. за вип: І. М. Аліференко.
Друкуємо березневу частину календаря.
Календар Чернігівщини на квітень і травень – на 15 сторінці.
1 – народилася Валентина Миколаївна
Мастєрова (1957) – письменниця, журналістка, лауреатка обласної літературно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського. Народилася
в с. Сивки Чернігівського р-ну.
5 – народився Леонід Іванович Глібов(1827–1893) – поет, журналіст, видавець
газети «Черниговский листок». Похований на
Болдиних горах у Чернігові. У 2002 р. громадське об’єднання «Літературна спілка «Чернігів»
та журнал «Літературний Чернігів» заснували
обласну літературну премію імені Л. Глібова.
13 – народилася Ірина Яківна Каганова
(1962) – завідувачка відділу краєзнавства
Чернігівської ОУНБ імені В. Короленка, заслужений працівник культури України. Народилася в Чернігові.
17 – народився Федір Кіндратович Вовк
(1847–1918) – український археолог, антрополог, етнограф. У 1908 р. здійснив сенсаційне відкриття стоянки пізнього палеоліту біля
с. Мезин Коропського р-ну.
21 – в Чернігові народився Олександр
Іванович Колосков (1902–1972) – інженер,
винахідник і розробник техніки для оборонної промисловості, лауреат Державної премії
СРСР і Ленінської премії. Жив, працював і помер у Москві.
22 – народився Микола Віталійович Лисенко(1842 – 1912) – композитор, піаніст,
хоровий диригент, педагог, фольклорист. За
походженням – з чернігівської козацької
старшини. У 1893, 1901, 1903, 1907 і 1909
рр. виступав з концертами в Чернігові.
25 – в Глухові народився Олександр Андрійович Безбородько (1747 – 1799) – український та російський державний діяч козацько-старшинського походження. Полковник Ніжинського полку. Імперський сенатор.
Канцлер уряду періоду Катерини ІІ. Домігся
тимчасового відновлення Генерального суду
і деяких інших установ Гетьманщини, скасованих імператрицею. Надав кошти для заснування в Ніжині ліцею.
27 – 1802 р. – утворення Чернігівської
губернії.
28 – 1877 р. відкрито Чернігівську
громадську бібліотеку (нині ОУНБ імені
В. Г. Короленка).
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Календар області
Квітень

4 – в Чернігові народився Роман Степанович Бжеський (1897–
1982) – історик, літератор, учасник
визвольних змагань 1917–1921
рр. у Чернігові і в Україні. Помер у
США.
6 – народився Костянтин Каетанович Гедройц (1872–1932) – ґрунтознавець-агрохімік, академік АН
СРСР і АН УРСР, один із засновників
і керівників агрохімічного відділу
Носівської сільськогосподарської
станції (1912–1929). Результати досліджень К. Гедройца стали «золотим фондом» ґрунтово-агрохімічної
науки.
7 – народився Олександр Олександрович Симоненко (1952) – головний художник обласного театру
ім. Т. Шевченка, лауреат премії імені М. Коцюбинського.
20 – в Любечі народилася Тамара Григорівна Мовша (1922 – 2003)
– археолог, кандидат історичних
наук, лауреат премії імені В. Хвойки.
25 – в Любечі народився Леонід
Петрович Хорошун (1937) – доктор
фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії УРСР.

Травень

1 – в селі Матіївка Бахмацького р-ну народився Вілій Костянтинович Москалець (1927–2001) – український прозаїк. За його повістю
«Сейм виходить з берегів» знято художній фільм.
3 – в м. Корюківка народилася
Надія Йосипівна Петренко (1937) –
письменниця, журналістка, працювала в газетах Чернігівщини, Київщини, в газеті «Літературна Україна», редактором видавництва «Радянський письменник».
8 – в с. Надинівка Козелецького р-ну народилася Світлана Григорівна Дарнопих (1957) – артистка
обласного театру ім. Т. Шевченка,
лауреат премії імені М. Коцюбинського.
9 – в с. Монастирище Ічнянського р-ну народився Микола Федорович Данилевський (1922–2006) –
лікар-стоматолог, доктор медичних
наук, професор, заслужений діяч
науки УРСР, лауреат Державної премії УРСР.
14 – в с. Красківське Ріпкин-

