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Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити.

86514

Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатна ціна мінімальна:
16 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії 

         України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.
 Корисні поради. 
 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

Триває передплата 
на нашу газету на ІІ півріччя 2022 року

Продовження хроніки війни, по-
чате у попередніх номерах газети 
за 12 і 26 травня.

24 травня 
Станом на 23 травня розслідуються 

близько 13 тисяч справ про ймовірні во-
єнні злочини Росії. Джерело: генераль-
ний прокурор Ірина Венедіктова. «Нара-
зі є список із приблизно 600 осіб, які мо-
жуть бути причетні до воєнних злочинів.

Підозри надійшли 49 російським 
солдатам».

Голова Херсонської обласної вій-
ськової адміністрації Геннадій Лагута 
заявив, що територію області залишило 
50% населення, оскільки люди не хочуть 
жити в окупації. 

25 травня
Російська окупаційна адміністрація 

на Кримському півострові хоче припи-
нити викладання англійської мови в за-
гальноосвітніх школах, бо в цьому, мов-
ляв, немає потреби. 

26 травня
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Ма-

рін прибула з візитом до України та від-
відала Ірпінь і Бучу. Главі фінського уря-
ду показали наслідки «русского мира», 
що залишили після себе окупанти.

Фінляндія надаватиме Україні до-
помогу в реформах, необхідних для на-
буття членства в ЄС. Про це йшлося під 
час розмови прем’єра Дениса Шмигаля 
з його фінською колегою Санною Марін. 
Також вони домовилися про залучення 
Фінляндії до відновлення в майбутньо-
му інфраструктури України. Сандра Ма-
рін мала також перемовини з президен-
том Володимиром Зеленським. 

27 травня
Адміністрація президента США Бай-

дена надала Україні сучасні реактивні 
системи залпового вогню MLRS.

Іншою системою, яку просила Украї-
на, є високомобільна артилерійська ра-
кетна система HIMARS (легша колісна). 
Американські РСЗВ (MLRS) здатні запус-
кати ракети на сотні кілометрів далі, ніж 
будь-які інші наявні в Україні аналоги.

Росію та Білорусь відсторонили від 
чемпіонату світу з хокею 2023 року. 
Міжнародна федерація хокею подовжи-
ла відсторонення Росії та Білорусі від 
світових змагань, яке діяло лише до ве-
ресня 2022 року. 

28 травня
Понад 150 міст у більше ніж 20 

країнах світу вже розірвали побра-
тимські відносини із понад 160 міста-
ми у Росії.

Ще десятки міст на шляху до цього. 

29 травня
Президент Володимир Зеленський 

здійснив робочу поїздку до Харків-
ської області, відвідав передові по-
зиції українських військових, оглянув 
знищену інфраструктуру області. Також 
глава держави провів робочу нараду 
щодо ситуації в Харківській області та 
місті Харкові. У Харкові та області 2229 
будинків зруйновано внаслідок бойо-
вих дій.

Президент наголосив на важливос-
ті відбудови інфраструктури. Будуть дер-
жавні програми, але Зеленський закли-
кав місцеву владу шукати європейські 
програми щодо будівництва житла, кре-
дитні проєкти тощо.

Окупанти 29 травня 9 разів обстрі-
лювали територію Новгород-Сіверсько-
го району Чернігівщини. Прикордонни-
ки нарахували 33 вибухи російських 
снарядів.

Ще 5 російських мінометних мін ро-
зірвалося внаслідок обстрілу на околиці 
Шосткинського району Сумщини.

30 травня
Окупанти могли вбити у Маріуполі 

більше, ніж 22 тисячі людей: росіяни уже 
поховали у братських могилах 16 тисяч 
осіб, ще 5 тисяч поховали комунальники 
до середини березня.

Миколаїв припиняє співпрацю з бі-
лоруськими містами Браслав та Моги-
льов, а також відмовляється від побра-
тимства з останнім. 

Уряд Франції продовжить переда-
чу Україні 155-міліметрових самохід-
них артилерійських установок Caesar. 
Про це заявила в Києві голова МЗС 
Франції Катрін Колонна під час спіль-
ного брифінгу зі своїм українським ко-
легою Дмитром Кулебою. «Також ми 
вже мобілізували 100 мільйонів євро 
гуманітарної допомоги. Буде переда-
но насіння культур, пожежні машини 
та карети швидкої допомоги», зазна-
чила посадовиця. Caesar – це само-
хідна артилерійська установка нового 
покоління.

31 травня
Кабмін встановив пільгову ціну на 

газ для постачальників гарячої води на 
наступні два місяці: з 1 червня до 31 лип-
ня: 7420 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ).

1 червня 
Сполучені Штати відправляють Укра-

їні високомобільні артилерійські ракетні 
системи американського виробництва. Їх 
буде оснащено боєприпасами, які дозво-
лять Україні запускати ракети на відстані 
близько 80 кілометрів. Новий пакет допо-
моги в безпеці також включає радари по-
вітряного спостереження, додаткову про-
титанкову зброю Javelin, протиброньове 
озброєння, артилерійські снаряди, гелі-
коптери, тактичну техніку та запчастини.

Голова Чернігівської обласної вій-
ськової адміністрації Вячеслав Чаус: 
«Область готова до оборони, якщо роз-
почнеться друга серія активних військо-
вих дій на Чернігівщині. Кордони наші го-
тові. Готові краще, ніж було 24 лютого.»

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Мо-
равецький 1 червня відкрив у Бородян-
ці та Бучі контейнерні містечка, збудова-
ні урядом Польщі для людей. у яких було 
зруйноване житло. 

«Звісно, такий варіант проживання 
є тимчасовим. Мінрегіон зараз активно 
напрацьовує середньострокові та дов-
гострокові варіанти вирішення житло-
вих на деокупованих територіях», зазна-
чив міністр розвитку громад та територій 
України Олексій Чернишов.

Першим населеним пунктом у Київ-
ській області, де встановили модульне 
містечко, було обране саме смт Боро-
дянка, адже там частково або повністю 
зруйновані 552 приватних будинки та 24 
багатоквартирні будинки, 2 школи та всі 
адміністративні будівлі. Містечко дозво-
лить тимчасово розселити 352 осіб, се-
ред яких жінки, діти та люди літнього віку, 
які залишилися без даху над головою. 
Наступні містечка заплановано встано-
вити у Бучі, Макарові, Іванкові та Госто-
мелі, а також у передмісті Чернігова.

Британія відправить Україні реактив-
ні системи залпового вогню M270. Цей 
крок був тісно скоординований із рішен-
ням США надати Україні систему HIMARS. 

2 червня
Російські окупанти вкрали та знищи-

ли обладнання з Чорнобильської АЕС на 
135 млн доларів, деяке обладнання, яке 
відстежили завдяки GPS-трекерам, зна-
ходиться у Білорусі. З АЕС окупанти вкра-
ли або знищили 698 комп'ютерів, 344 
машини, 1500 дозиметрів радіації, прак-
тично всі засоби пожежогасіння та про-
грамне забезпечення.

Водночас, список того, що російські 
окупаційні сили вкрали, підірвали чи про-
стрелили у чорнобильських лабораторіях 
та навколо них, все ще складається.

Представник ЧАЕС повідомив жур-
налістам, що за час окупації 9 їхніх колег 
було вбито, 5 викрадено.

До вторгнення майже 6000 робітни-
ків ЧАЕС стежили за наслідками ката-
строфи, а також переробляли ядерні 
відходи з інших електростанцій в 
Україні та Європі.

Україна в борні

Російські окупанти 
контролюють близько 
20% території України 
Президент України Володимир Зеленський – у про-

мові в Палаті депутатів Люксембургу 2 червня. Пряма 
мова: «Російські війська зайшли у 3 620 населених пунк-
тів України. 1017 з них уже вдалося звільнити. Ще 2 603 
належить звільнити. Станом на сьогодні під контролем 
окупантів перебуває близько 20% нашої території. Май-
же 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, 
ніж площа всіх країн Бенілюксу разом узятих. Близь-
ко 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами 
та снарядами, які не розірвалися. Майже 12 мільйонів 
українців стали внутрішніми переселенцями. Понад 5 
мільйонів – це передусім жінки та діти – виїхали за кор-
дон».

Зеленський зазначив, що бої тривають на величезній 
території від Харкова на сході до Миколаєва на півдні.

«По прямій між ними – 454 кілометри. Але якщо поди-
витися на всю лінію фронту, а вона, звісно, не є прямою, 
то ця лінія – понад тисячу кілометрів. Тільки уявіть! По-
стійні бойові дії, які розтягнулися фронтом понад тисячу 
кілометрів».

Він додав, що Україна щодня потерпає від російських 
ракетних ударів. «Лише за вчорашній день Росія застосу-
вала 15 різних крилатих ракет. А за весь час із 24 лютого 
застосовано 2 478 ракет. Більшість із них – по цивільній 
інфраструктурі». Він додав, що «російська армія зруйну-
вала вже майже весь Донбас – цей колись один із най-
потужніших промислових центрів Європи просто спусто-
шений».

«Окупанти втратили загиблими вже понад 30 тисяч 
солдатів. Це більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 
років війни в Афганістані. Більше, ніж Росія втратила за 
дві Чеченські війни. Але це не зупиняє Росію. Ця держа-
ва готова ще втрачати та вбивати людей». Тому українці 
змушені захищатися фактично від усієї російської армії, 
бо всі боєздатні військові формування Росії залучені до 
цієї агресії.

Зеленський заявив, що потрібно: більше зброї для 
України, більше санкцій проти Росії за війну, заморожен-
ня й конфіскація активів РФ
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1 3 червня
Російські загарб-

ники знищили в Україні 24 
тисячі кілометрів доріг та три 
сотні мостів. Про це повідомив 
Укравтодор, додавши, що на-
разі шляховики працюють на 
критично важливих маршру-
тах. Зокрема, уже забезпечили 
проїзд 39 тимчасовими пере-
правами на дорогах до Києва, 
Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Черні-
гова, Харкова, Сум та Микола-
єва. Відкрили рух по «Варшав-
ській трасі» з Києва до Ковеля 
та рух для вантажівок по трасі 
Київ-Чоп. Автодорівці продо-
вжують розчищати дороги від 
залишків військової та цивіль-
ної техніки, сміття та бруду.

4 червня
Внаслідок воєнних дій ста-

лася масштабна пожежа на 
території Всіхсвятського ски-
та Свято-Успенської Святогір-
ської Лаври на Донеччині. Кіль-
ка днів тому від обстрілів тут 
чотири ченці загинули та чоти-
ри було поранено. Ця Лавра є 
монастирем Московського па-
тріархату.

5 червня
Лише в одній Донецькій об-

ласті росіяни за 3 місяці війни 
знищили або пошкодили 43 ре-
лігійні споруди, більшість з яких 
належала УПЦ Московського 
патріархату. У самому тільки 
Святогірську, який об’єднує три 
пам’ятки архітектури і культури, 
росіяни пошкодили історико-
архітектурний музей, знищили 
храм, два скити і два корпуси 
келій Святогірської лаври.

У березні керівник кому-
нального підприємства об-
лради «Рівнекнига» Олександр 
Савчук запропонував розміс-
тити на складах підприємства 
літературу українських видав-
ництв, яка може потрапити до 
рук окупантів або постражда-
ти від обстрілів. Незабаром до 
«Рівнекниги» звернулись одні з 
найбільших в Україні книгови-
давництв – «Віват» та «Основа» 
з Харкова. Нині на складах під-
приємства зберігається май-
же 250 тисяч примірників книг, 
які вивезли з-під обстрілів Хар-
кова. У книгарнях «Рівнекниги» 
започаткували акцію «Підтри-
май Харків – купи книгу харків-
ського видавництва». 

Близько 1500 білорусів во-
юють на боці України проти РФ.

Про це повідомила лідер-
ка білоруської опозиції Світла-
на Тихановська. «Коли почала-
ся війна, багато хто в Білорусі 
подумав, що треба допомага-
ти українцям, тому були орга-
нізовані батальйони. Наразі це 
близько 1500 осіб. Вони у різ-
них містах.» Тихановська за-
значила, що наразі багато лю-
дей в Білорусі хочуть допомогти 
Україні і зараз навчаються вій-
ськовій справі в інших країнах, 
то ж напевно кількість біло-
руських бійців на боці України 
зростатиме. За словами Тиха-
новської, режим самопроголо-
шеного президента Олексан-
дра Лукашенка давав наказ 
білоруським військам наступа-
ти в Україні, але вищий офіцер-
ський ешелон не виконав його.

6 червня 
Керівник Головного управ-

ління розвідки Міноборони ге-
нерал Кирило Буданов побу-
вав у Сєвєродонецьку. Він про-
інспектував роботу підрозділів 
ГУР у місті, ознайомився з опе-
ративною обстановкою та ви-
значив подальші дії підрозділів 
ГУР МО України.

Латвія заборонила всі теле-
канали РФ до закінчення війни 
і повернення Криму Україні. На-
ціональна рада з електронних 
ЗМІ Латвії ухвалила рішення 
про заборону трансляції остан-
ніх 80 телеканалів із Росії, які 
ще можна було дивитися на те-
риторії країни. Рішення ухвале-
не з огляду на нову законодав-
чу норму, яка передбачає, що 
у Латвії не можуть працювати 
програми, зареєстровані в кра-
їні, яка загрожує незалежнос-
ті та територіальній цілісності 
іншої країни. Це рішення наби-
рає чинності 9 червня і діятиме 
доти, доки Росія не припинить 
війну проти України і не повер-
не окупований Крим.

Президент Володимир Зе-
ленський підтвердив, що в по-
лоні російських окупантів пере-
бувають понад 2,5 тисячі укра-
їнських бійців з «Азовсталі». Їх-
нім визволенням займається 
ГУР Міноборони. Першим по-
ставленим перед ГУР завдан-
ням було вивести українських 
військових з комбінату живи-
ми, і воно виконане у повному 
обсязі. «На сьогодні є друга час-
тина: повернути їх живими до-
дому… В ГУР у цьому плані най-
кращі фахівці… Ми чекаємо від 
них результату.»

Військово-морські сили 
України повідомили, що нам 
вдалося відтіснити угрупован-
ня Чорноморського флоту Росії 
більш ніж на 100 км він нашого 
узбережжя, щоб зменшити тиск 
Росії на південні порти України.

7 червня 
Оперативна інформація Ге-

нерального штабу Збройних 
сил України станом на 6-ту ран-
ку 7 червня. 

Українські гелікоптери за-
вдали ударів по скупченнях во-
рожих сил на Херсонщині, а лі-
таки – по складах боєприпасів 
на Миколаївщині. Противник 
втратив понад 20 осіб та до 10 
одиниць військової техніки.

Станом на ранок 7 черв-
ня внаслідок повномасштабної 
збройної агресії РФ в Україні 
263 дитини загинули, 467 дітей 
отримали поранення. Ці цифри 
не остаточні, оскільки триває 
робота з їх встановлення в міс-
цях ведення активних бойових 
дій, на тимчасово окупованих 
та звільнених територіях.

Втрати російських агресо-
рів станом на 7 червня скла-
ли: особового складу – близь-
ко 31360 осіб; танків – 1390; 
бойових броньованих машин – 
3416; артилерійських систем – 
694; РСЗВ – 207; засобів ППО 
– 96; літаків – 212; гелікопте-
рів – 177; БПЛА оперативно-
тактичного рівня – 553; крила-
тих ракет – 125; кораблів/кате-
рів – 13; автомобільної техніки 
та автоцистерн – 2405.

Україна в борні

У Росії видаляють 
інформацію 

про загиблих в Україні 
військових: суд визнав 

це «державною 
таємницею»

«Світлогорський міський 
суд Калінінградської облас-
ті розглянув позов військово-
го прокурора 73-ї військової 
прокуратури гарнізону Бал-
тійського флоту, який зажа-
дав визнати список загиблих 
в Україні військових, розмі-
щений на 60.RU, інформацією, 
забороненою для поширення 
в Російській Федерації. Пред-
ставник Роскомнагляду під-
тримав думку прокуратури», 
йдеться в повідомленні медіа 
74.RU.

Суд ухвалив, що дані про 
загиблих «розкривають втра-
ти особового складу у воєн-
ний час, у мирний час у період 
проведення спеціальних опе-
рацій», та відніс ці відомості до 
державної таємниці. Покаран-
ня за порушення відповідного 
рішення становитиме позбав-
лення волі до 7 років.

Після рішення суду про під-
тримку позову інші регіональні 
російські сайти також видали-
ли відповідні переліки. Серед 
них новосибірський NGS, Чита.
ру, челябінський 74.RU, крас-
ноярський NGS24, омський 
NGS55 та інші.

До складу угруповання входило 
троє представників кримінальних кіл, 
яких російські спецслужби залучили 
до підривної діяльності. Зловмисники 
обладнали тайники зі зброєю для во-
рожих ДРГ, які планували «прорив» в 
Україну з території рф. У них виявле-
но зброю та обладнання російського 
спецназу.

Серед вилученого – снайпер-
ські гвинтівки безшумної стрільби 
«Вінторєз», реактивна протитанко-
ва граната РПГ-18 «Муха» і автомати 
безшумної стрільби «Вал». Всі іден-

тифіковані зразки озброєння вироб-
ництва рф.

Учасники групи зберігали засоби 
ураження у заздалегідь облаштова-
них схронах на території власних до-
моволодінь і в гаражах поблизу Чер-
нігова.

Під час обшуків у зловмисників 
також виявлено: снайперську гвин-
тівку Драгунова з глушником, бойові 
осколкові гранати, набої до стрілець-
кої зброї, оптичні приціли та прилади 
нічного бачення.

Всі учасники групи затримані. Ви-

рішується питання щодо повідомлен-
ня їм про підозру та обрання запо-
біжного заходу у вигляді тримання під 
вартою.

Правоохоронці проводять не-
відкладні слідчо-оперативні дії, щоб 
притягнути до відповідальності ін-
ших осіб, причетних до організації 
диверсій.

Заходи з викриття і запобігання 
злочинам виконували співробітники 
СБУ спільно з Національною поліці-
єю та за процесуального керівництва 
Чернігівської прокуратури.

СБУ нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, 
який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення

Євросоюз ввів 
шостий пакет 

санкцій 
проти Росії і Білорусі

Рада ЄС 3 червня затвердила 
шостий пакет економічних і пер-
сональних санкцій, спрямованих 
проти РФ і Білорусі.

«Завдяки сьогоднішньому па-
кету ми посилюємо обмеження на 
здатність Кремля фінансувати ві-
йну шляхом введення подальших 
економічних санкцій. Ми заборо-
няємо імпорт російської нафти в 
ЄС, і тим самим скорочуємо вели-
чезне джерело доходу для Росії. 
Ми відключаємо більше ключових 
російських банків від міжнарод-
ної платіжної системи SWIFT. Ми 
також накладаємо санкції на ви-
нних у звірствах, які сталися в Бучі 
та Маріуполі, і забороняємо біль-
ше поширювачів дезінформації, 
які активно сприяють пропаганді 
війни президента Путіна», заявив 
глава європейської дипломатії 
Жозеп Боррель.

Зокрема, ЄС вирішив заборо-
нити закупівлю, імпорт або пе-
ревезення сирої нафти та деяких 
нафтопродуктів з Росії до ЄС. По-
ступова відмова від російської на-
фти триватиме від шести місяців 
для сирої нафти до восьми місяців 
для інших нафтопродуктів.

Крім того, ЄС поширює діючу 
заборону на надання спеціалізо-
ваних послуг фінансових повідо-
млень (SWIFT) на три додаткові ро-
сійські кредитні установи – най-
більший російський банк Сбер-
банк, Кредитний банк Москви 
та Російський сільськогосподар-
ський банк – а також Білоруський 
банк розвитку та реконструкції.

Крім того, ЄС розширив список 
осіб та організацій, на яких поши-
рюються обмеження на експорт 
товарів і технологій подвійного 
використання. Такі доповнення 
до списку включають як російські, 
так і білоруські організації. Крім 
того, ЄС розширить перелік това-
рів і технологій, які можуть спри-
яти технологічному розвитку сек-
тору оборони та безпеки Росії. Він 
включатиме 80 хімічних речовин, 
які можуть бути використані для 
виробництва хімічної зброї.

ЄС заборонить надання в 
Росії бухгалтерських послуг, 
зв'язків з PR та консультацій-
них послуг, а також хмарних 
сервісів.

Крім того, Рада ЄС вирішила 
накласти санкції на додаткових 
фізичних та юридичних осіб: ви-
нних у звірствах російських військ 
у Бучі та Маріуполі, осіб, які під-
тримують війну, провідних біз-
несменів та членів сімей олігар-
хів та кремлівських чиновників, 
а також на оборонні і фінансові 
організації.

Про це йдеться у заяві Євро-
пейської служби зовнішніх дій.

«Консультативна група з пи-
тань злочинів, пов'язаних зі звір-
ствами (Atrocity Crimes Advisory 
Group, ACA), механізм, спрямова-
ного на забезпечення ефективної 
координації відповідної підтрим-
ки зусиль щодо підзвітності на міс-
цях. ACA посилить поточні зусилля 
ЄС, США та Британії щодо подаль-
шої відповідальності за жорсто-
кі злочини в контексті триваючої 
загарбницької війни Росії проти 
України».

ACA об'єднує багатонаціо-
нальну групу експертів з військо-
вих злочинів з країн ЄС, США, Ве-
ликобританії та інших країн. У 
зв’язку з нинішньою безпековою 
ситуацією в Україні, експерти пе-
реважно базуються на південно-
му сході Польщі, але оператив-
но задіяні в Україні, в тому числі 
шляхом короткострокових місій 
та взаємодії на місці з персона-
лом Генпрокуратури та іншими 
залученими міжнародними парт-
нерами. Очікується, що експерти 
та допоміжний персонал невдо-

взі повністю переїдуть в Україну.
Діяльність ACA охоплюватиме 

координацію двох ключових еле-
ментів:

Консультативна група при ГПУ: 
досвідчені старші прокурори з вій-
ськових злочинів, слідчі, військові 
аналітики, експерти-криміналіс-
ти та інші експерти, які базуються 
в регіоні на постійній основі, на-
дають експертизу, наставництво, 
консультації та оперативну під-
тримку.

Мобільні групи правосуддя: 
створюються та розгортаються 
кілька мобільних груп правосуддя, 
щоб збільшити спроможність під-
розділу ГПУ з воєнних злочинів та 
регіональних прокурорів для про-
ведення польових розслідувань. 
MJT складатимуться як з міжна-
родних, так і з українських екс-
пертів і будуть розгорнуті на запит 
ГПУ для надання допомоги україн-
ським слідчим на місцях.

Вони стануть частиною цілісно-
го ланцюга документування, роз-
слідування та переслідування тяж-
ких міжнародних злочинів, який 
очолює Генпрокуратура України.

Президент 
Володимир 

Зеленський – 
на передовій

5 червня президент України від-
відав передові позиції українських 
військових у Запорізькій, Донецькій 
та Луганській областях. Спершу озна-
йомився з оперативною обстанов-
кою на передньому краю оборони у 
Запорізькій області. Також поспіл-
кувався з військовослужбовцями та 
вручив їм державні нагороди й пода-
рунки. У Запорізькій області Зелен-
ський відвідав санаторій-профілакто-
рій, де розмістили переселенців. Він 
оглянув лікувальні кабінети й житло-
ві приміщення, поспілкувався з пере-
селенцями та поцікавився в них умо-
вами проживання, пообіцяв допо-
могти з житлом людям, які втратили 
домівки.

Переселенці з Маріуполя зверну-
лися до Зеленського з проханням по-
сприяти у відновленняі втрачених до-
кументів та оформленні свідоцтв про 
смерть рідних, які загинули на тимча-
сово окупованих територіях. 

Згодом Зеленський відвідав ко-
мандні пункти та передові позиції 
українських військ у районі Бахмута 
Донецької області та Лисичанська на 
Луганщині. Глава держави заслухав 
інформацію щодо оперативної обста-
новки на цих ділянках фронту, звіт про 
матеріально-технічне забезпечення 
українських захисників, поспілкував-
ся з військовими та вручив їм нагоро-
ди й подарунки.

Євросоюз, США та Британія створили групу 
для координації розслідування воєнних злочинів 

Росії проти України



№220   9 червня 2022 року№220   9 червня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо 3  Україна і світ

4

Начальник Головного управлін-
ня розвідки Міністерства оборони 
України Кирило Буданов достатньо 
непублічний. Його заяви та інтерв'ю 
почали з'являтися лише в останні мі-
сяці. 

Президент Володимир Зелен-
ський призначив Буданова керувати 
ГУР у 2020-му році, після скандаль-
ного звільнення Василя Бурби через 
«Вагнергейт». Зараз, під час війни, 
Буданов є одним із найвпливовіших 
і найавторитетніших силовиків кра-
їни. 

Керівник ГУР – один із небага-
тьох представників влади, хто пу-
блічно попереджав про високу ймо-
вірність повномасштабної війни з 
Росією ще з осені минулого року.

Причому попереджав про потен-
ційні напрямки, звідки російська ар-
мія може планувати напад. На жаль, 
його не всі почули. І, на жаль, його 
прогнози таки справдилися. 

В інтерв'ю «Українській правді» 
Кирило Буданов розповів про хво-
роби Володимира Путіна, що зараз 
відбувається в російській еліті, чи 
можливий у РФ державний перево-
рот, яка насправді була роль Віктора 
Медведчука в Україні, до чого готу-
вали Віктора Януковича, чому укра-
їнська влада не готувала суспіль-
ство до атаки Росії та про те, як за-
кінчиться війна. 

«Була спроба замаху 
на Путіна»

– Нещодавно в інтерв'ю інозем-
ним медіа ви сказали, що активна 
фаза війни закінчиться до кінця 
цього року, а в серпні має статися 
якийсь переломний момент. Може-
те детально розказати, яким чином 
активна фаза війни закінчиться до 
кінця року і що має статися у серп-
ні?

– Давайте так: до серпня кіль-
кість озброєння, яке постачається 
в Україну, набуде вже, скажімо так, 
значимих кількостей. Ви маєте розу-
міти, що від часу оголошення про по-
стачання озброєння є наступні ета-
пи. 

Перше – це надходження озбро-
єння в країну, друге – опанування 
цих озброєнь і тільки тільки на тре-
тьому етапі – початок його викорис-
тання. Це все займає певний про-
міжок часу. 

Тому, на жаль, до серпня кіль-
кості озброєння, яке необхідне вій-
ськам, у значимих кількостях не 
буде. З серпня це все вже буде зна-
ходитися у військових частинах і ак-
тивно почне використовуватися у 
бойових діях. 

Саме тому почнеться перелам-
ний момент. Бо зараз нам катастро-
фічно не вистачає важкого озброєн-
ня.

– І ви кажете, що до кінця року 
закінчиться активна фаза. Пояс-
ніть, що це значить, і що буде після 
цього?

– Активна фаза – це активне ве-
дення бойових дій. Це баталії при-
близно того рівня, що відбувають-
ся зараз, коли з рук в руки перехо-
дять цілі населені пункти. Оця актив-
на фаза має значно скоротитися до 
кінця року. Вона зведеться майже 
до нуля.

– В якому вигляді буде тривати 
війна далі?

– Вихід на наш адмінкордон. 
Цим закінчиться наша війна. Інші де-
талі зараз не на часі. 

– Ви так само публічно гово-
рили про хвороби Путіна. У нього 
справді рак?

– Так, ми повністю підтверджу-
ємо цю інформацію. В нього кілька 
важких хвороб, одна з яких рак.

Але сподіватися на те, що Путін 
загине завтра, не варто. У нього, як 
мінімум, кілька років ще є. Подоба-
ється це нам чи ні, але це правда.

– В якому він психоемоційному 
стані?

– Тут ми можемо дуже бага-
то сперечатися, в якому стані може 
бути диктатор, який думав, що за три 
дні захопить всю країну і підніме ро-
сійський прапор на будівлі адміні-
страції в Києві.

