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Наступний номер газети вийде 

14 липня

28 червня – 
День Конституції України. 

Вітаємо зі святом!

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, 9 червня.

8 червня
Україна, попри безпрецедентні ви-

клики, успішно провела посівну компа-
нію: засіяно 75% від минулорічних площ. 

Про це заявив прем'єр Денис Шми-
галь. «Для підтримки сільгосповиробників 
банки видали 38,5 млрд грн кредитів. З 
них 24 млрд грн за програмою державних 
портфельних гарантій», написав прем'єр.

9 червня
Польща відправила Україні понад 

240 танків та майже 100 одиниць бро-
нетехніки. Про це розповів президент 
Польщі Анджей Дуда у інтерв'ю німецько-
му виданню Bild.

«Україні потрібне важке озброєння, 
танки. Загалом ми відправили зброю на 
$2 млрд».

Усі 2449 людей, які вийшли із «Азов-
сталі», зараз перебувають у смт Оленівка 
на Донеччині. Про це повідомляє україн-
ська розвідка. Згідно домовленості з ро-
сіянами, наші бійці мають залишитись 
живі, ніяких тортур, окреме компактне 
утримання їх і підготовка їх для обміну.

10 червня
Генеральний прокурор Білорусі Ан-

дрій Швед направив до Верховного суду 
країни заяву про припинення діяльнос-
ті профспілок, які виступали проти пре-
зидентства самопроголошеного Олек-
сандра Лукашенка. Це стосується Віль-
ної профспілки Білоруської, Вільної проф-
спілки металістів, Білоруської незалежної 
профспілки гірників, хіміків, нафтопере-
робників, енергетиків, транспортників, 
будівельників та інших працівників, Біло-
руської профспілки працівників радіое-
лектронної промисловості, а також асо-
ціації профспілок «Білоруський конгрес». 
У генпрокуратурі країни заявили, що з 
2020 року керівники та члени цих органі-
зацій брали активну участь у «деструктив-
ній діяльності, несанкціонованих масо-
вих заходах, розповсюджували інформа-
ційну продукцію екстремістського зміс-
ту». Мова про активну участь профспілок 
у масових акціях протесту білорусів проти 
фальсифікації президентських виборів.

11 червня
Від початку повномасштабної війни 

російські окупанти зруйнували чи по-
шкодили 388 культурних пам'яток Такі 
дані озвучило Міністерство культури та 
інформаційної політики станом на 10 
червня. 142 серед цих пам'яток – релі-
гійні споруди, 51 з них перебувають на 
обліку як пам’ятки історії, архітектури та 
містобудування. На додачу до цього вій-
ська загарбників зруйнували 42 мемо-
ріальних пам’ятники на честь історичних 
особистостей та подій ХІХ – початку XXI 
ст. Постраждали і 30 будівель музеїв та 
заповідників, 75 будинків культури, теа-
три та бібліотеки.

12 червня
Незалежна міжнародна комісія ООН 

з розслідування злочинів Росії в Україні 
відвідала Київську область. Наші право-
охоронці провели робочу зустріч із між-
народними експертами та владою Ірпеня 
щодо документування воєнних злочинів 
росіян. На Київщині вже знайшли понад 
1300 убитих російськими військами мир-
них жителів, і в процесі розчищення тери-
торій від завалів зруйнованих будинків це 
число продовжує зростати. У березні Рада 
ООН з прав людини переважною більшіс-
тю голосів ухвалила резолюцію із засу-
дженням полрушення прав людини росій-
ськими агресорами в Україні та створила 
комісію з їхнього розслідування.

13 червня
У складі Міжнародного легіону оборо-

ни України є представники 55 країн. Най-
більше громадян США та Великої Брита-
нії, за ними за кількістю йдуть громадя-
ни Польщі та Канади, представники країн 
Балтії та північних країн, включаючи Фін-
ляндію. Інтернаціональний легіон перебу-
ває у складі Збройних сил України, фінан-
сується українською армією. Легіонери є 
повноправними службовцями Збройних 
сил України, отримують таку саму зарпла-
ту, як і будь-які інші військовослужбовці, 
і тому не можуть вважатися найманцями. 
До того ж, вони воюють на боці законної 
влади, визнаної світом. 

Росіяни вдарили трьома ракетами по 
Чернігівщині, по обєкту наподалік При-
лук. Прильоти зафіксовані о 13:15. Втрат 
серед особового складу немає. У селах 
Прилуцького району Заїзд, Петрівське, 
Тихе та Сухоставець була проведена тим-
часова евакуація людей через загрозу 
пожеж.

За попередніми даними росіяни вби-
ли в Маріуполі понад 22 тисячі мирних 
жителів, та понад 50 тисяч депортували 
до осії. Зруйновано майже 90% житлово-
го фонду міста, практично нема вцілілих 
лікарень, дитячих садочків, шкіл. Зараз у 
місті відсутнє газо- та водопостачання, 
пошкоджена електромережа.

За січень — травень на соціальні ви-
плати на кшталт пенсій, субсидій чи до-
помоги малозабезпеченим сім’ям було 
спрямовано 370 млрд грн, з яких 137,1 
млрд грн — з державного бюджету. Також 
уже на початку червня було профінансо-
вано 5,4 млрд грн для соціальних виплат 
і субсидій. Триває перерахування коштів 
на банківські рахунки одержувачів або до 
«Укрпошти» для виплати готівки людям.

14 червня
Євросоюз із 14 червня відключив 

найбільший російський банк Сбербанк, 
а також Россельхозбанк та Московський 
кредитний банк від міжбанківської сис-
теми SWIFT у рамках 6 пакету санкцій 
проти РФ через війну в Україні. Раніше 
через санкції від SWIFT було відключе-
но сім російських банків: ВТБ, Открытие, 
Новикомбанк, Промсвязьбанк, Россия, 
Совкомбанк і ВЭБ (Внешэкономбанк).

Влада Білорусі вилучає з шкільних бі-
бліотек книжки 33 вітчизняних авторів, 
у тому числі лауреатки Нобелівської пре-
мії Світлани Алексієвич. Також, зокрема, 
таких письменників, як Акудович, Ряза-
нов, Бахаревич, Мартинович, Орлов. Усі 
автори є членами ліквідованої владою 
Спілки білоруських письменників

15 червня
Міністр оборони України Олексій 

Резніков розповів про підсумки третьої 
зустрічі у форматі «Рамштайн». Назва 
від німецького міста Рамштайн, де про-
йшла перша така зустріч міністрів оборо-
ни країн НАТО на підтримку України в бо-
ротьбі з російською агресією. Ці наради 
стали регулярними. Нині вона пройшла в 
Брюсселі. До учасників приєдналися Гру-
зія, Молдова та Еквадор.

За підсумками зустрічі, Україні нада-
дуть більше озброєння, зокрема, 155-
мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від 
США, вертольоти від Словаччини, арти-
лерію від Канади, Польщі та Нідерлан-
дів, реактивні системи залпового вогню 
з керованими боєприпасами від Німеч-
чини. Про це оголосив глава Пентагону 
Ллойд Остін після зустрічі в Брюсселі.

Українська розвідка отримала де-
тальну техдокументацію «Кримського 
моста». Причому, Кремль запевняє про 
«гарантовану» безпеку «Кримського мос-
ту». Втім, важко серйозно ставитися до 
таких заяв від людей, які не здатні забез-
печити збереження технічної документа-
ції важливого стратегічного об'єкта. Зо-
крема, мова про технічну документацію 
«Будівництво транспортного переходу че-
рез Керченську протоку». Зокрема, наша 
розвідка повідомляє, що у документах 
є детальна інформація про рельєф міс-
цевості, дорожнє покриття, опори мос-
ту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди 
та всю інфраструктуру комплексу. Пред-
ставник наших військових назвав 
міст «шляхом підтягування резер-
вів» росіянами.

Україна: 
бій за волю

Крок до Євросоюзу
Єврокомісія запропонувала надати 
Україні статус кандидата на вступ 

у Євросоюз 
Це рішення Європейська комісія ухвалила   17 черв-

ня і про це оголосила того ж дня   президентка ЄК Урсула 
фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

У заяві Єврокомісії йдеться, що Україна загалом про-
сунулася у досягненні стабільності інститутів, які гаран-
тують демократію, верховенство права, права людини 
та повагу та захист меншин. Далі Україні треба зробити 
наступні кроки щодо наближення до вимог ЄС, про що 
йдеться в спеціальній Заяві Єврокомісії. 

Європейська комісія (або скорочено Єврокомісія) 
– вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, 
що приблизно відповідає ролі і функціям уряду у систе-
мах  національних держав. 

Саме рішення про надання Україні статусу кандида-
ти має ухвалити Європейська рада. Це вищий політич-
ний орган Європейського союзу, який складається з глав 
держав та урядів держав-членів ЄС. Членами Європей-
ської ради є також її голова  який обирається раз на 2,5 
роки, та голова Європейської комісії. Єврорада працює у 
форматі регулярних засідань її членів. Чергове засідан-
ня ради, яке і має ухвалити рішення щодо кандидатства 
Укпраїни,  проходить у Брюсселі сьогодні і завтра, 23 – 
24 червня.  

Одночасно 17 червня Єврокомісія запропонувала на-
дати статус кандидата на вступ до ЄС і Молдові, відзна-
чивши, що, як і Україна,  ця держава  чимало зробила на 
шляху до утвердження європейських цінностей. Рішен-
ня щодо Молдови також ухвалюється на цьому засіданні 
Євроради. 
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Крок
до Євросоюзу
Єврокомісія запропонувала 

надати Україні статус 
кандидата на вступ 

у Євросоюз

Президентка Єврокомісії Урсула 
фон дер Ляєн заявила, що Україні ще 
багато належить зробити на шляху до 
членства в ЄС, зокрема, у сфері вер-
ховенства права та антикорупції. Про 
це вона сказала 17 червня на бри-
фінгу в Брюсселі.

У документі Єврокомісії окремо 
уточнюється перелік вимог до Укра-
їни:

1) впровадити законодавство про 
процедуру добору суддів Конституцій-
ного Суду України, включаючи про-
цес попереднього відбору на основі 
оцінки їх доброчесності та професій-
них навичок, відповідно до рекомен-
дацій Венеціанської комісії;

2) завершити перевірку добро-
чесності Етичною радою кандидатів 
у члени Вищої ради юстиції та відбір 
кандидатів до створення Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України;

3) посилювати боротьбу з корупці-
єю, зокрема на високому рівні, шля-
хом активних та ефективних розслі-
дувань; завершити призначення но-
вого керівника Спеціалізованої ан-
тикорупційної прокуратури шляхом 
схвалення визначеного перемож-
ця конкурсу та розпочати та завер-
шити процес відбору та призначен-
ня на посаду нового директора На-
ціонального антикорупційного бюро 
України;

4) забезпечити відповідність за-
конодавства про боротьбу з відми-
ванням грошей стандартам Групи з 
фінансових заходів (FATF); прийняти 
комплексний стратегічний план ре-
формування всього правоохоронно-
го сектору як частини середовища 
безпеки України;

5) запровадити антиолігархічний 
закон для обмеження надмірного 
впливу олігархів на економічне, полі-
тичне та суспільне життя; це має бути 
зроблено юридично обґрунтованим 
способом, враховуючи майбутній ви-
сновок Венеціанської комісії щодо 
відповідного законодавства;

6) подолати вплив корисливих ін-
тересів шляхом прийняття закону про 
ЗМІ, який узгоджує законодавство 
України з Директивою ЄС про аудіо-
візуальні медіапослуги та надає по-
вноваження незалежному регулято-
ру ЗМІ;

7) завершити реформу законо-
давства щодо національних меншин, 
згідно з рекомендаціями Венеціан-
ської комісії.

Єврокомісія відстежуватиме про-
грес України у виконанні цих кроків і 
звітуватиме про них разом із деталь-
ною оцінкою країни до кінця 2022 
року.

16 червня
Заступник начальни-

ка головного оперативного 
управління Генштабу ЗСУ гене-

рал Олексій Громов заявив: «Росія, 
для вторгнення в Україну, залучи-
ла близько 330 тисяч осіб. Чисель-
ність угрупувань на напрямках – 
близько 150 тисяч осіб. Якщо вра-
ховувати повітряний та морський 
компонент, цифра буде приблизно 
220 тисяч військовослужбовців.

Крім того, залучені федераль-
на служба військ гвардії та мобілі-
заційні підрозділи».

17 червня
Серед російської бізнес-еліти 

та олігархічної спільноти посилю-
ється скептицизм щодо війни про-
ти України.