ського р-ну народився Борис Федорович Юр’єв (1932–2009) – історик,
архівіст, краєзнавець, певний час
працював директором Державного
архіву Чернігівської обл. Жив у Чернігові.
16 – в с. Линовиця Прилуцького р-ну народився Микола Петрович
Турківський (1937–2017) – письменник, скульптор, художник, лауреат премії імені М. Коцюбинського. Жив у Прилуках.
19 – в Чернігові народився
Василь Васильович Дубровський
(1897–1966) – історик, педагог,
архівіст, музеєзнавець, краєзнавець, письменник, сходознавець.
Навчався в Чернігівських духовному училищі і духовній семінарії. Жертва комуністичного терору. З 1943 р. на еміграції. Помер
у США.
22 – народився Олександр Герасимович Ковальчук (1947) – літературознавець, професор Ніжинського педінституту ім. М. Гоголя.
23 – в с. Грабів Ічнянського
р-ну народився Станіслав Олексійович Шевченко (1947) – журналіст,
поет, перекладач. Заслужений діяч
мистецтв України, заслужений діяч
культури Польщі .
24 – в с. Стрільники Прилуцького р-ну народився Василь Петрович Колошенко (1922–2015)
– легендарний льотчик-випробувач вертольотів, Герой Радянського Союзу. Встановив 15 світових
авіаційних рекордів. Автор книги спогадів. У 2011 р. переїхав до
Швейцарії, де закінчив свій земний шлях.
25 – в с. Оленівка Борзнянського р-ну народився Олексій Львович
Плющ (1887–1907) – письменник і
перекладач. Випускник Ніжинського історико-філологічного інституту.
Працював секретарем та бібліотекарем «Просвіти» у Ніжині. Трагічно
загинув.
26 – в с. Підлипне Конотопського повіту Чернігівської губ. (нині
Сумська обл.) народився Гліб Олександрович Лазаревський (1877–
1949) – правник і літературознавець, син історика О. М. Лазаревського. Служив в органах суду і прокуратури Чернігівщини на початку
ХХ ст. Написав спогади про цей період.

Батурин: Національний заповідник
«Гетьманська столиця»
відновив екскурсійний сезон

Від 10 травня відновлено проведення екскурсій на таких територіях Національного заповідника «Гетьманська столиця»:
Цитадель Батуринської фортеці;
Парк «Кочубеївський»;
Біля палацу гетьмана Кирила Розумовського.
Максимальна кількість осіб в екскурсійній групі – 5 осіб.
На сайті заповідника https://www.baturin-capital.gov.ua діє
автоматизована система продажу квитків та інтернет-магазин.
ЗСУ та Тероборона – безкоштовно!
Заповідник працює з дотриманням протиепідемічних правил
та заходами безпеки в умовах воєнного стану.
Інформація за тел. : (04635) 48-0-08, (067)54-297-05.

Міжнародний конкурс
«Спільна спадщина»

Міжнародний конкурс зі знання історії України і Польщі
«Спільна спадщина/ Wspоlne dziedzictwo», перерваний через війну, відновлено. Мета його – налагодження дружніх взаємин
учнівської молоді громад Чернігівщини та партнерських гмін Підкарпаття Польщі через пізнання історико-культурної спадщини
Речі Посполитої (період із 1569 по 1795 роки). Організатори –
Батуринська, Менська, Сосницька, Плисківська громади (Чернігівська область, Україна) та гміни Бжостек, Пільзно, Жиракув
(Підкарпатське воєводство, Польща).
Участь беруть учні 8 та 9 класів. Їм було запропоновано 50
тестових питань за напрямами: сільське господарство та ремесла, битви, персоналії, освіта, мистецтво та архітектура, побут та
одяг, родинні стосунки, обрядовість та фольклор, релігія та церква, державне управління та місцеве самоврядування, військова
справа та зброя.
В підсумку кожна громада та гміна формують команди у
складі трьох найкращих за рейтингом учнів.
Відбіркове тестування учасників конкурсу відбулося.
6 травня в Батуринській, Менській, Сосницькій, Плисківській
громадах, серед учнів 8 - 9 класів. За його результатами софрмовані три команди, які вирушать до гміни Бжостек (Підкарпатське
воєводство, Польща), де у червні візмуть участь у фіналі. Проживання та побут забезпечуватиме польська сторона, дорогу, медичні страховки – учасники з української сторони.
Одночасно таке тестування проходили учні польских шкіл
гмін Бжотсек, Жиракув, Пільзно.
У фіналі конкурсу змагатимуться три українські та три польські команди учнів. Конкурс представлятиме собою гру з запитаннями. Їх готують викладачі Ніжинського (Україна) та Жешувського (Польща) університетів. Всі учасники отримують цінні подарунки та нагороди. Українські діти зможуть познайомляться з
гмінами-партнерами, своїми польськими однолітками, а також
відпочити та оздоровитися.