І який третій місяць, проголошу-
ючи, що в нього друга (а інколи і пер-
ша) армія світу, не може справитися, 
за його словами, «з відсталою недо-
державою Україною». Це ж його ри-
торика. От в якому він має бути ста-
ні?

– Я думаю, що він розгубле-
ний..... 

– Так і є.
– Хто сьогодні має доступ до Пу-

тіна?
– Говоритиму без прізвищ: він 

значно скоротив доступ людей до 
себе. До нього зараз заходить до-
сить незначна кількість людей. Всіх 
інших він тримає дистанційно.

– Президент РФ отримує 
об'єктивну інформацію про ситуа-
цію на фронті? 

– Визнати поразки і прорахунки, 
перш за все, страшно для виконав-
ців. Тому інформацію він отримує до-
сить обмежену. 

– Оскільки ви вже підтвердили, 
що Путін хворий на рак, чи готує він 
наступника? 

– Це досить цікаве питання. В 
різні періоди свого часу він замис-
лювався над цим і в принципі виби-
рав, як то кажуть, фаворита. Таких 
людей вже було кілька.

Дивлячись на певні маніакальні 
синдроми у нього, імовірніше за все, 
він боїться серйозно готувати на-
ступника, розуміючи, що під час під-
готовки цей наступник може захо-
тіти сісти в крісло трохи раніше, ніж 
захоче сам Путін. 

Тому він тримає всіх на певній 
дистанції. І вірить в те, що він буде 
правити вічно. Але так не буде.

– Що значить «правити вічно»? 
Він же хворий, і йому незабаром 70 
років?

– Подивіться історію будь-якого 
диктатора ХХ–ХХІ сторіччя. Вони за-
кінчили однаково, абсолютно всі. 
Жоден з них не закінчив якось інак-
ше. В більшості випадків вони заги-
нули не по своїй волі. 

Візьміть останні приклади, при-
міром, Саддам Хусейн, колишній 
югославський диктатор, лівійський 
диктатор. Це класичний образ дик-
татора. Були інші приклади в Африці. 

Всі вони закінчили однаково, і 
Путін закінчить точно так само.

– В історії є приклади, коли цих 
диктаторів намагалося вбити їхнє 
ж оточення. Чи відомо вам щось 
про замахи на Путіна?

– На Путіна були замахи.
– За останній час?
– Ви знаєте, на нього був навіть 

замах по лінії, як то кажуть, пред-
ставників Кавказу не так давно. Це 
непублічна інформація. Абсолютно 
невдалий замах, проте він реально 
мав місце.

– Коли це сталося?
– Це приблизно 2 місяці тому 

було. Ще раз кажу – він був невда-
лий. Розголосу жодного про цю по-
дію немає, але це мало місце.

«Зараз Росія думає, 
як зробити зі своєї 

поразки «перемогу»
– Ви вже самі згадали, яким 

спочатку був план Путіна щодо 
України. Оскільки він провалився, 
який зараз у Кремлі план дій?

– Загальний задум не змінився: 
Путіну потрібна вся Україна, його не 
цікавить якась частинка. 

Авжеж, після трьох місяців тих 
подій, які зараз відбуваються, вони 
коригують плани і вже готують сус-
пільну думку в Росії до того, що, в 
принципі, якщо вони закінчать оку-
пацію Донецької, Луганської та Хер-
сонської областей, то це теж можна 
вважати перемогою. 

Проте плани не змінилися і, на 
жаль, не зміняться й надалі, поки 
ми не поставимо крапку в питанні 
Путіна і Росії в тому вигляді, в яко-
му вона існує зараз – загроза для 
всього світу, перш за все європей-
ського континенту, буде зберігатися 
й надалі.

– Що росіяни планують далі ро-
бити з Херсонщиною? Вони збира-
ються проводити там псевдорефе-
рендум? Чи збираються приєднува-
ти Херсонську область до Росії?

– Дивіться, вони вже намагали-
ся тричі зробити референдум. Вони 
вже зрозуміли, що не йдуть люди на 
референдум, вони не прийдуть і не 
проголосують навіть під тим впли-
вом, під яким там зараз знаходять-
ся. Цього не буде. 

То тепер вони проробляють інші 
варіанти, без референдуму. 

– Які саме?
– Просто по зверненню, скажі-

мо так, тимчасового «керівництва» 
цих областей. І хочуть це все назва-
ти Херсонська таврійська губернія. 
Тобто це територія тимчасово окупо-
ваної Автономної Республіки Крим 
та Херсонська область. 

Колись, в царські часи, вони ви-
знавали Херсонську губернію з ад-
міністративним центром у місті Сім-
ферополь. От вони хочуть це відро-
дити. 

І, таким чином, один з основних 
варіантів, який вони зараз опрацьо-
вують – це приєднання Херсонської 
області до Криму і входження до 
складу Росії як Таврійська губернія. 

Думка людей їх не цікавить, аб-
солютно.

– Коли тільки почалася окупа-
ція Херсонської області, люди ма-
сово виходили на мітинги проти 
окупації РФ. Ця тенденція буде три-
вати чи росіяни будуть вивозити на-
ших людей на територію Російської 
Федерації, як це вони робили за ра-
дянських часів?

– По-перше, ви самі відповіли на 
своє запитання. По-друге, на жаль, 
чим більше часу будь-яка територія 
знаходиться під окупацією, тим мен-
ше змоги у людей виходити на від-
криті акції спротиву. 

Це об'єктивна реальність в будь-
якому куточку світу, на жаль, подо-
бається це нам чи ні. Проте, безу-
мовно, наші люди, які знаходяться 
на тимчасово окупованих територі-
ях, будуть і надалі чинити опір таким 
діям. 

– Донецька і Луганська об-
ласть. Які плани у Кремля по цих 
областях? 

– Якщо ви слідкуєте за їхньою 
офіційною риторикою, вони прово-
дять навіть не війну, а «спеціальну 
операцію». І мета цієї спеціальної 
операції, якщо викинути цей мотлох 
про боротьбу з нацизмом, роззбро-
єння України і так далі, чітких яки-
хось географічних меж не має. 

Оскільки вони несуть значні 
втрати й у них великі військові не-
вдачі, вони вже готують своє сус-

пільство до того, що в принципі ви-
хід на адмінкордони (Луганської та 
Донецької області – УП) і утримання 
Херсонської області, можливо, на-
віть частково Запорізької області – 
це вже є перемога. 

Вони готують собі, як то кажуть, 
план Б, щоб виправдатися перед 
своїми людьми, що ж вони саме тут 
робили і як їм показати свою пере-
могу, зробити зі своєї поразки свою 
перемогу. 

Це абсолютно не спрацює і за-
кінчиться, як я вам і сказав. 

– Часом з Росії доходять і хоро-
ші новини. Наприклад, коли горить 
якась нафтобаза чи якісь склади 
зброї. Росіяни завжди кивають у наш 
бік, а ми якось не особливо такі речі 
й коментуємо. Не знаю, чи коректне 
це питання, але чи ми маємо якесь 
відношення до таких випадків?

– Росіяни завжди говорять, що 
це ми, ми завжди говоримо: це ро-
сіяни. Правда десь посередині за-
вжди. 

– Може, це «провидіння Боже»?
– Мабуть, що так. Вони ж багато 

негарних речей роблять і порушують 
заходи безпеки. Тому так от буває. 

«У Росії неможливий 
відкритий державний 
переворот. Тіньовий – 

це реально»
– Раніше ви заявляли, що в Ро-

сії готується державний перево-
рот…

– Я не казав вам, що в Росії готу-
ється державний переворот. 

– Я цитую ваші слова у захід-
низх ЗМІ.

– Трошки їх перекручуєте. Мене 
запитували про те, чи можливий 
взагалі переворот в Росії. Я тоді по-
яснював, що невдоволення буде 
рости, проте невдоволення народу 
в Росії як нікого не цікавило раніше, 
так і не цікавить зараз. 

А от найближче оточення, яке, 
скажімо так, представляє зараз фі-
нансову гілку, вони досить багато 
втратили через війну. І от вони шука-
ють вихід із ситуації. Найпростіший 
вихід із ситуації для них – це заміс-
тити Путіна іншою особою. 

Скажімо так, звинуватити у всіх 
проблемах не Росію, а саме одну лю-
дину – Путіна. І сказати, що він був 
хворий диктатор, знімайте усі санк-
ції, знімайте усі обмеження, почина-
ємо жити заново, у всьому винна не 
Росія, а саме він. 

– Ви взагалі вірите, що в Росії 
може статися державний перево-
рот?

– Державний переворот? У від-
криту він нереальний. 

– А тіньовий?
– Тіньовий – так. Тіньовий – це 

реально. 
– Тоді так запитаю: хто в росій-

ській політичній і бізнесовій еліті 
підтримує війну, а хто навпаки хоче 
примирення? Конкретно по іменах 
можемо пройтися?

– Я відійду від цього, адже це до-
сить некоректно буде з мого боку. 
Але можу категоріями назвати.

Військові – вони, в принципі, 
більшістю виступають за війну. Про-
те вони сильно не горять бажанням 
продовжувати бойові дії з огляду на 
те, які значні втрати вони несуть. 
Скільки б не брехала пропаганда, а 
от саме військові знають, які у них 
реальні втрати. Це перше. 

Друга категорія – це спеціальні 
служби Росії. Певна кількість із них 
спочатку виступала за цю «опера-
цію» для того, щоб приховати вели-
чезні розтрати, які йшли багато ро-
ків на формування тут, скажімо так, 
проросійськи налаштованих людей. 

Це все були значні кошти. Щоб 
приховати свої провали, вони теж 
виступали за початок бойових дій. 
Війна все спише, як кажуть, і ніхто 
не зможе зрозуміти, чи було те під-
пілля російське, чи не було і так далі. 

Крім того, вони свято вірили в 
те, що вони за три дні візьмуть Київ, 
а на десятий день взагалі закінчать 
всю воєнну операцію по Україні. Це 
була їхня мрія. Але не вдалася мрія.

Далі – бізнес. Він чітко розуміє 
втрати. Вони виступають абсолютно 
проти цього і хочуть все якось при-
пинити. Як-то кажуть, вони екзистен-
ційно проти того, що коїться тут, про-
ти тих звірств, які тут виробляють ро-
сіяни. Справа в тому що вони досить 
прагматично підходять до війни. 

Вони втрачають гроші, а це ве-
личезні гроші. Тому вони виступають 
проти. Проте відкрито вони не нава-
жуються про це говорити саме Путі-
ну. Між собою такі розмови ведуть-
ся. Такі розмови йдуть навіть між 
бізнесом і силовиками, між бізне-
сом і політиками. Це все є.

– Є один російський олігарх, 
який, власне, причетний до пере-
говорів України та Росії – це Ро-
ман Абрамович. Яку позицію він 
займає і яка насправді насправді 
його роль в цих переговорах?

– Його роль – комунікатор.
– Кого з ким?
– Нашої сторони з їхньою сторо-

ною. Це комунікатор. Не більше і не 
менше. Слово «ретранслятор» піді-
йде вам?

– За словами наших джерел, 
Абрамович важливий тим, що на-
пряму може розмовляти з Путіним 
і пояснювати об'єктивно, що відбу-
вається на переговорах, без зайво-
го страху і прикрас. Це правда?

– Я відійду взагалі від коменту-
вання висловів ваших джерел. Це 
буде некоректно з мого боку когось 
засуджувати чи щось таке казати. 

Можу вам задати риторичне пи-
тання: а що, за Романом хтось хо-
дить і дивиться, з ким він спілкуєть-
ся в Кремлі?

– Думаю, що ні.
– Я думаю, що теж ні. То звідки 

така впевненість? З іншого боку, а 
чи є факти, які доводять, що цього 
немає?

– Так само немає?
– Нехай це залишиться без від-

повіді поки що.

«Медведчук був 
потрібен ФСБ, щоб 
списувати кошти»
– Ви вже самі згадали «росій-

ське підпілля». Тут був Медведчук, 
на різних рівнях була партія ОПЗЖ. 
Наприклад, мер Маріуполя в 
інтерв̀ ю УП пояснював, що місцеві 
депутати від цієї партії були корегу-
вальниками для російських військ. 
Перед початком повномасштабної 
війни британська розвідка підсві-
тила можливу роль Мураєва. Ми 
можемо про таку глобальну проро-
сійську мережу поговорити?

– По-перше, таке питання вам 
слід адресувати не мені, а Службі 
безпеки України. 

По-друге: я не служу в британ-
ській розвідці, і вони мені не допові-
дають. Ми обмінюємося інформаці-
єю, але ми спираємося перш за все 
на свої дані та дані партнерів. 

Це просто один зі шляхів отри-
мання розвідданих. Але не основний. 
Основним є наші добувні органи. 

Стосовно ОПЗЖ. Я думаю, що 
для вас не секрет, що ОПЗЖ на да-
ному етапі, в принципі, існують два. 
І їх не можна, як то кажуть, під одну 
гребінку брати у цьому питанні. 
То про яке саме ОПЗЖ ви го-
ворите? 

Керівник ГУР Кирило Буданов: 
Війна закінчиться виходом на наш адмінкордон
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3 – Навіть три іс-
нує (До 24-го лютого 

у фракції ОПЗЖ існувало 
три групи впливу: Медведчука, 

Льовочкіна-Фірташа та Вадима 
Столара – УП). Оскільки я зга-
дав Медведчука, то пропоную 
про його групу поговорити. 

– Так, навіть три. Лінія Мед-
ведчука абсолютно відкрито 
співпрацювала і співпрацює на-
далі з проросійськими силами, з 
російським урядом, російськими 
спецслужбами. 

Медведчук перебуває під 
арештом, а інші – в більшості у 
бігах. 

– Ми всі розуміємо, що Мед-
ведчук є кумом Путіна. Але яка 
насправді була його роль? Які 
задачі він виконував для Росії?

– Я по-іншому сформулював 
би ваше питання: кому потрібен 
був Медведчук?

Медведчук був потрібен Фе-
деральній службі безпеки, саме 
департаменту оперативної ін-
формації, для того, щоб списува-
ти на нього кошти. 

Оце одна з головних причин, 
чому ФСБ дуже сильно під час 
останніх підготовчих етапів ви-
ступала за початок активних бо-
йових дій. Бо у них всередині ста-
ло питання: на що роками витра-
чалися кошти? І треба було дава-
ти відповідь.

– До 24-го лютого перегово-
рами з Україною займався Дми-
тро Козак, з яким Медведчук 
так само був у хороших стосун-
ках. Чи правда, що Козак втра-
тив вплив після початку повно-
масштабної війни? 

– Вони усунуті, це правда.
– Вони – це Козак і Сурков, 

маєте на увазі?
– Так, і Козак, і Сурков по-

вністю усунуті. Зараз цим проце-
сом займається заступник голо-
ви адміністрації президента Ро-
сії Кирієнко. 

Це наразі один з основних, 
скажімо так, гравців політичного 
рівня по подіях, які розвивають-
ся на території нашої держави.

(Далі УП збиралася уточни-
ти у Буданова, чи справді Козак 
та Сурков зараз перебувають 
під домашнім арештом у РФ. Од-
нак нашу розмову перервав сиг-
нал повітряної тривоги. На жаль, 
після цього ми перейшли до ін-
ших тем). 

«У Путіна були інші, 
більш реалістичні 
варіанти дій щодо 

України»
– Про початок війни давай-

те поговоримо. Ще в листопаді 
минулого року ви публічно за-
явили, що у січні-лютому Путін 
може розпочати повномасш-
табне вторгнення. Як все-таки 
він планував цю війну?

– Як він планував, так він і 
почав її. У нього було кілька варі-
антів, як це все реалізовувати. Я 
вам кажу як представник розвід-
ки: у нього були в принципі абсо-
лютно реалістичні варіанти, які 
могли досить погано для нас за-
кінчитися в досить короткій пер-
спективі. 

І був абсолютно безглуздий, 
як то кажуть, тваринний варіант 
– відкрита агресія. Були люди, 
які Путіну навіть казали, що ва-
ріант відкритої агресії завжди 
існує, але це не найкращий ва-
ріант. 

От по гарній російській тра-
диції, з усіх хороших і поганих ва-
ріантів російський цар завжди 
обере найгірший. От він зробив 
те саме. 

– Він хотів взяти Київ за лі-
чені дні, а далі що?

– Основним аспектом його 
плану було не пізніше, ніж на тре-
тю добу захопити адмінбудівлі 
Києва, не пізніше, ніж на десяту 
добу завершити активну воєн-
ну фазу, тобто повністю знищити 
будь-який спротив. 

Він у це вірив. 
– На території всієї України?
– На території до річки Дні-

про. А далі це вже його менше 
цікавило, він розумів, що опору 
там не буде і просто автоматично 
все закінчиться. 

Мав бути новий керівник 
України, абсолютно підконтроль-
ний Росії, який вів би політику, 
яка задовольняла б Путіна.

– Кремль планував поверну-
ти Януковича?

– Ви знаєте, його навіть під-
везли трошки ближче.

– У Мінськ?
– Так. Янукович не мав ста-

вати президентом України, якщо 
вас це цікавить, але вони хоті-
ли його якось використати для, 
скажімо так, легітимізації проце-
сів як члена тимчасового уряду, 
щось таке. 

Дурні думки у людей в голо-
ві інколи бувають. Вони чомусь 
вірили, що на Януковича будуть 
дивитися краще, ніж на когось ін-
шого.

– Через це Янукович пози-
вався в ОАСК на рішення Вер-
ховної Ради щодо його самоусу-
нення з посади президента?

– Так, це все готувалося, що 
він нібито легітимний. Це ж його 
фраза «Я – легітимний». Перехід-
ний уряд, член перехідного уря-
ду… 

Я ж кажу, з усіх варіантів – 
а там були непогано спланова-
ні варіанти проведення подібної 
операції – Путін обрав найтупі-
ший і найжорстокіший варіант.

– Це було власне рішення 
Путіна?

– Він приймав рішення осо-
бисто, хочу це підкреслити. Ніхто 
особливого впливу на прийняття 
цього рішення не мав. 

Я вам навіть більше скажу: 
в день початку війни він особис-
то вивів на зв'язок командувачів 
усіх угруповань, заслухав фор-
мальну доповідь про готовність 
до початку і формально особисто 
дав команду на початок воєнної 
агресії. 

Він – хвора людина, ви має-
те це розуміти, яка дуже залеж-
на від символів, дат, символізму 
і тому подібне. 

– Ви кажете, що у нього були 
кращі варіанти? Які ці варіанти?

– Не треба йому давати шанс 
повторити те, що він міг зробити. 

– Він же їх знає, для нього це 
не буде новина. 

– Він їх знає, і хай це з ним 
лишається. Там були гібридні 
способи, як це зробити.

– Інформаційні?
– Гібридні. Це комбінація і 

активних дій, і інформаційної по-
літики. Суть проста: він різко під-
німає, як то кажуть, градус по До-
нецькому і Луганському регіонах, 
виходить на перемовний процес. 

Під час перемовного про-
цесу ще більше піднімає градус, 
завдає кілька ударів високоточ-
ною зброєю по певних об'єктах 

в Україні та створює атмосферу 
хаосу всередині країни. І під цим 
тиском змушує підписати необ-
хідні йому умови. 

Це все було набагато логіч-
ніше, і всі йому казали, що є інші 
варіанти. Але він обрав саме 
пряму агресію. 

Чому він так зробив? Вірогід-
ніше за все тому, що, як і всі дик-
татори, він вірив у те, що я роблю 
ту чи іншу дію не тому, що це кра-
ще чи гірше, а виключно з того, 
що я можу це собі дозволити. І от 
він це зробив.

– Ви знали, що буде війна...
– Я ж вам кажу: ми знали точ-

ну дату. Те, що у відкриту преса 
дає, ви маєте розуміти, це не за-
вжди те, що доводиться, скажімо 
так, по закритих каналах.

– Ви знали навіть точну дату. 
Чи доповідали ви про це полі-
тичному керівництву країни?

– Авжеж.
– Яка була реакція?
– Як ви бачите, Україна утри-

малася. Значить, реакція була.
– Ввечері 23-го лютого в 

Офісі президента відбулася зу-
стріч із великим бізнесом. Всі, з 
ким мені доводилося розмовля-
ти з числа учасників цієї зустрі-
чі, розповідали, що там їх не по-
переджали, що буде війна. На-
впаки, мовляв: «Не панікуйте, 
залишайтеся в країні і показуй-
те приклад». 

– Це не так. Оскільки я був на 
цій зустрічі, я вам можу сказати, 
що там була доведена реальна 
ситуація, що ймовірність початку 
бойових дій – максимально ве-
лика. Є надія, що цього не буде, 
проте імовірність максимально 
велика. 

Ви маєте розуміти, як ви ка-
жете, представники бізнесу не 
мають доступу до державної та-
ємниці. Тому їм в такій обтікаємій 
формі було доведено основні ас-
пекти з того, що можна вважати 
не таємним.

Їм було доведено тоді розта-
шування основних сил, угрупо-
вань, доведено загальні цифри 
по кількості танків, вертольотів і 
так далі, які стоять на оператив-
них напрямах. 

Доведено про те, що систе-
ми логістики, всебічного забез-
печення, управління військами – 
все підготовлено до початку бо-
йових дій. От у такій формі було 
це все сказано.

– Чому тоді суспільство ніх-
то не готував до війни?

– Суспільство готували до ві-
йни, і головне було не посіяти па-
ніку в суспільстві. Саме це і було 
досягнуто.

– 24-го лютого все одно па-
ніка настала.

– Ви маєте розуміти, коли в 
будь-якій країні, готується вона 
чи не готується до війни, почина-
ють падати бомби, більша части-
на суспільства буде «трохи здиво-
вана», давайте так це назвемо.

– Ми ж пам'ятаємо довоєнні 
заяви президента, що все буде 
добре, не треба паніки, «буде 
травень – шашлики»... 

– Я відповім вам на це. Пер-
ше: є інформація закритого ха-
рактеру, є інформація, відкрита 
для всіх. Це абсолютно різні ка-
тегорії інформації. 

По-друге, Путін прийняв оста-
точне рішення про початок бойо-
вих дій близько 15:00 23-го чис-
ла. До обіду 23-го числа йшли ще 
певні вагання, підготування і так 
далі. 

До цієї дати він міг викорис-
тати будь-який варіант. 

Спираючись на це, і для того, 
щоб не спричинити завчасної па-
ніки, яку дуже хотіла досягти Ро-
сія в Україні, щоб не було зна-
чних коливань курсу валют, від-
току капіталу, інвестиційний клі-
мат щоб тримався хоч якось і інші 
економічні аспекти, доводилося 
те, що ситуація контрольована. А 
такою вона і була.

– Тоді пряме запитання по-
ставлю: чому ми не втримали 
Херсонську область?

– Питання відкрите, яке по-
требуватиме ґрунтовного розслі-
дування після закінчення війни.

«До кінця року ми 
маємо, як мінімум, 

зайти 
на територію Криму»

– Перейдемо до останніх 
питань. Скільки загалом часу 
може тривати повномасштабна 
війна?

– Як і сказав, активна фаза 
має піти на максимальний спад 
до кінця року. Ресурсів у Росії для 
ведення нормальної війни є на 
12 місяців.

– І як вона може закінчитися 
для України?

– Вона закінчиться єдиним: 
поверненням наших окупованих 
територій.

– Включаючи Крим?
– Авжеж. А ви що, не вважає-

те Крим окупованою територією?
– Безперечно. Я уточнюю це 

питання, тому що, на відміну від 
інших тимчасово окупованих те-
риторій, Росія приєднала Крим.

– А хто це визнає?
– Ніхто, крім Росії.
– Вони це визнали. Ну, хай 

визнають. Вони можуть не ви-
знавати, що ми його повернемо. 

– Чи правильно я вас почув, 
що до кінця року ми можемо по-
вернути Крим?

– До кінця року ми маємо, як 
мінімум, зайти на територію Криму.

– А як тоді ця війна закін-
читься для Росії?

– Є два варіанти. 
Перший – зміною політично-

го керівництва при формально-
му збереженні територіальної ці-
лісності Росії. Наголошую – при 
формальному.

При цьому варіанті всі зви-
нуватять особисто Путіна та най-
ближче його оточення і скажуть, 
що Росія ні до чого. 

Будуть виводити війська з усіх 
окупованих територій усюди у сві-
ті. Окуповані території повернуть-
ся до тих країн, кому вони в прин-
ципі й належать, – до Грузії, до 
Японії, до Німеччини і так далі.

А Росія почне відновлювати 
функціонування як цивілізова-
на держава. Розпочне заново, 
скажімо так. На певний проміж-
ок часу це буде працювати. Далі 
нам покаже тільки історія.

Другий варіант – це розді-
лення Росії на три і більше час-
тини.

– Тобто?
– Росія може розділитися на 

три і, можливо, більше частини. 
На нові незалежні держави. 

Роман КРАВЕЦЬ
УП
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Керівник ГУР Кирило Буданов: 
Війна закінчиться виходом на наш адмінкордон

Залужний: Гаубиці 
«Caesar» вже 

на передовій, опанували 
за 2-3 години

Головнокомандувач Збройних Сил 
України Валерій Залужний 26 травня 
опублікував фото наданих партнерами 
самохідних артилерійських установок 
«Caesar», які вже використовуються на 
передовій.

«Гаубиці «Caesar» вже на передовій. 
Наші артилеристи швидко опанували нові 
САУ, фактично за 2-3 години. Щиро вдяч-

ний партнерам за надану допомогу! Вона 
слугує наближенню нашої Перемоги».

Як зазначив головнокомандувач, 
«Caesar» – це самохідна артилерійська 
установка нового покоління. Вона дає 
можливість уражати противника на відда-
ленні 20 км і більше від лінії фронту з ви-
сокою точністю. На цій відстані знаходить-
ся артилерія, резерви, пункти управління 
противника. Їх знищення знижує насту-
пальний потенціал ворога.

Ці САУ на колісному шасі, що робить 
їх мобільними і маневреними. Установ-
ка обладнана автоматизованою систе-
мою самоприв’язки і самонаведення 
на ціль. Має достатньо високу швидко-
стрільність – 5 пострілів за хвилину, та 
високу кучність стрільби. Може вико-
ристовувати декілька типів боєприпа-
сів калібру 155 мм, які застосовуються 
у країнах НАТО.

«Caesar» забезпечує живучість екіпа-
жу і комфортні умови роботи. Дає можли-
вість діяти за принципом: вогонь – маневр 
– вогонь.

Ці гаубиці надіслала нам, зокрема, 
Франція. 

Буданов розповів 
деталі допомоги 

захисникам Маріуполя
Начальник Головного управління роз-

відки Міністерства оборони генерал-ма-
йор Кирило Буданов розповів, що всього 
до захисників Маріуполя в «Азовсталь» лі-
тало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з до-
помогою, а одного разу із 72 бійцями пол-
ку «Азов» на борту. Буданов для амери-
канського військового видання The War 
Zone. 

Пряма мова Буданова: «Спеціальну 
операцію розробили фахівці ГУР МО. За-
галом було 7 таких місій. Кожного разу ге-
лікоптери успішно доставили необхідне 
поповнення (для захисників «Азовсталі» 
– УП). Але під час п’ятої й сьомої місії два 
гелікоптери збили (на зворотному шляху – 
УП). Також був знищений ще один гелікоп-
тер, який вилетів на порятунок екіпажу од-
ного з цих двох збитих гелікоптерів».

Начальник ГУР розповів також, що в 
кожній місії летіло два гелікоптери, які 
везли бійцям на «Азовсталі» їжу, питну 
воду, медикаменти та боєприпаси. Водно-
час під час однієї місії вилетіло відразу чо-
тири гелікоптери.

Також гелікоптерами під час чергової 
місії привезли 72 бійці з полку Нацгвардії 
«Азов», які підсилили підрозділ, що вже пе-
ребував на «Азовсталі».

Буданов відмовився сказати, коли від-
бувалися польоти цих гелікоптерів та кіль-
кість втрат серед українських військовос-
лужбовців.