Про це йдеться у щоденному 
зведенні британської розвідки.

«Міграційні заявки дають при-
від припускати, що 15000 ро-
сійських мільйонерів, ймовірно, 
вже намагаються залишити краї-
ну. Мотиви, найімовірніше, вклю-
чають як особисте неприйняття 
вторгнення, так і намір уникнути 
фінансових наслідків санкцій, на-
кладених на Росію.»

Військово-морські сили 
Збройних сил вразили зенітно-
ракетним комплексом «ТОР» в ак-
ваторії Чорного моря буксир чор-
номорського флоту Росії «Васи-
лий Бех», під час транспортування 
ним на острів Зміїний боєприпа-
сів, озброєння та особового скла-
ду. Того ж дня корабель затонув. 
За попередніми даними, уражено 
70% екіпажу, доля решти – неві-
дома.

Президент Володимир Зелен-
ський 17 червня повідомив, що з 1 
липня 2022 року Україна запрова-
дить візовий режим в’їзду для гро-
мадян Росії. Цього ж дня Кабінет 
міністрів ухвалив рішення про при-
пинення з 1 липня дії угоди з Росі-
єю про безвізовий режим – задля 
протидії безпрецедентним загро-
зам національній безпеці, сувере-
нітету й територіальній цілісності 
нашої держави. Якщо росіянин в 
Росії захоче поїхати в Україну, то 
має звернутися в українське по-
сольство або у візовий центр для 
отрмимання там візи на в'їзд.

Для відновлення дорожньої 
інфраструктури необхідно щонай-
менше 900 млрд грн, і відбудова 
повинна бути здійснена за раху-
нок російських коштів, які заморо-
жені в європейських та інших краї-
нах. Про це заявив перший заступ-
ник голови Укравтодору Андрій 
Івко: «Внаслідок повномасштабної 
війни РФ проти України зруйнова-
но 305 штучних споруд. Також є 24 
тисячі кілометрів доріг, які потріб-
но розчистити, відремонтувати 
або взагалі відбудувати».

Прем’єр-міністр Великої Бри-
танії Борис Джонсон 17 червня 
прибув до України з візитом. Зе-
ленський і Джонсон обговорили 
необхідність постачання важкої 
зброї та систем ППО, економіч-
ну підтримку України, посилення 
санкційного тиску на Росію, га-
рантії безпеки для України та не-
обхідність компенсації Росією за-
вданих збитків нашій державі. Та-
кож британський прем’єр зазна-
чив, що військові Сполученого 
Королівства можуть забезпечи-
ти підготовку до 10 тисяч україн-
ських військовослужбовців кож-
ні 120 днів. Це вже другий візит 
британського прем’єра до Украї-
ни з початку повномасштабної ві-
йни. Джонсон був з візитом у квіт-
ні, став першим очільником дер-
жави з «Великої сімки», що прибув 

до української столиці з моменту 
повномасштабного російського 
вторгнення.

Президент Казахстану Касим-
Жомарт Токаєв у присутності пре-
зидента Путіна заявив, що не буде 
визнавати «квазідержавні утво-
рення» на Донбасі. Уточнивши, що 
мова про так звані ДНІ і ЛНР. Він 
сказав це на Петербурзькому між-
народному економічному форумі. 
Казахстан, за його словами, не-
ухильно підтримує принцип непо-
рушності міжнародно визнаних 
кордонів.

18 червня
Станом на ранок 18 червня 

більше ніж 906 дітей постражда-
ли в Україні внаслідок повномасш-
табної збройної агресії Російської 
Федерації. 323 дитини загинуло та 
понад 583 поранено. В Офісі генп-
рокурора підкреслили, що ці циф-
ри не остаточні, оскільки триває 
робота з їх встановлення в місцях 
ведення активних бойових дій та 
на тимчасово окупованих та звіль-
нених територіях.

За словами міністра внутріш-
ніх справ Дениса Монастирського, 
в Україні треба розмінувати при-
близно 270 тисяч квадратних кіло-
метрів. Це включно з окуповани-
ми територіями. Насамперед має 
бути розмінована дорога між на-
селеними пунктами, повністю роз-
мінований населений пункт, при-
будинкові території і території на-
вколо населених пунктів. Але по-
вне розмінування, яке включає в 
себе дороги, лісосмуги, водойми, 
займе роки.

Президент Володимир Зе-
ленський відвідав Миколаївщи-
ну і провів у Миколаєві нараду 
щодо поточної ситуації в регіо-
ні: стан економіки, відновлення 
водопостачання, ситуація в сіль-
ському господарстві. Представ-
ники військового командування 
регіону доповіли про ситуацію в 
зоні бойових дій на суходолі та в 
акваторії Чорного моря. Учасни-
ки наради приділили увагу і мате-
ріально-технічному забезпечен-
ню окремого угруповання військ 
«Примор’я».

Президент Зеленський відві-
дав передові позиції українських 
військ у Миколаївській області, 
вручив українським захисникам 
державні нагороди. Президент, 
зокрема, вручив орден «Золота 
Зірка» з присвоєнням звання Ге-
роя України полковнику Вадиму 
Сухаревському. «Командир 59-ї 
окремої мотопіхотної бригади опе-
ративного командування «Пів-
день» Сухопутних військ ЗСУ пол-
ковник Вадим Сухаревський з 24 
лютого 2022 року самовіддано 
бере участь у відбитті російської 
агресії. Під його командуванням 
підрозділи бригади успішно вико-
нують бойові завдання на терито-
рії Миколаївської та Херсонської 
областей, завдаючи значних втрат 
противнику», йдеться в повідо-
мленні Офісу презщидента.

Після Миколаївщини Зелен-
ський завітав до нацгвардійців 
на Одещині. Він оглянув опорний 
пункт, стрільбище й зразки озбро-
єння підрозділів Нацгвардії. Також 
вручив державні нагороди співро-
бітникам підрозділів МВС.

19 червня
Російські військові повідоми-

ли, що з початку війни депортова-
но до Росії 1 936 911 українців, з 
яких 307 423 – діти. Росіяни заяв-
ляють, що нібито «отримали» понад 
2,7 млн звернень від охочих пере-
їхати до Росії з більш ніж 2 тисяч 
населених пунктів України. На-

справді ж, це депортація, примусо-
ве переселення, а так звані «звер-
нення» агресори «вибивають» пе-
реважно під тиском.

Верховна Рада України забо-
ронила російську музику в укра-
їнських медіа та у громадському 
просторі. Відповідний закон ухва-
лили 19 червня. Йдеться про пу-
блічне виконання та демонстра-
цію, а також використання фоно-
грам, відеограм та музичних кліпів 
виконавців, які підтримують росій-
ську агресію. Виняток становлять 
виконавці, які засуджують агресію 
РФ, – їхні композиції можуть луна-
ти на нашому радіо та в публічному 
просторі. Список таких виконавців 
формується. Обмеження діятимуть 
на період до звільнення всіх оку-
пованих українських територій та 
припинення агресії Росії. 

Депутати Верховної Ради та-
кож проголосували за заборо-
ну імпорту російськомовної літе-
ратури. Обмеження діятимуть на 
книжки з Росії та Білорусі. Заборо-
на також стосується видань, авто-
ри яких мали російське громадян-
ство.

Від 1 січня 2023 року книги 
видаватимуться і розповсюджу-
ватимуться виключно державною 
українською мовою, мовами ко-
рінних народів України та офіцій-
ними мовами Європейського Со-
юзу. Інші книги мають бути мовою 
оригіналу, але не російською, або 
перекладені українською.

Виняток може бути, якщо фі-
зична особа ввозить літературу 
не з метою розповсюдження та за 
умов: ввезення видавничої про-
дукції здійснюється в ручній по-
клажі або багажі; загальна кіль-
кість видавничої продукції не пе-
ревищує 10 примірників;

видавнича продукція відсутня 
в Реєстрі видавничої продукції ан-
тиукраїнського змісту.

Верховна Рада підтримала бу-
дівництво бомбосховищ у кожно-
му новоспоруджуваному будинку.

20 червня
У Євросоюзі вже замороже-

но активи російських олігархів на 
12,5 млрд євро. Російські олігар-
хи та установи втратили доступ до 
розкішних яхт, вертольотів, кар-
тин, нерухомості та інших активів. 
За останні тижні було виявлено та 
заблоковано багато об'єктів, які 
належать російським олігархам, 
особливо у Німеччині.

На світанку 20 червня прикор-
донники зафіксували два обстрі-
ли, які ствольна артилерія загарб-
ників вела з боку російського села 
Зернове. Близько трьох десятків 
ворожих снарядів розірвалися на 
околиці прикордонних сіл Шост-
кинського району. Ще 15 вибухів 
російських снарядів зафіксовано 
на околиці одного з прикордонних 
сіл Новгород-Сіверського району. 
Попередньо, жертв та руйнувань 
немає.

Захисники Маріуполя живі, ро-
бота над їх звільненням не зупиня-
ється. Головне управління розвід-
ки Міністерства оборони України 
продовжує займатися питанням 
звільнення українських захисни-
ків Маріуполя. Про це повідомив 
голова Офісу президента Андрій 
Єрмак. 

Рада Євросоюзу ухвалила рі-
шення продовжити санкції, введе-
ні ЄС у відповідь на анексію Кри-
му та Севастополя Росією, до 23 
червня 2023 року. Чинні до сьо-
годні санкції були вперше введе-
ні в червні 2014 року. Вони вклю-
чають заборону на ввезення в ЄС 
продукції з незаконно анексова-

ного Криму або Севастополя, а 
також заборону інфраструктур-
них або фінансових інвестицій та 
туристичних послуг з незаконно 
анексованого Криму або Севас-
тополя. Експорт певних товарів та 
технологій до кримських компаній 
або для використання в Криму в 
транспортному, телекомунікацій-
ному та енергетичному секторах 
або для розвідки та видобутку на-
фти, газу та мінеральних ресурсів, 
також підпадає під обмеження ЄС.

Через 8 років після насиль-
ницької анексії, ЄС не визнає та 
продовжує засуджувати цю неза-
конну анексію Росією Кримського 
півострова як серйозне порушен-
ня міжнародного права. ЄС зали-
шається непохитним у своїй при-
хильності до суверенітету та те-
риторіальної цілісності України 
в межах її міжнародно визнаних 
кордонів. 

Збройні сили України відкину-
ли війська РФ із першої лінії обо-
рони в Херсонській області, ЗСУ 
завдавали точних ударів по скла-
дах боєприпасів, зокрема, у Новій 
Каховці, неподалік від Софіївки та 
Давидового Броду. 

Окупанти використали у війні 
проти України не менше 210 видів 
забороненого міжнародними кон-
венціями озброєння. Вони засто-
совували їх стосовно українських 
військ та мирних жителів. Про це 
повідомило американське видан-
ня The New York Times («Нью-Йорк 
Таймс»). Здебільшого ворог засто-
совував різноманітні касетні боє-
припаси та їх суббоєприпаси, тобто 
начинку касет. У повідомленні наво-
дять висновки експертів, які вивчи-
ли нерозірвані російські боєприпаси 
та залишки тих, що спрацювали. Ро-
сіяни також використовують заборо-
нені конвенціями протипіхотні міни 
та мінують гранатами місця, куди 
прийдуть мирні жителі. Наприклад, 
у Київській області росіяни мінува-
ли тіла розстріляних мирних жителів, 
предмети побуту, меблі та побутову 
техніку.

Протягом останніх днів До-
нецьк щоденно переживав потуж-
ні обстріли, яких не бачив остан-
ні 8 років. Так зване керівництво 
«ДНР» покладає провину за атаки 
на місто на ЗСУ, але місцеві меш-
канці в пабліках пишуть, що при-
літає з боку окупованої сами-
ми ж сепаратистами і росіянами 
Макіївки.

Журналіст і колишній пред-
ставник Донецька в ТКГ по Донба-
су Сергій Гармаш повідомимв, що 
Україна не має наміру знищувати 
населені пункти та їхніх жителів 
для повернення своїх територій, 
адже «нам ці міста потім відновлю-
вати й із цим населенням співісну-
вати». Гармаш наголосив, що зна-
чна частина обстрілів Донецька 
відбувається з малої відстані, тоб-
то росіянами. Вони це роблять за-
для створення в місті гуманітарної 
катастрофи, у якій ворог потім ма-
тиме змогу обвинуватити західні 
країни й почне вимагати зупинити 
постачання озброєнь Україні.