Пам`яті Миколи Адаменка

7 травня на 91 році життя
в Сосниці помер відомий український поет, прозаїк, політв`
язень радянського режиму Микола Адаменко.
Микола Петрович Адаменко
народився 20 грудня 1931 року
в селі Загребелля Сосницького
району. Член Спілки письменників України від 1988 року. Лауреат обласних премій імені М.
Коцюбинського та Б. Грінченка. Нагороджений орденом «За
мужність» (2005).
Його батька в час нацистської окупації розстріляли нацисти. У Миколи і його малої сестрички Ліди було дуже тяжке
дитинство, мати Наталія Михайлівна, тяжко працюючи в колгоспі, самотужки ростила дітей.
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1950 року, після закінчення Сосницької середньої школи,
Микола вступив на філологічний
факультет Київського університету.
Незабаром став об’єктом
розробок МДБ (Міністерства
державної безпеки). Конспекти,
чернетки віршів, приватні листи
стали підставою для визначення студента як потенційного ворога сталінського режиму.
Наприкінці грудня 1952 року
в Києві прокотилася хвиля арештів студентської молоді.18 січня 1953 року Миколу заарештували в його селі Загребелля і
доправили в Київ.
14 травня 1953 року відбувся розгляд справи на закритому судовому засіданні.
Того ж дня Адаменку винесено вирок: 10 років таборів. Покарання відбував у концтаборі
Нироблаг (Північний Урал), працював на лісоповалі. У червні 1956 року звільнений через
відсутність злочину, але не реабілітований.

Довго не мав роботи. Деякий час працював вантажником
на станції, потім - у рідному селі
в колгоспі. Лише 1962 року після остаточної реабілітації його
поновили в університеті на четвертий курс українського відділення філологічного факультету, заочно. Працював учителем
української мови, літератури та
музики в сільській школі Новгород-Сіверського району. Через
8 років переїхав у смт Сосниця,
де працював учителем у середній школі ім. Довженка до виходу на пенсію.
Твори Миколи Адаменка
сповнена мужності, відкритості, переживань за Україну. Але
вони з відомих причин довго не
друкувалися. Лише 1985 року
в Києві вийшла перша поетична збірка «Повінь». Потім побачили світ ще кілька книг, серед
яких 2001 року – проза (роман
«Закон – тайга» і 13 новел), а
2003 року – продовження роману. Ряд книг автор підготував
і видав самотужки, своєрідний
«самвидав» ХХІ століття.

З поезій
Миколи Адаменка

На холоднім Уралі
Туга давить на груди.
Рідні маряться далі,
Рідні маряться люди.
Відшукав горобину,
Задивився на неї,
Заспівав про калину
З України моєї…
***
На струнах космічних граємо,
Предковічні розвіюєм чари ми,
І чим більше розуму здобуваємо,
Тим більше його втрачаємо.
***
Життя – це споконвічне
Поле бою,
То з ворогом воюєм,
То з собою.
***
Є серед нас крутом’язі каліки,
Закохані в сльози без міри.
Від усіх хвороб найсильніші ліки –
Цілюща віра.
***
На старість мудрість нам дарує
Кожна мить.
Чим більш мудрішаєш,
Тим менш душа болить.

Бліц-інформ
Турботи тепловиків

Одна котельня Чернігова зруйнована
повністю, в інших вибиті вікна, двері, пошкоджені перекриття, дахи. Не залишилось жодної котельні, яка б вціліла.. Та навіть в умовах постійних обстрілів об’єкти
Облтеплокомуненерго продовжували працювати, поки було електроживлення. Їх
функціонування підтримували співробітники підприємства. Зараз котельні та обладнання ОТКЕ чекають ремонтів та відновлення, необхідно готуватись до наступного опалювального сезону, на що потрібні немалі кошти.