 «Українська правда», 26. 05. 2022
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Бліц-інформ
Влада Австралії 
повернула частину 
Сіднею аборигенам
Уряд австралійського штату Новий Пів-

денний Уельс передав острів Ме-Мел (Ко-
зячий острів) аборигенам. Йдеться про не-
великий острів близько 300 м завширшки і 
180 м завдовжки, який знаходиться в Порт 
Джексон у Сіднеї.

«Ме-Мел має велике значення для або-
ригенів, їхньої історії», оголосив міністр 
штату у справах аборигенів Бен Франклін. 
Прем'єр-міністр Нового Південного Уель-
су Домінік Перротте зазначив, що влада 
не тільки погодилася на передачу острова 
корінним жителям Австралії, але й виділяє 
$43 млн для очищення та ремонту об'єктів 
на Ме-Мелі. На Козячому острові розташо-
вано понад 30 будівель та інших споруд, 
зведених з 1830-х до 1960-х років.

Ме-Мел є одним з дев'яти островів, які 
входять до національного парку Сідней-
ської гавані, він внесений до списку спад-
щини Нового Південного Уельсу і має ба-
гату історію. У різні роки на острові були 
склад боєприпасів, навчальні заклади і 
верф.

У Єгипті для туристів 
відкривається новий 
аеропорт поруч 
із пірамідами 
Туристам, які бажають почати подо-

рож Єгиптом від Великих Пірамід Гізи, по-
легшать приліт до них. Розташований по-
руч із пірамідами Гізи новий єгипетський 
міжнародний аеропорт Сфінкс має поча-
ти функціонувати в середині липня 2022 
року. Аеропорт обслуговуватиме як вну-
трішні, так і міжнародні рейси, пропоную-
чи туристам чималу перевагу: він розта-
шований буквально за кілька хвилин їзди 
від Пірамід і Великого Єгипетського му-
зею, набагато ближче, ніж Міжнародний 
аеропорт Каїра. 

Новий аеропорт також надаватиме од-
ноденні туристичні програми. Передбача-
ється, що аеропорт зможе прийняти до 900 
пасажирів за годину.

У Єгипті оголосили про заходи за-
хисту туристів. У новому туристичному 
законодавстві передбачається посилен-
ня покарання за переслідування туристів. 
Об’єктом цих каральних заходів стануть 
єгипетські шахраї, дрібні хулігани, а також 
надто надоїдливі продавці сувенірів, що 
заважають відпочивати туристам.

Японець у 83 роки 
став найстарішим, 
хто сам переплив 
Тихий океан
Кенічі Хорі залишив Сан-Франциско 

27 березня на яхті Suntory Mermaid III. По 
двох місяцях мандрівки він прибув у води 
півострова Кії в західній Японії 4 червня. 
Єдиною проблемою перед плаванням без 
заходів у порти був вік, але чоловік радий, 
що довів: це не перешкода. «Не дозволяй-
те своїм мріям залишатися мріями, майте 
мету і працюйте над її досягненням, і на 
вас чекає прекрасне життя», розповів ях-
тсмен.

На яхті, 
вагою май-
же тонну і за-
вдовжки 6 ме-
трів, відваж-
ний японець 
подолав 8500 
кілометрів. Під 
час подорожі 

він отримував енергію від сонячних бата-
рей, користувався супутниковим телефо-
ном. 

Рівно 60 років тому 23-річний Кені-
ті Хорі також став першим, хто сам подо-
лав на яхті без зупинок Тихий океан, але в 
зворотному напрямку – від Японії до США. 
У 1974 і 1978 роках Хорі здійсни в на яхті 
   двоє навколосвітніх плавань. 

У Литві відбулася секретна 
конференція, 

на якій обговорювали 
сценарії Росії без Путіна 

У Литві 27 травня відбулася секретна конферен-
ція, на якій обговорювали сценарії, за яких прези-
дент РФ Владімір Путін може залишитися без влади 
через своє рішення вести війну проти України.

На зустріч приїхали близько 70 учасників – ко-
лишні провідні політики, експерти, журналісти та 
правозахисники, в тому числі росіяни, які давно 
живуть за кордоном. Зібрання організував міністр 
закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. 
На закритому форумі учасники не стримувалися у 
висловлюваннях.

«Путін приніс в Росію путінізм так само, як Гіт-
лер зробив фашизм соціально прийнятним у Ні-
меччині. Ось чому сьогодні до рейху Путіна потріб-
но ставитися, як до німецького рейху у роки війни 
з 1939 по 1945 рік. Німців пригнічував Гітлер, так 
само, як росіян пригнічує Путін, але обидва народи 
полегшили це своїм деспотам», сказав один учас-
ник із Санкт-Петербурга.

«Русский мир» – це расистська ідеологія, люди 
на Заході цього не усвідомлюють, каже один з 
учасників. Потрібна «депутінізація» Росії, і то яко-
мога швидше», сказав інший учасник.

На конференції обговорювали три можливі 
сценарії «депутінізації».

По-перше, і це найоптимістичніший сценарій: 
«Росія стане великою Україною». Тріщини в режи-
мі призводять до кінця нинішнього режиму, прово-
дяться демократичні вибори і Росія розвивається 
по українському шляху. Але це вкрай малоймовірно.

Сценарій другий: Путіна скидають його генера-
ли в армії та спецслужбах, а на зміну приходить но-
вий, менш войовничий режим. Присутні також ба-
чать у цьому можливість для Росії. «Будь-які зміни 
– це крок вперед у нинішній ситуації», сказав один 
із учасників.

Сценарій жаху: «повстання знизу». Якщо «нео-
свічені маси» повстануть проти режиму зі страху, 
відчаю та бідності, виникнуть умови, подібні до ві-
йни, почнуться вуличні бої в усіх містах, а Росія роз-
падеться на багато республік.

На Книжковому ярмарку 
у Варшаві представили 

видання УІНП
Український інститут національної пам’яті взяв 

участь у Книжковому ярмарку у столиці Польщі 26 
– 29 травня

На локації фестивалю був присутній стенд 
Українського інституту національної пам'яті з QR-
кодом, завдяки якому можна було завантажити 
близько 90 видань Інституту. Крім того, на події 
були представлені останні 16 книг УІНП, з якими 
можна було ознайомитись безпосередньо та без-
коштовно завантажити на свій ґаджет.

Відвідувачі ярмарку змогли погортати укра-
їнсько-англійський фотоальбом до 30-річчя про-
голошення Незалежності України «Незалежність. 
Найкращий час / Independence. Prime Time»; англо-
мовні книги «Дівчата зрізають коси», «Війна і міф», 
спогади Анастасії Лисивець про Голодомор «Скажи 
про щасливе життя…»; україномовний збірник спо-
гадів учасників АТО – військових капеланів, а та-
кож інші книги, збірники та брошури.

Укрзалізниця додала поїзд 
з Києва до польського Перемишля

Поїзд вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 
та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 
07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсу-
вати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибува-
тиме до Києва о 09:21.

Пасажири матимуть зручну пересадку на поїз-
ди до інших міст Польщі та Австрії. Так, в Перемишлі 
можна буде пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 
105 Перемишль – Відень – Грац. Також на Інтерсіті 
№ 3804 Перемишль – Щецин, який курсує, зокре-
ма, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена 
Гура, Щецин. 

У зворотному напрямку можна також скориста-
тися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, 
для пересадки на поїзд № 54/53 Перемишль – Київ.

Країна 2 – 5 червня відзначила цей ре-
кордний ювілей. 

Урочистості включали військові паради, 
церковну службу, вуличні вечірки.

У лютому 96-річна королева Єлизаве-
та II відзначила сім десятиліть від моменту 
сходження на престол (Таємна рада Великої 
Британії проголосила її королевою 7 лютого 
1952 року), і святкування цього дня виріши-
ли об'єднати зі святкуванням коронації, яка 
відбулася 2 червня того ж року.

На жаль. на урочистостях уже не був чо-
ловік Єлизавети II принц Філіп, який помер у 
віці 99 років у квітні минулого року, після 73 
років поряд з нею.

3 червня в лондонському соборі Свято-
го Павла відбулася служба подяки, 4 черв-
ня відбувся концерт біля Букінгемського 
палацу за участю світових зірок сучасної 
музики. Урочистості завершилися у неді-
лю, 5 червня, вуличними вечірками та те-
атралізованою виставою у британській 
столиці.

Велика Британія відзначила 70-річчя 
королеви Єлизавети на престолі 

В Індії з'явилася 
перша гібридна 
електростанція 

Комбінація сонячної та вітряної генера-
ції стає дедалі популярнішою. Індійська ком-
панія Adani Green Energy Limited 28 травня, 
ввела в експлуатацію першу в країні гібрид-
ну вітряно-сонячну електростанцію. 

Об'єкт потужністю 390 мегаватів (МВт) 
побудували в районі міста Джайсалмер, 

що в західному штаті Раджастхан. Компа-
нія виграла право на реалізацію проєкту 
на аукціоні, який провела державна Кор-
порація сонячної енергії Індії (SECI). Вона 
отримала тариф 2,69 індійської рупії (3,47 
цента США) за кВт*год. Це значно нижче 
за середню вартість закупівлі електрое-
нергії на національному рівні. Електрое-
нергію поставлятимуть у рамках 25-річно-
го договору купівлі-продажу електроенер-
гії із SECI. З введенням в експлуатацію но-
вого об'єкта чинні потужності Adani Green 
Energy досягли 5,8 ГВт. До 2030 року ком-
панія має намір наростити свої потужності 
ВДЕ до 45 ГВт.

Панорама Старого Міста – центру Перемишля

Змінено правила 
видачі безкоштовних 

квитків 
З 1 червня змінилися правила видачі 

безкоштовних квитків українцям для поїз-
док Польщею. Пасажири з України зможуть 
безкоштовно їхати лише на маршрутах з та 
до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, 
Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та 
Жешув.

Скористатись можливістю безкоштов-
ного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та 
IC можуть українці, які перетнули кор-
дон з 24 лютого, та належать до наступних 
груп: діти до 18 років; жінки; чоловіки стар-
ше 60 років; чоловіки від 18 до 60 років з 
інвалідністю.

Посадка в поїзди буде відбуватись 
по заздалегідь отриманих в касі безко-
штовних квитках, які видаються за умови 
пред'явлення закордонного паспорта або 
проїздного документа від УЗ на поїзд до 
Польщі або Повідомлення про присвоєння 
номеру PESEL разом з будь-яким іншим до-
кументом, що посвідчує особу.

Міжнародну 
Букерівську премію 
отримала письменниця 

з Індії Гітанджалі Шрі
Її роман «Піщана гробниця» на 725 сторі-

нок став першою в історії премії книгою, яка 
була написана мовою гінді.

Сюжет розгортається на півночі Індії і 
розповідає про пригоди 80-річної жінки, 
життя якої кардинально змінюється після 
смерті чоловіка.

«За мною і цією книгою – багата та про-
цвітаюча літературна традиція гінді, та ін-
ших східноазіатських мов. Світова літерату-
ра стане багатшою, від визнання найкращих 
авторів на цих мовах», сказала Гітанджалі 
Шрі під час вручення премії.

Роман Шрі змагався за першість з інши-
ми авторами, які потрапили до списку кан-
дидатів: Міеко Кавакамі, Бори Чанг, Джона 
Фоссе, Клаудії Пінейро та колишньої пере-
можниці, польської письменниці Ольги То-
карчук. До речі, Ольга Токарчук, письменни-
ця з українським корінням, – лауреатка Но-
белівської премії 2018 року. 

Гітанджалі Шрі є авторкою трьох рома-
нів і кількох збірок оповідань, а її роман пе-
рекладено англійською, французькою, ні-
мецькою, сербською та корейською мо-
вами. Премію за роман письменниця роз-
ділить із американською перекладачкою 
«Піщаної гробниці» Дейзі Рокуелл.

Букерівська премія – престижна світова 
літературна нагорода, що з 1969 року щоріч-
но вручається у Великій Британії.

У Празі діятиме 
«сухий закон» 
на понад тисячі 

громадських місць
Прага, рішенням міської ради, розши-

рила список громадських місць, де забо-
ронено вживання алкоголю. Раніше пере-
лік складався з 837 локацій, а тепер збіль-
шився до 1036. Нові правила в столиці Че-
хії набудуть чинності з початку липня 2022 
року.

В Празі заборонять розпивати ал-
коголь в нічний час, з 0:00 до 9:00, на 
набережній річки Влтава. Також попо-
внять список зупинками громадського 
транспорту та зонами біля метро. Вжи-
вання алкоголю на дитячих майданчи-
ках та поблизу закладів освіти та охоро-
ни здоров'я забороняється в будь-який 
час.

Водночас ці правила не будуть діяти 31 
грудня і 1 січня, щоб дозволити святкуван-
ня Нового року. Деякі інші заходи, як-от 
концерти, винні або пивні фестивалі, а та-
кож спортивні заходи, також не підпадати-
муть під дію заборони на вживання алко-
голю. На терасах ресторанів алкоголь теж 
можна буде розпивати.

Міська влада пояснює заборону 
скаргами громадян, які живуть недале-
ко від набережної, на шум і заворушення, 
пов'язані з алкогольним сп'янінням.



№220   9 червня 2022 року№220   9 червня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо6 Україна і світ

Закордонне українство

Ліга чемпіонів: «Реал» – 
рекордна 14-та перемога 

28 травня в Парижі, на стадіоні «Стад де 
Франс», де пройшов фінал чемпіонату світу 
1998 року, відбувся фінал головного футболь-
ного клубного турніру континенту – Ліги чемпі-
онів сезону 2021 /2022 років. Зустрілися дуже 
титуловані суперники: «Реал» зі столиці Іспанії 
Мадриду уже мав рекордні 13 перемог в турнірі, 
англійський «Ліверпуль» перемагав 6 разів. Ма-
дридці щойно виграли чемпіонат Іспанії, лівер-
пульці зайняли друге місце в чемпіонаті Англії, 
лише на очко поступившись «Манчестер Сіті» (за 
чемпіона грає футболіст збірної України Олек-
сандр Зінченко). 

Напружений фінал завершився перемогою 
«Реалу», м`яч у другому таймі забив бразиль-
ський легіонер Вінісіус Жуніор. Головний тренер 
мадридців італієць Карло Анчелотті здобув ре-
кордну для тренерів четверту перемогу в турні-
рі: по дві з «Міланом» і «Реалом». Форвард «Ре-
алу» і збірної Франції Карім Бензема став кра-
щим бомбардиром турніру, забивши 15 м`ячів. 
13 має капітан збірної Польщі, форвард «Бава-
рії» Роберт Левандовський. Ці два гравці є осно-
вними претендентами на «Золотий м`яч» кращо-
го футболіста року. 

Чемпіонат України 
планується відновити 

у серпні
Про це повідомив президент Української 

асоціації футболу Андрій Павелко в інтерв'ю 
агенції Associatedes Press. «Я говорив з нашим 
президентом Володимиром Зеленським про 
те, як важливо, щоб футбол відволікав... Ми ра-
зом прийняли рішення, що у серпні відновимо 
чемпіонат України... Гратимемо на всіх рівнях: 
УПЛ, перша ліга, друга ліга, жіночий чемпіонат. 
На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення 
ухвалено спільно з президентом України».

УАФ обговорить із владою та військовими, 
як це безпечно все організувати.

Павелко зустрівся з президентом ФІФА 
Джанні Інфантіно в Парижі та президентом УЄФА 
Олександром Чеферіном у Любляні та повідомив, 
що Україна відновить чемпіонати під час воєнно-
го стану та розраховує на підтримку цих Міжна-
родної і Європейської футбольних асоціацій.

Збірна України: замість чемпіонату 
світу – Ліга націй і готуємось до ЄвроМарта Дичок обрана 

президенткою НТШ в Канаді
16 травня відбулись дворічні Загальні збори 

Наукового товариства Шевченка в Канаді. На збо-
рах було обрано нову очільницю товариства. Нею 
стала Марта Дичок, професорка університету За-

хідного Онтаріо.
Марта Дичок спеціа-

лізується на міжнародній 
політиці та історії України, 
Центрально-Східній Європі 
та Євразії, ЗМІ, міграції, по-
сткомунізму та Другої світо-
вої війни.

Книги для українців
Посол України в Туреччині Василь Боднар та 

його дружина Катерина Боднар завітали до укра-
їнської школи для дітей тимчасових переселенців в 
Анкарі та подарували книжки від українського ви-
давництва «Саміт-Книга». Вони зустрілися з керів-
ництвом школи, Української Спілки в Анкарі, бать-
ками та дітьми. Посольство подякувало директору 
видавництва «Саміт-Книга» Івану Степуріну за цю 
чудову ініціативу.

Громадська організація «Українська Хата в 
Йорданії» зібрала україномовну бібліотеку – понад 
три сотні книг різноманітних жанрів для дітей і до-
рослих. Так, з домашніх бібліотек в Україні до Йор-
данії прибуло 264 книжок. Також до поповнення бі-
бліотеки долучилося й посольство України.

28 травня для дітей та дорослих української 
громади відчинив свої двері цей культурно-освіт-
ній центр «Українська Хата в Йорданії», де всі охочі 
матють змогу вивчати українську мову, відвідувати 
уроки малювання та вокалу.

Переможці відбору кон-
курсу «Спільна спадщина» 
вже у Польщі – дев’ять учнів, 
які пройшли попередній від-
бір, та троє вчителів, які їх 
супроводжують. Організато-
ри конкурсу – українські гро-
мади з Чернігівщини (Бату-
рин, Мена, Сосниця, Плиски) 
та польські – з Підкарпаття 
(Бжостек, Пільзно, Жиракув).

Мета – інтеграція учнів-
ської молоді партнерських 
гмін та громад через пізнан-
ня спільної історико-культур-
ної спадщини Речі Посполи-
тої (1569 –1795).

Серед завдань конкурсу: 
побудова міжмуніципально-
го співробітництва; взаємні 
знайомства учнів партнер-
ських гмін та громад; попу-
ляризація історичних знань з 
українсько-польської історії.

Запитання для учнів зі 
спільної історії двох кра-
їн підготували науков-
ці Ніжинського (Україна) 
і Жешувського (Польща) 
університетів. 

Спочатку планувалося, 
що учні 8 – 9 класів, які ви-
явили бажання взяти участь 
у змаганні, пройдуть відбір-

кове випробування 2 берез-
ня, а фінал – 6 травня в гмі-
ні Бжостек. Напад російської 
орди змусив відкласти кон-
курс, але не зміг його ска-
сувати – прагнення україн-
ських громад та польських 
гмін виявилося сильнішим.

Попереду у дітей та вчи-
телів насичена програма: 
зустрічі з однолітками, від-
відання об’єктів історико-
культурної спадщини, що сто-
суються Польщі і України, 
спортивні ігри та фінальне 
змагання 10 червня 2022 р., 
що проходитиме в школі со-
лецтва Седлісках-Богуш (гмі-
на Бжостек).

Чернігівський регіональний 
центр підвищення 

кваліфікації 

Конкурс «Спільна спадщина»

Пам’ять про воїнів, які від-
дали своє життя у минулих ві-
йнах, згадується в США щоро-
ку при кінці травня від 1949 
р. Цього року в Норт Порті, 
Флорида, урочисте, велелюд-
не відзначення Дня Пам’яті 
(Memorial Day) було організо-
ване «Американським Легі-
оном» (American Legion,Post 
254 ) на площі Міської Ради. 
Перед будинком були покла-
дені вінки від місцевих орга-
нізацій. Між ними був синьо-
жовтий вінок від Українських-
Американських Ветеранів, 
пост 40. Командир Ветеранів 
Ігор Гронь у своєму слові на-
голосив про надзвичайну хо-
робрість українських воїнів і 
народу у боротьбі з москов-
ським ворогом, поміч Амери-

ки та інших країн світу.
Свято було закінчено мо-

литвою, яку виголосив о. Олег 
Сацюк, настоятель Україн-
ської Православної громади 
в Норт Порті.

Віра БОДНАРУК,
Громадський Комітет, голо-

ва ТУМ (США), професор.

На знімках: Українсько-
Американські Ветерани, 

пост 40, командир 
Ігор Гронь; 

учасники свята перед 
Міською Радою, Норт Порт; 

о. Олег Сацюк, молитва 
на закінчення.

Фото Віктора Лісничого

Благодійний дитячий 
фестиваль

Нещодавно у Брукліні (Нью-Йорк) від-
бувся Український благодійний дитячий 
фестиваль. Він був приурочений до закін-
чення навчального року у школі україноз-
навства «Нова хвилька», яка у співпраці 
зі своїм засновником – громадською ор-
ганізацією «Нова українська хвиля» ста-
ла організатором цього свята. Воно про-
йшло на території церкви Guardian Angel. 

Вчителі, батьки й учні школи, виготов-
ляючи українську символіку, поширюють 
її серед своїх друзів, у громадських місцях 
і в такий спосіб зібрали більше $5000, які 
вони додали до загальної збірки, що по-
стійно діє у школі. У підсумку для україн-
ськиї воїнів відправили військових ап-
течок, рацій, захисного спорядження на 
суму більше $35000. Майже $20000 наді-
слали на рахунок Збройних сил України у 
перші дні віроломного нападу на Україну. 
Понад 4 т медичної та гуманітарної допо-
моги для переселенців і лікарень в Украї-
ні відправила шкільна громада.

Школа представила на святі велику 
концертну програму з українських пісень, 
танців, музики. Була виставка картин, які 
можна було купити, а кошти теж пішли на 
допомогу українським захисникам. Мату-
сі та бабусі наліпили більше 5 тис. варени-
ків, напекли домашнього печива, торгува-
ли українськими сувенірами, футболками.

Спонсори фестивалю – Українська 
національна федеральна кредитна спілка 
та Федеральна кредитна спілка «Самопо-
міч» у Нью-Йорку.

День Пам’яті в Норт Порт 

Чемпіонат світу з фут-
болу 2022 року пройде на 
Близькому Сході, в Катарі, в 
незвичний час – у грудні. За 
підсумками відбірного тур-
ніру від Європи переможці 
груп здобули пряму путівку 
на чемпіонат. Команди, що 
зайняли нижчі місця, розігру-
вали ще 3 путівки у трьох гру-
пах з 4-команд кожна. Наша 
збірна у основній відбірній 
групі зайняла друге місце 
після діючих чемпіонів світу 
Франції. То ж теж мала гра-
ди у новому відборі. Вже ви-
грали ці групи і теж їдуть на 
чемпіонат Польща і Португа-
лія. В нашій групі у півфіналах 
Уельс виграв у Австрії, Украї-
на – у Шотландії. 

1 червня відбувся пів-
фінальний матч цієї групи у 
Глазго: Шотландія – Украї-
на. Головний тренер нашої 
збірної Олександр Петраков 
виставив такий стартовий 
склад: Бущан, Забарний, Ми-
коленко, Караваєв, Матві-
єнко, Степаненко, Малинов-
ський, Циганков, Зінченко, 
Ярмоленко, Яремчук. На за-
міну в другому таймі вийшли 
Мудрик, Шапаренко, Довбик, 
Зубков, Сидорчук.

Наші хлопці, підтримувані 
вболівальниками з України, 
грали чудово. І на 33 хвилині 
капітан збірної, наш чернігі-
вець Андрій Ярмоленко забив 
ефектний гол. На початку дру-
гого тайму рахунок подвоїв 
Роман Яремчук. Господарі ак-
тивізувалися. сквитали один 
гол і посилювали натиск. Але 

наші вистояли. А у доданий 
час Артем Довбик забив тре-
тій гол: перемога 3:1.

5 червня відбувся фіналь-
ний матч за путівку на чемпіо-
нат: Уельс– Україна. Він прой-
шов у столиці цієї автоном-
ної частини Великобританії – 
Кардіффі. 

Стартовий склад нашої 
збірної був такий, як і в по-
передньому матчі. Лише в 
другому таймі на заміну ви-
йшли ті ж, крім Зубкова. Матч 
пройшов з великою перева-
гою нашої команди, але був 
нею програний. Так у футбо-
лі буває. Гострі атаки, краси-
ві комбінації, удари по воро-
тах не принесли результату, 
підвело завершення атак. А 
господарі використали один 
з небагатьох моментів: заби-
ли зі штрафного. Капітан гос-
подарів, зірка європейського 
футболу, форвард «Реалу» Га-
рет Бейл сильно виконав цей 

удар, і мокрий від зливи м`яч 
влетів у наші ворота рикоше-
том від нашого капітана Ан-
дрія Ярмоленка. 

Прикра поразка зали-
шила нас поза чемпіонатом 
світу. 

Але все ж, треба сказати 
добре слово про нашу збірну. 
В надзвичайних умовах війни 
вона показала гідний фут-
бол. Тепер треба готуватися 
до відбору до чемпіонату Єв-
ропи 2024 року, що пройде у 
Франції. 

Але ще раніше збірна 
стартувала в іншому турні-
рі: це Ліга націй. Вчора, коли 
наша газета вже була готова 
до друку, наші грали на виїзді 
з Ірландією. В суботу гра з Ві-
рменією, цей домашній матч 
наша збірна проведе у Поль-
щі. Пізніше наші зіграють з 
четвертою командою групи: 
це та ж Шотландія. 

«Десна» пропустить 
наступний чемпіонат
Чемпіонат України з футболу сезону 

2021/2022 років не вдалося завершити че-
рез війну. До зимової перерви було зігра-
но всі 15 турів першого кола і 3 тури друго-
го. Турнір мав відновитися наприкінці лютого. 
За рішенням української прем`єр-ліги чемпі-
онат було завершено достроково, станом на 
зіграні 18 турів. На першому місці в таблиці – 
«Шахтар», друге місце зайняло «Динамо», тре-
тє «Дніпро», на наступних місцях «Зоря», «Вор-
скла», «Олександрія», «Десна». 

Дуже непросте питання – відновлення 
чемпіонату. Днями відбулися збори всіх клу-
бів прем`єр-ліги. Вирішено провести чемпіо-
нат наступного сезону 2022/2023 років. Але 
поки що не ясно щодо його термінів і місця 
проведення. Бо все залежить від ходу воєн-
них дій. Клуби за те, щоб грати турнір в Укра-
їні, можливо, лише в західних областях і Ки-
єві. Запасний варіант – грати за кордоном, 
наприклад, у Польщі чи Туреччині. Хоч саме у 
Польщі, мабуть, доведеться вже влітку грати 
домашні матчі нашим клубам у єврокубках. 

Щодо складу наступного чемпіонату 
України, то ухвалено, що у вищому дивізіоні 
– прем`єр-лізі залишаються всі 16 учасників 
попереднього турніру. Але з них гратиме 14, 
бо «Маріуполь» і «Десна» змушені будуть про-
пустити цей чемпіонат через зруйнованість 
інфраструктури обох клубів. Однак, за обома 
цими командами збережено місце в прем`є-
лізі на поза наступний чемпіонат. На новий 
же турнір у вищий дивізіон входять дві кра-
щі команди першої ліги, де турнір також не 
вдалося завершити: це «Металіст» (Харків), 
«Кривбас» ( Кривий Ріг).

В Чернігові міський стадіон ім. Гагаріна, 
де грала «Десна», зруйновано бомбардуван-
нями російських агресорів. Будуватиметься 
новий стадіон. Дуже постраждала й трену-
вальна база клубу. 

Клуб «Десна» і далі існує офіційно. Протя-
гом року він має повністю відновитися. Нині 
гравці, у яких завершився контракт, отрима-
ли статус вільних агентів і шукають або зна-
йшли працевлаштування в інших клубах, в 
тому числі зарубіжних. Гравці, у яких контр-
акт ще триває, відпущені в оренду, й дехто 
вже знайшов інші клуби
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10 червня 
1610 – перші голландські поселенці прибули на острів 

Манхеттен, що нині в складі Нью-Йорку. 
1909 – вперше у світі використано радіосигнал порятун-

ку SOS.
1943 – угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку. Він 

працював на замовлення Британських  повітряних сил, яким 
потрібна була ручка, здатна писати на великих висотах при 
низькому тиску.