Втрати російських агресорів 
станом на 20 червня склали: осо-
бового складу – близько 33800 
осіб; танків – 1477; бойових бро-
ньованих машин – 3588; артиле-
рійських систем – 749; ракетних 
систем залпового вогню – 238; 
засобів ППО – 98; літаків – 216; 
гелікоптерів – 181; БПЛА опера-
тивно-тактичного рівня – 601; 
крилатих ракет – 130; кораблів/
катерів – 14; автомобільної 
техніки та автоцистерн – 
2527.
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16червня в Україні побува-
ли з візитом лідери найбільших 
країн Європи: президент Фран-
ції Еммануель Макрон, кан-
цлер Німеччини Олаф Шольц, 
президент Італії Маріо Драгі. 
Вони приїхали до Києва впер-
ше з початку повномасштабної 
війни. Прибули спецпотягом з 
Польщі, розпочавши мандрівку 
пізно увечері напередодні. 

У Києві до них приєднався 
президент Румунії Клаус Йо-
ганніс,

Високі гості відвідали місто 
в Ірпінь, щоб на власні очі по-
бачити руйнування, які зали-
шила російська армія. 

Гості були вражені побаче-
ним. Зокрема, Олаф Шольц за-
явив, що дії Росії у війні проти 
України спрямовані лише на 
знищення: «Це багато говорить 
про агресивну війну Росії, яка 
просто націлена на знищення. 
Страшно, яких руйнувань за-
вдає ця війна. І ще гірше, коли 
бачиш, наскільки безглуздим є 
це насильство».

Президент Франції Емма-
нуель Макрон в Ірпені заявив: 
«Усі бачили ці кадри спустоше-
ного міста, яке, водночас, геро-
їчне місто, тому що тут, як і ба-
гато де в інших місцях, україн-
ці стримали наступ російської 
армії на Київ. Потрібно відзна-
чити героїзм і військових, і ци-
вільних українців». Президент 

додав, що Франція вже надає 
підтримку у розслідуванні во-
єнних злочинів. 

В Києві пройшла зустріч лі-
дерів чотирьох держав з пре-
зидентом України Володими-
ром Зеленським. Її учасники 
дали брифінг для журналістів. 

З виступу Володимира Зе-
ленського: «Існує пряма за-
лежність, чим більше потужної 
зброї ми отримуємо, тим швид-
ше ми можемо звільняти на-
ших людей і нашу землю...

Торкнулися сьогодні теми 
дипломатичних зусиль, які до-
кладаються різними сторона-
ми, щоб відновити мир. Всі ба-
чать, що єдиною перепоною 
для усіх цих зусиль є неготов-
ність Російської Федерації до 
реальних дій, до реальних пе-
ремовин спрямованих на від-
новлення миру. 

Росія не хоче миру, вона ні-

чого не хоче, окрім війни...
Держава-агресор повинна 

усвідомити, що мир не має аль-
тернативи і повинна почати шу-
кати мир, а поки всі ми бачимо 
і чули сьогодні, коли зазвучала 
сирена повітряної тривоги, що 
Росія шукає тільки нових спо-
собів, щоб залякати Європу і 
захопити більше і більше нашої 
землі. 

Мета Росії у цій війні - зла-
мати Україну і через це злама-
ти Європу. Росія хоче показати, 
що європейське об'єднання ні-
бито нездатне бути ефектив-
ним і що європейські ціннос-
ті не можуть працювати для 
захисту свободи. Ми повинні 
спільно зламати цей сценарій».

Гості – лідери держав та-
кож зробили ряд важливих 
заяв під час візиту. Макрон 
оголосив про поставку в Укра-
їну ще шести додаткових само-

хідних артилерійських устано-
вок Caesar, флагмана фран-
цузької артилерії. Париж уже 
поставив Україні 12 таких уста-
новок калібру 155 мм. Ці само-
хідні установки можуть стріля-
ти на відстань 40 кілометрів зі 
швидкістю від шести до восьми 
пострілів за хвилину.

Шольц заявив: «Німеччи-
на з першого дня стала на бік 
України. Ми підтримуємо її фі-
нансово великими сумами, і в 
гуманітарному плані, прийняв-
ши у Німеччині 800 тисяч бі-
женців і запропонувавши їм 
захист і дах над головою».

Еммануель Макрон і Олаф 
Шольц заявили, що Франція 
та Німеччина не вимагатимуть 
поступок від України, щоб за-
вершити російсько-українську 
війну. Макрон зазначив: «Ко-
лись цей конфлікт повинен зу-
пинитися. І в цей момент пови-
нні бути переговори. Але я вже 
наголосив: умови переговорів 
і формат будуть визначатися 
Україною. Німеччина й Франція 
ніколи не будуть переговорни-
ками за спиною України, ніко-
ли не будуть вимагати посту-
пок від України». Олаф Шольц, 
своєю чергою, погодився, що 
умови миру повинна визна-
чати тільки Україна. «Не мо-
жуть бути виконані російськи 
вимоги, які вона ставить до 
України».

В Росії переслідують за 
так звану «дискредитацію» 

російської армії
До кінця травня в «дискредитації» звинуватили 

понад 2100 росіян, їм виписали штрафи понад 25 
млн рублів. За поширення, на думку влади, «фейків» 
про Збройні сили РФ завели 52 кримінальні справи. 
Репресії значно посилилися за трьома напрямками: 
свобода слова, свобода зборів та свобода асоціацій.

Роскомнагляд після початку війни в Україні, за 
даними правозахисників, заблокував понад 3000 
сайтів, включаючи соцмережі та сторінки публічних 
постатей, які виступають проти війни. З тиском зі-
ткнулися 213 медіа: 181 із них заблокував Роском-
нагляд, 21 припинило роботу само, ще 11 вирішили 
не писати про війну або використати лише інформа-
цію Міноборони Росії. Через свою професійну діяль-
ність чи антивоєнну позицію постраждав 101 росій-
ський журналіст. Щодо співробітників ЗМІ порушили 
не менше десяти кримінальних справ. На антивоєн-
них акціях затримали щонайменше 16 тисяч людей. 

За перші 100 днів війни 
Росія заробила на нафті 
та газі 93 мільярди євро

Про це повідомляє Центр досліджень енергетики 
та чистого повітря (CREA), що базується у Фінляндії. 
Головним покупцем російських газу та нафти є Єв-
ропейський союз – 61%, або на 57 мільярдів євро. 
Щодо країн, найбільшим покупцем російських енер-
горесурсів виявився все ж Китай (12,6 мільярда 
євро). Однак Німеччина, що входить до ЄС, не наба-
гато від нього відстала – 12,1 мільярда євро. На тре-
тьому місці Італія – 7,8 мільярдів євро.

У той же час аналітики фіксують повільне, але 
все ж падіння обсягів російського нафтогазового 
експорту – на 15% порівняно з часом до вторгнення. 
Причиною цього стала добровільна відмова від ро-
сійських енергоресурсів із боку низки покупців.

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії – в Києві

12 червня росіяни відзначали День Ро-
сії. «Урочисті заходи» вони проводили й на 
окупованих територіях України. Але безу-
спішно. Наприклад, окупанти намагалися 
організувати свято мешканцям окуповано-
го Енергодару в Запорізькій області: поста-
вили сцену біля місцевого ДК, якийсь на-
мет, а на екран вивели російський трико-
лор. По периметру площі стояло щонаймен-
ше чотири машини з військовими. На площі 
зібралося не більше 40 осіб, хоча за кілька 
днів до «урочистості» містом розклеювали 
агітаційні листівки та плакати.

У окупованому Херсоні на святкування 
Дня Росії зібралося від 30 до 40 осіб.

Під будівлю посольства РФ у Києві 
українці принесли вінок, плакат, могиль-
ний хрест та речі з імітацією слідів крові – 
це була акція «Останній день Росії». Окрім 
українців участь в акції взяли громадяни 
Росії та політичні мігранти. Один із росіян 
прийшов у вишиванці та публічно спалив 
свій паспорт РФ. Інший учасник акції при-
ніс кулі російських військових, зібрані біля 
звільненої від загарбників Київської об-
ласті.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс ори-
гінально привітав громадян країни-окупан-

та із національним святом. Він побажав Ро-
сії програшу у війні та в майбутньому ста-
ти по-справжньому демократичною держа-
вою.

Бойкотували День Росії й самі жителі 
РФ. Так, у Москві вивісили банер-триколор 
із написом «Сьогодні не мій день». 

Анонімні московські художники розпо-
всюдили заяву, в якій наголосили, що акція 
приурочена до Дня Росії. «Переможні зве-
дення гостелеканалів, інфографіки опиту-
вань з поправкою на «воєнний час» та ре-
зультати референдумів під дулом автомата 
неминуче створюють лише поспіхом скро-
єну триколорову ілюзію нового російсько-
го світу, в якому кожен з нас його провід-
ник. Це помилкова оптика. Сьогодні просто 
не наш день. Наш день незалежності, який 
ми, безумовно, досить скоро відзначимо 
— стане днем незалежності від імперських 
амбіцій», йдеться у заяві художників.

Ця дата в Росії відзначається з нагоди 
того, що 12 червня 1990 року Росія ухвали-
ла декларацію про державний суверенітет. 
До речі, на місяць з лишком раніше від дати, 
коли 16 липня 1990 року подібну деклара-
цію про суверенітет України ухвалила Вер-
ховна Рада України.

Влада Росії вирішили 
максимально долучити до фі-
нансування війни регіони. Зо-
крема, почала чергові приму-
сові збори серед чиновників 
та підприємців «на допомогу 
Донбасу». Крім того, у Москві 
зобов'язали найбільш депре-
сивні регіони виділити кошти 
«на відновлення» квазіреспу-
блік. У Кремлі пояснюють це 
створенням системи «шеф-
ства» над певними районами 
ОРДЛО.

На початку червня стало 
відомо, що рознарядка ви-
трат «на Донбас» передбачає, 
наприклад, виділення з бю-
джету Республіки Саха (Яку-
тія) 500 мільйонів рублів. З 
урахуванням того, що лише 
у 2021 році дефіцит бюдже-
ту Якутії становив кілька мі-
льярдів, а цьогоріч взагалі 
буде величезним, подібні ви-
трати будуть вкрай болючими 
для жителів цієї глибинки.

Аналогічні рознарядки 

про примусове виділення ко-
штів з бюджетів отримали та-
кож в інших республіках.

При цьому, звісно, ніяко-
го «відновлення Донбасу» не 
планується. Ці гроші мають 
піти виключно на фінансу-
вання війська та підтриман-
ня бойових дій. Тобто на руй-
нування, а не відбудування.

Крім того, у Кремлі знову 
надіслали до місцевих адмі-
ністрацій в кожній глибинці 
накази з проведенням збо-
рів «на підтримку жителів» 
квазіреспублік. Кожен чи-
новник чи держслужбовець 
має підписати лист про «до-
бровільну» передачу грошей, 
які вирахують з їх зарплат.

Чи підтримують звичайні 
жителі російської глибинки 
подібне стягування коштів з 
їх і без того маленьких зарп-
лат – риторичне питання. Але 
масово скаржитися чи вла-
штовувати якісь бунти ніхто 
не збирається. На це у Крем-

лі, в принципі, й розрахову-
вали, адже позиція «раби все 
стерплять» є для Путіна та 
його оточення домінуючою.

Фактично кремлівські 
злочинці перетворили Росію 
на великий концтабір, де жи-
телі глибинки не мають жод-
них прав та перспектив. 

При цьому у Кремлі під-
тримуватимуть певний рі-
вень життя Москви та Санкт-
Петербургу до останнього, а 
отже глибинка страждатиме 
дедалі більше. Саме для цьо-
го 8 червня депутати Держ-
думи надали Путіну можли-
вість вводити будь-які обме-
ження в банківській сфері. 
А це означатиме, що кожен 
громадянин Росії може за-
лишитися без власних зао-
щаджень. Втім, якутів та бу-
рятів це навряд хоча б якось 
торкнеться, адже у депресив-
них регіонах накопичити хоча 
б якусь суму «на чорний день» 
ніхто не міг і до війни.

Росія припиняє 
виконання 

рішень Європейського 
суду з прав людини

Володимир Путін 11 червня підписав 
указ, згідно з яким Російська Федерація 
фактично перестає визнавати юрисдик-
цію Європейського суду з прав людини 
(ЄСПЛ).

Таким чином, будь-яке рішення суду 
Страсбурга після 15 червня не буде при-
йнято російською стороною.