У Чернігові планують
встановити тимчасовий
міст через Десну

Чернігівщина поступово відновлює
транспортне сполучення. Будують тимчасові переїзди, ремонтують мости. Найскладніша ситуація поки зі сполученням
Чернігова та сіл, що розташовані з боку
Києва.
Вже відновлено пасажирські перевезення, але переїхати до міста через річку
поки нема можливості. Лише через пішохідний міст пішки чи на двоколісному транспорті. Великі вантажі доводиться доправляти іншими шляхами або залізницею.
Обласна військова адміністрація намагається відновити сполучення Чернігова. Поки що розглядається встановлення
тимчасової переправи. Цьому сприяє міністерство транспорту та інфраструктури.
Ремонтом мостів займаються і громади області, Служба автодоріг. Станом на 4
травня вдалося відновити 8 мостів. Загалом під час російської агресії на Чернігівщині зруйновано 680 кілометрів доріг і 22
мости.

Триває розмінування

Так, лише за одну добу 6 травня на території області групи піротехнічних робіт та
підводного розмінування Держслужби з
надзвичайних ситуацій 52 рази залучалися до знешкодження вибухонебезпечних
предметів та виявили і вилучили їх 169.
Всього з початку воєнних дій станом
на 7 травня вилучено 20028 вибухонебезпечних предметів.

На дні водойм
є вибухонебезпечні
предмети

Старт пляжного сезону у Чернігові
поки відкладається. Це пов’язано з проведенням розмінування, у водоймах міста
залишається багато мін та снарядів. Відповідне рішення ухвалили на нараді у міській
раді.
Тимчасова заборона стосується не
лише міського пляжу «Золотий берег», а й
інших зон відпочинку в обласному центрі –
на річці Стрижень та Земснаряді в районі
Лісковиці. Розміновуватимуть чернігівські
водойми підрозділи ДСНС та військові.

Обережно:
міни та інші
вибухонебезпечні
предмети

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про правила
мінної безпеки.
Зараз не варто ходити на водойми, до
лісу чи в поле. Треба уникати руїн та ділянок, які ще не розміновані, уникати таких
місць: колишні військові позиції та оборонні укріплення;
ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям; залишки військової техніки; покинуті будинки та споруди.
Категорично заборонено торкатися
підозрілого предмета; також не використовуйте поруч нього засоби радіозв'язку
та телефони; удар, струс, тертя та нагрівання поруч теж можуть спричинити вибух.
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Долучайтеся
до благодійного
фонду
«Захистимо
Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або коштами на підтримку діяльності
Чернігівського благодійного
фонду «Захистимо Україну!»,
який, у свою чергу, допомагає українській армії, родинам воїнів.
Кошти можна перераховувати за такими реквізитами: на картку «Приватбанку»
на ім'я Ясенчука Олександра: 5168 7456 0409 2962.

Чернігівці
на Дефлімпіаді

Це Міжнародні Олімпійські ігри для спортсменів,
що не чують. XXIV літня Дефлімпіада по з 2 по 15 травня
проходить у місті Кашіас-дуСул (Бразилія). За першгі 7
днів змагань збірна України
вийшла у беззаперечні лідери, здобувши 39 золотих,
16 срібних та 22 бронзових,
у сумі – 77 медалей. Особливо успішно виступають
пловці, які за ці дні здобули
24 медалі. Вагомий і внесок
чернігівців. Олексій Коломієць 7 травня переміг у запливі на 200 м брасом. І це
вже 5-та золота медаль нашого земляка.

Громадський
транспорт
у Чернігові починає
працювати

Рейси відновлюються у
другій-третій декаді травня.
Про це повідомив чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. З його
слів, у місті лишилося 65 автобусів, які можуть розпочати роботу. До війни маршрути обслуговували 230 автобусів. Перевізники наперед
просять близько 7 мільйонів
гривень з міського бюджету на ремонт техніки, пальне та інше. Але таких грошей
у міському бюджеті нема.
Крім того, у місті бракує водіїв та пального, при цьому
ціни на нього значно підвищились. За таких умов вартість квитка має зрости з 8
до 10 – 12 гривень.

У Прилуцькій
міській бібліотеці –
безкоштовні
курси української
мови

У Прилуцькій міській
центральній бібліотеці ім. Л.
Забашти в лютому розпочали роботу безкоштовні курси
української мови для містян.
«Як показала перша зустріч,
курси з української мови потрібні всім охочим удосконалити свою мову, покращити
мовні та мовленнєві вміння,
збагатити свій словниковий
запас», зазначається на бібліотеки у фейсбуці.