11 червня 
1580 – іспанські конкістадори заснували Буенос-Айрес, 

нині столиця Аргентини.
1887 – народився Олександр Архипенко, український 

скульптор.
1910 – народився Жак Ів Кусто, французький океанограф, 

винахідник акваланга.
12 червня 
1765 – народився Петро Багратіон, грузинський князь, 

полководець Вітчизняної війни 1812 року.
1867 – утворена Австро-Угорська імперія.
1920 – офіційне відкриття Панамського каналу (перше суд-

но пройшло через канал у серпні 1914 року).
13 червня
323 до н.е. – помер Олександр Македонський, великий 

полководець античності. 
1894 – помер Микола Ге, російський художник. 
1895 – у Франції відбулися перші у світі автомобільні пе-

регони.
14 червня
1891 – народився Євген Коновалець, командир корпусу 

Січових стрільців Армії УНР, засновник і перший голова ОУН.
1951 – у Вашингтоні представлений UNІVAC 1 – перший 

комп’ютер, що надійшов у продаж.
1941 – народився Іван Миколайчук, український актор, ре-

жисер. 
16 червня
1934 – створено Спілку письменників України. 
18 червня 
1668 – убитий своїми військовими Іван Брюховецький – 

гетьман Лівобережної України, обраний на «Чорній раді» за під-
тримки Москви. Брюховецький не виправдав сподівань наро-
ду в проведенні внутрішньої політики, розв’язанні соціальних 
питань. Після обрання гетьманом уклав із Московською дер-
жавою Батуринські й Московські статті, які надавали Москов-
щині значно більше влади, ніж це було встановлено Переяс-
лавськими статтями. 

1681 – народився Феофан Прокопович, російський та 
український державний, науковий і церковний діяч, письмен-
ник. 

19 червня 
1819 – до Ліверпуля зі США прибула «Савана» – перший 

пароплав, що перетнув Атлантичний океан.
1924 – народився Василь Биков, білоруський письменник.
20 червня 
1840 – Семюель Морзе запатентував телеграф.
1933 – відкрито Біломорсько-Балтійський канал імені Ста-

ліна. За офіційними даними, на будівництві загинуло 12 тисяч 
«каналармійців», за неофіційними – від 50 до 200 тисяч.

1939 – відбувся перший в історії політ реактивного літака. 
Це був німецький експериментальний літак із ракетним двигу-
ном «Хейнкель He-176».

21 червня
1768 – Коліївщина. Гайдамаки взяли Умань. У різанині 

ними знищено від 12 до 20 тисяч євреїв, поляків та українців-
уніатів.

1890 – народився Петро Франко, український письменник 
і громадський діяч. Співзасновник «Пласту», педагог, командир 
авіазагону УГА, винахідник. Син письменника Івана Франка. 
Убитий у 1941 р. радянським НКВС.

22 червня 
1889 – Німеччина першою в Європі запровадила пенсії за 

старістю. 
1910 – у Німеччині відкрили першу в Європі повітряну па-

сажирську лінію Фрідріхсхафен – Дюссельдорф, якою курсу-
вав дирижабль «Німеччина». 

1930 – народився Зденек Млинарж, чеський політик, лідер 
Празької весни, засновник дисидентської групи «Хартія-77». 

1940 – у Комп’єні Франція підписала капітуляцію перед Ні-
меччиною (в тому самому вагоні, в якому 1918 р. підписувала 
капітуляцію Німеччина).

1941 – напад Німеччини, до цього – союзника СРСР, на Ра-
дянський Союз. Початок Вітчизняної війни, як частини Другої 
світової.

23 червня 
1868– американець Крістофер Шоулз зі штату Вісконсін 

запатентував друкарську машинку. Вона була завбільшки з 
великий стіл, друкувала лише великими літерами, папір пере-
бував усередині машини. 

1889 – народилася Анна Ахматова (Горенко), російська по-
етеса, уродженка Одеси. 

1917 – Центральна Рада ухвалила І Універсал, яким прого-
лошено автономію України. 

Коли у 1917 році розвалювалась Ро-
сійська імперія, то стояло питання про 
кордони нових національних держав. 
Україна претендувала на території, засе-
лені переважно українцями. Більшовики 
ж прагнули загарбати усю територію ко-
лишньої імперії.

ІІІ Універсал, яким було проголоше-
но Українську Народну Республіку, містив 
норму: «Остаточне визначення границь 
Украінськоі народньоі республики, що до 
прилучення частин Курщини, Холмщини, 
Вороніжчини і сумежних губерній і облас-
тей, де більшість населення украінська, 
має бути встановлено по згоді організо-
ваноі волі народів». 

По селах «сумежних» територій поча-
ли збиратись сільські сходи, які поста-
новляли до якої держави їм приєднатись. 
Якісь села голосували за Україну, якісь – 
за Білорусь. Після сільських сходів поді-
бні рішення ухвалювали міські думи, во-
лосні та повітові народні ради (колишні 
земські збори). Більшовик Християн Ра-
ковський на українсько-російських мир-
них переговорах влітку 1918 року заяв-
ляв, що на підтримку радянського уряду з 
Курської губернії, до складу якої входив 

Білгород, вони отримали аж одну 
телеграму. 

На жаль, російські архіви нара-
зі не доступні для українських до-
слідників. Тому поки що не можемо 
стверджувати точно, яке рішення 
ухвалила Білгородська міська дума. 
Утім, не думаємо, що воно було на 
користь російських більшовиків, 
адже інакше радянська пропаган-
да поширила би такий документ по 
усіх усюдах.

Більшовики силою захоплювали 
Білгород. Навіть вбили командира 
військової частини, що дислокува-
лась у місті. А потім рушили захоплю-
вати Україну. Утім, це їм не вдалось.

10 квітня 1918 року місто було 
звільнено від більшовиків-загарб-
ників. У Білгороді встановлено укра-
їнську владу. За законом «Про ад-
міністративно-територіальний по-
діл України» від 6 березня 1918 року 
Білгородський повіт мав увійти до 
земель Донеччина та Харків (однак, 
адміністративна реформа так і не 
відбулась). Регіональні органи вла-
ди та управління зосереджувались 

у Харкові.
Міським го-

ловою був Ми-
кола Слатін (у 
1919 році його 
р о з с т р і л я ю т ь 
б і л ь ш о в и к и) . 
Повітовим ста-
ростою призна-
чений Володи-
мир Куколь-Яс-
н о п о л ь с ьк и й . 
У Білгороді від-
крилась митни-
ця, прикордон-

ний «дозорчий пункт», у школах вводи-
лись українознавчі предмети та викла-
дання українською мовою. У кіосках з 
пресою появились україномовні видан-
ня. Працювала Державна варта.

Кілька разів більшовики пробува-
ли захопити Білгород. Утім, швидко від-
ступали. Лише після накопичення сил 
та скориставшись політичною ситуаці-
єю в Україні наприкінці 1918 року, росі-
яни відновили наступ. 10 грудня повіто-
вий староста розпочав евакуацію повіту 
вглиб України. 20 грудня 1918 року, піс-
ля восьмигодинного бою, українські сили 
та німецький гарнізон покинули Білгород. 
Туди вступили росіяни. 

«Тимчасовий робітничо-селянський 
уряд України» фактично зробив Білгород 
столицею радянської України, а невдовзі 
спеціальним декретом підтвердив прина-
лежність Білгородського повіту до Украї-
ни. Через місяць більшовики спохопили-
ся і передали Білгород до Росії. 

«Українська правда» – 
«Історична правда», 30.03.2022.

Pravda.com.ua
Архівні фото Білгорода 1918 року, 

з цього ж сайту. 

Рух за перейменуван-
ня охопив всю Україну. Істо-
рико-меморіальний музей 
Михайла Грушевського роз-
почав серію публікацій «Не-
має такої вулиці». Ось повідо-
млення музею. 

24 лютого 2022-го ми, 
українці, в різних куточках на-
шої Батьківщини прокинулись 
і вмить стали іншими, з тися-
чами відтінків цього «іншого». 
Хтось взявся за зброю, хтось 
рятував життя найрідніших, 
хтось сервери, хтось музейні 
збірки. Когось переповнював 
страх, когось лють. Ці почут-
тя не відпускають і дотепер та 
ще довго не відпускатимуть. 
Але ці такі різні емоції ро-
блять нас небайдужими, очи-
щаючи нашу терпимість і ко-
ректність до «великой русской 
культуры». А також до числен-
них міфів, які міцно «прижили-
ся», заполонивши, зокрема, 
простір наших міст, містечок 
і сіл іменами носіїв ідеї «рус-
ского мира». 

За тридцять років Неза-
лежної України ми поступово 
декомунізовували цей про-
стір, залишаючи однак на 
марґінесі поняття деколоніза-
ції, до якої українські політики 
закликали ще понад сто років 

тому. «Кінець московської орі-
єнтації», «наша західна орієн-
тація», «визволення від «пе-
сього обов’язку» супроти Мос-
ковщини» – ці поклики Ми-
хайла Грушевського, на жаль, 
не вкорінилися навіки в свідо-
мості українства. Час настав.

Одним із проявів нашої 
небайдужості став рух за 
українське назовництво ву-
лиць, проспектів, бульварів 
та численних провулків, за 
позбавлення від імперських 
маркерів у вигляді численних 
монументів Пушкіну й іже з 
ним, за наповнення простору 
національним контентом. 

Рух за перейменування 
охопив всю Україну і, звичай-
но, її столицю Київ, на мапі 
якого безсистемно нині вжи-
ваються приблизно 3000 ур-
банонімів. Мешканці вулиць 
Колекторна, Ракетна, Бари-
кадна, Танкістів, Газова, Трак-
тористів заздрять киянам, ра-
нок яких розпочинається на 
Радісній, Медовій, Травневій, 
Творчій, М’ятній, Тихій чи Ка-
линовій. 

Ми ходимо по вулицях на-
ціональних героїв росії Міні-
на і Пожарського, російських 
флотоводців і полководців 
Ушакова, Нахімова, Суворова 
і Кутузова. І не розуміємо, а за 

що вшановуємо цих «героїв» у 
нашому місті? Багато з нас не 
здогадується, що в Києві є од-
разу декілька вулиць, площ 
і провулків, які носять імена 
Толстого, Тургенєва, Лермон-
това, Радищева, Добролюбо-
ва, Достоєвського, Бестуже-
ва, Некрасова, Герцена, Рилє-
єва. А ще за масштабами ме-
гаполісу часом не добачаємо 
Московську, Мурманську, Пі-
терську, Якутську, Ростовську 
тощо. Є навіть вулиця Іскрів-
ська «на честь» газети РСДРП 
«Искра». І цей список можна, 
на жаль, продовжити. 

Після пережитого Київ 
почуває себе ніяково, що на 
його мапі немає таких ву-
лиць, які б увічнили пам’ять 
автора духовного гімну Укра-
їни Олександра Кониського; 
ідеологів самостійницької те-
чії в українському русі почат-
ку ХХ ст. Юліана Бачинсько-
го та Миколи Міхновського; 
творця національного модер-
ного стилю в архітектурі Ва-
силя Кричевського; філосо-
фа, славіста світового рівня, 
на честь якого названо кафе-
дру української літератури в 
Гарварді Дмитра Чижевсько-
го; корифея києвознавства 
ХІХ — початку ХХ ст. Воло-
димира Щербини; видавця і 

мецената, який любив укра-
їнську справу не лише «до 
глибини душі, але і до глиби-
ни кишені» Євгена Чикален-
ка; самобутньої етнографи-
ні, фольклористки, упорядни-
ці українських народних дум 
і авторки низки народознав-
чих програм, якими у 1920-х 
цікавилися дослідники Вели-
кобританії Катерини Грушев-
ської; мужнього захисника 
Михайлівського Золотовер-
хого собору в Києві Мико-
ли Макаренка; видатних на-
уковців Олександра Черня-
хівського, Олекси Новицько-
го, Євгена Оппокова, Євгена 
Тимченка та багатьох інших. 

Долучаючись до руху за 
перейменування, напере-
додні традиційного і улюбле-
ного Дня Києва ми розпочи-
наємо серію публікацій під 
назвою «Немає такої вулиці», 
якими, насамперед, хоче-
мо відповісти на поширені в 
дискусіях репліки на кшталт 
«А про нього ніхто нічого не 
знає» або «А це ім’я малові-
доме». Ми будемо розпові-
дати про тих, хто пліч-о-пліч 
працювали з Михайлом Гру-
шевським, формували інте-
лектуальний простір Києва, 
чимало прислужилися націо-
нальній ідеї.

Музей Грушевського розпочав проєкт 
«Немає такої вулиці»

Білгород – це Україна

Білгородський 
повітовий староста 
Володимир Куколь-

Яснопольський

Залізничний вокзал

Успенсько-Миколаївський собор Свято-Троїцький чоловічий монастир

Частина мапи Української Народної 
Республіки (1918 .) з позначенням Білгорода 

як частини України

Декрет про приєднання Білгородського повіту 
до Харківщини
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70 років тому на території Укра-
їни відбулася остання депортацій-
на операція, під час якої переваж-
но зі Західної України було висе-
лено 2 487 сімей куркулів, свідків 
Єгови та колишніх вояків польської 
армії Андерса.

Примусові виселення були од-
ними з найпоширеніших інстру-
ментів комуністичних репресій у 
Совєтському Союзі. За підрахун-
ками дослідника Павла Поляна, 
загалом від 1919 –1920 років і до 
1952 – 1953 років було депорто-
вано щонайменше 6 мільйонів 15 
тисяч осіб. Це не рахуючи тих, хто 
зазнав примусового переселення 
чи переміщення поза межі, чи на-
впаки на територію Союзу, а таких 
було встановлено дослідником ще 
8 мільйонів 960 тисяч осіб.

Попри те, що в загальних ри-
сах від моменту першого відкрит-
тя «архівів КҐБ» наприкінці 1980-х 
– на початку 1990-х років вдалося 
з'ясувати характер сталінських де-
портацій, говорити про завершен-
ня дослідження проблеми приму-
сових виселень зарано. Поступове 
закриття доступу до архівів у Мо-
скві від середини 1990-х років не 
давало можливості продовжувати 
активне вивчення сталінських де-
портацій. Відкриття архівів совєт-
ських спецслужб в Україні після де-
комунізації 2015 року дає можли-
вості заповнити лакуни.

Однією з таких недостатньо до-
сліджених сторінок совєтських де-
портацій є операція, проведена на 
початку квітня 1951 року. На сьо-
годні це примусове виселення уві-
йшло в історію під кодовою назвою 
«Сєвєр» (російською – «Север»). 

Кодова назва депортаційної 
операції стала відомою завдя-
ки дослідженню документів МҐБ 
з молдовських архівів, де зберіга-
ються справи про проведення 1–2 
квітня 1951 року операції «Сєвєр», 
під час якої було виселено 723 сім'ї 
у складі 2619 осіб до Томської об-
ласті.

Отже, кодова назва «Сєвєр» 
або ж українською мовою «Північ» 
стала вживатися істориками як 
власна назва для всіх виселених 
на почату квітня 1951 року під час 
одномоментної депортаційної опе-
рації. Як відомо, ця операція відбу-
валася на території Молдови, За-
хідної України, Західної Білорусі та 
країн Балтії. 

Збережені справи про цю опе-
рацію з «архівів КҐБ», які зберіга-
ються в Галузевому державному 
архіві Служби безпеки України, за-
свідчують, що сама операція була 
набагато ширшою, аніж тільки де-
портація сімей свідків Єгови, та й 
принаймні щодо Совєтської Украї-
ни мала іншу кодову назву.

«Тройка» – саме під такою кодо-
вою назвою відбувалась остання 
депортаційна операція на терито-
рії Совєтської України. Географічні 
межі, за незначним винятком, об-
межувалися західноукраїнськими 
областями. Операцію було розпо-
чато о 4 ранку 8 квітня. «Підняття» 
сімей закінчено до 18 години того 
ж дня, а завантаження у вагони 
практично завершено станом на 3 
годину ночі 9 квітня 1951 року.

Найімовірніше назва опера-
ції походить від кількості цільових 
груп, які були депортовані – (1) 
сім'ї куркулів, (2) свідки Єгови або 
як їх називали у чекістських доку-
ментах – єговісти та (3) андерсів-

ці (вояків польської Армії Андерса, 
які повернулися жити в Совєтську 
Україну).

Попередньо на території Укра-
їни депортація мала охопити всі 
західні області: Волинську, Дрого-
бицьку, Закарпатську, Львівську, 
Рівненську, Станіславську, Терно-
пільську та Чернівецьку. У межах 
цієї операції планувалося виселя-
ти сім'ї куркулів (1 200), єговістів 
(2 020) та андерсівців (275). Зага-
лом належало депортувати 3 495 
сімей. Оскільки (з невстановлених 
причин) було прийнято рішення не 
проводити виселення із Закарпат-
ської області, то врешті-решт під 
депортації мали потрапити 2 507 
сімей, із них 455 сімей «куркулів», 
1 766 – єговістів та 286 – андер-
сівців.

Оперативно-агентурну діяль-
ність совєтських спецслужб проти 
так званого «сектантського форму-
вання єговістів» на території Укра-
їни було активізовано від серпня 
1945 року і з того часу вони по-
стійно перебували у фокусі НКҐБ–
МҐБ. Органи звинувачували їх у 
проведенні «активної антирадян-
ської підпільної роботи».

Питання депортації сімей єго-
вістів на союзному рівні було по-
рушене 30 травня 1950 року, коли 
міністр МҐБ СССР В. Абакумов на-
діслав на ім'я Сталіна доповідну із 
пропозицією здійснити примусове 
виселення, а також додав до неї 
проект постанови Політбюро ЦК 
ВКП(б). Повторний запит на прове-
дення депортації єговістів був на-
дісланий Сталіну 19 лютого 1951 р.

«З метою припинення подаль-
шої антирадянської діяльності єго-
вістського підпілля, МҐБ СССР вва-
жає за необхідне, разом з арешта-
ми керівних учасників єговістської 
секти, виселити за межі України, 
Білорусі, Молдавії, Латвії, Литви 
і Естонії виявлених єговістів в Ір-
кутську і Томську області», писав 
Абакумов у записці, яка цього разу 
була підтримана.

Зокрема пропонувалося ви-
селити зі західної частини СРСР 8 
576 осіб (3 048 сімей), серед них із 
УССР 6 140 осіб (2 020 сімей). При-
мусове виселення сімей свідків 
Єгови було санкціоновано поста-
новою Ради міністрів СРСР № 667-
339 сс від 3 березня 1951 року.

Щодо сімей андерсівців, поки 
не виявлено листування з обґрун-
туванням мети їхнього виселення. 
Після повернення до Совєтського 
Союзу колишні вояки Армії Андер-
са, зазвичай українці та білоруси, 
швидко потрапляли у фокус совєт-
ських спецслужб як імовірні шпигу-
ни «капіталістичних» держав.

Від грудня 1948 року робота 
проти андерсівців набула плано-
вого та системного характеру. Тож, 
найімовірніше, мотивацією депор-
тації сімей колишніх військовос-
лужбовців Армії Андерса з терито-
рії західних областей України, Бі-
лорусі та Литви, яка була санкціо-
нована постановою Ради міністрів 
СРСР № 377-190 сс від 13 лютого 
1951 року, була боротьба з групою 
населення, яка розглядалася як 
ворожа щодо совєтського ладу.

Депортація куркулів, проведе-
на в межах збірної операції, була 
санкціонована постановою Ради 
міністрів СРСР № 189-88 сс від 23 
січня 1951 року. На відміну від ін-
ших двох постанов, вона стосува-
лася винятково депортування тих, 

кого совєтські комуністи відноси-
ли до заможного селянства лише із 
восьми областей Західної України.

Поки документів, які б перед-
бачали виселення «куркулів» і з 
інших регіонів Союзу, не виявле-
но, та це аж ніяк не означає, що їх 
не існувало. Примусове виселен-
ня «куркулів» почалося в СРСР у 
1930 році і тривало перманентно 
до 1952 року.

У двох вищезгаданих поста-
новах, які вже були опублікова-
ні в збірниках архівних докумен-
тів (куркулів та єговістів), перед-
бачалось провести депортацій-
ну операцію в березні 1951 року. 
Мабуть, «органи», за вказівкою 
зверху, або ж самостійно виріши-
ли «оптимізувати» свою роботу та 
провести депортацію усіх катего-
рій одночасно. Наказ МҐБ СССР 
№ 00193 від 5 березня 1951 року, 
ймовірно, регламентував прове-
дення депортаційної операції, під 
час якої мали примусово виселити 
всі три цільові групи.

План проведення операції «у 
справі Тройка» в Совєтській Укра-
їні було затверджено міністром 
державної безпеки Української 
РСР М. Ковальчуком вже 7 бе-
резня 1951 року. Окрім виселен-
ня зі західних областей, планува-
лося також депортувати 12 сімей 
андерсівців, а зі східних областей 
України: по дві сім'ї з Харківської, 
Дніпропетровської, Київської, 
Кам'янець-Подільської, та по одній 
з Ворошиловградської, Запорізь-
кої, Миколаївської та Сталінської.

Для підготовки та проведен-
ня операції у Львові було створе-
но спеціальну оперативну групу 
під керівництвом начальника від-
ділу 5-го управління МҐБ УРСР під-
полковника Сухоніна. Для керів-
ництва операцією до західноукра-
їнських областей було відряджено 
уповноважених МҐБ УССР.

До складу останніх увійшли че-
кісти, які вже мали досвід прове-
дення не однієї депортації, як, на-
приклад, генерал-лейтенант Ва-
діс. Окрім уповноважених, до ке-
рівного складу операцією входили 
також і начальники регіональних 
управлінь, заступники по військах 
та начальники автоперевезень 
«органів».

Перші зведені цифрові відо-
мості про перебіг оформлення 
справ на депортованих, збереже-
ні в справі операції «Тройка», по-
дають кількісні дані станом на 12 
березня. На цей момент із 1200 
необхідних для виселення куркуль-
ських сімей було оформлено 586 
справ (2481 особа), на єговістів, сі-
мей яких необхідно було виселити 
згідно з планом 2020, було оформ-
лено 299 справ (1044 осіб), та із 
планованих на виселення 275 сі-
мей андерсівців – 94 справи (324 
особи).

17 березня керівник опера-
тивної групи підполковник Сухонін 
дав вказівку приступити до скла-
дання списків у трьох екземплярах 
за окремими формами для кожної 
категорії депортованих. У цих фор-
мах для «куркулів» мала бути за-
значена «економічна база» сім'ї та 
подано компрометуючий матеріал 
на її членів.

У списку, складеному на сім'ї 
єговістів, обов'язково мало за-
значатись «місце в секті глави і 
дорослих членів сім'ї», а для ан-
дерсівців мали коротко зазначати 

«суть компрометуючих матеріалів». 
Списки мали бути подані у Львів до 
21 березня.

21 березня датовані останні 
кількісні відомості щодо оформ-
лення справ за операцією «Тройка» 
– оформлено 2535 справ на сім'ї 
куркулів, 2038 – на сім'ї свідків 
Єгови та 298 справ на сім'ї андер-
сівців. Так загалом було оформле-
но 4871 справу, з яких за планом 
мали депортувати 3495 сімей.

Про завершення підготовчої 
роботи по операції доповідали мі-
ністру державної безпеки СРСР 
Абакумову 24 березня 1951 року. 
Було відправлено два рапорти. У 
першому доповідалося, що на «кур-
кулів» оформлено справи на висе-
лення 1989 сімей замість попере-
дньо планованих 1200 сімей.

Керівники операції в Совєт-
ській Україні Селівановський та 
Ковальчук просили згоди на де-
портацію усіх сімей, на які оформ-
лено справи, навіть попри те, що 
під операцію не мали потрапити 
сім'ї, у складі яких були колгоспни-
ки, а таки було 517. Аргументували 
своє прохання тим, що не зважаю-
чи на те, що вони колгоспники, всі 
вони виробляють мінімум трудод-
нів та «характеризуються як дезор-
ганізатори».

У другій доповідній на ім'я Аба-
кумова подавалися загальні під-
сумки проведеної підготовки та 
зазначалося, що на виселення 
оформлено справ на 2161 сім'ю 
єговістів та 286 сімей андерсівців.

Про готовність провести опе-
рацію доповіли Абакумову 27 бе-
резня 1951 року. Крім кількісних 
даних про склад контингенту, пла-
нованого до виселення, також до-
повідалось, що для депортації пла-
нується залучити 4476 оператив-
ників, 6889 солдатів, 3100 мілі-
ціонерів та 8864 осіб партактиву. 
Депортувати мали за допомогою 
3190 автомашин та завантажи-
ти вимушених переселенців на 59 
станціях у 750 вагонів у 15 ешело-
нах.

Станціями призначення еше-
лонів було визначено по Красно-
ярській залізниці станції: Абакан 
(532 сім'ї), Решети (326 сімей) та 
Суєтіха (299 сімей). По Томській за-
лізниці були визначені станції: Асі-
но (305 сімей), Томськ (595 сімей) 
та по Східно-Сибірській залізни-
ці станції: Зима (305 сімей), Тулун 
(284 сімей), Заларі (303 сім'ї), Ан-
гара (302 сімей) та Тайшет (1186 
сімей).

Керівники операції «Тройка» 
Селівановський та Ковальчук про-
сили міністра державної безпеки 
СССР Абакумова розпочати прове-
дення операції в ніч з 31 березня 
на 1 квітня. Тобто саме у ті терміни, 
в які й розпочалася операція «Сє-
вєр» на території Молдавської РСР.

Деякі дослідники (як напри-
клад, Наталія Аблажей та Лариса 
Салахова) вважають, що виселен-
ня відбувалося почергово, спер-
шу в ніч з 31 березня на 1 квітня 
– андерсівців, а з 1 на 2 квітня – 
єговістів. Та принаймні на терито-
рії Совєтської України депортація 
усіх трьох категорій була проведе-
на одночасно, проте пізніше – 8 
квітня.

Вказівку про дату та час почат-
ку операції було розіслано началь-
никам західноукраїнських облас-
них управлінь 6 березня. У ній на-
казувалося розпочати депортацію 

8 квітня о 4 годині ранку (ніч з су-
боти на неділю).

Операція «Тройка» розпочала-
ся о 4 годині ранку та була завер-
шена до 18 години 8 квітня 1951 
р. Унаслідок із території західних 
областей України було виселено 
2 487 сімей – 8 984 особи: 2 704 
чоловіків, 3 664 жінок та 2 616 ді-
тей.Розподіл за трьома групами 
контингенту такий: андерсівці – 
1032 (чоловіків 351, жінок 357, ді-
тей 324), куркулі – 1644 (чоловіків 
567, жінок 710, дітей 367), свідків 
Єгови – 6308 (чоловіків 1898, жі-
нок 2610, дітей 1800). 

Звіт про проведення операції 
«Тройка» Абакумову було подано 
9 квітня 1951 року. У ньому окрім 
кількісних результатів депортації 
зазначалося також, що кількість 
виселених сімей єговістів та ан-
дерсівців збільшилася відповідно 
на 10 та 12 одиниць. Це відбулося 
завдяки виявленню додаткового 
контингенту. На місці було залише-
но 42 сім'ї куркулів, які були чле-
нами колгоспів та не підпадали під 
виселення відповідно до інструк-
цій щодо депортування.

Попри попередні плани, висе-
лення було здійснене 9 ешелона-
ми, що складалися з 450 вагонів, 
до яких депортованих доставляли 
2 640 автомашин «народного гос-
подарства». Участь у проведенні 
операції брало 2 560 осіб опера-
тивного складу, 2 600 міліціоне-
рів та 5 294 особи так званого со-
впартактиву.

10 квітня 1951 року було та-
кож подано окреме спеціальне по-
відомлення «Про реагування на-
селення західних областей УРСР 
у зв'язку з виселенням куркулів, 
єговістів і андерсівців». Його текст 
достатньо типовий для таких доку-
ментів. Спершу подано узагальне-
не твердження, що мовляв «висе-
лення […] викликало серед трудя-
щих одноголосне схвалення та чис-
ленні позитивні відгуки».