В результаті цього акту ЄСПЛ більше 
не матиме повноважень приймати рішен-
ня щодо справ, встановлених російськи-
ми судами, про що Росія повідомила Раду 
Європи.

Залишаючи ЄСПЛ, Росія також зали-
шає Європейську конвенцію про права 
людини.

Фонд Бориса Нємцова прису-
див свою щорічну премію прези-
дентові України Володимиру Зе-
ленському. Його було обрано шля-
хом рейтингового голосування за-
сновників та ради фонду. 

Нині фонд вирішив висунути на 
премію представників України, до 
цього її лауреатами ставали лише 
російські опозиційні політики та ак-
тивісти. Рік тому її отримав Олексій 
Навальний, який перебуває в коло-
нії після отруєння та повернення до 
Росії.

У 2022 році номінантами були 
також мер Києва Віталій Кличко, лі-
дер гурту «Океан Ельзи» Святослав 
Вакарчук, лідер гурту «Бумбокс» Ан-
дрій Хливнюк та український пара-
медик Юлія Паєвська, відома як 

Тайра, яка днями була звільнена з 
полону у загарбників.

 «Фонд Бориса Нємцова за 
свободу» засновано 9 листопада 
2015 року в Німеччині його стар-
шою дочкою Жанною Нємцовою. 
Відповідно до статуту, фонд роз-
виває такі напрями: освіта і сво-
бода інформації, освіта і підви-
щення кваліфікації, російсько-ні-
мецький діалог, включення Росії 
та її громадян у загальноєвро-
пейський порядок денний та про-
сування європейських ціннос-
тей, увічнення пам'яті Бориса 
Нємцова.

Опозиційного російського полі-
тика Бориса Нємцова було вбито в 
центрі Москви, поблизу Кремля, в 
ніч на 28 лютого 2015 року.

У Державній Думі Росії з̀ явилася пропозиція скасувати по-
станову Державної Ради СРСР «Про визнання незалежності Ли-
товської Республіки». Процес виходу Литви з СРСР супроводжу-
вався жертвами серед мирного населення, оскільки радянські 
війська намагалися придушити масовий рух до незалежності.

Водночас, після Серпневого путчу критично загострилися 
внутрішні проблеми в СРСР. 6 вересня 1991 року на засіданні 
Держради СРСР, органу, створеного V позачерговим з'їздом на-
родних депутатів, було визнано незалежність Литви, Латвії та Ес-
тонії. Втім, на цей час ці три прибалтійські республіки вже ви-
йшли зі складу Радянського Союзу. Більше того: вони не просто 
проголосили незалежність, а її відновлення, заявивши, що ніко-
ли і не вступали до СРСР, а були ним окуповані перед Другою сві-
товою війною.

Ці три балтійські держави давно вже є членами НАТО і Єв-
росоюзу, активно підтримують Україну в боротьбі з російською 
агресією. Зокрема, Литва наприкінці квітня передала Україні 
важкі міномети.

«Ганебний сором» та «не мій день»: 
РФ з тріском провалила 30-й День Росії

Кремль фінансує агресію за рахунок 
звичайних росіян

Премія Фонду Бориса Нємцова Москву коробить 
незалежність країн Балтії
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28 червня – День Конституції України

21 червня
Президент України Володимир Зелен-

ський, із заяви в телеграм-каналі: «Ми маємо 
справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого ви-

бору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Ви-
бивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз 
ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кіло-
метрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все 
ж за нами».

Втрати російських агресорів станом на 21 черв-
ня склали: особового складу – близько 34100 осіб; 
танків – 1496; бойових броньованих машин – 3606; 
артилерійських систем – 752; ракетних систем залпо-
вого вогню – 239; засобів ППО – 98; літаків – 216; ге-
лікоптерів – 181; БПЛА оперативно-тактичного рівня 
– 611; крилатих ракет – 137; кораблів/катерів – 14; 
автомобільної техніки та автоцистерн – 2537.

У Німеччині вперше через санкції проти Росії за 
напад на Україну не лише «заморозили» активи, а й 
фактично конфіскували нерухомість.

Прокуратура Мюнхена з 14 червня конфіскувала 
три об'єкти нерухомості (приватні квартири), а також 
банківський рахунок, на який надходили щомісячні 
орендні платежі на суму близько 3500 євро.

Обвинуваченим по справі проходить депутат 
Держдуми РФ, ім'я якого не називається. Його дру-
жина зареєстрована за місцем проживання в Мюн-
хені. Причиною розслідування і конфіскації стало те, 
що депутат проголосував за резолюцію із закликом 
до президента РФ Владіміра Путіна визнати незалеж-
ність так званих «ЛНР» і «ДНР».

«Обвинувачені Л. і К. є спільними власниками двох 
квартир у Мюнхені і навіть після накладення санкцій 
на обвинуваченого Л. продовжували отримувати до-
хід від оренди квартир з порушенням санкцій. У ході 
слідства з’ясувалося, що обвинувачена К. також отри-
мувала постійний дохід від оренди третьої квартири в 
Мюнхені, вона є одноосібним власником цього май-
на. Як дружина Л., яка значиться в. у цій справі, згід-
но зі статтею 2 Регламенту ЄС № 269/2014, вона є 
особою, пов’язаною з обвинуваченим, який потрапив 
під санкції, і тому сама підпадає під санкції», йдеться у 
матеріалах справи.

Далі від російського: кияни обирають нові назви 
для вулиць столиці. У застосунку «Київ Цифровий, за-
кінчилося рейтингове електронне голосування щодо 
перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані 
з Російською Федерацією та її сателітами. До рейтин-
гового електронного голосування щодо переймену-
вань міських об’єктів увійшли 296 об’єктів, які були 
відібрані експертною комісією. Громадяни України 
активно брали участь у процесі перейменування та 
віддали понад 6,5 мільйонів голосів за нові назви для 
вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ.

Ось кілька прикладів нинішніх назв і пропози-
цій по їх перейменуванню: Пушкінська – Чикаленка; 
Льва Толстого – Українських Героїв; Московська – 
Князів Острозьких; Пітерська – Лондонська.

Отримані результати передано до Київради для 
подальшого розгляду експертної комісії.

Окупанти торгують запчастинами зі своєї військо-
вої техніки та міняють на алкоголь. Окрім мародер-
ства в Україні, росіяни знаходять інші способи «підза-
робити». Під час транспортування підбитої військової 
техніки до Росії вони почали торгувати запчастинами, 
або міняти їх на алкоголь. Про це повідомляє Головне 
управління розвідки Міноборони України: «Доблесні» 
російські воїни знімають з техніки запчастини, акуму-
ляторні батареї та блоки управління озброєнням і на-
магаються продати їх або обміняти на алкоголь».

Російські окупанти скоюють злочини проти до-
вкілля – зокрема, знищують лісовий фонд Чернігів-
щини. Лише наприкінці березня російські окупанти 
пошкодили понад 400 гектарів лісу внаслідок бом-
бардувань та обстрілів, повідомляє Державна еко-
логічна інспекція у Чернігівській області. «Це ганеб-
ний злочин проти довкілля, оскільки було винищено 
не лише зелене багатство нашої планети. Вогонь за-
брав чимало життів маленьких істот – тварин, птахів, 
комах, залишивши по собі згарище і попіл. А ще ви-
рви від снарядів на землі та отруєні чорноземи», по-
відомила інспекція.

За даними відомства, росіяни завдали лісогос-
подарству Чернігівщини шкоди в розмірі 3 мільярди 
408 мільйонів 526 тисяч гривень. Ці розрахунки пе-
редадуть правоохоронцям для формування матеріа-
лів справ і примусового відшкодування збитків, яких 
завдали окупанти.

Україна: 
бій за волю

У Батурині, в роки гетьманування 
Івана Мазепи, активно велося форму-
вання української державності. Козаць-
ка старшина, довірені особи гетьмана, 
його близьке оточення поступово гене-
рували ідеї правової держави. Серед них 
був і Пилип Орлик, який майже 10 ро-
ків (з 1699 по 1708 рр.) жив і працював 
в Батурині. Тут зустрів своє кохання, об-
лаштовував свою садибу, тут у його ро-
дині народжувались діти. Виключно за-
вдяки своїм інтелектуальним здібностям 
він швидко піднімався по кар’єрних схо-
динах та формувався як визначний полі-
тичний діяч.

В будівництві української незалеж-
ності зусилля Івана Мазепи та Пилипа 
Орлика складають вагомий відсоток. 
Ще на початку XVIII ст. в гетьманському 
Батурині обговорювали питання віль-
ної, самостійної держави, які плекались 
у серцях «вірних українців», пройшли не-
ймовірно важкі випробування і були 
схвалені незрадливими мазепинцями на 
козацькій раді 16 квітня 1710 р. у Бенде-
рах (Молдова) під назвою «Договори і по-
становлення прав і вольностей Війська 
Запорозького».

Для українців ХХІ ст. Конституція Пи-
липа Орлика є актуальним документом, 
адже в ній закладені питання, які є анало-
гічними для сьогодення. Ворогом України, 
як і 300 років тому, є росія, яка нападає, 
пригнічує, обкрадає Україну і обмежує її 
права. А слова з першої української Кон-
ституції і сьогодні доречні: «Україна обох 
боків Дніпра має бути на вічні часи віль-
ною від чужого панування».   

Питання розроблення української 
Конституції було актуальним і необхід-
ним. Послідовниками Пилипа Орлика 
стала плеяда відважних українців, які в 
різний період хотіли відділитися від ро-
сійської імперії, об’єднуючись у політич-
ні організації. Наприклад, у ХІХ ст. дія-
ли «Новгород-Сіверський патріотичний 
гурт», полтавська ложа «Любов до істи-
ни» та Кирило-Мефодіївське товариство, 
представники яких готували документи 
державницького характеру. 

Над розробленням конституційно-
го проєкту на початку ХХ ст. працювали 

Михайло Драгоманов, Михайло Грушев-
ський, Микола Міхновський та інші. Всі 
вони пропонували створити самостійну, 
президентську республіку.

З часу створення Центральної Ради 
(1917 р.) розпочався процес розбудови ін-
ститутів державності, основою якого були 
Універсали. IV Універсал від 22 січня 1918 
р. проголошував самостійність і незалеж-
ність України. В результаті фактично прези-
дентом було обрано Михайла Грушевського.

Державно-конституційна ідея про-
довжувала існувати і в часи Радянської 
України. За вказаний період діяло чоти-
ри радянські Конституції – 1919, 1929, 
1937 і 1978 рр., які були кремлівською 
калькою. Громадсько-політичні органі-
зації та партії в еміграції відстоювали 
право на національне самовизначення 
України, зверталися до міжнародних ор-
ганізацій світу з приводу статусу УРСР у 
складі Радянського Союзу. Показовою 
в цьому плані є Конституція Миколи Сці-
борського (1939 р.), яка визначала Укра-
їну суверенною державою. 

Над розробкою та прийняттям ново-
го Основного Закону Незалежної Укра-
їни працювала Конституційна комісія, 
створена у жовтні 1990 р., яка за майже 
6 років пропрацювала 15 проєктів. І 28 
червня 1996 р. Верховна Рада України 
ухвалила Конституцію, де перегукують-
ся слова з Конституцією Пилипа Орли-
ка: «територіальний устрій України ґрун-
тується на засадах єдності та цілісності 
державної території».

Століттями росія привласнювала 
собі величезну частину української істо-
рії, культури, досягнення визначних укра-
їнців. Проте ми, українці, знаємо свою 
історію і боронимо її. Конституція Пи-
липа Орлика на сьогодні набула стату-
су пам’ятки української філософської та 
правової думки і віднайшла відгомін у 
Основному Законі України, що викликає 
гордість за Україну, за незламний укра-
їнський народ. 

Хочете дізнатися більше? Відві-
дайте Батурин, пройдіть місцями, які 
пам’ятають діяння українських кермани-
чів. Адже саме в Батурині 53 роки тво-
рилась українська держава, а політич-
ні погляди козацької еліти стали міцним 
фундаментом «Договорів і постановлен-
ня прав і вольностей Війська Запороз-
ького».

Наталія ДРОБЯЗКО, 
заступник завідувача відділом 

«Палац гетьмана Кирила Розумовського» 
Національного заповідника 

«Гетьманська столиця», Батурин

Країни-учасниці Ініціа-
тиви трьох морів, відомої як 
Тримор’я, створили новий фор-
мат партнерства і надали Укра-
їні статус партнера-учасника.

Про це оголосив президент 
Польщі Анджей Дуда під час са-
міту країн Тримор’я в 20 черв-
ня у Ризі. 