Літературно-мистецька панорама
Олексій Биш:
50-річчя

Театр
ім. Шевченка –
глядачам

Війна змусила тимчасово
припинити діяльність культурно-мистецьких закладів Чернігівщини. Але ті шевченківці, що
залишилися в Чернігові або повернулися після звільнення регіону, вишукують можливості задовольняти культурні потреби військових, волонтерів, містян.
Саме таку мету має новостворений активістами волонтерського руху мистецький проєкт «#CheDram», в рамках якого
протягом останніх тижнів у приміщенні облмуздрамтеатру ім. Т.
Шевченка на благодійних засадах відбувалися покази українських кінострічок для військових,
учасників тероборони та волонтерського руху.
А нещодавно вперше після більш ніж двомісячної перерви на сцені театру відбувся показ вистави «Загадкові варіяції»
за п’єсою сучасного драматурга
Е.-Е. Шмітта – у виконанні заслуженого артиста України Олександра Куковєрова та артиста Петра
Великого. Постановку здійснив
режисер театру Денис Федєшов,
який нині в лавах ЗСУ боронить
рідну землю.
Після закінчення вистави актриса і режисер театру Анастасія
Кузик, яка є одним з фундаторів
проєкту«#CheDram», запросила
присутніх на наступні заходи.

Книга
«Спортивне сузір'я
Чернігівщини»

В обласній бібліотеці 17 лютого відбулося предтавлення 6-го
випуску цієї книги Віктора Берегового, члена Національної спілки журналістів України, Асоціації спортивних журналістів України, співавтора восьми книг з
військово–патріотичної, краєзнавчої тематики.
Завітали перший заступник
голови облради, перший заступник голови Відділення Національного олімипійського комітету України в області, заслужений
майстер спорту з біатлону Ніна
Лемеш, начальник Управління
у справах сім'ї, молоді та спорту
міської ради, призер чемпіонату
світу з біатлону Андрій Дериземля, секретар обласного Відділення НОК Дмитро Пиріжок, військовослужбовці, громадськість.
Віктор Береговий розповів,
що в книзі вміщені портрети 11
провідних спортсменів і тренерів, які своїми здобутками прославили Чернігівщину. Це Анатолій Гайовий, В’ячеслав Деркач,
Дмитро Лобас, Ірина Петренко
(Варвинець), Леонід Фіргер та
інші.
Про свою спортивну кар’єру
розповідали на представленні біатлоніст В’ячеслав Деркач та тренер Анатолій Гайовий.
Ніна Лемеш та Андрій Деризимеля вручили комплекти книжок на спортивну тематику для
бібліотек міста.

Світ- інфо
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Свій ювілей відзначив провідний актор, режисер
Чернігівського
Молодіжного театру, Заслужений артист України
Олексій Биш.
Народився 28 квітня
1972 року у місті Нікополь Дніпропетровської
області у робітничій
сім'ї. У школі відвідував
драматичний гурток, потім почав грати на сцені
Народного українського музично-драматичного театру Нікополя. Закінчив Дніпропетровське театральне
училище за фахом «актор театру драми». Якийсь час
працював у Львівському театрі армії. З 1993 року в
Чернігові. Прийшов у недавно створений Молодіжний театр. За майже два десятиліття грав майже у
всіх виставах театру. Як режисер, поставив у театрі
кілька вистав.
У другій половині 2000-х років Олексій Биш, не
полишаючи роботу у Молодіжному, одночасно працював у Ніжинському театрі ім. Коцюбинського, де
як режисер поставив 9 вистав, у тому числі відзначених на театральних фестивалях, зіграв чимало ролей.
Нині актор і далі зайнятий у більшості вистав Молодіжного театру. Найбільш популярними у глядачів є його ролі у виставах «Політ над гніздом зозулі»
Дейла Васермана за романом Кена Кізі (роль індіанця Бромдена), «Бравий вояка Швейк» за Я. Гашеком
(кілька радикально різних образів) тощо.
Навесні 2016 року обласний театр ляльок ім. О.
Довженка покінчив із стереотипом про ляльковий
театр як суто дитячий. Художній керівник театру Віталій Гольцов почав працювати над постмодерновою п'єсою німецького драматурга ХХ сторіччя Гайнера Мюллера «Гамлет-Машина» (вперше в Україні).
Роль Гамлета чудово виконав Олексій Биш. Вистава
з успіхом пройшла на кількох фестивалях. У 2018 р.
актор отримав за цю роль обласну літературно-мистецьку премію ім. М. Коцюбинського.
Творчість актора дуже різноманітна. Він з успіхом виступає як читець. В обласному педагогічному
ліцеї і педуніверситеті читає студентам лекції з акторської майстерності, веде театральну студію. Знімався в кіно. Як ведучий. виступає на багатьох міських і обласних заходах, особливо з історії. Лауреат
премій ім. Сковороди та Глібова.