Прикладів схвалення депор-
тації було подано на одинадця-
ти сторінках повідомлення і лише 
на двох сторінках було наведе-
но «негативну» (для чекістів) реак-
цію. Прикметно, що у цьому повідо-
мленні зафіксовано й те, що голо-
вний конструктор потягу, призна-
ченого для проведення виселення, 
планував відмовитися від вико-
нання завдання та не вести потяг 
далі Тернополя.

Відкритим залишається питан-
ня: яким же було початкове кодо-
ве ім'я операції? З опублікованих 
репринтних копій документів опе-
рації «Сєвєр» можна зробити при-
пущення, що базовою кодовою на-
звою була все ж таки «Тройка». Так 
в опублікованому плані по Молдав-
ській РСР зі забезпечення вагона-
ми спецперевезень новий крип-
тонім операції, «Сєвєр», був напи-
саний від руки, зверху вдрукова-
ної назви «Тройка». Нез'ясованим 
також залишається питання, під 
яким криптонімом та коли саме 
проходили операції в Білорусі та 
країнах Балтії.

Андрій КОГУТ, 
історик, директор Галузевого 

державного архіву СБУ, 
науковець Центру досліджень 

визвольного руху 

«Українська правда – 
Історична правда», 08. 04. 2021 

«Тройка» чи «Сєвєр»? – 
депортаційна операція початку квітня 1951 року
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Народився я 1883 р. в Бахмут-
ськім пов., де була колись бахмут-
ська паланка Запорожжя. В се-
лищі, що не мало церкви, а тому 
писалося по-московському «де-
ревнею». Офіційно звалося воно 
Ново-Олександрівка (тепер в 
складі Троїцької громади Луган-
ської обл. – Ред.). Але поруч із тим 
його звали й ще трьома назва-
ми: Западня, Греківка та Рубашкі-
но. Останні дві назві походили від 
прізвищ тих дідичів, що до знесен-
ня кріпацтва володіли як землями 
селища так і його людськими «хре-
щеними душами».

Моя мати була донькою кол. по-
міщицького дворового кріпака, Ди-
мида Литвинова, – прізвище від-
бивало в собі походження предків: 
його бабуся вийшла з Литви. А мій 
батько походив з кол. державних 
селян з села «Тринадцята Рота», що 
було заложене як один з чисельних 
військових посілків на річці Луганці, 
припливі р. Дінця (тепер це селище 

Калинове біля Попасної в Луганщи-
ні. – Ред.).

Звідки взялося прізвище «Ми-
цюк», не знаю. За словником Грін-
ченка слово «Мицьоця» – товстощо-
ке дитя. Мій батько, оженившися, 
пристав у прийми на господарство 
дідове, бо у старих моя мати була 
одиначкою.

Коли по народженню, як то во-
диться, куми возили мене, немов-
ля, христити, то православний пан-
отець записав мене в метричну кни-
гу під прізвищем не Мицюк, а Міцю-
ков. От тими поправками, а головне 
приписками «ов» в офіційних книгах 
та паперах українські прізвища на-
шої місцевости звичайно русифіко-
вано. Це перший крок у цілій урядо-
вій системі винародовлюючої полі-
тики. За тим ішли інші.

На ввесь наш посілок, що мав 
приблизно 300 дворів, один тільки 
мій батько був грамотний, і як спо-
внилося мені 8 літ, – він відвіз мене 
за 7 верстов у с. Комишуваху (тепер 
в складі Попаснянської громади Лу-
ганської обл. – Ред.), віддав там у на-
вчання до 5-річної народньої шко-
ли. За записи до школи повторило-
ся щось подібне до того, що відбу-
лося за внесення до метрики. Коли 
управитель школи став мене запису-
вати, а батько назвав моє прізвище 
— «Мицюков», то управитель авто-
ритетним тоном завважив: «Русскій 
язик после «ц» не терпит «ю» – только 
«у»», то й записав: «Міцуков». От так 
у самім прізвищі зроблено було ще 
один крок віддалення від первісного 
«хохлацького» стану: «Мицюк» став 
«Міцуком»…

Взимі я вчився в Комишувасі, 
живучи на кватирі в «монашки», що 
заставляла нас, хлоп'яків, неодмін-

но ходити на всі Служби Божі: раніш-
ню, обідню й вечірню. Вліті я перебу-
вав дома, помогаючи батькам у гос-
подарстві. Наш двір мав звичайний 
селянський наділ… панувало трипіл-
ля, що в нім робила пробоївину пло-
ща під бакшами чи баштанами. На 
них росли чудесні кавуни, дині, огір-
ки, гарбузи, соняшники та квасоля.

Наша родина обслуговувала-
ся фізичною працею своїх членів, 
а тому, що мій Дідусь і тато, та й ба-
буся й мама були фізично сильними 
людьми – дідусь і бабуся прожили 
до 80 років, не знаючи що то ліки – 
наш двір уважався найзаможніший у 
селі. Лише на перевозку з поля кіп і 
копиць збіжжя іноді вживали помо-
чі сусідів за відомим способом «толо-
ки», цебто віддячуючи за поміч обі-
дом із непремінною випивкою.

Вдома, як і всі в посілку, го-
ворив я за перших років науки 
«по-хахлацькому» – виразу «по-
малоросійському» ніхто з селян не 
вживав. Поза школою в перші роки 
й усі інші учні говорили рідною – 
українською мовою. Однак викла-
дова російська мова на третій при-
ближно рік навчання робила своє: 
учні вже силкувалися й поза шко-
лою розмовляти «по-русски». В тім 
стали відчувати свою якусь вищість 
над тими, хто не знав «по-русски». 
Ніщо не робило противаги русифі-
каційному впливові, принаймні сві-
домо: всім здавалося, що інакше й 
бути не може.

Про українство нічого не було 
чути. Молодший з двох учителів ро-
бив у себе приватні співанки хору й 
ми з ним співали (народну пісню «За 
Неман іду». – Ред.):
... Ой коню, мій коню,
Заграй підо мною.
Дівчина прощай ...

Але про що то мусіло говорити, 
– ніхто учням нічого не сказав. Так 
само несвідомо поза школою всі 
учні кохалися в народніх «малорусь-
ких» піснях. Лише з гоголівського 
«Тараса Бульби» я довідався про за-
порозьких козаків, але ніхто з учите-
лів ані словом не проговорився, що 
власне й наша школа стоїть і що й 
живемо ми на землях колишніх Віль-
ностей Запорізьких. Нічого про те не 
чув я й у родині.

Мій дідусь, було, як розходить-
ся, то розповідає про «бєлого царя», 
що «всім царям – цар». Портрет царя 
й цариці висів у нього в хаті поруч з 
образом Бога й різних святих. Дітям 
то говорило – що цар, – це такий же 
святий, як інші святі. Коли на час за-
кінчення школи дістав я якось до рук 
«Кобзаря», то його мова здавалася 
мені чимось у роді тієї мови, що нею 
писаний псалтир, тобто церковно-
слов'янщини.

Я вже й дома говорив «по-
русски» й мої рідні були вдоволе-
ні, гордилися, що їх Саша говорить 
«по-панському». Ту ж Комишуваську 
школу й з тими ж всіма наслідками 

виходив і мій товариш по ній Мики-
та Шаповалов. І в його прізвищі по 
тій же причині, що й у моїм теліпався 
русифікаційний хвостик «ов».

Коли я закінчив Комишуваську 
школу, мій батько вирішив, що мені 
нема чого лишатися на хазяйстві, 
«волам хвости крутити», а слід іти на 
«чисту працю». Селянського госпо-
дарства в нашім «Донбасі» (Катер-
нославщина) не поважали самі се-
ляне і майже кожний син селянина, 
що здобув хоч нижчу освіту, вже від-
ходив з села на «білу» роботу в інші 
галузі народнього господарства. Так 
і я на 14 році життя опинився поміч-
ником конторщика на Голубівських 
кам'янно-вугляних шахтах, де бать-
ко Микити Шаповалова (Юхим. – 
Ред.) працював, яко тесляр.

Кінець XIX в.[іку] був час, коли 
чужоземний капітал усе з більшою 
охотою вливався в наш Донецький 
гірничий басейн. З кого набиралися 
службовці й робітники? Інженери 
часто були чужинці. А їх помічники 
штейґери (аналог до прорабів на бу-
дівництві. – Ред.), переважно з «об-
щеросов». По конторах були часто 
й «малороси», шо попереходили на 
ліпше утримання з волосних і сіль-
ських писарів. Були «малороси» й 
серед інших нижчих службовців.

Робоча сила складалася з пред-
ставників двох народностей, зви-
чайно називаних – «кацапами» й 
«хохлами». Кацапи приїжджали з 
центральних великоруських губе-
рень і працювали артілями, рідше в 
підрядний спосіб. Хохли – з бижчих 

сусідних повітів; приходили по осін-
ній оранці та обсівах, працювали 
взимі, а на весну чи на літо звичайно 
відходили додому.

Робітники-кацапи, заволоки аж 
з Московщини, розуміється, пори-
вали усякий зв'язок із сільським гос-
подарством, а хохли – ні. Для хохлів 
шахтярство було побічним зайнят-
тям, при основнім – хліборобстві. 
Виразно пам'ятаю, що в 3-4 літні мі-
сяці здобування вугля різко падало 
й життя на шахтах у той час завми-

рало. То з-за відходу «хохлів» на свої 
сезонові літні хліборобські роботи.

Сьогодні, коли російські еконо-
місти обґрунтовують право Москов-
щини на Донбас тим, що нібито він 
«созданий» працею «русскаго», тоб-
то «великоруского» робітника – зга-
дана обставина набирає свого зна-
чення. Хохли теж прислужилися сво-
єю працею до збудування великої ін-
дустрії в Донецькім басейні, а коли 
взяти на увагу й більшість службов-
ців, що були з «хохлів», то мабудь не 
менше, ніж зайшлі працівники.

За ті два роки моєї служби 
на шахтах не трапилося ані одно-
го страйку; про соціялістичну про-
паґанду, ані українство – нічого не 
було чути. Тільки поляки, що займа-
ли визначніші, кваліфіковані поса-
ди, трималися національно – від-
рубною купою й один одного за вся-
ку ціну підтримували.

Хохли ж службовці співали «ма-
лороссійські» пісні, розповідали 

брудні анекдоти «по-хохлацькому», – 
але в пристойному товаристві соро-
милися признаватися, що вони хох-
ли, що їх чомусь зневажливо драж-
нили «хохол-репаний», «хохол-маз-
ниця» і т. д. А наші люди «кацапів» 

насмішкувато звали: «лапоть» або 
«косопузий»...

І я, беручи взірець зо свого на-
чальства, перестав признавати-
ся до хохлів, став удавати людину, 
що не «пам'ятає родства», і балака-
ти тільки «по-русски». Те ставало з 
часом з усіма «хахлами», що наза-
вжди лишалися в «шахтьорах», про-
летаризувалися, пірвавши з сіль-
ським господарством. Так з «Донба-
са» витворювалася «вандея» чи 
«ульстер» (Ulster. – Ред.) для 
України.

Кацапізація Донбасу
Спогад Олександра Мицюка, міністра внутрішніх справ УНР, уроджен-

ця Бахмутського повіту, співзасновника найпопулярнішої серед україн-
ського селянства у 1917–1918 рр. партії – соціал-революціонерів. Після 
визвольної війни відійшов від політики і сконцентрувався на науковій ді-
яльності. Професор політичної економіки, автор чисельних публікацій та 
видань з історії та практики українського визвольного руху, економіки.

Здобувши базову лісотехнічну освіту, ще юнаком провів заліснення 
ярів навколо могили Тараса Шевченка в Каневі. У 1904 році був свід-
ком, а можливо і співучасником, підриву українцями пам'ятника Пушкі-
на в Харкові. Під час революції 1905 року – співорганізатор Селянської 
спілки в Золотоноші.

За це засланий в Туркестан, де познайомився із життям українських 
переселенців про життя яких напише згодом багато наукових розвідок. 
За участь в революції заарештований царатом, однак виправданий на 
суді (адвокатом був Микола Міхновський). Відтак оселився на Херсонщи-
ні, де працював землеміром, а водночасі екстерном здобув гімназійну 
освіту.

У 1910 або 1912 року розпочав заочне навчання на правничому фа-
культеті Харківського університету (тепер Національний юридичний уні-
верситет ім. Я. Мудрого). Щоб мати гроші на навчання? працював лісни-
чим на Волині, у маєтках М. Терещенка на Чернігівщині.

Публікувався в газетах «Слово» і «Рада», а також в українському часо-
писі Москви – «Шлях». Напередодні революції 1917 року успішно здобу-
ває вищу юридичну освіту, отримавши диплом і ступінь доктора. Працює в 
Харкові помічником присяжного адвоката М. Міхновського.

Спогади до друку підготував історик, майор Юрій Юзич, начальник 
відділення комунікацій 112-ї бригади територіальної оборони Збройних 
сил України.

Олександр Мицюк, 1924 р.

Cвітлина із фотоательє в Юзівці 
(тепер – м. Донецьк), поч. XX ст. Світлини із фотоательє Луганська, початок XX ст.

Микита Шаповал – співтворець 
Центральної Ради і Директорії УНР, 

у 1904 р. один з організаторів 
таємної української військової 
організації «Оборона України»

Одна із шахт Голубівського Берестово-Богодухівского гірсько-
промислового товариства, зареєстрованого в Харкові. Копальні якого 
працювали, зокрема, в Голубівському руднику, який у 1962 став містом 

Кіровським. Згідно з переписом 2001 року у цьому місті обласного 
значення Луганської обл. 57% населення ідентифікували себе 

українцями. З 2014 р. місто під російською окупацією, у 2016 році 
український парламент повернув йому історичну назву – Голубівка

«Про переселення на Далекий 
Схїд» ( Київ. 1913) – одна із бага-
тьох праць Олександра Мицюка 

про колонізацію українцями Дале-
кого сходу водночасі із індустріалі-

зацією Донбасу
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9 З шахтівського пері-
оду мого життя, тобто з 15 

літ, я вже став сам собі госпо-
дарем. Мені подобалося полюван-

ня, що й звернуло моє життя в бік лі-
сівництва. Покинувши шахти, я всту-
пив року 1901 до Ново-Глухівської 
нижчої лісової школи, що була при с. 
Кремінній, Куп'янського пов. на Хар-
ківщині (стара назва слободи – Но-
вий Глухів; тепер місто Луганської 
обл. – Ред.). Була то державна шко-
ла з двохлітнім курсом навчання, од-
ночасно теоретичним і практичним, 
без літньої феріяльної (канікуляр-
ної. – Ред.) перерви, у технічнім від-
ношенню на рідкість гарно постав-
лена.

Нею керував лісничий німець – 
пізніш проф. лісівництва Ново-Алек-
сандрійського Лісового Інститута – 
Н.[икола] Г.[уставович] Шольц фон 
Ашерслебен. Я виніс із неї знання лі-
сівництва й геодезії; те й друге мені 
дуже придалося в пізнішій громад-
ській роботі (залісненню Шевченків-
ської гори в Каневі. – Ред.). Й за два 
роки мого пеперебування в тій шко-
лі ні про соціялізм, ані про націона-
лізм і українство ніхто з нас у ній та й 
поза нею нічого не чув.

Тільки пісні співали майже самі 
українські, та з робітниками й дівча-
тами на практичних вправах почасти 
розмовляли «по-малоросійському». 
З місцевої людности все, що було в 
Кременній трохи заможніше й не-
хліборобське, пнулося до москов-
ської мови. Яка то була мова, про неї 
може читач уявити з такого шаржа – 
тоді вживаного яко кпин над тими, 
хто силкувався нею говорити з міс-
цевим її знаттям: «Уж я йохала в ка-
рьотє йохала, а посерйодінє дьорка, 
я й простудьорилася». Цей шарж не 
далеко відходив від дійсної мови на-
ших перевертнів.

Розуміється всі вихованці лісо-
вої школи говорили тільки «русскім 
язиком»; інакше то й не могло бути: я 
ж був кандидат у «чиновники XIV кля-
си»! Русифікація відсепаровувала ді-
тей від батьків. Мені відомо багато 
випадків, що коли напр. до дрібних 
службовців на залізниці приходили 
їх батьки з далеких українських сіл, у 

свитинах, брилях, з ціпками в руках 
а з торбинками за плечима, то сини 
– «пани» ухилялися від побачень, не 
признавалися до рідних батьків, хо-
валися.

І я одного разу, – вже перед за-
кінченням лісової школи, якось при-
їздив додому, – звичайно в цяць-
кованій уніформі, що нею я так гор-
дився. Як від'їздив, то на залізнич-
ній станції, взявши квітка, увійшов 
до чекальні першої кляси й гордо 
розташувався в кріслі. Тим часом 
мій рідний дідусь, у селянській оде-
жі з'явився на платформі (пероні) 
станції, шукаючи мене – його Сашу-
ню (він так все мене пестливо звав) 
щоб попрощатися. Я бачив його, як 

він ходив попід вікнами станції, але 
удавав, що його не помічаю. Тим ча-
сом налетів потяг і за хвилину я так... 
і від'їхав... не попрощавшись зо сво-
їм дідусем – «хохлом»...

По укінченні школи зо званням 
«лісового кондуктора» я приїхав на 
якийсь час додому, вже в новій уні-
формі й з кокардою на картузі, що 
мав до того ще й зелений ободок. 
Відпочиваючи, я одного разу зайшов 
у степ, а почуваючи спрагу, спустив-
ся в балку (ярок) до кринички, щоб 
напитися води. Коло неї несподіва-
но я побачив двох парубків. То були 
товариші мого дитинства, з ними я 
колись пас батьківські воли на тім 
степу, разом крав кавуни з бакш та 
яблука з панського саду, – що ува-
жалося, та й досі там на селах ува-
жається за геройство, а не злочин.

І я, зустрівшись і пізнавши їх, до 
них не признавався. Вони – «хохли», 
а я «пан». Мовчки підійшов до кри-
нички, напився води й ні слова не 
кажучи, мовчки пішов собі далі. Так 
моє «цивілізування» завершилося, 
почало давати овочі...

Як згадано вище в Комишувась-
кій школі разом зо мною вчився Ми-
кита Шаповалов; стрівався я з ним і 
на Голубівських шахтах, де жила вся 
їх родина. На два роки переділе від 
мене він скінчив і ту ж лісову школу, 
де й я учився. По закінченні (1901) 
йому довелося один рік служити в 
Слов'янськім лісництві, вкупі з уче-
ним лісоводом (або інженером лі-

сівництва) Олександром Ільковичем 
Макаренком, що скінчив Лісовий Ін-
ститут у Петербурзі, що вже був сві-
домим українцем (разом із Миколою 
Міхновським стане співзасновни-
ком та ідеологом Української Народ-
ної Партії. – Ред.). Макаренко пере-
йнявся впливами природничих тео-
рій [Чарльза] Дарвіна та [Герберта] 
Спенсера, шукаючи в них указівок і 
для українства:

«Все життя наше – так при-
близно він філософував – це без-
угавна боротьба за існування, то ж 
горе тобі, український народе, коли 
ти цього не розумієш і не борешся. 
Непротивлення злу – суперечить 
об'єктивним законам природи й фі-
лософія цього напряму добра тільки 
для тих, хто панує на бенкеті життя, 
хто в життєвій боротьбі за існуван-
ня – зверху, а не під сподом, – не 
для тих, кого душать. Для поборених 
вона є злом. Сам Христос дав невмі-
рущий приклад боротьби зо злом, 
вигнавши торговельників з храму. 
То ж підемо за цим прикладом і бо-
рімося! Ненавидьмо зло й за нього 
платімо теж злом, бо як плататиме-
мо за зло добром, то за добро чим 
заплатимо?»

Українством і натурфілософією 
перейнявся від Макаренка й Шапо-
валова.

Коли я скінчив лісову школу, Ша-
повалов служив у Балаклії на Хар-
ківщині, куди мене, як товариша, по-
кликав до себе в гості.

Під Балаклією між іншим колись 
були маєтки письменника [Григорія] 
Данилевського, з старої української 
шляхетської родини. То кажуть, що в 
цім маєтку російський цар Петро І ді-
знався самоповаги української жін-
ки. Зупинившися проїздом у домі Да-
нилевських, він спробував розпоря-
жатися так, як усе звик у ролі царя. 
А пані Данилевська йому відрізала, 
що в домі господинею є вона, а не 

Петро, і на тім настояла. Наскільки 
цей переказ відповідає історичній 
правді – не можу ручити; тільки тоді 
я його там почув. Данилевський був 
не тільки мисливець, що дав цікаві 
описи колишнього полювання в сло-
бідських місцевостях, але й гарний, 
видко, господар – він розвів, ма-
будь, чи не перший штучний сосно-
вий бір на придонецьких пісках; у тім 
бору й я побував.

Поміж товариським гаянням 
часу в Балаклії я по раз перший, хоч 
і не зовсім докладно, але став чути 
про цілком нові для мене речі – про 
українство й навіть про соціялізм. 
Я побачив уперше книжки україн-
ською мовою й перечитав твори Ку-
ліша: «Досвітки», «Драмовану трило-
гію» тощо. Тоді ж по раз перший про-
читав першу (літографовану) про-
кламацію Революційної Української 
Партії (Р.У.П), що, як кажуть, була за-
снована 11-го лютого 1900 р.

Пам'ятаю, що та відозва почи-
налася словами Вернера Зомбарта: 
«Націоналізм та соціалізм – от два 
бігуна, навколо котрих обертається 
світ». Через О. І. Макаренка Шапова-
лов познайомився з деякими україн-
цями Харкова і скоро й мене позна-
йомили з ними. То були насамперед 
три брати Шевченки, що вчилися в 
харківськім технологічнім інституті 
(один з братів – Олександр – у 1904 
р. був учасником підриву симво-
лів російської окупації: пам'ятників 
Пушкіну в Харкові та перемоги Петра 

І над Карлом XІІ в Полтаві. – Ред.), по 
тім присяжний адвокат Микола Іва-
нович Міхновський і інші.

Все те розкривало передо мною, 
тоді 20-річним парубком, цілком но-
вий світ, противний тій «цивіліза-
ції», що її я до того часу набрався. На 
мене, як і на мого товариша, Шапо-
валова, як і взагалі на молодь дуже 
впливала насамперед зовнішність. 
Подумати тільки – в такім великім 

місті, як Харків, є люди, що в блиску-
чій уніформі студентів високих шкіл 
говорять мовою простих хохлів, що 
на становищі присяжного адвока-
та Міхновський так само говорить. 
Вони звуть ту мову не хохлацькою, 
а українською, а російську ж «кацап-
ською».

В тих колах я малощо чув про со-
ціялізм, а тільки про націоналізм, 
там панувала зненависть до всього 
«московського». І я також починаю 
говорити матірною мовою, придив-
лятися до стрічок на сорочках, до 
широких шараварів, – я вступив у 
смугу етнографічного українського 
самоозначення, що її так само про-
ходив, в романтичному піднесенні, 
мій товариш дитинства Шаповалов.

На знак того перелому почали 
ми і прізвища свої виправляти. Він 
став писатися «Шаповал», відки-
нувши в «явочний» спосіб русифіка-
ційне «ов». Моє прізвище, потрійно 
скалічене, теж звільнилося покищо 
від причепленого йому навіжено-
го «ов». З інших товаришів з лісової 
школи, що по скінченні стали укра-
їнцями, назву Василя Скрипникова 
та Стратона Гейкова. І в їх прізвищах 
«ов» відпало. Воно відкидалося всі-
ми, хто українізувався й та дрібниця 
була зовнішнім знаком повороту до 
своєї рідної народности.

Дж.: Мицюк О. Уривки спогадів 
і роздумів (1883–1920 р.р.). Само-
стійна думка (Чернівці), 1935. Кн. 
2-3, Лютий-березень. С. 190 – 196.

Післяслово від редактора. Ре-
волюцію 1917 року Олександр Ми-
цюк зустрічає на посаді управителя 
Трубчевських лісових підприємств, 
які підпорядковувались Київсько-
му військово-промисловому коміте-
ту. Переїздить до Києва де, як прав-
ник, працює помічником начальни-
ка повітової міліції. Стає активним 
членом Українського Правничого 
Товариства та членом дирекції Цен-
трального українського сільсько-
господарського союзу в Києві. Обра-
ний головою Київського губернсько-
го комітету з постачання палива.

У тому ж таки 1917 році стає Ди-
ректором департаменту земельних 
справ в Генеральному Секретаріаті 
(уряді) УНР. Окрім цього покликаний 
викладати курс політичної економії 
в Українському народному універ-
ситеті в Києві, багато студентів якого 
стали учасниками бою під Крутами.

У грудні 1918 – люто-
му 1919 рр. – міністр вну-
трішніх справ УНР. Після 
відступу Директорії з Киє-
ва, тяжко хворим, подає у 
відставку. Підлікувашись 
в Галичині переїздить до 
Кам'янця-Подільського, 
де стає головою Поділь-
ського губернського сіль-
сько-господарського ко-
оперативного союзу. Очо-
лює його до часу вимуше-
ної еміграції у 1920 р.

Автор спогадів з іс-
торії української рево-
люції: «Веремійовська 
буча» (Львів, 1913), «Доба 
гетьманату в 1918 році» 
(Львів, 1938) «Доба ди-
ректорії УНР. Спогади і 
роздуми» (Львів, 1939) 
та близько сотні наукових 
і популярних праць. Зо-
крема офіціоз ОУН «Роз-

будова нації» опублікував його до-
слідження під назвою «Фашизм», де 
розкритиковано можливість пере-
несення цього руху на український 
ґрунт (працю цю автор також видав 
окремим виданням, власним ко-
штом).

«Українська правда» – 
«Історична правда», 22.05.2022.

Pravda.com.ua

Кацапізація Донбасу

Викладачі та вихованці Ново-Глухівської лісової школи. 
Світлина кінця XIX – початку XX ст. 

Світлина зі сторінки Сергія Омельченка

Хата в Кремінній початку поч. XX ст. Світлина І. К. Корольова. 
Троїцьку церкву у візантійському стилі в 1930-х рр. розібрано на цеглу 

із якої збудовано школу № 2

Депо паротягів у Попасній. На цій світлині цілком можливо більшість була 
українцями. Типова уніформа царських служак сприяла русифікації краю

Сосновий бір Г. Данилевського 
поблизу селища Дробишеве 

(Лиманська міська територіальна 
громада Донецької обл.). 

Сьогодні в околицях гудуть гармати, 
а до війни тут проходила екологічна 

стежка «Лісова палітра»

Олександр Мицюк (сидить зліва) – ректор 
Українського вільного університету в Празі із 

сенатом університету, 1940 р. Сидять: Августин 
Волошин – продекан філфаку (в центрі); Іван 
Борковський – проректор (праворуч). Стоять: 
проф. Вадим Щербаківський – декан філфаку, 
Олександр Гайманівський – продекан юрфаку, 

проф. Леонтій Шрамченко – декан юрфаку
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Нещодавно в Україні 
створили Раду з розвитку 
бібліотечної сфери під час 
війни. До її компетенції та-
кож входитимуть і питання, 
що стосуватимуться подаль-
шої долі радянських та ро-
сійських книжок, якими пе-
реповнені українські книго-
збірні. 

Доки довкола «книжко-
вого питання» точаться дис-
кусії, ми вирішили поціка-
витись в українських діячів 
культури, що, на їхню думку, 
треба зробити зі старими бі-
бліотечними фондами, щоб 
усі залишилися задоволени-
ми. Цього разу своїми дум-
ками ділиться фізик, пись-
менник і перекладач Мак-
сим СТРІХА.

Ініціатива звільнення фон-
дів українських бібліотек від ра-
дянської/російської пропаганди 
виглядає в наш час абсолютно 
природною і вмотивованою. На-
гадаю: такі спроби робили й ра-
ніше, зокрема й у 2014 – 2015 
роках. Але загальна страшен-
на бідність бібліотечних фондів 
(держава виділяла вкрай мало 
коштів на їх оновлення) з неми-
нучістю призводила до того, що 
основу їх далі складали видання 
до 1991 року. І значну частину з 
них так чи інакше було позначе-
но пропагандою.

Тому сьогоднішнє завдання 
не виглядає простим.