На відміну від стратегічного 
партнерства, яке пов’язує кра-
їни Тримор’я із США, Британі-
єю чи Європейською комісією, 
нова форма партнерства адре-
сована потенційним країнам-
членам ЄС. 

«Ми вирішили створити 
особливий, новий тип парт-
нерства, який призначений не 
лише для України. Ми сьогодні 
дали його Україні, але ми ви-
ходимо з того, що таке ж парт-
нерство можуть розділити й ті 
країни, які розташовані в Цен-
тральній Європі і не є члена-
ми Євросоюзу, але прагнуть 
до нього приєднатися», сказав 
Дуда.

Дуда підкреслив, що всі 
країни Тримор’я виступають 
за надання Україні офіційного 
статусу кандидата в ЄС. 

Україна неодноразово ви-
являла бажання приєднати-
ся до Тримор’я. Президент 
України Володимир Зелен-
ський, якого запросили взя-
ти участь у саміті Тримор’я як 
гостя за відеозв'язком, зая-
вив у понеділок, що Україна 
повинна стати повноправною 
учасницею ініціативи трьох 
морів. 

Ініціативу трьох морів за-
снували у 2016 році Дуда та 
його тодішня хорватська коле-
га Колінда Грабар-Кітарович як 
платформу економічного спів-
робітництва між центрально-
європейськими країнами ЄС. 
Вона налічує дванадцять дер-
жав Європейського Союзу, що 
пролягають вздовж осі північ-
південь від Балтійського моря 
до Адріатичного та Чорного мо-
рів, звідси й назва.

На шляху 
до «економічних безвізів» 

з Євросоюзом
Верховна Рада України у першому читанні під-

тримала законопроєкт змін до Податкового кодек-
су, що є необхідним для укладання «митного безві-
зу» з Євросоюзом. Законопроєкт передбачає зміни, 
необхідні для забезпечення міжнародного застосу-
вання NCTS та подальшої гармонізації Митного ко-
дексу України з Митним Кодексом ЄС. Україна роз-
раховує на підписання «митного безвізу» з ЄС про-
тягом літа. 

Зміни до Митного кодексу передбачають можли-
вість можливість використання транзитних декла-
рацій в NCTS без необхідності оформляти додатко-
ві транзитні документи в межах 36 країн світу. До-
кумент розширює спектр підприємств, яким стануть 
доступні митні спрощення за аналогією з ЄС. Зокре-
ма, йдеться про вимоги до фінансової стійкості для 
підприємств, що мають статус АЕО (найвищий сту-
пень довіри) та можливість використання комбіна-
ції спрощень без вимог до фінансової стійкості для 
підприємств без статусу АЕО та підприємств, що ко-
ристуються NCTS.

Нещодавно Україна завершила міжнародне тес-
тування національного застосунку NCTS, що підтвер-
дило технічну готовність приєднатися до європей-
ської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Україна вже майже виконала п'ять запланова-
них «безвізів», причому енергетичний та торговель-
ний вже виконано, до кінця місяця очікується тран-
спортний, а митний – протягом літа.

Україна отримала статус 
партнера-учасника 
ініціативи Тримор'я

Україна має бути вільною 
від чужого панування

Пам’ятник «Гетьмани. 
Молива за Україну». Автори Богдан 

та Микола Мазури. Батурин.

Портрет гетьмана Пилипа Орлика. 
Худ. Наталя Павлусенко. З фондової 
колекції Національного заповідника 

«Гетьманська столиця».
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Бліц-інформ
Область отримала 
від ЮНІСЕФ майже 
600 ноутбуків для 
навчальних закладів
13 червня до області прибула благо-

дійна допомога від представництва Ди-
тячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні – 
583 сучасні ноутбуки разом із сумками-
чохлами.

Вже незабаром вони надійдуть до 
навчальних закладів у громадах, що 
найбільше постраждали від російського 
вторгнення.

Внаслідок бойових дій на Чернігів-
щині пошкоджень та руйнувань зазнали 
близько 200 закладів освіти. Серед за-
фіксованих там втрат – і 1700 ноутбуків, 
знищених або викрадених окупантами.

У майбутньому очікується ще надхо-
дження допомоги від ЮНІСЕФ.

Віртуальний музей 
«Війна впритул»
Чернігівщина – одна із областей, 

частина якої була під окупацією, зазна-
ла значних руйнувань та людських втрат. 

Команда проєкту з оцифровування 
туризму «Discоver UA» за підтримки Де-
партаменту культури і туризму, націо-
нальностей та релігій обласної військової 
адміністрації та обласного центру розви-
тку туризму створили віртуальний музей 
пам’яті війни на Чернігівщині. У музеї за 
допомогою 3-Dтурів на сайті «Чернігівщи-
на туристична» chernihivregion.travel/war 
можна побачити жахливі наслідки росій-
ської агресії у Чернігові та області. 

Потерпілим 
на виробництві 
вже виплачено 
7,5 млн гривень
Відділення управління виконавчої ди-

рекції Фонду соціального страхування 
України в Чернігівській області продовжу-
ють здійснювати страхові виплати за тра-
вень. Загалом перераховано на банків-
ські картки або доставлено листоношами 
вже 7,5 мільйонів гривень травневих стра-
хових виплат. ФССУ щомісяця фінансує 
страхові виплати для осіб, які мають стійку 
втрату працездатності внаслідок нещас-
них випадків на виробництві або профе-
сійних захворювань, а також для їх сімей.

Вийшли на маршрут 
комфортабельні 
великі автобуси
Від 16 червня Черніговом поїхала 

перша машина великого класу на авто-
бусному маршруті № 22. З’являтимуться 
вони й надалі. Щодня на маршрути вихо-
дить більше 40% машин великого та се-
реднього класу. 

Пляжний сезон 
у Чернігові поки що 
не відкрито
Щороку офіційні місця для купан-

ня у Чернігові готували навесні. Серед 
обов’язкових заходів – обстеження дна. 
Нині комунальники не можуть відкрити 
пляжі для відвідувачів. Високий рівень 
води не дозволяє перевірити ці місця 
для відпочинку, а там є вірогідність зна-
ходження значної кількості вибухонебез-
печних предметів після понад місяця об-
стрілів. Уламки ракет та нерозірвані сна-
ряди могли впасти будь-де. Головний пляж 
«Золотий берег», Лісковиця, Земснаряд, 
особливо Бобровиця – там були обстріли. 

Обстежити дно на наявність вибухо-
небезпечних предметів мають водолази, 
у яких є відповідний допуск для виконан-
ня цих робіт (або ДСНС, або військові). 
Зважаючи на їх завантаженість із роз-
мінування міста та області, ці роботи бу-
дуть виконуватися в порядку черги. 

Відтак, міська рада поки що не дала 
дозвіл на відкриття сезону купання у во-
доймах міста. Коли водолази перевірять 
дно і буде відповідний дозвіл на купання, 
люди зможуть безпечно там відпочивати!

Медична допомога 
від польських друзів 

17 червня до Чернігівської облас-
ної лікарні надійшли двадцять палет 
ліків з Польщі від Агенції медичних ре-
зервів, шо є частиною державної уста-
нови Агенція стратегічних резервів.

Ще на початку квітня медична 
установа звернулася до польських 
колег, сформувала та передала пе-
релік першочергових, необхідних для 
лікування препаратів, яких не виста-
чає. Ідея такого звернення належить 
бурмістру Дембіци Маріушу Шевчику, 
який двічі відвідував Чернігові та об-
ласть у складі делегацій Асоціації гмін 
басейну річки Віслока.

Безпосередньо реалізацією заду-
му протягом двох місяців займалася 
пані Марлена Шаєр, яка представляє 
Всепольську асоціацію податкових 
консультантів.

Транспорт до України організува-
ла фундація Гентес та пані Катерина 
Цоромінас, а паливо оплатила поль-

ська Агенція матеріальних резервів. 
Ліки привезли водії-волонтери з Же-
шува – Даріуш Лука та Мілош Шубарт. 
Цілу акцію координувала фундація Ен-
кора. 

На цьому тижні очікується її про-
довження – до Чернігова має надійти 
ще вісімнадцять палет ліків. 

Чернігівський регіональний 
Центр підвищення кваліфікації

Сприятиме 
організація 
з Норвегії

Допомогти з відновленням пошко-
джених і зруйнованих будівель при-
ватного сектору Чернігівщини зголо-
силася Норвезька рада у справах бі-
женців в Україні (NRC). Рада працює 
за кількома напрямами – відновлен-
ня об’єктів, розмінування, правова 
і гуманітарна допомога. Процес від-
новлення має кілька важливих етапів: 
«аудит» руйнувань;

ремонт (закрити часткові пошко-
дження, щоб максимально уникнути 
подальшої руйнації); швидке віднов-
лення (включає ремонт пошкоджень 
низької і середньої тяжкості - заміна 
вікон, дверей, ремонт дахів); відбудо-
ва (будівництво житла).

В області обсяг передбачених ро-
біт є дуже значним: пошкоджено чи 
зруйновано майже 4,8 тис. об’єктів, у 
тому числі 3,4 тис. домогосподарств. 
Левова частка пошкоджень – приват-
ні житлові будинки.

«Для відновлення критичної інф-
раструктури область отримала з дер-
жавного резервного фонду понад 200 
мільйонів гривень. Звісно, цих коштів 
замало, коли хочеться зробити мак-
симум до настання холодів. У перелік 
першочергових об’єктів (а це лікар-
ні, садочки, системи тепло-, водо- та 
електропостачання) приватний сек-
тор не ввійшов. Тому будемо раді будь-
якій підтримці», підкреслив під час зу-
стрічі з представниками Норвегії за-
ступник голови обласної адміністрації 
Костянтин Мегем.

Зліва направо: директор Центру 
підвищення кваліфікації Володимир 

Бойко, Мілош Шубарт, головна 
медична сестра обласної лікарні 

Людмила Дятел, Даріуш Лука, 
генеральний директор обласної 

лікарні Андрій Жиденко.

Городні – 
від Івано-Франківщини

16 червня до Городні завітали гості з Івано-
Франківщини. Вони передали місцевим рятуваль-
никам пожежний автомобіль. Такий цінний подару-
нок громада отримала за сприяння громадської ор-
ганізації «Єврокарпатська ініціатива». Її представ-
ників вразив патріотизм мешканців Городні, які в 
період окупації вийшли на мітинг до дня народжен-
ня Шевченка. «Ми не змогли лишитися осторонь і 
тому сьогодні тут», зазначив Олексій Поллє, пред-
ставник ГО «Єврокарпатська ініціатива».

«Дякуємо всім за допомогу! Вона стала мож-
ливою завдяки Івано-Франківській обласній раді, 
підтримці Назарія Іванів, Наталії Олексюк, Олексія 
Поллє, Романа Новицького, учасників волонтер-
ського руху смт Брошнів-Осада, ГО «Єврокарпат-
ська ініціатива» та жителів Прикарпаття», пише Го-
роднянська міська рада.

Нові рейси електричок між 
Черніговом і Куликівкою
Від 20 червня загалом рейсів стало аж 9, пар-

них, тобто в кожен бік. Селище Куликівка, де за-
лізнична станція називається «імені Бориса Олій-
ника», кілька десятиліть було районним центром. 
Після децентралізації у 2017 році весь район, крім 
одного села, об`єднався в територіальну громаду, 
а після укрупнення районів у 2019 році Куликівка 
і далі є центром селищної громади. Це майже се-
редина області, з гарним транспортним сполучен-
ням, адже селище знаходиться майже посередині 
між Черніговом і Ніжином, по залізниці і автотрасі. 

Кілька тижнів тому було повністю відновлено 
5 електричок між Черніговом і Ніжином, що йдуть 
і через Куликівку, рейси, що існували і до бойо-
вих дій. І ось з понеділка Укрзалізниця додала ще 
4 електрички. Враховуючи, що їхати до обласного 
центру всього 40 хвилин. рух дуже насичений. Та 
й на маршруті – села, відтак станції або зупиночні 
платформи, в Количівці і Анисові Чернігівського ра-
йону, Баклановій Муравійці і Вершиновій Муравій-
ці Куликівської громади, яка тепер теж у Чернігів-
ському районі. Багато мешканців селища і цих сіл 
працюють в Чернігові, а чимало чернігівці мають в 
цих селах дачні ділянки. 

Ось розклад відправлення нових 4-х електричок. 
Чернігів – Бориса Олійника: 6.55; 9.05; 16.20; 18.43.
Бориса Олійника – Чернігів: 7.59; 10.20; 17.35; 

19.35. 
Тобто, поїзди, що приходять з Чернігова в Кули-

ківку, після невеличкої стоянки рушають назад, до 
міста. 