Президентський стипендіат
Сергій Лефор

Починаючи з 2018
року,
Міністерство
культури України щороку подає пропозиції щодо кандидатур на
призначення стипендій Президента України
для молодих письменників і митців.
Цього року обласний академічний театр
ім. Т. Шевченка висунув кандидатуру артиста драми вищої категорії Сергія Лефора на призначення стипендії Президента України.
За час роботи в театрі з вересня 2017 р. Сергій
Лефор зіграв низку різнопланових ролей, серед яких
Стражник – «Комедія помилок» В. Шекспіра, Скапен
– «Скапен» за п’єсою Мольєра «Витівки Скапена»,
Той, що в скелі сидить – «Лісова пісня» Лесі Українки, Помічник режисера – «Наше містечко» Т. Уайлдера, Едік – «Танго» С. Мрожека, Пилип – «Наймичка»
І. Карпенка-Карого, Шумицький – «Приборкання норовливого» за п’єсою Я. Стельмаха, Віконт де Вальмон – «Небезпечні зв’язки» за романом Шодерло де
Лакло.
У творчому складі шевченківців брав участь і став
лауреатом багатьох міжнародних та всеукраїнських
театральних фестивалів.
Згідно з Указом Президента від 10 лютого 2022
р., Сергію Лефору призначено стипендію Президента
України у сфері театрального мистецтва.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції
Чернігівської області.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ЧГ № 501-150 Р від 26 жовтня 2011 року.
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Триває передплата
на нашу газету на 2022 рік
Усі поштові відділення й листоноші області
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будьякий термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатна ціна мінімальна:

16 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
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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!

Долучайте нових читачів

Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити.

Руйнування
пам`яток історії та культури
Війна, агресія Росії проти України завдає руйнувань і
пам`яткам історії та культури. В тому числі і на Чернігівщині.
Будинок-музей Михайла Коцюбинського. Унаслідок артилерійського обстрілу 6 березня постраждали ґанок, стіни, перекриття й вікна музею, пошкоджені деякі експонати.
Обласний художній музей ім. Г. Галагана. Музей було створено у 1983 році в будівлі, що є пам’яткою архітектури ХІХ століття.
Його колекцію складають понад 9000 творів мистецтва, починаючи від XVI століття/ Унаслідок бомардування міста 6 березня
було пошкоджено фасади, вікна та інтер’єри музею.
11 березня у Чернігові російські агресори розбомбили стадіон імені Гагаріна і розташовану поруч обласну бібліотеку для
юнацтва – пам'ятку історії, колишній Музей старожитностей.
Катерининська церква Чернігова є пам’яткою архітектури
національного значення. Вона була зведена в 1715 році. Унаслідок обстрілів 26 березня постраждав північний фасад церкви.
Також у Чернігові частково зруйнований обласний молодіжний центр (будівництва 1935 –1947 рр.) та пошкоджені: будинок, у
якому жив Гліб Успенський (ХІХ століття); центральна міська бібліотека ім. М. Коцюбинського (друг. пол. ХХ століття); міська рада;
дім молитви Другої чернігівської церкви християн-баптистів (ХХІ століття); колишній будинок окружного суду (1904 р.); Військово-історичний музей (будівля кінця ХХ століття); церква святителя Феодосія (1996 р.).

Книгам — друге життя

Розгляну пропозицію взяти під реалізазацію/придбати букіністичну літературу: книги з історії, філософії, класику зарубіжну
та українську (розстріляне 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 презентацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності.

Чернігівська міська організація Суспільної
служби Світового конгресу українців

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