Можна, скажімо, відправи-
ти на макулатуру все, видане в 
СРСР. Але тоді ми позбудемо-
ся не лише російської класики і 
якісних російськомовних науко-
во-популярних книжок, а й укра-
їнської класики, виданої за ра-

дянського часу (де передмови 
так чи інакше позначено вимо-
гами тодішньої панівної ідеоло-
гії), та цінних книжок доби пере-
будови, які спішно «закривали» 
всілякі «білі» (а реально – кри-
ваві) плями нашої історії, але де 
публікатори так само вимушено 
апелювали до «принципів ленін-
ської національної політики».

Наскільки легко тут налама-
ти дров, свідчить список зі 467 
об’єктів міської топоніміки у Ки-
єві, які пропонують невідкладно 
перейменувати в межах деру-
сифікації. Там є довгий перелік 
радянських маршалів та гене-
ралів, яких уже давно потріб-
но було позбутися. Там – бага-
то імен світочів російського «со-
цреалізму», за якими теж ніхто 
не жалітиме. 

Також там чимало прізвищ 
справжніх класиків російської 
літератури й науки, яким явно 
теж сьогодні в масі своїй не міс-
це на карті столиці незалежної 
України, яка веде криваву бо-
ротьбу з агресивною Росією за 
саме своє право на існування. Я 
згодний з тими, хто вважає: ву-
лиця Пушкінська (попри історич-
ність цієї назви) не мусить існу-
вати поруч з Хрещатиком бодай 
тому, що путін з його війною на-
пряму виростає з пушкінського 
«Славянские ль ручьи сольются 
в русском море? Оно ль иссяк-
нет? Вот вопрос».

Але водночас пропонується 
«ліквідувати» не лише Кондратія 
Рилєєва, Алєксандра Герцена й 
Івана Тургенєва, які (на відміну 
від Алєксандра Пушкіна з Міхаі-
лом Булгаковим) прихильно ста-
вилися до української культури й 
(навіть!) до української незалеж-
ності, але й Костянтина Ушин-
ського, Володимира Короленка 
та Антона Чехова, які були виму-

шено російськомовними, але ні-
коли не зрікалися українського 
походження. Пропонується лікві-
дувати й цілу низку імен україн-
ських радянських класиків – і Ва-
силя Чумака з Василем Елланом-
Блакитним, вся провина яких 
полягала в тому, що вони щиро 
вірили в соціалізм (і не дожили 
до часу, коли він виявив свій по-
справжньому звіриний вишкір), 
і неоднозначних, але важливих 
для нашої літературної панорами 
ХХ століття Андрія Головка, Лео-
ніда Первомайського і Юрія Смо-
лича, і безсумнівних корифеїв на-
шої поезії Павла Тичину з Мико-
лою Бажаном…

Вже цей короткий екскурс 
демонструє, наскільки питання 
це потребує зваженого й розум-
ного підходу. І наскільки склад-
но тут давати якісь універсальні 
рецепти.

 
Чи треба вилучити з фон-

дів бібліотек відверту російську 
пропаганду? Безперечно, і як-
найшвидше. Чи треба залишати 
в бібліотеках російську класику? 
Безумовно. Шкоди від прочитан-
ня Пушкіна з «Толстоевским» не 
буде, а «Історія одного міста» Мі-
хаіла Салтикова-Щедріна ще й 
допоможе краще зрозуміти істо-
ричні корені сьогоднішньої без-
умної путінської росії. Але ця лі-
тература безперечно не мусить 
уже посідати в просторі бібліо-
тек чільного місця.

Як ставитися до українських 
радянських класиків? Відповід-
но до їхнього реального місця 
в історії нашої літератури, яке 
вже визначилося. Всі вони ви-
мушено співпрацювали з сис-
темою (не співпрацювати так 
чи інак було не можна; співпра-
цювали навіть дисиденти, коли 
брали участь у судовому фарсі; 
абсолютний нонконформізм міг 

призвести хіба що до самоспа-
лення). Але і Тичина з Бажаном, 
і (хоч і меншою мірою) Чумак, 
Блакитний, Первомайський, 
Смолич та багато інших лишили 
тексти, без яких наша культура 
катастрофічно збідніла б.

Інша річ – ми гостро потре-
буємо уважного перепрочитан-
ня радянської спадщини, щоб 
визначитися: що нам насправді 
потрібно берегти, а чого краще 
було б спокійно й тихо позбути-
ся. На жаль, цим перепрочитан-
ням займаються зараз обмаль 
дослідників, – а дарма.

Насправді формування фон-
дів українських бібліотек має 
стати важливою частиною по-
воєнної відбудови країни. Сьо-
годні ми не впораємося з цим 
завданням без міжнародної до-
помоги (надто обмеженими за-
раз є можливості нашої зне-
кровленої економіки, і надто до-
вгим – список інших, критичні-
ших пріоритетів).

Але продумана програма за-
купівлі книжок (української кла-
сики й сучасної літератури, нау-
кових і науково-популярних, за-
рубіжної класики в українських 
перекладах тощо) для бібліотеч-
них фондів дозволила б утрима-
ти на плаву й наші видавництва 
та літераторів, яким зараз теж 
дуже скрутно.

Звісно, майбутнє України ви-
значають зараз насамперед наші 
захисники й захисниці на фрон-
ті, які дають відсіч підступному і 
жорстокому ворогу. Але для того, 
щоб нікому надалі не кортіло ще 
раз розіграти карту «захисту ро-
сійськомовних» чи «розколотої 
України», маємо водночас думати 
й про топоніміку, і про бібліотеки. 
І не лише думати, а й діяти. Рішу-
че, але розумно.
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Просвітяни в різних регіонах 
України відзначали важливий 
день в історії України – 161-у річ-
ницю перепоховання на Чернечій 
горі у Каневі великого українсько-
го поета і художника Тараса Шев-
ченка. 

У центрі Львова відбулося 
вшанування Шевченка. Імпре-
зу організовано Львівською об-
ласною «Просвітою», яку очолює 
Ярослав Пітко. Присутніх львів’ян 
та гостей привітав голова «Про-
світи» та наголосив на важливій 
ролі Шевченка у творенні новіт-
ньої української нації та на ак-
туальності Шевченка сьогодні. 
Учасники заходу поклали квіти 
до пам’ятника Шевченкові, а сту-
денти Львівського національно-
го університету, «Львівської по-
літехніки», Університету ветери-
нарної медицини та біотехноло-
гії читали поезії поета. Музичні 
твори виконав хор оперної студії 
Львівської музичної академії під 
диригентурою Мар’яна Телішев-
ського. Інформації про відзна-
чення подала Оксана Шиян, ве-
дуча заходу.

Полтавська обласна «Просві-
та» закликала полтавців прийти 
на площу перед театром ім. Го-
голя. Тут була виставка просвіт-
ницьких видань, які були на про-
даж. Половина коштів з продажу 
книг була передана полтавським 
волонтерам для придбання необ-
хідних речей для воїнів на фрон-
ті. Опісля було покладено квіти до 

пам’ятника Кобзареві та пройшло 
читання творів Шевчена. Голова 
Полтавської «Просвіти» Микола 
Кульчинський говорив про зна-
чення Шевченка для українців. 
Він процитував фрагмент з пра-
ці Івана Дзюби «Тарас Шевченко. 
Життя і Творчість»: «Шевченкова 
поезія давно стала найважливі-
шим і нетлінним складником ду-
ховного єства українського наро-
ду» і закінчив словами Шевченка:

«Свою Україну любіть,
Любіть її. Во время люте,
В останню, тяжкую минуту
За неї Господа моліть» 
Самбірська «Просвіта» на 

Львівщині, під проводом голови 
Олександри Сумарук, вшанувала 
перепоховання Шевченка 22-ого 
травня спочатку в домівці «Про-
світи», а потім біля пам’ятника 
Кобзареві. Крім просвітян, прибу-
ло на відзначення коло 40 біжен-
ців із Харкова, які тепер прожива-
ють у Самборі. Просвітянин з Хар-
кова А. Шуба виступив на імпрезі. 
Духовий оркестр та хор «Червона 
Калина», заснований у 1986 році, 
збагатили програму.

Просвітяни, хоя і дуже зайняті 
волонтерською працею в цей во-
єнний час, але не забувають свого 
Пророка Шевченка і його Слова!

 
Віра БОДНАРУК, 

голова Товариства 
Української Мови (США).
Фото з архіву Боднаруків

«Українська книжкова 
поличка» поповнила 

бібліотеки п’яти країн 
Європи

 А саме: Австрії, Нідерландів, 
Франції, Латвії та Греції. Про це пові-
домила дружина Президента Украї-
ни Олена Зеленська. «Книга на часі, 
завжди. Українська книга за кордо-
ном поготів, бо зараз вона є культур-
ним містком між українцями, які ви-
їхали, та рідною країною. Вона фор-
мує наратив вільної, сучасної України 
у світі».

За її словами, «Українська книжко-
ва поличка» поповнила бібліотеки п’яти 
країн Європи – Національної бібліоте-
ки Австрії, Центральної бібліотеки Га-
аги, Центру Жоржа Помпіду у Франції, 
Ризької центральної бібліотеки. Якраз 
у процесі відкриття стенд у Національ-
ній бібліотеці Греції. Відвідування бі-
бліотек – безкоштовне, тож тепер усі 
українці зможуть читати книги рідною 
мовою.

«Родзинкою Центральної бібліоте-
ки Гааги стали дитячі книжки видавни-
цтва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», які можна 
взяти з собою, оформивши абонемент. 
Центр Помпіду у Франції поповнив-
ся близько 40 книгами англійською та 
французькою мовою про культуру, при-
роду та мистецтво нашої держави. Від-
відувачі Австрійської національної бі-
бліотеки можуть ознайомитися з тво-
рами таких видатних українських пись-
менників, як Тарас Шевченко та Іван 
Котляревський, а також літературою 
про історію України, зокрема, про жах-
ливі злочини радянського режиму про-
ти українського народу, а саме – Голо-
домор», зазначила Зеленська.

Ризька центральна бібліотека попо-
внилася збірками віршів українських 
поетів, зокрема Лесі України, а також 
книгами про історію України, про шлях 
до незалежності та боротьбу України з 
російською агресією з 2014 року.

У Національній бібліотеці Греції по-
ціновувачі сучасної літератури зможуть 
познайомитись з «іронічними, протест-
ними, глибокими і дуже теплими твора-
ми Катерини Бабкіної, Юрія Андрухо-
вича, Сергія Жадана, Андрія Куркова в 
перекладі на новогрецьку мову».

«Росія хоче знищити нашу культуру 
фізично: нині маємо дані про повніс-
тю зруйновані чотири публічні бібліо-
теки, пошкоджені понад 50. Близько 4 
тисяч українських бібліотек – у окупа-
ції. Але росіянам не вдасться окупувати 
ні нашу культуру, ні нашу мову, бо укра-
їнська книга й далі буде ширитись сві-
том», наголосила Зеленськка.

Вона також висловила вдячність 
посольствам, які постійно співпрацю-
ють з бібліотеками та допомогли втіли-
ти «книжковий» проєкт.

Проєкт «Українська книжкова по-
личка» реалізується спільно Міністер-
ством закордонних справ України, Мі-
ністерством культури та інформаційної 
політики та «Українським інститутом 
книги» під особистим патронатом дру-
жини Президента.

Відзначили перепоховання Шевченка 

Самбір: коло пам’ятника Шевченкові

Полтава: голова «Просвіти» Микола Кульчинський продає книги

Формування бібліотечних фондів 
має стати частиною відбудови країни 
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12 травня 1659 року цар-
ське військо «висікло та випа-
лило» непокірне містечко. Ко-
зацьких жінок і дітей насиль-
но вивезли у підконтрольні 
Московії міста. То була перша 
російсько-українська війна. 
У розправі з Борзною, що на 
Гетьманщині, бачимо чіткі па-
ралелі з сьогоднішніми злочи-
нами московитів проти укра-
їнців.

«Спецоперація 
з денацифікації» 

Чигирина й Конотопа
Восени 1658 року почалась 

перша в історії, та, на жаль, не 
остання московсько-україн-
ська війна. Минуло лише чо-
тири роки після Переяслав-
ської ради, коли гетьман Бог-
дан Хмельницький був змуше-
ний визнати зверхність царя, 
щоб отримати військову допо-
могу для боротьби з Річчю По-
сполитою.

За ці кілька років між Мо-
сквою та Чигирином (тодіш-
ньою столицею України) нако-
пичилось безліч протиріч. Цар-
ський уряд хотів бачити у коза-
ках своїх «вірних холопів», тоді 
як українські гетьмани розгля-
дали союз із Московією лише 
як етап на шляху до створення 
власної самостійної держави.

16 вересня 1658 року геть-
ман Іван Виговський уклав Га-
дяцьку угоду із Варшавою. Згід-
но з нею, Україна на правах 
«Великого князівства Русько-
го» входила до конфедерації 
з Польщею та Литвою. Дого-
вір передбачав, серед іншого, 
і офіційний статус української 
мови, карбування власних гро-
шей, заснування на україн-
ських землях нових вищих на-
вчальних закладів, шкіл і дру-
карень. У відповідь москов-
ський цар Олексій Михайлович 
проголосив Виговського «із-
мєнніком» та розпочав проти 
Чигирина «спецоперацію».

Введення на територію 
України 8,5 тисяч царсько-
го війська на чолі з воєводою 
Григорієм Ромодановським не 
змогло вирішити питання. Мос-
ковського князя підтримала 
частина козаків на Полтавщині, 
що ненавиділа Виговського, і з 
їхньою допомогою московитам 
вдалося захопити значну час-
тину Лівобережжя.

Проте взимку 1658 – 1659 
років гетьман провів контрнас-
туп, вибивши царські сили з 
більшості міст.

Цар був змушений мобілізу-
вати нову велику армію. У квіт-
ні 1659 року на територію Геть-
манщини вторглося 30-тисячне 
військо воєводи князя Олексія 
Трубецького. Московити висту-
пили з Путивля та обложили Ко-
нотоп, де оборонялося 4 тися-
чі козаків на чолі з ніжинським 
полковником Григорієм Гуля-
ницьким.

Спроби штурму фортеці 
були для царських військ без-
успішними: козаки вміло боро-
нилися. Щоб не гаяти часу, Тру-
бецькой вирішив, залишивши 
основні сили блокувати Коно-
топ, частину війська відправити 
на здобуття інших міст Ніжин-
ського та сусіднього Прилуць-
кого полків. Таким чином воє-
вода хотів убезпечити свої тили 
та унеможливити спроби де-
блокади обложеного міста.

13 квітня князь Семен По-
жарський, що командував кін-
нотою у війську Трубецько-
го, провів каральну операцію 
у містечку Срібному, де стояв 
прилуцький полковник Петро 
Дорошенко. Оволодівши містом 
після бою він, за свідченням лі-
тописця Самійла Величка, «там-
тешніх жителів одних вирубав, 
а інших забрав у полон».

Таку жорстокість щодо 
українців, яких московський 
цар вважав своїми «піддани-
ми», московити проявлятимуть 
і надалі.

Борзна тоді. 
Маріуполь тепер

На початку травня Трубець-
кой відправив загін стольни-
ка Петра Скуратова на розвід-
ку боєм у район Борзни. Оборо-
ною цього сотенного містечка 
командував знаний козацький 
полководець, тесть Богдана 
Хмельницького Василь Золо-
таренко (за іронією долі, саме 
у Борзні його стратять у 1663 
році після сумнозвісної ніжин-
ської «Чорної ради»).

Під його орудою перебу-
вало не більше тисячі козаків, 
бо більша частина Ніжинсько-
го полку та, зокрема, Борзнян-
ської сотні, боронилась у Коно-
топі. Допомагав і невеликий за-
гін союзних кримських татар (за 
московськими, певно, перебіль-
шеними, даними – дві тисячі во-
їнів).

Оборонці міста вийшли про-
ти московитів у поле. Відбувся 
бій, у якому обидві сторони за-
знали втрат.

Скуратов доповідав Тру-
бецькому, що захопив у полон 
чотирьох козаків, а також дістав 
трофей – татарський бунчук.

Московити підпалили поса-
ди (передмістя) Борзни, проте 
на штурм самого міста не відва-
жились.

Козаки, як випливає із мос-
ковських донесень, також захо-
пили чимало полонених.

Попри тотальну чисельну 
перевагу ворога, Золотаренко 
вирішився не відсиджуватися в 
обороні. 8 травня борзнянці ра-
зом з татарами провели зухва-
лий рейд – атакували сторожо-
ві сотні московського війська 
поблизу Конотопа. Трубецько-
му довелося піднімати по триво-
зі всю свою армію та йти на під-
могу воєводі Куракіну, що сам 
не міг стримати наступу козаків.

Після цього князь відпра-
вив проти Борзни велику ка-
ральну експедицію. Її очолив 
Ромодановський, під командою 
якого було, згідно зі «смотренни-
ми списками», близько 12 тисяч 
вояків. Ще два козацькі полки 
на підмогу московитам відпра-
вив промосковський «наказний 
гетьман» Іван Безпалий.

12 травня царські сили 
вдруге підійшли до містечка. 
Козаки та татари знову зустрі-
ли ворога у полі. Бій відбувся 
між Борзною та селом Стрільни-
ки. Цього разу московити взя-
ли гору. Їм вдалося захопити ко-
зацький і татарський обози.

Водночас козаки Золота-
ренка не були розгромлені та 
організовано відступили до міс-
та.

Того ж дня відбувся другий 
бій – вже у посаді Борзни. За-
хисники міста знову зазнали по-
разки та були змушені зайняти 
оборону за міськими мурами.

У третьому за день запекло-
му бою царські війська взяли 
місто приступом. Борзну вщент 
спалили, а її захисників – ви-
різали. Спустошення зазнали і 
навколишні села, зокрема Оле-
нівка.

Полонені 
й депортовані

Жінок і дітей борзнянських 
козаків взяли у полон. Їх від-
правили під Конотоп, далі князь 
Трубецькой розпорядився від-
везти бранців до підконтроль-
ного Московії Путивля.

Серед заручників була ро-
дина борзнянського сотника 
Петра Забіли – дружина, троє 
синів, донька, зять і внуки. Та-
кож дружина та діти шапова-
лівського сотника Самійла Кур-
бацького. Самі сотники у той 
час перебували у Конотопі.

Після перемоги козаків і 
татар над московитами у Ко-
нотопській битві в серпні 1659 
року відбувся обмін полонени-
ми, під час якого визволили 30 
людей із «борзнянського по-
лону» в обмін на 66 полонених 
московських ратників. Проте 
більшу частину бранців вивез-
ли вглиб Московії, у подальші 
роки родичі намагалися їх від-
шукати.

Уроки Борзни 
й Ніжина

Сумну долю Борзни мос-
ковське командування у по-
дальшому ставило у приклад ін-
шим українським містам, що не 
хотіли підкорятися.

25 травня московський 
князь Трубецькой відправив 
чергову каральну експедицію – 
цього разу проти Ніжина. Та на-
писав відозву до жителів міста, 
у якій закликав «повинну при-
нести» та «бути під великого 
государя самодержавною ви-
сокою рукою у вічному піддан-
стві». Інакше, погрожував Тру-
бецькой, ніжинців чекає таке ж 
«розорення, яке вчинилося над 
борзнянцями за їх затятість».

Проте Ніжин встояв, і 27 
травня московитам довелося 
відступити з-під стін міста. Мос-
ковсько-українська війна за-
кінчилась перемогою українців 
на полі бою, але козацька дер-
жава не втрималася через вну-
трішні чвари.

Максим ОМЕЛЬЧЕНКО
журналіст

«Новинарня», 12.05.2022 

15 (за Новим стилем - 27) травня 1843 
року на хуторі Стахорщина Новгород-Сівер-
ського повіту (нині - село Новрогод-Сівер-
ського району) в родині дворян народився 
Дмитро Якович Самоквасов, археолог та іс-
торик права.

Середню освіту здобув у Новгород-Сі-
верській гімназії, вищу – на юридичному 
факультеті Санкт-Петербурзького універ-
ситету (закінчив 1868 року), отримав зван-
ня кандидата правових наук. Вже на почат-
ку своєї кар’єри він відрізнявся від своїх 
кабінетних колег потягом до польових до-
сліджень та археології. Особливо його ці-
кавила історія та археологія племені сіве-
рян, тобто тих місцин, де він народився і 
виріс.

На початку 1870-х років Дмитро Якович 
отримав запрошення на посаду приват-до-
цента престижного Варшавського універ-
ситету, а вже 1873 року стає професором 
права цього ж університету, 1877 року стає 
секретарем, а 1887 року – деканом юри-
дичного факультету й тимчасовим ректо-
ром.

1892 року переїздить до Москви, стає 
екстраординарним професором Москов-
ського університету, а 1900 року – заслу-
женим ординарним професором.

З 1872 року Дмитро Самоквасов прово-
див археологічні розкопки в Україні, Польщі 
та Бессарабії. Одним із найвизначніших до-
сліджень стали розкопки курганів у Черні-
гові, зокрема кургану Чорна могила.

Був учасником III Археологічного з'їзду 
в м. Києві (1874 р.), VI Археологічного з'їзду 
в м. Одесі (1882 р.), IX Археологічного з'їзду 
в м. Вільно (1893 р.); XIV Археологічного 
з'їзду в м. Чернігові (1908 р.).

матеріали розкопок з території України 
(Чернігів, Вишгород, Гатне, Київ (Китаїв) пе-
редав до археологічного музею Київського 
університету.

Однак найбільшу славу професору при-
несли розкопки чернігівських курганів Гуль-
бище, Безіменний та Чорної могили у 1870-
х роках. Знахідки викликали сенсацію, осо-
бливо після всесвітньої виставки в Парижі.

Працездатність та коло його наукових 
інтересів вражають. Здійснюючи масштаб-
ні розкопки на Україні, Кавказі, у Централь-
ному Чорнозем'ї,

Підмосков'ї, Причорномор'ї і навіть у 
Польщі та Італії, Дмитро Якович активний 
член багатьох наукових товариств, деле-
гат та доповідач дванадцяти Всеросійських 
археологічних з'їздів, автор більше ніж 200 
друкованих наукових робіт.

Розкопуючи городища, поховання та 
інші археологічні пам'ятки у різних регіонах, 
найбільшу увагу Самоквасов все таки при-
діляв стародавнім слов'янським курганам 
рідної Сіверянської землі.

Завдяки особистим відносинам, які за-
безпечували йому фінансову підтримку, та 
власним коштам, Дмитро Якович зумів ор-
ганізувати та здійснити лише на цій терито-
рії розкопки 377 курганів, у тому числі 139 
безпосередньо у самому Чернігові.

Окрему, за поховальним обрядом, гру-
пу складали так звані великі кургани, до-
сліджені археологом у 1872 – 1873 роках. 
Всі вони були насипані над спаленими на 
поховальних вогнищах небіжчиками, які 
за життя посідали високе становище у сус-
пільстві. Означений обряд, здавна відомий 
за описом арабського мандрівника початку 
10 століття Ібн-Фадлана, у загальних рисах, 
виглядав так.

На обраному місті складалося вогни-
ще, на якому спалювався небіжчик разом із 
вбитими перед тим жінкою, худобою, бойо-
вим конем, зброєю та різноманітними реча-

ми, тобто всім тим, що, на думку сучасників, 
могло знадобиться йому в царстві мертвих. 
Після того, як вогнище догорало, та части-
на зброї, що залишилась цілою, забиралася 
і відносилася у бік, і на його місці починали 
насипати курган.

Коли висота насипу досягала половини 
чи трохи більше запланованої, на його вер-
шині складалася вийнята з вогнища зброя, 
ритуальні речі і розпочиналася тризна, піс-
ля закінчення якої спорудження кургану за-
вершувалося і він увінчувався стовпом з 
ім'ям небіжчика. Розміри кургану залежали 
від постаті померлого.

Першим з великих чернігівських кур-
ганів Д. Я.Самоквасов розкопав так зва-
ний «Гульбище», що знаходився на верши-
ні Болдиної гори. Тоді це був земляний на-
сип заввишки 8,5 метра. Під час розкопок 
з'ясувалося, що це поховання заможного 
воїна, можливо боярина, але все ж таки не 
князя. Померлого поховали за поганським 
обрядом трупоспалення. Разом з воїном, за 
традицією, поклали вбиту жінку, скоріше за 
все рабиню. У похованні знайшли багатий 
набір зброї та воїнського знаряддя – шо-
лом, щит, кольчугу, спис, вудила, стремена, 
стрілу та меч. Жіночий інвентар складався з 
близько 200 злитків срібла, золота та скла, 
намистин та бляшок.

Головною несподіванкою розкопок 
став знайдений у кургані меч. Справа у 
тому, що його загальна довжина складає 
126 сантиметрів, а це на 35 – 40 см біль-
ше звичайних розмірів давньоруських ме-
чів. До того ж, занадто великими виявилися 
і стремена. Все це стало підґрунтям для на-
родження легенди про те, що у кургані «Гуль-
бище» похований велетень, який став про-
тотипом образу билинного богатиря Іллі Му-
ромця, який, як відомо, здійснював свої по-
двиги саме у нашій місцевості.

Наступним курганом, який дослідив 
Дмитро Якович, став «Безіменний», що зна-
ходився поруч. Він був трохи меншим, але і 
його висота сягала 7-ми метрів, а діаметр 
дорівнював 21 метру. Цей курган виявив-
ся значно біднішим за попередній. Зброї у 
середині насипу не було, а на місці вогнища 
знайшли лише сокиру, ніж, вудила, серп, об-
ручи від відра та бронзові бляшки з візерун-
ками. Цікавою знахідною стала льняна тка-
нина, яка непогано збереглася з першої по-
ловини 10 століття, коли і було здійснене це 
поховання.

Британський музей намагався навіть 
викупити колекцію для своєї експозиції, але 
у 1891 р. Дмитро Самоквасов передав усю 
зібрану колекцію в Імператорський росій-
ський історичний музей, оскільки в той час у 
Чернігові музею ще не існувало. Тож знахід-
ки і по сьогодні зберігаються в Москві.

Чмало його публікацій та наукових 
праць були присвячені археології та історії 
Чернігівщини: «Давні міста Росії» (1873), «Сі-
верські кургани» (1874), «Інструкція для опи-
су городищ, курганів, печер і для здійснення 
розкопок курганів» (1878), «Сіверські курга-
ни та їхнє значення для історії» (1893), «Сі-
верянська земля і сіверяни за городищами 
і могилами» (1908), «Могили Руської землі» 
(1908), «Могильні старожитності Сіверян-
ської Чернігівщини» (1916), «Розкопки сіве-
рянських курганів у Чернігові» (1916).

Помер 5 (18) серпня 1911 року в Мо-
скві, де й похований.

Розпорядженням Чернігівської міської 
ради від 12 лютого 2016 року колишня ву-
лиця й завулок Стахановців (у мікрорайоні 
«Шерстянка») були перейменовані на честь 
Д. Я. Самоквасова.

(За матеріалами збірки «Старий Чернігів» 
(Збірка статей Національного заповідника 

«Чернігів стародавній), публікацій 
співробітника Чернігівського 

туристично-інформаційного центру 
Олександра Бондаря).

Паралелі історії: 363 роки тому московити 
спалили Борзну «за їхню затятість»

Конотопська битва 1659 року. 
Картина Артура Орльонова, 2010

Дмитро Самоквасов
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Батурин — гетьманська столиця

Батуринський край подарував 
світу багато видатних політичних 
постатей, діячів науки, культури, 
мистецтва.

Відомими уродженцями Бату-
ринської землі, імена яких наза-
вжди вписано в сторінки історії, 
були Василь Кирей – громадський 
діяч, патріот, талановитий полко-
водець та досвідчений артилерист; 
Василь Маслов-Стокоз – револю-
ціонер, талановитий поет, публі-
цист, перекладач; Петро Гладкий 
– вчений-філолог, вчитель, гро-
мадський діяч. До цієї когорти не-
обхідно додати й ім’я українського 
видавця, лікаря Антона Білоуса.