У зв̀ язку з новими рейсами, дещо змінено роз-
клад останньої вечірньої електрички між Черніго-
вом і Ніжином. 

З Чернігова відправлення о 20. 46, по Бориса 
Олійника – о 21. 31, і далі на Ніжин.

З Ніжина остання електрички на Чернігів – о 
20.52, по Бориса Олійника – о 21.55 і далі на Чернігів.

Інші 4 рейси – без змін. Вказано час відправ-
лення (в дужках – відправлення по Куликівці). 

Чернігів – Ніжин: 6.20 (7. 04); 8.20 (9. 02 ); 13. 25 
(14. 07 ); 17. 20 ( 18. 02).

Ніжин – Чернігів: 5. 28 (6.33); 8.08 (9. 25); 12.10 
(13. 05); 17.25 (18.26). 

СБУ викрила мешканку 
прикордоння, 

яка виправдовувала збройну 
агресію рф проти України

Співробітники СБУ викрили мешканку одно-
го з прикордонних населених пунктів Чернігівщи-
ни, яка виправдовувала збройну агресію рф проти 
України.

За даними досудового слідства агітаторка ство-
рила Telegram-канал, у якому розміщувала матері-
али де виправдовувала збройну агресію рф проти 
України та схвалювала окупаційні дії ворога. Також 
вона поширювала матеріали російської пропаган-
ди щодо ситуації в Україні.

Під час обшуку за місцем проживання фігурант-
ки провадження співробітники СБ України вилучи-
ли технічні засоби та мобільні телефони із доказа-
ми здійснення протиправної діяльності.

Зловмисницю затримано та повідомлено про 
підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визна-
ння правомірною, заперечення збройної агресії 
рф проти України, глорифікація її учасників) Кримі-
нального кодексу України. 

Перевіряється інформація щодо зав’язків за-
триманої із спецслужбами рф. Триває досудове 
слідство.

Заходи з викриття протиправної діяльності про-
водили співробітники Управління СБ України в Чер-
нігівській області у взаємодії з Національною по-
ліцією під процесуальним керівництвом Чернігів-
ської обласної прокуратури.

Допомога з Іспанії
На запрошення Чернігівського Благодійного фон-

ду «Захистимо Україну» 17 червня представники По-
сольства України в Іспанії та іспанської ГО «Help to 
Ukraine» відвідали Чернігів. Захоплююсь синергією 
громадянського суспільства і державних зусиль Ко-
ролівства. Завдяки роботі команди посольства, зо-
крема пана Пабло Гана, тимчасового повіреного у 
справах Посольства Іспанії в Україні, радника пана 
Хав’єра Фуентеса та Карлоса Фернандеса, засновни-
ка ГО «Help to Ukraine», команді нашого Благодійно-
го фонду був переданий автомобіль для збільшення 
ефективності нашої волонтерської діяльності. 

Протягом дня також заїхали до Чернігвської 
обласної військової адміністрації, відвідали полк 
зв'язку, за результатам чого запланували напрямки 
подальшої роботи по підтримці відбудови Чернігова і 
допомозі ЗСУ. 

Коли я думаю про різницю між «твіттер-дипломаті-
єю» і реальними справами, то згадую Пабло, Хав'єра 
та Карлоса. Разом з такими партнерами – перемога 
не за горами!

А вже назавтра передана автівка повезла перші 
вантажі тим, хто цього потребує найбільше.

Олександр ЯСЕНЧУК,
керівник БФ «Захистимо Україну»

Для наших воїнів
15 червня у «Гончаренко-центрі», розміщеному в 

Чернігівському Культурно-мистецькому центрі «Інтер-
меццо», воїни, які незабаром поїдуть на фронт отримали 
аптечки та кілька турнікетів. Подяка за допомогу: ГО «Тех-
нопарк», «Центр медичних інновацій» – голова Ріпниць-
ка Т.І.; логістику – Ірина та Олександр Соломахи, Олена 
Шевчук. Нині ми збираємо кошти на придбання засобу 
для боротьби з російськими дронами DronHunter вартіс-
тю 4300 євро який стане в нагоді захисникам кордону. 
Допомогу захисникам України просимо пересилати: 

Українська картка : 
5363542011719482
IBAN: UA263052990000026203748291186
Donation in USD: ACCOUNT: 4731 2191 1916 9849
IBAN: UA813052990000026202679757693
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
Donation on EUR: ACCOUNT 5168 7456 0770 3813
IBAN MoneyGram: Oleksandr Yasenchuk tel. 

(063)236-18-03 PayPal: pivnich.info@gmail.com 
Для банківських переводів: Ясенчук Олександр 

Анатолійович, ІПН 3059506152

Геріатричний пансіонат 
отримав автомобіль 
швидкої допомоги

Днями до Чернігівського геріатричного пансіона-
ту надійшов цей автомобіль. Й!ого придбала органі-
зація «Rotary club» з Італії у взаємодії з благодійним 
фондом «Світла мета» за сприяння обласної військо-
вої адміністрації.

У пансіонаті перебуває близько 400 підопічних, з 
них 60% – особи з інвалідністю.

– Найнеобхідніше в такі часи – це автономність 
закладів від центрального водопостачання, електро-
енергії, опалення, а також транспорт, – зазначив ди-
ректор пансіонату Віктор Кулага. – Щодня 3-4 людей 
возимо в лікарню на процедури чи консультації. У нас 
була машина – «газель», переобладнана під швидку 
допомогу, але вона зламалась. На сьогодні у нас вже 
є своя свердловина, потужний генератор, а відтепер 
ще й автомобіль.

Окрім автомобіля пансіонат отримав медикамен-
ти та витратні матеріали. І така допомога від благодій-
ників надійде ще. 

Зустріч біля Культурно-мистецького фентру 
«Інтермеццо». В центрі – Олександр Ясенчук
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Закордонне українство

Президент Світового 
конгресу українців провів 

зустрічі в Європі
Павло Ґрод, президент СКУ, зустрівся 

під стінами Європейського парламенту у 
Брюсселі (Бельгія) з українською громадою 
під час мітинґу з вимогами про нафтове ем-
барго та посилені санкції проти Російської 
Федерації.

Крім цього, в Українському хабі про-
від СКУ провів зустріч із лідерами укра-
їнських громад Європи. У зустрічі взяли 
участь представник України в Європей-
ському Союзі ЄС Всеволод Ченцов, Бог-
дан Райчинець, Олександра Хичій, Слава 
Гук, Павло Садоха, Євгенія Петрова, Зенон 
Коваль, Микола-Мирослав Петрецький, 
Апекс Греченюк, Ростислав Сукенник, Ми-
рослав Скірка, Сергій Касянчук і Соня Соу-
тус. На засіданнях йшлося про заявку Укра-
їни на членство в ЄС, стратегію й інструмен-
ти адвокації в Європі, плани відновлення 
України.

Фестиваль на «Михайлівці»: 
в єднанні з Україною

Цього року у США відновили україн-
ські культурні фестивалі, які не проводи-
лися через пандемію коронавірусу. Ще то-
рік релігійна громада церкви Святого Ар-
хистратига Михаїла, що в м. Дженкінтавн 
під Філадельфією першою відважилася 
відновити свій фестиваль. Однак цьогоріч-
ні фестивалі відбуваються в умовах жор-
стокої широкомасштабної війни Московії 
проти України. Хоча впродовж двох вихід-
них на мальовничій території сімейного 
дозвілля «Михайлівка» все виглядало, як 
і в попередні роки. На фестиваль «Душа 
України» прибуло багато людей, була смач-

на знаменита українська кухня, розваги 
для дітей, розіграш лотереї та концертна 
програма.

Ось що сказав єпископ Андрій Рябій, 
адміністратор церкви Святого Архистрати-
га Михаїла: «Наша парафія з перших днів 
повномасштабної війни розпочала збір до-
помоги Україні, обравши медичний напря-
мок і розпочавши збірку медичних засобів 
для українських лікарень і медперсоналу 
на фронті. Загалом в Україну вже відпра-
вили матеріальну та фінансову допомогу 
на суму близько 200 тис. USD. Зокрема па-
рафіяни нашої церкви провели два прода-
жі українських страв, від яких вторгували 
120 тис. USD. Приміром, під час першого 
продажу впродовж двох годин стояла ве-
личезна черга, прийшли тисячі людей, се-
ред яких були не тільки українці, а й багато 
американців. Крім того, понад 80 тис. USD 
пожертв зібрали громадськими організа-
ціями та іншими релігійними громадами, 
зокрема, римо-католицькими. Найперше 
ми закупили для солдатів 800 індивідуаль-
них аптечок натовського зразка. Потім до-
помогу надіслали сімом військовим шпита-
лям, у т. ч. у Львові, Червонограді, Немиро-
ві, Тернополі, Одесі, а також 1-му мобільно-
му добровольчому медичному батальйону 
в Києві, який складається з лікарів-волон-
терів, які виїжджають безпосередньо на 
фронт».

Також в організації фестивалю взя-
ли участь Сетрицтво Святої Анни, органі-
зація «Матері у молитві», Братство моло-
ді, «Українська молодь Христові». Части-
ну коштів, зібраних від проведення фес-
тивалю, також витратять на допомогу 
Україні. 

Парафія церкви Святого Архістратига 
Михаїла перебуває в динамічному розви-
тку. Оновлено вебсайт парафії, де багато 
інформації. Адреса сайту: mykhailivka.org.

Чернігівська область і Підкар-
патське воєводство Польщі про-
вели цікавий міжнародний кон-
курс з історії для школярів обох 
країн. До речі, воєводський центр 
місто Жешув стає побратимом на-
шого Чернігова. 

Організатори конкурсу – укра-
їнські громади Батурин, Мена, Со-
сниця, Плиски та польські гміни, а 
це аналог наших громад, Бжостек, 
Пільзно, Жиракув.

Мета – інтеграція учнівської 
молоді партнерських гмін та гро-
мад через пізнання спільної іс-
торико-культурної спадщини Речі 
Посполитої (1569 –1795).

Запитання для учнів зі спіль-
ної історії двох країн підготували 
науковці Ніжинського і Жешув-
ського університетів. 

Спочатку планувалося, що 
учні 8 – 9 класів, пройдуть відбір-
кове випробування, зустрінуть-
ся у фіналі 6 травня в гміні Бжос-
тек. Напад російської орди зму-
сив відкласти конкурс, але не зміг 
його скасувати – прагнення укра-
їнських громад та польських гмін 
виявилося сильнішим.

Спершу в обох країнах прой-
шов відбірний конкурс серед шко-
лярів. Кращі з них і взяли участь 
у фіналі в Польщі. В тому числі це 
були 9 українських учнів, разом з 
вчителями. 

Звичайно ж, це було і тепле 
спілкування молодих поляків і 
українців. Наші школярі також по-
знайомилися з історичними Під-
карпаття. 

Фінал пройшов 10 червня у 
гміні Бжостек, у школі населеного 
пункту Седлісках-Богуш.

Спершу юні поляки показали 
художню частину: чудово танцю-
вали Полонез, Краков̀ як. І у тан-
цюристів були такі красиві кос-
тюми, народне вбрання, схоже на 
наше українське. Врешті, ми ж з 
ними – слов̀ яни.

Повний відеозапис фіна-
лу свята, знятий телебаченням 
гміни Бжостек (гміни у Поль-
щі мають і власне телебачен-
ня) є в інтернеті за посилан-
ням https://www.youtube.com/
watch?v=PoMnOeBPkPYС.

Великий репортаж зі свя-
та розмістив і польський сайт 
Debica24. Саме з нього – ці фото 
і поданий нижче репортаж поль-
ського журналіста Гжегоша Круля. 

Представники ґміни 
Бжостек стали переможцями 

польсько-українського 
конкурсу історичних 

знань «Спільна спадщина»
Змагання мали відбутися 

кілька тижнів тому, але через на-
пад Росії на Україну не було відо-
мо, чи вдасться це взагалі. Окрім 
учнів з Польщі, у ньому мали взя-
ти участь і їхні українські одно-
літки з Чернігівщини. На жаль, їх 
прибуття було неможливе, оскіль-
ки саме на півночі України на по-
чатковій фазі точилися бойові дії. 
Після того, як ситуація в цьому 
регіоні заспокоїлася, міському 
голові Бжостека Войцеху Стані-
шевському зателефонував Воло-

димир Бойко (директор Чернігів-
ського центру підвищення квалі-
фікації держслужбовців, а саме 
цей Центр обласної ради опіку-
вався конкурсом з українського 
боку – Ред.), який повідомив, що 
вони готові взяти участь у кон-
курсі. 

Спочатку були проведені від-
бори учасників. Вони проходили в 
гміні Бжостек, а також у Пілзно та 
Жиракові на польській стороні, а 
також в українських громадах Ба-
турина, Плисок, Мени та Сосниці. 
Перші дві представили зведену 
команду.

Приїхала 
віце-чемпіонка світу
Фінал відбувся у школі Сед-

ліска-Богуш. Крім учасників з 
України, до муніципалітету Бжос-
тек приїхала і колишній заступник 
міністра спорту України, призер-
ка чемпіонатів світу та чемпіон-
ка Європи з біатлону Ніна Лемеш. 
Наразі вона є першим заступни-
ком голови обласної ради Черні-
гівської області. Приїхала і голова 
громади Плисок Марина Вірко із 
заступницею Іриною Вернігор. 

На жаль, представникам ін-
ших органів місцевого самовря-
дування не вдалося взяти участь 
у конкурсі. Вони надіслали відео-
вітання. Заступник міського голо-
ви Батурина Олександр Козлов-
ський, міський голова Мени Ген-
надій Примаков, міський голова 
Сосниці Андрій Портний подяку-
вали організаторам за підготов-

ку та проведення змагань. Також 
сказали слова подяки полякам, 
які після нападу Росії на Украї-
ну взяли під свої дахи біженців із 
України та допомогли їм пережи-
ти важкі часи.

– Слава Україні, слава Поль-
щі – цими словами закінчувалися 
всі три виступи.

Також виступив професор 
Сергій Леп̀ явко (відомий чер-
нігівський історик, доктор наук, 
професор Ніжинського універ-
ситету – Ред.), воїн Збройних сил 
України, який разом із синами 
бореться за вільну і незалежну 
Батьківщину. Під час виступу він 
пояснив, що він та інші українці 
допускали лише два можливі сце-
нарії припинення війни.

– Або Україна виграє, або Ро-
сія програє, – сказав він, за що 
присутні нагородили його оплес-
ками.

Були й представники місцево-
го самоврядування Польщі. Пре-

зиденти міст – Ева Голембовська 
з Пілзно та Марек Рачка з Жира-
кова разом із Войцехом Стані-
шевським були співорганізатора-
ми проекту. Седліську-Богуш від-
відали також міський голова Дем-
біці Маріуш Шевчик, війт ґміни 
Йодлова Ян Яніга, війт ґміни Ясло 
Войцех Пєнькош, а також Павло 
Ціщень, який представляв депу-
тата Сейму Польщі Кшиштофа Со-
болєвського.

Перед початком змагань 
учні ліцею, що в Колачицях, а та-
кож дошкільнята з Седліска-Бо-
гуш представили польські народ-
ні танці.

Запитали і про пиво
Змагання почалися. Від гос-

подарів виступили: з ґміни Бжос-
тек – Патриція Вонсік, Алан Чар-
нецьки та Патрик Ружанськи; ко-
манда з Пілзно – Каміла Хвістек, 
Каміль Мрочек, Міхал Бартузі; 
Жиракув – Клаудія Сак, Оскар Ти-
лєц та Александер Лісовскі. Спіль-
на команда Батурина та Плисок – 
Катерина Сербин, Софія Цап , Да-
нило Семенов; Мени – Валерія 
Слобода, Єлизавета Олійник, Кос-
тянтин Кондалєв; Сосниці – Со-
фія Короптес, Артем Мотчаний та 
Богдан Мурай. 

Перед ними було п’ять кон-
курсів. Все було пов’язано з пе-
ріодом між 1569 і 1795 роками, 
тобто з історією Речі Посполитої, 
до складу якої входила і територія 
сьогоднішньої України. Тому на 
змаганнях не могли не з’явитися 

Ян II Казимир, Іван Богун, Міхал 
Корибут Вишневецький чи Ян III 
Собеський. 

Молоді люди також мали від-
повідати на питання, пов’язані з 
повсякденним життям тих часів. 
Одне з них стосувалося найпопу-
лярнішого напою. І це було пиво. 
І мова не йшла про вміст у ньому 
алкоголю, бо його було мало.

– Тоді вода була забруднена, 
і цю проблему вирішили завдяки 
ферментації, – пояснила профе-
сор Беата Лоренс з Жешувського 
університету.

Найкращою виявилася ко-
манда з Бжостека. Друге місце 
вибороли представники Мени, 
третє – гміни Пільзно. Команди з 
Батурина/Плисок та з Сосниці по-
ділили четверте місце, Жиракув 
став п’ятим.

Гості з України підготували 
для гостей сюрприз. Для них вони 
заспівали дві пісні. 

Гжегош КРУЛЬ

Польща – Україна: 
конкурс «Спільна спадщина»

Гості з України співають знамениту польсько-українську пісню 
«Гей, соколи!»

Спільне фото українських і польських учасників

Збройним Силам 
України передана 
допомога з Чикаґо
До ЗСУ надійшла допомога від 

української діаспори з Чикаґо (штат 
Іллінойс) — оптичні прилади, в т. ч. 
нічного бачення. Про це повідомило 
Оперативне командування «Захід»: 
«ЗСУ завжди відчувають підтримку, 
яка надходить за тисячі кілометрів. 
Ось, до прикладу, допомога, що надій-
шла від української діаспори з Чика-
ґо, дуже відчутна на фронті. Вона до-
помагає нашим бійцям нищити оку-
панта та звільняти українську землю 
від російської навали». ОК «Захід» ви-
словлює щиру вдячність за такі необ-
хідні для нашої перемоги прилади та 
повідомляє, що їх одразу ж відправи-
ли в підрозділи, які ведуть активні бо-
йові дії. 

Велопробіг 
«Сто миль на сто днів»

Митрополит Української право-
славної церкви США Антоній, о. Ан-
дрій Драпак, о. Василь Пасакас, семі-
наристи біля Української православ-
ної церкви св. Андрія Первозванного 
(Савт-Бавнд-Брук, штат Нью-Джерзі) 
4 червня зустрічали учасниць вело-
пробігу «Сто миль на сто днів», які з 
прапорами України і у сорочках з на-
писом «Слава Україні!» на велосипе-
дах подолали 100 миль на честь 100 
днів мужньої оборони України від 
аґресії Росії. Протягом поїздки вони 
збирали пожертви для УПЦ США, щоб 
підтримати її постійні зусилля по до-
ставці гуманітарної допомоги в Укра-
їну. Владика Антоній подякував подо-
рожнім за ініціативу й благословив їх. 
114 осіб пожертвували $9285.

Шлях почався від Гай-Пойнт-
парку (штат Нью-Джерзі). На цвинта-
рі у Савт-Бавнд-Бруку похована киян-
ка Галина Бондарева, бабуся органі-
заторки подорожі Наташі Бірмінґем, 
тож на її могилі о. Андрій Драпак із 
семінаристами відслужив панахиду 
та поминальну молитву за всіх жінок 
і жертв війни.

Промовляли о. Василь і Ната-
ля Гончаренко, директорка Україн-
ського освітньо-культурного центру. 
У промовах звучали тривога і біль за 
долю України. Валентина Сизоненко 
з Українського села у Сомерсеті роз-
повіла, що Галина Бодарева була її 
вчителькою української мови у таборі 
переміщених осіб у Німеччині.

Школа 
українознавства 

закінчила 
навчальний рік

Школа українознавства при 
Українській православній церкві св. 
Андрія Первозванного в Савт-Бавнд-
Бруку (штат Нью-Джерзі) влаштувала 
свято закінчення навчального року. 
В Українському культурному центрі в 
Сомерсеті численні гості вітали ви-
пускників Вікторію Варшавську, Яну 
Мигаль, Максима Добрича, Дениса 
Підкамінного, Максима Левицького, 
Вероніку Наливайко та Назара Кова-
люка.

Випускників привітав Роман Гір-
няк, колишній директор школи, рад-
ний Шкільної ради при Українському 
конґресовому комітеті Америки, пре-
зидент Українського народного сою-
зу. За традицією від нього випускни-
кам вручили грошові дарунки. При-
сутні подякували вчителям.

Школа показала концерт, який 
розпочали привітанням директорки 
Галина Маринець. Концерт приготу-
вали вчителі на чолі з Оксаною На-
ливайко. Співали і декламували вірші 
Кароліна Кайтан, Аня Гакало, Вероні-
ка Наливайко.

За повідомленнями Meest-Online



№221   23 червня 2022 року№221   23 червня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо 7Світ планети

Калейдоскоп
Пенсіонери виявили вдома 

китайську чашу 
за 100 тисяч фунтів

Стародавню чашу для пуншу вартістю 100 ти-
сяч фунтів стерлінгів виявила вдома пара британ-
ських пенсіонерів. Подружжя не здогадувалося 
про цінність цієї речі, поки не показало своє май-
но фахівцю з антикваріату.

Як з'ясувалося, 
це одна з чотирьох 
китайських чаш, ви-
готовлених у 1710 
році спеціально для 
продажу в Європі. 

Дві такі ж чаші 
придбав англійський 
король Георг IV, який керував Британією на по-
чатку ХІХ століття. Нині вони зберігаються у сина 
королеви Єлизавети ІІ принца Чарльза. Про долю 
ще одної чаші не повідомляється.

Мандрівник проплив 
17 кілометрів у водах, 

що кишать акулами
У Панамі мандрівник з Австралії впав у води, 

що кишать акулами, проплив 17 кілометрів і ви-
жив. 

У 2019 році Джон Дір продав все своє майно 
та вирушив подорожувати світом. 8 червня цьо-
го року, наприкінці 30-годинного шляху з Колум-
бії до Панами, австралієць поставив човен, що 
йшов з увімкненим мотором і піднятими вітрила-
ми, на автопілот і почав рибалити. Йому вдалося 
зловити великого тунця і, зрадівши улову, Дір ви-
рішив спробувати удачу знову. Він закинув вуд-
ку в море, зненацька втратив рівновагу і впав за 
борт. Оскільки човен був на автопілоті, він про-
довжив подорож уже без капітана. Спочатку Дір, 
на якому не було рятувального жилета, з жахом 
борсався у воді, але потім узяв себе в руки і спро-
бував пошукати найближчий берег. У нього було 
мало часу: до заходу сонця залишалася всього го-
дина. Побачивши землю, австралієць почав греб-
ти у її бік. «Я все твердив і твердив сам собі вго-
лос, що я вже близько, у мене вийде, це зможу. Я 
всіма силами зберігав оптимізм, щоб не знепри-
томніти», зізнався Дір.

Японець заробив понад 
288 тисячі доларів, 
«нічого не роблячи»

Житель японської столиці Токіо Седзі Море-
мото заробив це за «байдикування», а також на-
писав про це книгу.

Моремото отримав вчений ступінь з фізики 
та працював за спеціальністю до 2018 року, піс-
ля чого звільнився. Дав цікаве оголошення: «Про-
поную себе в оренду як людина, яка не робить ні-
чого. Вам складно самостійно зайти до магази-
ну? Бракує гравця у вашій команді? Вам потрібен 
хтось, хто займе вам місце? Я не можу нічого ро-
бити, крім елементарних речей.»

Спочатку чоловік займався безкоштовним 
наданням послуг, але за короткий час охочих ста-
ло так багато, що він почав брати за це суму, екві-
валентну 96 доларам. Протягом кількох років він 
«попрацював» із трьома тисячами клієнтів. Осно-
вними його обов'язками був супровід на обідах 
та шлюборозлучних процесах, також робити фото 
для Instagram та ловити метеликів у парку.

Папуга врятував життя 
господареві

Австралієць врятувався від пожежі завдяки 
домашньому папузі, що відчув негаразди і почав 
голосно вигукувати ім'я свого господаря. Птах 
підняв тривогу до того, як спрацювали детекто-
ри диму.

Коли близько 2-ї ночі пожежні міста Брісбен 
прибули на виклик, будинок Антона Нгуєна вже 
палахкотів. Зляканий, але неушкоджений госпо-
дар стояв на вулиці разом із своїм папугою. Ряту-
вальникам він повідомив, що птах вчасно попе-
редив його про небезпеку: «Ерік, мій папуга, по-
чав кричати: «Антон! Антоне!» Тоді я прокинувся і 
відчув запах диму. Я схопив Еріка, відчинив двері, 
глянув у кінець будинку і побачив полум'я. Тоді я 
втік униз».