Антон Андрійович народився в 
Батурині 17 грудня 1892 р. Де ви-
ріс та отримав освіту цей громад-
ській діяч, на жаль, допоки невідо-
мо. Проте зі спогадів військового 
товариша Василя Проходи дізнає-
мося, що з 1918 року молодий лі-
кар активно бере участь у визволь-
них змаганнях України 1918-1921 
рр.: перебуваючи на посаді поміч-
ника лікаря при 1-му Сірожупанно-
му полку Армії УНР, рятує життя по-
ранених товаришів.

16 травня 1919 р. лікар армії 
УНР потрапляє до польського поло-
ну і разом з іншими «сірожупанни-
ками» спочатку утримується у табо-
рах військовополонених м. Ковеля 
та м. Вадовиця (Польща).

Через нестерпні умови пере-
бування у таборах разом з дру-
гом Василем Проходою Антон Бі-
лоус організовує вдалу втечу. За-
вдяки допомозі товариша Антона 
Пузицького Антон Білоус легалі-
зується, і вже у серпні 1919 року 
поновлюється на військовій служ-
бі УНР. За наказом начальника 
Кам’янецької залоги Антон Андрі-
йович був відправлений до Дуна-
ївців (Хмельниччина) для органі-
зації праці полонених більшови-
ків при місцевій суконній фабриці. 
У грудні 1919 р. Антон Білоус їде 
до містечка Шатава (Хмельниць-
ка область), де служить помічни-
ком лікаря та тимчасово виконую-
чим обов’язки діловода медичної 
канцелярії Армійського польового 

шпиталю ім. М. Омеляновича-Пав-
ленка.

По завершенні збройної бо-
ротьби УНР, лікар був інтернова-
ний радянською владою до містеч-
ка Каліш (Польща). У 1922 р. Ан-
тону Білоусу таки вдається повер-
нутись до України. За допомогою 
друзів Антон Андрійович влашту-
вався на роботу лікарем неподалік 
від Луцька.

З початком Другої світової ві-
йни, не підтримуючи політику біль-
шовицької влади, А. Білоус емігрує 
до Сполучених Штатів Америки. У 
Нью-Йорку разом із однодумцями 
Антон Андрійович створює видав-
ничу спілку. В цьому видавництві 
побачили світ твори багатьох лі-
тературних геніїв – Лесі Українки 
(12 томів), Михайла Коцюбинсько-
го, Івана Франка, словник Григорія 
Голоскевича, перевидання деся-
титомника «Історія України- Руси» 
та «Історія української літератури» 
Михайла Грушевського та багато 
інших.

Антон Білоус був також одним 
із членів фундації Української віль-
ної академії наук у США, продовжу-
вачки діяльності ВУАН у Києві 1920 
– початку 1930-х рр., яка також за 
період з 1950 до 1980 рр. вида-
ла понад 90 книг з історії України 
українською та англійською мова-
ми. За участь у Визвольних змаган-
нях нагороджений Хрестом Симона 
Петлюри.

Відійшов у вічність Антон Андрі-
йович 6 квітня 1955 р., похований у 
Нью-Йорку. Був одружений з Гали-
ною Плужник, удовою репресова-
ного поета Євгена Плужника.

На превеликий жаль, життя ба-
гатьох батуринців минуло й завер-
шилося далеко від Батурина. Але 
своїми справами вони залишили 
помітний слід в історії не лише на-
шої держави. 

Марина ХАРМАК

Автори публікацій – 
науковці Національного 

історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця».

Історикиня Тетяна Таїрова, до-
сліджуючи повсякдення гетьманів 
та козацької старшини, стверджує, 
що їх палаци «потопали в садах». 
Дійсно, у середині ХVІІІ ст. сади, а 
згодом парки стають невід’ємною 
складовою садиби. 

Досліджуючи гетьманську са-
дибу Кирила Розумовського на 
Київській вулиці Батурина, ми 
з’ясували, що вона включала ряд 
споруд – головний будинок, флігелі, 
господарські будівлі. Сьогодні для 
повноцінного розуміння влашту-
вання гетьманської садиби К. Розу-
мовського ми маємо дослідити таку 
його складову, як садово-паркові 
насадження.

Перед нами постає ряд питань: 
ким та коли він був насаджений, які 
саме дерева росли у гетьмансько-
му саду, і чи це був сад у сучасному 
розумінні цього слова, чи все-таки 
садибний парк? Спробуємо зібрати 
та проаналізувати наявну інформа-
цію, яка стосується садово-парко-
вих насаджень у садибі К. Розумов-
ського.

Звернемося до документаль-

них, візуальних джерел та спогадів 
мандрівників, що побували в геть-
манському Батурині. З останніх 
варто згадати Отто фон Гуна, який 
у 1805 р. відвідав Батуринську еко-
номію К. Розумовського та зали-
шив свої враження від побаченого: 
«бачили дерев’яний будинок, в яко-
му проживав покійний фельдмар-
шал. Перед будинком вал, на яко-
му поставлено 10 гармат … з іншої 
сторони будинку – сад з фруктових 
дерев».

Про сад у гетьманській са-
дибі згадує ряд документів. Так 
за джерелом 1765 р. відомо, що 
дерев’яний гетьманський па-
лац мав мурований ґанок з боку 
саду, сам «сад насажен разными 
фруктовыми деревьями, а около 
оного огород». 

У відомості про забудову Бату-
рина станом на 1803 р. згадуєть-
ся «на Киевской улице главный дом 
со службами и к оному два особых 
двора, регулярный сад и огород; 
всего под оным площади: 18889 
кв. сажень (8,6 га)». 

У 1821 р. дерев’яний гетьман-

ський палац розібрали, а ось сад 
проіснував значно довше. Він зга-
дується в описі нерухомого майна 
Андрія Розумовського 1836 р.: «при 
сем же дворе сад с плодовитыми 
деревьями, обнесенный с двух сто-
рон каменною оградою, а с третьей 
и четвертой – дубовым частоко-
лом; в саду небольшая каменная 
ветхая оранжерея».

На планах Батурина 1868 та 
1891 рр. показане садово-паркове 
насадження на місці садиби К. Ро-
зумовського – між вулицями Київ-
ською (сучасна вул. В. Ющенка) та 
Садовою (вул. Грушевського). При 
тому на першому з них зображене 
регулярне розпланування саду із 
поділом ділянки на 9 квадратів.

Для упорядкування та догляду 
за садом потрібні були робітники 
і садівник. З відомостей про опла-
ту праці майстрів, задіяних на бату-
ринському будівництві, відомо, що 
у К. Розумовського в Батурині пра-
цював садівник Дітман, який за чо-
тири місяці роботи в 1752 р. отри-
мав 100 руб. зарплатні, а за вісім 
місяців 1764 р. – 200 руб.

Вирішивши поселитися в Бату-
рині, у 1793 р. гетьман шукав са-
дівника і у листі прохав сина Ан-
дрія вислати до нього такого спе-
ціаліста. Про нагальну потребу у 
фаховому упорядкуванні саду К. 
Розумовського свідчить повтор-
не звернення до Андрія 29 верес-
ня 1794 року – «скажи, есть ли мне 
надежда иметь садовника в Бату-
рине?». Про зацікавленість госпо-
даря у формуванні садово-парко-
вих насаджень свідчить і наявність 
оранжереї.

Окрім відповідних спеціалістів 
та робочих рук, облаштування саду 
потребувало і робочого інвента-
рю. Так за документом 1765 р. зга-
дуюся «садовых ручных грачей 4; 

ножницы садовые 1; пилка садо-
вая 1; кос, которыми в саду косить 
2; вожов садовых 17».

З наведеної інформації ми мо-
жемо дійти висновку, що складо-
вою садиби гетьмана Кирила Ро-
зумовського на вул. Київській 
в Батурині були садовопаркові 
насадження. 

Безперечно, Кирило Розумов-
ський, слідуючи тогочасним тради-
ціям у побуті та архітектурі, обла-
штував свою садибу як палацово-
парковий ансамбль. Окрім виро-
щування садовини, гетьманський 
сад був місцем відпочинку, прийо-
му гостей.

Юлія ФУРСОВА

У вересні 1943 р. терито-
рія Батуринського району була 
звільнена від нацистських оку-
пантів. У районі відновлюється 
сталінізм з притаманним для цієї 
системи державного управління 
застосуванням терору та репре-
сій. Верховна влада використо-
вувала село як донора для відбу-
дови промисловості. На плечі се-
лян ліг тягар хлібозаготівельних 
планів, натуральних та грошових 
податків, примусової державної 
позики. 

Переважна більшість насе-
лення Батуринського району 
була зайнята у сільському гос-
подарстві. Незважаючи на хро-
нічні проблеми колгоспів, ра-
дянське керівництво відновлює 
їх діяльність. У 1946 р. у райо-
ні діяло 47 колективних госпо-
дарств. Оскільки основним мето-
дом управління за умов планової 
економіки було «голе адміністру-
вання», то тиск місцевих пар-
тійно-радянських керівників на 
сільське населення набув жах-
ливих форм.

До Чернігівської обласної 
прокуратури в 1945–1946 рр. 
надходили численні скарги вій-
ськовослужбовців, інвалідів ві-
йни, колгоспників та одноосіб-
ників Батуринського району на 
незаконні каральні заходи ни-
зового партійно-радянського 
керівництва. Навесні та влітку 
1946 р. у Батурині представники 
обласного та центрального комі-
тету КП(б)У перевіряли обґрунто-
ваність цих дій. Інспекції вияви-
ли, що у 1945 р. до райуповнова-
женого Міністерства заготівель 
надійшло 1329 скарг від жителів 
району, у 1946 р. – 1122 скарги, 
в райвиконком за 6 місяців 1946 
р. надійшло 406 скарг, в райпро-
куратуру – більше 500, а в рай-
ком КП(б)У за цей період – лише 
35, що свідчить про недовіру лю-
дей до партійних органів.

У ході перевірок, влаштова-
них обласним і центральним ко-
мітетами компартії України, було 
виявлено масові порушення 

«соцзаконності». Серед них мож-
на виділити незаконні обшуки та 
вилучення майна у колгоспників 
та одноосібників. За вказівкою 
райкому КП(б)У та райвиконкому 
в грудні 1945 р. були організо-
вані бригади в складі голів сіль-
рад і сільського активу для вилу-
чення хліба у осіб, які здійснюва-
ли самозахоплення землі з кол-
госпних масивів та відмовлялися 
добровільно здавати зерно, ви-
рощене на цих ділянках. Напри-
клад, у селі Обмачів такими бри-
гадами було проведено близько 
70 вилучень. Окрім зерна з гос-
подарств селян вилучалися й 
інші речі. Так, у 75-річного М. Л. 
Брагінця (в документі ініціали не 
розшифровано), три сини якого 
загинули на фронтах Другої сві-
тової війни, комісія у складі го-
лови сільської ради та голови 
колгоспу зламала замок у сараї 
і забрала звідти два вози дров, 
драбину, бочку, ланцюг і замок. 
Вилучене поділили: ланцюг і за-
мок віддали колгоспу, а решту 
залишили у сільській раді. У кол-
госпника села Кербутівки П. И. 
Никитенко (так зазначено в ро-
сійськомовному документі), який 
виховував трьох дітей-сиріт, було 
вилучено 8 пудів хліба під приво-
дом того, що він без відома голо-
ви сільської ради продав сиріт-
ську корову. 

Іноді вилучення нагадува-
ли звичайнісінькі пограбуван-
ня, оскільки відбувалися у тем-
ний час доби. Так у Рудка, жите-
ля цього ж села, вночі було вилу-
чено близько 10 кг сала, калоші, 
набір матеріалу на чоботи.

Широко застосовувався та-
кий засіб покарання, як виклю-
чення з колгоспу. Це означа-
ло втрату хоча б найменшої під-
тримки та збільшення податків. 
Багато виключень з колгоспів 
району було проведено 21 квітня 
1946 р. за невихід селян на ро-
боту на Великдень. Виключення 
супроводжувалися переорюван-
ням посівів на присадибних ді-
лянках колгоспників. У колгоспі 

ім. Шевченка у Батурині за ви-
могою голови сільради Кардаша 
та уповноваженого райкому пар-
тії Котляра з колгоспу виключи-
ли Ганну Рибак разом з чолові-
ком та сином. До того ж переора-
ли присадибну ділянку цієї роди-
ни, де було посіяно 0.06 га жита, 
картоплі та інших овочів. Підста-
вою для таких дій була відмова 
Ганни Рибак привести в колгосп 
свою корову, що була звільнена 
від роботи за віком і через три 
дні мала отелитись.

Зафіксовані незаконні аре-
шти та побиття селян. Особливу 
увагу привертають ці порушення 
у селі Атюша. Там за ініціативою 
голови сільської ради Савченка 
та голови колгоспу «Нове життя» 
Карацюби були заарештовані 
на три дні колгоспниці О. Писан-
ка, М. Писанка, Е. Речкова (іні-
ціали російською мовою). Тричі 
їх водили під вартою в Батурин 
і назад за відмову від контрак-
тації телят. Колгоспницю Варва-
ру Ігнатенко піддали арешту на 
7 діб за відмову їхати на роботу 
на Шосткинську торфорозроб-
ку. Зневажливе ставлення до 
людської гідності було власти-
вим усім представникам влади. 
Під час незаконного вилучен-
ня зерна голова колгоспу побив 
колгоспницю Лях на очах у одно-
сельців. За спробу оскаржити 
його незаконні дії в ЦК КП(б)У та 
прокуратурі батуринський рай-
відділ НКДБ намагався відкрити 
на цю жінку кримінальну справу.

Отже, у перші повоєнні роки 
на території Батуринського ра-
йону партійно-радянська влада 
масово застосовувала насиль-
ницькі заходи щодо сільського 
населення. Причиною цього була 
державна політика викачування 
ресурсів з села. Ці каральні за-
ходи скалічили долі сотень лю-
дей і в подальшому стали одним 
з факторів, що викликали масо-
вий голод 1946 – 1947 рр.

Зоя СНІЖОК

Паркова складова садиби Кирила Розумовського

Утиски селянства 
у повоєнні роки

Видатний батуринець 
Антон Білоус

Садиба гетьмана К. Розумовського у Яготині. Картина Євграфа Лазарєва. 1807 р.
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Технічне поповнення для 
рятувальників

Технічна база Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській 
області стала ще потужнішою та укомплектованішою.

На допомогу прийшли іноземні партнери. Зокрема 
Міжнародна Асоціація Підтримки України/CF IASU.

Так, на три одиниці побільшало пожежних автомобі-
лів. Спецтранспорт обладнаний всім необхідним для ро-
боти на різних локаціях. Також рятувальники отримали 
48 комплектів рацій.

– Це наступна частина міжнародної підтримки, що 
вже дозволила сформувати потужну базу для наших 
рятувальників. Адже бойові дії показали, як і наскіль-
ки часто може використовуватися спеціальна техніка, 
– зазначив начальник Чернігівської обласної військо-
вої адміністрації В’ячеслав Чаус і подякував фахівцям 
ДСНС за професійність і відданість справі.

Загалом до області надійшла сотня комплектів ра-
цій. Решту розподілили за потребою.

Промислові потужності Чернігівщини зазнали 
значних пошкоджень під час бойових дій. Суттєво 
постраждали кілька великих машинобудівних під-
приємств у обласному центрі. 22 травня з масш-
табами руйнувань та перспективами відновлення 
їхньої роботи ознайомився тут начальник облас-
ної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Обсяги руйнувань значні. Під час бойових дій 
працівники нарахували понад 200 влучань по те-
риторії підприємств. Деякі цехи пошкоджені на 
50%, деякі зруйновані дощенту. Разом з виробни-
чими приміщеннями постраждало і цінне облад-
нання, зокрема високоточне, яке не підлягає від-
новленню.

Попри всі пошкодження, тут готові відбудову-
вати виробництво, хоча для цього потрібні значні 

інвестиції, матеріали та інструменти. Зараз три-
ває відновлення інженерних комунікацій, зокре-
ма електропостачання.

В’ячеслав Чаус обговорив з керівниками під-

приємств їхні ключові потреби. Суттєва проблема 
– брак фінансових ресурсів. Один з напрямів діяль-
ності – виробництво шкільних автобусів. І досі дея-
кі громади не розрахувалися за відвантажені ще до 
24 лютого машини. Тож ОВА сприятиме у відновлен-
ні розрахунків за поставлену продукцію. А також по-
рушить перед Урядом питання розблокування каз-
начейських рахунків для розрахунків з тими підпри-
ємствами, що відновлюватимуть свою діяльність.

Ще один напрям – допомога з пошуком міжна-
родних донорів та профільних галузевих асоціацій 
для надання технічної підтримки.

ОВА також долучиться до пошуку шляхів вирі-
шення логістичних проблем з контейнерними пе-
ревезеннями, які наразі завдають підприємствам 
значних витрат.

Як відновити зруйновані підприємства?

Зібрано фотосвідчення 
агресії 

Під час експедицій у Київську та Чернігівську об-
ласті після звільнення цих регіонів від загарбників, 
музейники зібрали близько трьох тисяч фотосвід-
чень російської агресії. Про це міністр культури та 
інформаційної політики Олександр Ткаченко повідо-
мив з нагоди відкриття в Стокгольмі фотовиставки 
«ВІЙНА: фотодокументація з північних околиць Киє-
ва у період з 5 до 16 квітня 2022 року».

«Перед нами сьогодні стоїть важлива місія: до-
кументування війни. Міністерство працює в на-
прямку захисту культурної спадщини, збору й збе-
реження інформації», заявив він.

Очільник МКІП наголосив, що вже в перші дні піс-
ля вигнання ворога з Київської та Чернігівської облас-
тей (5 – 16 квітня) музейники вирушили в експедиції 
на території, звільнені воїнами Збройних сил України.

За його словами, ці промовисті матеріальні 
свідчення російської агресії поповнили фондову 
колекцію Музею війни. «У результаті було створено 
близько 3000 вражаючих кадрів. 36 із них втілили-
ся у фотовиставку, яка зараз представлена у Сток-
гольмі», наголосив Ткаченко.

На виробництвах – 
людські жертви

Внаслідок бойових дій на підприємствах облас-
ті, на жаль, не обійшлося без людських жертв: 7 пра-
цівників загинули, 24 зазнали травм, поранень.

Усі працівники, постраждалі під час роботи вна-
слідок бойових дій, забезпечуються Фондом соці-
ального страхування України страховими виплата-
ми і медико-соціальними послугами.

Потерпілі зі стійкою втратою працездатності 
упродовж усього життя або до повного відновлення 
здоров’я, крім одноразових допомог, також забез-
печуються Фондом щомісячними страховими ви-
платами, які у повному обсязі компенсують їм втра-
чений заробіток відповідно до ступеня втрати пра-
цездатності. Також одноразові грошові допомоги і 
щомісячні страхові виплати призначаються для чле-
нів сімей загиблих працівників.

До відомостей про кількість постраждалих не 
включені військовослужбовці, представники інших 
силових структур, які теж могли постраждати на під-
приємствах.

Відновлено маршрути 
всіх електричок між 

Черніговом і Ніжином
Вже кілька тижнів ці найбільші міста області 

з̀ єднує приміське залізничне сполучення. Це тим більш 
важливо, що під Черніговом зруйновано бомбардуван-
ням основний автомобільний міст, а рух до пішохідного 
мосту, до якого спершу ходив автотранспорт, тимчасо-
во було припинено через великий розлив Десни.

До бойових дія між цими двома містами ходили 
щодня по 5 електричок у обидва боки. Але у квітні-
травні – лише по дві: по одній вранці на Ніжин і Чер-
нігів, по одній вечором. Тепер, з 30 травня додалося 
ще три маршрути. 

Ось новий розклад руху (час відправлення і при-
буття):. 

З Чернігова до Ніжина:
6.20 – 7.57; 8.20 – 9.53; 13.25 – 15.03; 17.20 – 

18.55; 20.48 – 22.20.
З Ніжина до Чернігова: 
5.28 – 7.20; 8.08 –10.06; 12.10 – 13.48; 17.25 – 

19.07; 20.22 – 22.12. 
Також встановлено додаткові маршрути між Ні-

жином і Конотопом (через Бахмач). Відправлення з 
Ніжина: 5.26; 12.23; 15.40. Відправлення з Коното-
па: 7.12; 9.55; 18.02.

Також курсують комфортні швидкісні поїзди між 
Черніговом і Києвом. Відправлення з Чернігова: 
7.23 (щодня); 13.00 (крім вівторка).

Так, в одному з населених пунктів 
Менської територіальної громади вилуче-
но майже 300 прихованих російських боє-
припасів. Серед них – реактивні снаряди 
до систем залпового вогню «Град», пострі-
ли до гранатомету, підривники до артиле-
рійського озброєння, динамічний захист 
до танків.

На території дитячого санаторію вияв-
лено схованку з боєприпасами до само-
хідної артилерійської техніки.

У лісосмузі поблизу одного з селищ 

Чернігівського району знайдено 20 ящи-
ків із зарядами до ручних протитанкових 
гранатометів.

Також встановлено місцезнаходжен-
ня схрону зі зброєю та боєприпасами 
учасників ворожої ДРГ – в гаражі автомо-
більного кооперативу в одному з міст ре-
гіону.

Під час огляду зі схованки вилучено: 
два реактивні піхотні вогнемети, 12 гра-
нат Ф-1 та понад 2 тис. набоїв до вогне-
пальної зброї.

Всі виявлені засоби ураження пере-
дані до підрозділів ЗСУ.

Сонячні панелі від 
провідного світового 
виробника SunPower

Енергосистема Чернігівщина зазна-
ла значних руйнувань через бойові дії. Су-
часною та ефективною альтернативою ре-
зервного живлення у випадку раптового 
знеструмлення може стати сонячна енер-
гетика.

В область надійшли зразки сонячних 
панелей, які компанія SunPower готова 
надати нашому регіону. Цей американ-
ський виробник є лідером у сфері гло-
бальних сонячних інновацій. У порівнян-
ні з аналогами сонячні панелі SunPower 
забезпечують більше енергії та надій-
ності.

Сонячні панелі у кількості 90 комплек-
тів планують передати для потреб фахів-
ців ДСНС та тих громад, де існують про-
блеми із енергопостачанням.

СБУ виявила мережу 
бойових схронів, 

облаштованих окупантами 1 червня запрацювали перші два тролейбусні маршру-
ти, що стало можливим завдяки відновленню близько трьох 
кілометрів контактної мережі власними силами комуналь-
ного підприємства «Чернігівське тролейбусне управління».

Рішення про затвердження маршрутів прийнято на 
позачерговому засіданні виконкому міськради 30 травня. 

Електротранспорт зупинився у місті 24 лютого. За час 
активних бойових дій, обстрілів та бомбардувань Черніго-
ва російськими окупантами зі 110 км контактної мережі 
пошкоджено більше 45 км, через що тролейбуси не мо-
жуть вільно курсувати містом. Їх роботу відновлюватимуть 
поступово, ремонтуючи мережу. 

1 червня запрацювали тролейбусні маршрути: 
7 А: «Міська лікарня № 2 – Залізничний вокзал» (через 

вул. 1-го Травня); 
11 Т: «вул. Незалежності – ЦУМ» (через вул. Шевченка, 

Київську, Кирпоноса).
Тролейбуси 11Т будуть рухатися по старому маршруту 

№11. Вони доїжджатимуть до Політеху, повертатимуть на-
право, на вулицю Шевченка, і далі по старій схемі маршру-
ту № 9, який розвертався біля Мегацентру. Є тільки така 
технічна можливість. 

Підтримали на виконкомі і збільшення кількості авто-
бусних маршрутів. Ось маршрути. 

21: Олександрівка – Автозавод (через вул. Олексан-
дра Молодчого); 

21 а: Олександрівка – Автозавод (через вул. Кирпоноса); 
22: Хімволокно – Автозавод; 
23: вул. Незалежності – вул. Пухова; 
24: Залізничний вокзал – вул. Захисників України (че-

рез вул. Всіхсвятську); 
24 а: Залізничний вокзал – вул. Захисників України 

(через вул. Пухова); 
25: вул. Єськова – Готель «Україна» (через вул. Глібова); 
26: вул. Ціолковського – Річковий порт (через вул. Лю-

бецьку); 
27: вул. Ціолковського – Міська лікарня № 2 (через 

вул. Текстильників); 
28: Залізничний вокзал – Яцево (через просп. Миру).
Внесено зміни в маршрут 23. Він буде їхати з вул. Не-

залежності по вул. Любецькій через Київську на Пухова, а 
з Бобровиці запущено новий маршрут: «Вокзал – Яцево».

Щодня виїжджатимуть на маршрути 60 автобусів і 20 
тролейбусів. Всі машини великого і середнього класу. 

Ціна проїзду в електротранспорті – 6/8 гривень, в ав-
тобусах – 12. 

– Це тимчасові маршрути, за наявності додаткових 
можливостей будемо змінювати маршрути і збільшувати 
кількість одиниць в мережі. На сьогодні ми робимо те, що 
можемо. У нас трошки покращиться ситуація із відновлен-
ням контактної мережі, додасться тролейбусів. Тролейбу-
си є, треба тільки відновити контактну мережу. Це також 
пов'язано із термінами виконання і проєктів, і будівельних 
робіт. Я сподіваюсь, що за літо ми збільшимо транспортну 
мережу, – зазначив під час засідання Чернігівський місь-
кий голова Владислав Атрошенко.

Прес-служба Чернігівської міської ради

У Чернігові пішли тролейбуси, 
додано нові автобусні маршрути 

Ваучер 
на навчання 

для громадян 
старше 45 років 

Державна служба зайнятос-
ті пропонує громадянам старше 45 
років отримати ваучер на навчан-
ня. Це документ, що дає право без-
коштовно пройти навчання та під-
вищити свій професійний рівень за 
однією з 70 професій та спеціаль-
ностей із затвердженого Переліку, 
ознайомитися з яким можна на сай-
ті Державної служби зайнятості.

Ваучер надається громадянам 
віком старше 45 років, які не за-
реєстровані в центрах зайнятості 
як безробітні, які мають професій-
но-технічну або вищу освіту, стра-
ховий стаж не менше 15 років. За 
окремих умов ваучер можуть отри-
мати внутрішньо переміщені особи, 
звільнені з військової служби, учас-
ники АТО.

Консультацію щодо отриман-
ня ваучера на навчання ви можете 
отримати в будь-якому центрі зайня-
тості, зручному для вашого відвіду-
вання; в обласному центрі зайнятос-
ті за телефоном (0462) 77-90-31. 

Викрили підпільний 
гральний заклад
Завдяки небайдужості грома-

дян, співробітники Прилуцького ра-
йонного відділу поліції спільно з 
працівниками Управління стратегіч-
них розслідувань припинили діяль-
ність незаконного грального закла-
ду та вилучили комп’ютерну техніку.

Виїздом на місце події правоо-
хоронці виявили підпільний граль-
ний заклад, який працював всупе-
реч закону. З приміщення поліцей-
ські вилучили 12 системних блоків з 
моніторами, клавіатурою та оптич-
ними мишками, роутери, сервер, а 
також грошові кошти та чорнові за-
писи з паролями і логінами для вхо-
ду у віртуальне казино.

Все ігрове обладнання поліцей-
ські направили на експертизу.

Поліцією під процесуальним ке-
рівництвом Прилуцької окружної 
прокуратури розпочато криміналь-
не провадження за частиною 1 стат-
ті 203-2 (Організація або проведення 
азартних ігор без ліцензії на прова-
дження відповідного виду діяльності) 
Кримінального кодексу Украї ни.

Роботи вистачає: 
які професії 

найбільше затребувані 
На сьогодні у базі даних Черні-

гівської обласної служби зайнятості 
налічується 337 вакансій. Найбіль-
шим попитом користуються робіт-
ники сільського господарства, пе-
реробної промисловості, охорони 
здоров’я, оптової та роздрібної тор-
гівлі.

Насамперед роботодавці об-
ласті потребують робітників з об-
слуговування, експлуатації устатку-
вання та машин, кваліфікованих ро-
бітників з інструментом, працівни-
ків сфери торгівлі та послуг, а саме: 
водіїв, трактористів, токарів, маши-
ністів екскаватора, електромонте-
рів, слюсарів, підсобних робітни-
ків, вантажників, продавців тощо. 
Затребувані також швачки, кухарі, 
охоронники, соціальні працівники. 
Є і вакансії провізора, спеціаліста 
державної служби, вчителя, вихова-
теля, інспектора, інженера, лікаря, 
керівника музичного, економіста, 
практичного психолога.

Найбільша база легальної ро-
боти тут https://chg.dcz.gov.ua/
userSearch/vacancy.

Телеграм канал актуальних ва-
кансій «Робота зараз: Державна 
служба зайнятості» https://t.me/
worknowdcz.
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Знешкоджено десятки тисяч 
вибухонебезпечних предметів

З початку вторгнення російських військ піротехнічними 
підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій станом 
на 30 травня на території Чернігівщини було здійснено 1660 
виїздів на повідомлення щодо виявлення вибухонебезпеч-
них предметів населенням та на проведення обстеження те-
риторій населених пунктів.

Виявлено та вилучено (знешкоджено) 25160 вибухоне-
безпечних предметів, обстежено майже 2 тис. гектарів те-
риторії Чернігівського та Ніжинського районів, 122 об’єкти 
інфраструктури та життєзабезпечення, 22 км ліній електро-
передач, 146 км автодоріг та більше 7,5 км ліній газопрово-
дів.

На Чернігівщині діють 3 піротехнічні розрахунки Голов-
ного управління ДСНС України у Чернігівській області та 6 
розрахунків з Вінницької, Волинської, Кіровоградської, Лу-
ганської, Полтавської та Хмельницької областей.

Міжнародний медичний корпус 
допоможе відновити медзаклади 

Наприкінці травня медичні заклади області отримали 
від Міжнародного медичного корпусу шість автомобілів та 
«швидку». Наступний етап співпраці – відновлення медичних 
закладів, що зазнали руйнувань під час бойових дій. Зокре-
ма обласної психоневрологічної лікарні, Чернігівської райлі-
карні, амбулаторії сімейної медицини в Киїнці та міської лі-
карні Чернігова № 2. Також іноземні партнери допоможуть 
з облаштуванням тимчасової будівлі для пацієнтів протиту-
беркульозного диспансеру на час реконструкції основного 
корпусу.

Попередньо група закордонних експертів визначила 
характер пошкоджень згаданих об’єктів. Після визначення 
обсягів робіт по кожному з них обласна військова адміні-
страція та Міжнародний медичний корпус підпишуть мемо-
рандум щодо забезпечення реалізації проєктів. Приміром, 
у чернігівській міській лікарні № 2 ремонтуватимуть вікна, 
двері та покрівлю у приймальному відділенні.

На цьому співпраця з Міжнародним медичним корпусом 
не закінчиться. Будуть більш довгострокові проєкти, в тому 
числі й повне відновлення Обласного медичного центру со-
ціально значущих та небезпечних хвороб.

Волонтери із Рівненщини 
відновили зруйновані будівлі 

30 зруйнованих будівель у селах Нова Басань та Новий 
Биків на Чернігівщині відремонтували волонтери-будівель-
ники із Рокитнівської, Березівської та Вирівської громад 
Сарненського району Рівненської області. Упродовж шести 
днів бригада із 75 людей розбирала завали та ремонтувала 
зруйновані будівлі. Один із цих будинків – це двоповерхівка 
на 16 квартир. 

Кілька тижнів тому Чернігівська і Рівненська обласні 
військові адміністрації уклали угоду про співпрацю двох об-
ластей. Рівненщина надає Чернігівщині, гуманітарну допо-
могу, сприяє відновленню нашої області. 

Волонтерський проєкт БКУМ 
діє в Чернігові вже 7-й рік. Остан-
ні три з лишком роки – на базі 
Центральної міської бібліотеки 
ім. М. Коцюбинського. Відтоді, як 
засновниця і незмінна керівни-
ця курсів, кандидатка філологіч-
них наук Людмила Зіневич ста-
ла директоркою бібліотеки і за-
галом Центральної бібліотечної 
системи міста. Коли після пере-
бування на початку війни в міс-
ті згодом пані Людмила змогла 
виїхати до Німеччини, то працю-
вала як волонтерка для надання 
гуманітарної допомоги Україні, 
в тому числі Чернігову. Там же, у 

столиці Баварії Мюн-
хені, Людмила Зіне-
вич відновила і ді-
яльність БКУМ. Кур-
си теж сприяли пошу-
ку коштів, спонсорів 
для гуманітарної до-
помоги Україні. 

Формат курсів 
був такий, як і вдома: 
лекційно-практичні 
заняття, зустрічі з ці-
кавими людьми. Ау-
диторія з усієї Укра-
їни: Харків, Дніпро, 
Миколаїв, Херсон, 
Умань, Біла Церква, 

є і громадяни Німеччини 
українського походжен-
ня. Прихисток для за-
нять надала «українська 
домівка» - Храм Покро-
ви Пресвятої Богороди-
ці Української греко-ка-
толицької церкви. Пер-
ша зустріч була із пані 
Марією Бочан, членки-
нею «Пласту», активіст-
кою української діаспо-
ри. Вона цікаво розпо-
віла про свою родину. 

А потім відбулася 
зустріч з сестрою пані 
Марії. Це Ольга Захар-

ків, редакторка емігрантської 
газети Організації Українських 
Націоналістів «Шлях перемоги», 
теж членкиня «Пласту», берегиня 
української культури на емігра-
ції. Наприкінці 1950-х пані Ольга 
працювала у Мюнхені в централі 
ОУН, в газеті. По роботі особис-
то знала очільника ОУН Степана 
Бандеру, багатьох інших україн-
ських діячів діаспори. Як відомо, 
Бандеру вбив радянський агент 
15 жовтня 1959 року. В Мюнхені 
керівник ОУН був і похований. 

Ольга Захарків розповіла на 
зустрічі про Степана Бандеру, про 
свою роботу в ОУН. 

Чернігівські «Безкоштовні курси української мови» – в Німеччині

Ольга Захарків і Марія Бочан (злі-
ва направо) на мітингу в Мюнхені 

на підтримку України

А минулої п`ятниці відбулася 
чергова цікава зустріч. Гостею 
стала ще одна активістка укра-
їнської діаспори, відома май-
стриня української вишивки 
Надія Галабурда (на фото). 

Сесія 
Чернігівської 
міської ради

31 травня, відбулося позачер-
гове засідання 17-ої сесії Чернігів-
ської міської ради 8-го скликання, 
перше засідання ради з початку бо-
йових дій. Участь у ньому взяли 28 
депутатів та чернігівський міський 
голова Владислав Атрошенко.

Засідання розпочалося з хви-
лини мовчання. Присутні вшанува-
ли пам’ять воїнів, які загинули, за-
хищаючи територіальну цілісність 
та незалежність України, а також 
пам'ять загиблих мирних громадян.

Міський голова Владислав 
Атрошенко під час сесії висловив 
слова підтримки директорці школи 
№ 21 Інні Левченко та колезі по де-
путатському корпусу, яка постраж-
дала під час бомбардування міс-
та російською авіацієюі перебуває 
на реабілітації. Тоді були зруйнова-
ні відразу дві школи на Подусівці – 
18 та 21.

Чернігівським волонтерам – 
державні відзнаки. Клопотання про 
це висловила сесія міської ради. 
Вона затвердила список волонте-
рів, які допомагали чернігівцям і 
місту під час активних бойових дій 
і продовжують робити це сьогодні. 
Чернігівська міська рада пропонує 
нагородити державними нагоро-
дами 40 волонтерів, зокрема, двох 
посмертно. 

–Дуже серйозну роль і дуже 
жертовний внесок у нашу майбут-
ню перемогу щодня роблять волон-
тери. Деякі загинули, намагаючись 
допомогти чернігівцям та й усім 
українцям. Їхня робота дійсно за-
слуговує державної відзнаки, – за-
значив на сесії міський голова Вла-
дислав Атрошенко.

Представлений перелік кан-
дидатур складений за пропозиція-
ми волонтерської спільноти. Якщо 
будуть додаткові пропозиції, вони 
обов’язково будуть враховані.

З початку воєнних дій, з 24 лю-
того 2022 року, волонтери Черніго-
ва постачали бронежилети, амуні-
цію, взуття, спальники, квадрокоп-
тери, тепловізори, сонячні панелі, 
генератори, дороговартісне медич-
не обладнання та ліки, у тому числі 
придбані і власним коштом.

Волонтерську допомогу отри-
мали 1-ша танкова бригада, 58-ма 
бригада, 105-й прикордонний загін, 
ОК «ПІВНІЧ», Територіальна оборо-
на, військово-інженерний баталь-
йон, військова частина «Десна», 
16-й Чернігівський батальйон, які 
захищали наше місто від російської 
агресії.

Щодня здійснювалась доставка 
продуктових наборів, засобів гігіє-
ни, першочергових лікарських за-
собів, питної води, гарячого харчу-
вання військовим і цивільним чер-
нігівцям. Зокрема, сім’ям з дітьми, 
маломобільним категоріям грома-
дян, людям похилого віку.

31 травня сесія Чернігівської 
міської ради, крім інших рішень, ухва-
лила розірвати партнерські стосун-
ки з Гомелем, тобто видалити цей об-
ласний центр Білорусі з числа міст-
побратимів Чернігова. Рішення мо-
тивували тим, що Білорусь фактично 
бере участь у війні Росії проти Укра-
їни. Депутати побажали братньому 
білоруському народові перемін у на-
прямі демократизації країни, віднов-
лення справжньої незалежності, і тоді 
дружні стосунки будуть поновлені. 

Натомість депутати проголосу-
вали за встановлення дружніх, по-

братимських стосунків з польським 
містом Жешув. Це центр Підкарпат-
ського воєводства, прикордонного з 
Україною, з Львівською областю, пів-
денно-східні землі Польщі зі значною 
часткою українського населення. Зо-
крема, в цьому воєводстві знахо-
диться старовинне місто Перемишль, 
біля самого кордону двох країн, тут 
чимала українська громада. 

Нині, в час війни, Підкарпатське 
воєводство, як і загалом Польща, 
прийняло багато біженців з України, 
надало їм всіляку підтримку. Не ви-
падково президент України Володи-

мир Зеленський, встановивши сво-
їм указом звання «Місто-рятівник», 
першим присвоїв його Жешову. 

Виступаючи на сесії, міський го-
лова Чернігова Владислав Атрошен-
ко повідомив, що 29 травня побував 
у Жешові, мав зустріч з президен-
том міста Конрадом Фійолеком і до-
мовся про такі дружні зв̀ язки наших 
двох міст. 

Під час сесії і голосування цьо-
го питання Конрад Фійолек був на 
відеозв̀ язку з сесією і так звернув-
ся до депутатів: 

— Ми б хотіли допомогти вам в 

якій тільки можемо формі і укласти 
партнерський договір. Під час нашої 
розмови з вашим міським головою 
ми були під враженням від того, як 
відважно місто Чернігів вибило оку-
панта. Фотографії і відео, які нам по-
казував він, з однієї сторони шоку-
вали, а з іншої – ми під враженням 
від відваги, яке показало місто. Ми 
хотіли подякувати вам за героїчну 
боротьбу, тому що ми знаємо, що ця 
боротьба йде і за нас. Тому ми і хоче-
мо налагодити співпрацю, аби й на-
далі допомагати вам, в тому числі і з 
відбудовою вашого міста. 

Владислав Атрошенко – 
про результати поїздки на Всесвітній 

економічний форум у Давос
– Найважливіше завдання – якомога 

швидше показати тренд відновлення міста, 
не чекаючи закінчення активних бойових 
дій, для того, щоб люди це бачили і бачили 
майбутнє в Чернігові. 

З таких слів розпочав свою зустріч із 
журналістами Чернігівський міський голо-
ва Владислав Атрошенко 31 травня. Під 
час прес-конференції очільник міста розпо-
вів про результати своє поїздки в Давос на 
Всесвітній економічний форум.

– Ми фінансуємо на одну третину влас-
ними надходженнями всі державні видат-
ки, решта дофінансується за рахунок між-
народних кредитів. На сьогодні стан справ 
із державним бюджетом вкрай важкий. Я 
це чітко розумію, навіть виходячи з остан-
ньої поїздки президента до Харкова, де він 
у своїй промові наголосив на необхіднос-
ті міським головам активніше шукати між-
народні кошти, залучати їх під державні га-
рантії і спільно, і державними зусиллями, і 
зусиллями керівників органів місцевого са-
моврядування, на ці залучені кошти віднов-
лювати і громади, і Україну. І саме з цією ме-
тою я виїхав на економічний форум. 

Економічний форум у Давосі. Важлива 
подія політичного та бізнесового світу. Про-
тягом тижня у швейцарському Давосі зби-
рається близько 2 500 впливових осіб – від 
президентів країн і очільників міжнародних 
організацій до великих бізнесменів, інвес-
торів. Діють і десятки різноматних майдан-
чиків у межах форуму, як офіційні, так і не-
формальні. 

У ч а с н и -
ком цього-
річного фо-
руму став і 
В л а д и с л а в 
Атрошенко. 
Він викорис-
товує кожну 
можливість, 
аби встано-
вити потріб-
ні контакти 

та залучити кошти для відбудови Чернігова. 
Так, візит міського голови у Давос приніс 

Чернігову 500 тисяч доларів як підтримку від 
уряду Тайваню. Ці кошти планують спрямува-
ти на пріоритетні для міста питання, що до-
зволить вчасно розпочати опалювальний се-
зон і навчальний рік для школярів. 

Міському голові вдалося поспілкувати-
ся з політиками та бізнесменами щодо за-
лучення інвестицій, а також вирішення кон-
кретних питань, зокрема стосовно ТЕЦ та 
будівництва сміттєпереробного заводу. На-
приклад, діалог на цю тему у Владислава 
Атрошенка відбувся з міністром енергетики 
та цифрового розвитку Кабінету Міністрів 
Швеції. 

– Це буде надзвичайно корисно для 
міста – повернення генеруючих компа-
ній до управління містом з подальшим їх 
об'єднанням, там де це можна зробити. 
Роздавачем тепла буде ТЕЦ, а залишки за-
лишаться на міських котельнях ОТКЕ і з бу-
дівництвом біля ТЕЦ сміттєпереробного за-
воду, – пояснює Владислав Атрошенко. – Я 
обрав Швецію, тому що там питання сміттє-
переробки чи не найрозвинутіше. 

Робочі контакти під час форуму очіль-
нику Чернігова вдалося встановити з вико-
навчою директоркою Українського дому в 
Давосі Алексою Чопівською, президентом 
Українсько-Швейцарської асоціації Дми-
тром Сіденком, з ним же і підписаний Ме-
морандум про співпрацю щодо можливості 
пошуку міста-партнера у Швейцарії, з Над-
звичайним та Повноважним послом Украї-
ни в Швейцарії Артемом Рибченком, Пре-
зидентом Світового Конгресу Українців 
Павлом Ґродом, засновницею і головною 
виконавчою директоркою Horizon Capital 
Оленою Кошарною, президенткою та голов-
ною виконавчою директоркою Western NIS 
Enterprise Fund Ярославою Джонсон. Такі 
особисті контакти дуже корисні, зазначив 
міський голова. 

Дружні стосунки з польськими міста-
ми. Також міський голова під час поїздки 
здійснив візит у Польшу для налагодження 
контактів та встановлення дружніх стосун-
ків з містами Познань та Жешув. З остан-
нім Чернігів підпише договір про співпрацю. 
Стосовно договору з Познанню, то обгово-
рення цього питання продовжується. 

– Ми не маємо на меті просити якусь 
конкретну допомогу з бюджету, хоча ми не 
відмовимось, якщо нам будуть її давати. Але 
найголовніше, щоб все таки ці муніципалі-
тети були провідниками Чернігова в країни 
Європи. 

Допомога від Меммінгена. Німецьке 
місто-побратим Чернігова Меммінген зі-
брало для нашого міста допомогу у розмірі 
152 тис євро. 

Прес-служба Чернігівської міської ради

Чернігів розірвав побратимство з Гомелем і підпише угоду з польським Жешувом

«Якомога швидше показати тренд 
відновлення міста»
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Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація Суспільної 
служби Світового конгресу українців
Види послуг: соціальний патронаж, видавни-

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

Газета виходить за сприяння Товариства Україн-
ської Мови (США) і Міжнародної Фундації імені Івана 
Багряного (голова ТУМ і Фундації – професор Віра 
Боднарук, скарбник Фундації – Олексій Коновал). 

Корисні порадиКорисні поради
Якщо взуття промокло, набийте його зім'ятими га-

зетами. Папір вбере в себе вологу. Періодично міняйте га-
зети на нові.

Щоб гудзики не відривалися під час прання, за-
стебніть і виверніть річ навиворіт. Потім можна відправ-
ляти одяг у пральну машину.

Вивести свіжу пляму з одягу можна, якщо відразу ж 
посипати пляму харчовою содою або крейдою. Ці дві речо-
вини добре вбирають жир.

Бібліотеки Чернігова 
запрошують

19 травня Центральна бібліотечна система Чернігів-
ської міської ради відновила обслуговування читачів. 

Графік обслуговування :
Центральна бібліотека ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпо-

носа, 22 ), Бібліотека для дітей ім. О. Довженка (в цьому ж бу-
динку): понеділок – субота, 10. 00 – 18.00. Тел. 77-51-29

Обслуговування у філіях: вівторок – субота, 10. 00 – 18. 
00: вул. П’ятницька, 32, вул. Козацька, 28, вул. Захисників 
України, 7-В, вул. Д. Самоквасова, 8, вул. Льотна, 12(філія для 
дітей), вул. Захисників України, 7-В (філія для дітей).

Чернігівська Центральна міська бібліотека ім. М. Ко-
цюбинського пропонує наступні послуги на платній основі:

ксерокопіювання документів: 1 сторінка формату А4 - 
2 грн;

сканування документів: 1 сторінка формату А4 - 1,5 грн;
друк інформації з електронних носіїв на ч/б принтері: 1 

сторінка формату А4 - 2 грн.
Звертатися до інформаційного відділу бібліотеки (1 по-

верх ) з 10.00 до 17.00, понеділок – субота.

Батурин: Національний заповідник 
«Гетьманська столиця» відновив 

екскурсійний сезон 
Від 10 травня відновле-

но проведення екскурсій на 
таких територіях Національ-
ного заповідника «Гетьман-
ська 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-ма-
газин. ЗСУ та Тероборона – безкоштовно!

Заповідник працює з дотриманням протиепідемічних пра-
вил та заходами безпеки в умовах воєнного стану.ю

Інформація за тел. : (04635) 48-0-08, (067)54-297-05.

Екскурсії в Антонієві печери
Національний заповідник «Чернігів стародавній» запрошує 

в Антонієві печери. Ми працюємо з 31 травня щодня, без ви-
хідних, з 10.00 до 18.00 (каса для продажу квитків — до 17.30).

Поціновувачі старовини мають чудову нагоду оглянути 
унікальну пам’ятку підземної культової архітектури XI—XIX 
століть, а також замовити екскурсії.

Електричка між 
Черніговом та Славутичем

Укрзалізниця відновила пасажир-
ський рух між Черніговом та Славути-
чем: це стало можливим після віднов-
лення мосту, який був підірваний во-
рогом на четвертий день війни. Пер-
ший рейс був 2 червня зі Славутича.

Зараз активно повертається на-
селення міста, яке до боїв становило 
18 тисяч осіб. Сполучення Чернігів – 
Славутич до війни було одним із клю-
чових для місцевого населення. У Сла-
вутичі працюють фахівці, які обслуго-
вують Чорнобильську атомну елек-
тростанцію. 

Івано-Франківськ 
подарував книги 

Чернігівщині
26 травня Чернігівська обласна біблі-

отека ім. В. Короленка отримала близько 
2000 примірників українськомовних книг, 
які зібрала громада Івано-Франківська. Лі-
тература поповнить фонд бібліотеки, а та-
кож книгозбірень області, що постраждали 
від злочинних дій російських окупантів, які 
руйнували приміщення бібліотек та спалю-
вали книжки й документи.

Книги привіз ініціатор доброї справи – 
директор Івано-Франківського обласного му-
зею визвольної боротьби імені Степана Бан-
дери Ярослав Коретчук. У Івано-Франківську 
організували акцію зі збору літератури для 
тих регіонів, де пошкоджено або знищено бі-
бліотеки. До доброчинної ініціативи долучи-
лося, зокрема, міське об’єднання «Просвіта». 
Його керівниця Марія Гуцол разом із колега-
ми зібрала книжки з власних колекцій. Учас-
никами акції стали й місцеві видавництва, 
письменники та мешканці міста.

Газовики відновлюють 
постачання газу 

Фахівці «Чернігівгазу», зокрема, провели 
ремонти мереж у Чернігівському районі. За-
мінили зруйновану ділянку газопроводу біля 
газорозподільчої станції, яку переїхав танк, та 
встановили нову засувку. Завдяки цьому по-
новлено розподілу газу до Якубівки, Шестови-
ці, Слабина, Жавинки та Гущина. Щоб повер-
нути газ у Стаси, Терехівку, Товстоліс та Рівно-
пілля, які перебували в окупації, газовики від-
ремонтували газогін – повітряний перехід. У 
Новоселівці замінили кілька ділянок підзем-
ного газопроводу, пошкодженого артилерій-
ськими снарядами та авіабомбами.

Також розподіл газу відновлено до Халя-
вина, Роїща, Петрушина, Малинівки, Киїнки, 
Трисвятської Слободи, Старого та Нового Бі-
лоуса, Брусилова та Тараса Шевченка.

Відновлення розподілу означає, що фахів-
ці відремонтували та обстежили газопрово-
ди та газорегулювальне обладання. Тепер об-
стежують системи у кожній оселі, за потреби і 
технічної можливості – проводять ремонти бу-
динкових систем, після чого роблять пуск газу.

Оздоровлення 
дітей 

за кордоном
Обласна військова адміні-

страція шукає варіанти, аби діти 
із соціально вразливих катего-
рій мали змогу відновити сили 
за кордоном. Уже є домовле-
ність про один заїзд до Болгарії. 
ОВА шукає можливості ще для 
кількох.

Організувати таке оздоров-
лення за бюджетні кошти в умо-
вах війни неможливо. Тому у вій-
ськовій адміністрації ведуть пе-
ремовини з різними благодійни-
ми організаціями. 

Станом на 1 червня в облас-
ті налічується 2005 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, з яких 1865 
перебувають в сімейних фор-
мах виховання (опіка, піклуван-
ня, прийомні сім’ї, дитячі будин-
ки сімейного типу, 140 вихову-
ються в закладах інституційного 
догляду.

У школах Чернігова 
навчальний рік 

продовжено 
до 24 червня

Усі заклади загальної серед-
ньої освіти міста педагогічними 
радами прийняли рішення про 
продовження навчального року 
до 24 червня. Навчальний про-
цес відбувається дистанційно. 
Документи про освіту учні 5 – 
11 класів зможуть отримати 29 
червня. 

Учні, які навчаються в інших 
школах країни та світу, там і за-
вершать навчальний рік.

1 червня – Міжнародний день захисту 
дітей. У Чернігові міська рада організува-
ла для дітей свято. Ці анімаційні програми 
– подарунок від Управління культури та ту-
ризму міської ради та обласного Палацу ді-
тей та юнацтва.

Першу святкову локацію відкрили у Бе-
резовому гаю. На малечу тут очікувала ці-
кава програма та подарунки. Були веселі 
вікторини та конкурси.

Такі ж святкові локації відкрили у мі-
крорайоні Масани та у сквері Богдана 
Хмельницького. Ближче до вечора біля 
П’ятницької церкви відбулася концертна 
програма.

Міський Палац культури ім. В. Рад-
ченка організував акцію «Оберіг для мого 
міста». Дитячі малюнки прикрасили різ-
ні локації у місті. Це були, зокрема, робо-
ти учнів дитячої художньої школи, міської 
школи мистецтв ім. Л. Боднарука, музичної 
школа ім. С. Вільконського, школа № 30, 
вихованців міського терцентру соціально-
го обслуговування, центру соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей, обласного Па-
лацу дітей та юнацтва, дітей працівників 
«Укрпошти». Ці роботи будуть відправлені 
воїнам Збройних Сил.

У ході масштабної операції у Києві та Чер-
нігові Служба безпеки нейтралізувала міжна-
родне угруповання, яке щомісяця переправ-
ляло в рф понад 3 млн у гривневому еквіва-
ленті від збуту оптових партій амфетаміну.

Кошти виводили через російську біржу 
криптовалют, а їхні кінцеві отримувачі – осо-
би, підконтрольні представникам спецслужб 
країни-агресора.

Крім того, у складі ОЗУ діяла розгалужена 
мережа наркодилерів, яких окупанти вико-
ристовували для збору даних щодо дислока-
ції та переміщення українських військ.

Загалом до угруповання входило більше 
20 осіб. Свій «товар» реалізовували на тери-
торії Київської, Чернігівської та Сумської об-
ластей. Для пошуку клієнтів створили декіль-
ка спеціалізованих Телеграм-каналів.

Під час обшуків за місцями перебуван-
ня зловмисників правоохоронці виявили: ве-
лику партію, підготовлених до продажу пси-
хотропів; обладнання для його фасування; 
комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які ви-
користовували у злочинній діяльності.

Двох організаторів ОЗУ затримано. Вирі-
шується питання про повідомлення їм про під-
озру та обрання міри запобіжного заходу.

Наразі СБУ продовжує невідкладні слід-
чо-оперативні дії, щоб встановити обставини 
правопорушень та притягнути всіх зловмис-
ників до відповідальності.

Заходи з викриття проводили співробіт-
ники СБУ в Чернігівській області спільно з 
Національною поліцією та за процесуально-
го керівництва Чернігівської обласної проку-
ратури.

Пожежну машину, автобу-
си і сміттєвози – загалом 10 
одиниць різної техніки, пере-
дали Чернігову з Польщі, Ні-
меччини і Нідерландів.

–Це перша поставка авто-
мобілів, але не остання, – ска-
зав міністр розвитку громад та 
територій Олексій Чернишов 2 
червня у Чернігові, коли техні-
ку передали комунальним 

Під час обстрілів території 
АТП комунальників були зни-
щені 17 спецавтомобілів під-
приємства, ще 28 пошкоджені.

Чотири автобуси отрима-
ло комунальне підприємство 
«Чернігівське тролейбусне 
управління». 2 автобуси вели-
кої місткості за необхідності 
зможуть замінити або допо-
внити рух тролейбусів, автобу-
си меншого класу будуть вико-
ристовуватися на ремонтних 
або інших ділянках роботи.

СБУ знешкодила злочинне угруповання, 
яке передавало окупантам розвіддані та прибутки від наркобізнесу

День захисту дітей Комунальні 
машини – 
з Європи 

століть, а т

Вистава театру – дітям
Обласний театр ім. Т. Шевченка під-

готував до Міжнародного дня захисту 
дітей прем’єру казкової вистави «По-
дорож до країни Мрій, або Велосипед 
з червоними колесами». Постановку 
за твором австралійської письменни-
ці Рут Парк здійснила молода режи-
серка театру Анастасія Кузик, у твор-
чій співпраці з художником Катериною 
Чернявською, майстром з пластично-
го вирішення Євгеном Бондларем. У 
виставі грають актори Олександр Мо-
настирський, Павло Дубовий, Наталія 
Рибенок, Сергій Пунтус, Микола Ле-

мешко, Анастасія Сальнікова, Олексій 
Трішкін.

Прем’єра 1 червня пройшла при по-
вній залі. Замість квитків перепусткою 
стали дитячі малюнки, які маленькі гля-
дачі хотіли б передати у подарунок за-
хисникам України.

Протягом червня на покази цьо-
го спектаклю будуть також щоразу за-
прошуватися від 30 до 80 дітей з мало-
забезпечених і багатодітних родин, сі-
мей військовослужбовців і учасників 
АТО. 