16 червня Латвія ухвалила за-
кон, який вимагає до 15 листопа-
да знести всі пам'ятники та об'єкти, 
що прославляють тоталітарні режи-
ми. Закон забороняє демонстрацію 
предметів, що славить ці режими, та 
дозволяє їхній демонтаж на території 
Латвії. Головним із них є величезний 
80-метровий радянський монумент 
Перемоги у Ризі. 

Новий закон забороняє ви-
ставляти у громадських місцях 
пам'ятники, твори мистецтва та інші 
об'єкти, що відповідають хоча б одно-
му з наступних критеріїв: пам'ятник 
прославляє окупацію СРСР чи на-
цистської Німеччини, подія чи особа, 
пов'язана з ними, прославляє тоталі-
тарну ідеологію, насильство, військо-
ву агресію та ідеологію війни, вклю-

чає символи радянської влади чи на-
цизму.

Закон не поширюється на 
пам'ятники, меморіали, меморіаль-
ні дошки, пам'ятні місця та інші утво-
рення, розташовані на місцях похо-
вання воїнів, які загинули на війні, а 
також пам'ятних місцях жертв радян-
ського чи нацистського терору.

Питання стало особливо актуаль-
ним після вторгнення Росії в Украї-
ну. У Латвії налічується близько 300 
пам'ятників, меморіальних дощок та 
пам'ятних об'єктів, що прославляють 
радянський режим.

Під час Другої світової війни Лат-
вія була окупована і Німеччиною, і 
Радянським Союзом, тому питання 
символів обох систем є болючим для 
країни.

Він помер 17 червня на 92 
році життя, у колі сім'ї, в Гарі у 
регіоні Лангедок-Руссільйон на 
півдні країни. 

Жан-Луї народився 11 груд-
ня 1930 року на півдні Фран-
ції в сім'ї багатого підприємця. 
Його дитинство та юність при-
пали на роки Другої світової 
війни. 

Перші кроки в акторстві 
Трентіньян зробить на теа-
тральній сцені. Одну з перших 
своїх гучних ролей у кіно Жан-
Луї зіграв у фільмі Роже Вадима 
«І Бог створив жінку», у парі із 
знаменитою Бріжит Бардо. Під 
час зйомки у Трентіньяна роз-
почався гучний роман із Брі-

жит, який зруйнував її шлюб із 
Роже Вадимом.

Потім актор пішов в армію 
і три роки прослужив в Алжирі, 
тодішній колонії Франції. Бардо 
не стала чекати коханого з ар-
мії і через півтора роки після 
початку роману їхні стосунки зі-
йшли нанівець.

Повернувшись із армії, 
Трентіньян повепртається в те-
атр, знову здобути популярність 
йому допомогла роль Гамлета, 
в якій він був блискучий. Роже 
Вадим, забувши минулі образи, 
запрошує Жана-Луї в екраніза-
цію «Небезпечних зв'язків».

А вже у 1966 році Трен-
тіньян зніметься у головно-
му фільмі свого життя – леген-
дарній картині режисера Кло-
да Лелуша «Чоловік і жінка», яка 
отримала Гран-прі Канського 

кінофестивалю і два «Оскари» 
– за кращий іноземний фільм і 
кращий оригінальний сценарій.

В подальші роки Трентіньян 
знімався практично у всіх зна-
кових французьких режисерів. 
Крім Бріжит Бардо та Анук Еме, 
його партнерками були інші 
найкрасивіші актриси Франції: 
Ромі Шнайдер, Катрін Деньов, 
Мішель Мерсьє.

У молодості Жан-Луї був 
одружений на актрисі Стефан 
Одран, але шлюб незабаром 
розпався. Другий шлюб актора 
з Надін Маркан, актрисою, сце-
наристом і режисером, яка на-
родила Трентіньяну сина Внеса-
на та дочок Марі та Полін, три-
вав 16 років і був затьмарений 
трагедією. Донька подружжя 
Полін померла у восьмимісяч-
ному віці. Доньку Марі, яка теж 

стала акторкою і часто знімала-
ся разом із батьком, було вбито 
у віці 41 року. 

Трентіньян за свою кар'єру 
в кіно, яка тривала понад 60 
років, зіграв у багатьох культо-
вих фільмах. Світову славу йому 
принесли картини «Чоловік і 
жінка», «І Бог створив жінку», 
«Конформіст», «Дзета», «Три ко-
льори: Червоний», «Любов».

Жан-Луї завоював майже 
всі найпрестижніші акторські 
нагороди, включаючи «Оскар», 
«Золоту пальмову гілку» у Кан-
нах, «Срібний ведмідь» у Берлі-
ні, «Сезар».

Трентіньяну чудово вдава-
лися і драматичні, і комедійні 
ролі. Він любив грати негідни-
ків, злочинців та інших негатив-
них персонажів. Також Тренті-
ньян був сценаристом і режи-
сером. 

Пішов з життя знаменитий французький 
актор Жан-Луї Трентіньян 

Днями Китай відкрив 
залізничну кільцеву лінію 
навколо найбільшої пус-
телі Таклімакан на північ-
ному заході країни в Сінь-
цзян-Уйгурському авто-
номному районі. Довжина 
колії становить 2712 км і 
дозволяє розвивати швид-
кість до 120 км на годи-
ну. Має 22 станції, шість з 
яких пропонують вантажні 
послуги. Вперше залізнична лінія дає змогу потягам обігнути повне коло навко-
ло пустелі.

Будівництво мегапроекту залізничної лінії Хотан – Руоцян розпочалося у 
грудні 2018 року. Відкриття ж відбулося тільки зараз, коли її з’єднали з ділянкою 
Жуоцян – Корла залізничної лінії Голмуд – Корла, а також ділянками Корла-Каш-
гар і Кашгар – Хотан південної залізничної лінії Сіньцзян.

Пустеля Таклімакан є другою за величиною у світі і лише трохи меншою за Ні-
меччину.

Завершення будівництва цієї лінії з’єднало п’ять повітів і деякі міста на 
півдні Сіньцзяну, до яких раніше було неможливо дістатися поїздом. Це також 
полегшить транспортування вантажів Сіньцзяну в інші частини країни.

Будівництво лінії мало на меті ще й реалізацію програми боротьби з опусте-
люванням, оскільки вона проходить через південний край пустелі Таклімакан, і 
піщані бурі в цьому регіоні становлять серйозну загрозу для залізниці. Для захис-
ту від піщаних бур лінія має п’ять віадуків загальною довжиною 49,7 км. З цією ж 
метою навколо закладено 50 мільйонів квадратних метрів трав’яної сітки та ви-
саджено 13 мільйонів дерев.

Турбуючись про екологію
Еверест теж страждає від потепління 

і людської діяльності
Уряд Непалу розглядає плани перенесення базо-

вого табору Евересту з льодовика Кхумбу через гло-
бальне потепління і вплив людської діяльності. Нова 
ділянка має бути знайдена на нижчій висоті, де немає 
цілорічного льоду.

Нині базовий табір найвищої гори у світі розташо-
ваний прямо біля підніжжя сумнозвісного льодовика 
Кхумбу, на висоті понад 5300 метрів над рівнем моря.

У 2018 році дослідження, проведені вченими з уні-
верситету Лідса (Англія), показали, що деякі ділянки льо-
довика поблизу базового табору витончуються на 1 метр 
на рік, внаслідок чого небезпечні тріщини з'являються 
все частіше. Тала вода дестабілізує льодовик.

У турецькому Бодрумі б’ють на сполох 
через забруднення моря

Влада Туреччини звернула увагу на забруднення 
моря в районі популярного курортного міста Бодрум, 
яке сталося через скидання хімічних, промислових, 
сільськогосподарських та побутових відходів у воду. 
Деякі човни, пришвартовані за межами гавані турис-
тичного міста, незаконно скидають у води трюмні від-
ходи, незважаючи на чинні заборони та штрафи. Крім 
того, брудні стічні води потрапили в море через тріщи-
ну в одній із труб системи очищення.

Порт не справляється зі збільшеним навантажен-
ням: щоб уникнути витрат, власники суден скидають 
відходи у море.

В Таїланді рятують надто популярне 
дерево від любителів селфі

Влада тайської провінції Трат перейнялася долею 
дерева, що росте на острові Ко Кай Хуа Ро неподалік 
східного узбережжя Таїланду. За останні кілька місяців 
дерево ксилокампус, що повністю займає острівець 
завширшки кілька метрів, стало популярним у відвід-
увачів через свою схожість з деревом з улюбленого 
тайцями коміксу.

Через те, що туристи приїжджають сюди фотогра-
фуватися групами, рослина, яка витримує лише п’ятьох 
відвідувачів за раз, почала гинути. У дерева вже об-
ламано багато гілок, а масивний корінь, яким дерево 
зміцнилося в скелі, добряче витоптано і зім’ято.

Місцева влада ввела обмеження кількості відвіду-
вачів та заборону відвідування острова у певні сезони.

Навколо найбільшої китайської пустелі 
Таклімакан побудували залізницю

Королева Британії Єлизавета II 
стала другим монархом в історії 

за тривалістю правління
Єлизавета II обійшла коро-

ля Таїланду Пхуміпона Адулья-
дета, який правив 70 років і 
126 днів, з 1927 до 2016 року.

Найдовше з монархів пра-
вив Людовік XIV у Франції: з 
1643 по 1715 він перебував на 
престолі 72 роки та 110 днів. 
Але це тому, що королем він 
був проголошений, коли йому 

не виповнилося ще й 5 років. 
Єлизавета II, коронована у 1953 році, у вересні 2015 

року стала монархом, який правив найдовше в Британії, 
перевершивши свою прапрабабусю королеву Вікторію.

На початку цього місяця 96-річна королева відсвятку-
вала 70-річчя на троні чотирма днями парадів, вуличних 
вечірок та інших заходів, проведених по Великій Британії 
та Співдружності.

У Латвії знесуть пам'ятники, 
що прославляють радянську епоху

На Сицилії виставили на продаж 
будинки за один євро

Тут в італійському місті Салемі виставлять на продаж більше 30 будинків за ці-
ною лише один євро. Але на продаж виставлять будинки, які потребують ремонту, 
деякі з них не заселені з 1968 року, коли на Сицилії стався руйнівний землетрус.

«Усі будинки належать міській раді, що прискорює продаж та знижує бюрократію, 
зазначив мер міста Доменіко Венута. – Перед запуском продажів ми відновили ці 
райони Салемі, модернізували інфраструктуру, дороги, електромережі, каналізацію».

У місті також є кафе та ресторани, норманський замок та музеї. Влада роз-
раховує, що ці фактори допоможуть потенційним покупцям зробити вибір на ко-
ристь Салемі.

Проте майбутнім власникам доведеться щороку оплачувати страховку на бу-
дівлю у розмірі 250 євро, доки будівля не буде відремонтована.
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«Не купуйте 

хліба, вкраденого 
в України»

На тлі вивезення окупантами з 
Херсонщини та інших регіонів Укра-
їни пшениці, овочів, іншої продукції 
та сільськогосподарської техніки до 
росії доволі актуальною є «Відозва 
Вищої Ради української еміграції», 
яка зберігається в архіві розвідки.

Вона є ще одним ствердженням 
того, що політика московії як сьо-
годні, так і в минулі часи була такою 
самою у ставленні до України – за-
гарбницькою, мародерською, вар-
варською.

Наводимо витяг із «Відозви» 
до народів світу врятувати Украї-
ну, оприлюднений в Парижі у червні 
1930 року:

«…Московський уряд не задо-
вольняється нав’язуванням свого 
режиму, він розоряє економічно на-
род, який мав нещастя підпасти під 
його владу… Система насильниць-
кого продажу зерна, реквізиції… 
розорюють Україну.

…У нього (українського селяни-
на) відбирають його худобу, його ре-
манент, все його добро, набуте важ-
кою працею упродовж багатьох ро-
ків. Ці заходи, які розглядаються 
комуністами як тріумф їхньої док-
трини, мають у кінцевому рахунку 
лише розорення селянства і побо-
рення таким чином активного спро-
тиву України проти московських оку-
пантів… Грабунки супроводжуються 
небаченими досі терором і тисячни-
ми арештами, масовим висиланням 
до Сибіру і Соловків, смертними ви-
роками. Найрішучіші із селян відпо-
відають серйозним спротивом про-
ти комуністів, інші ж, розгубившись, 
намагаються втікати до Польщі, Ру-
мунії…

Від імені величезної кількості 
українських емігрантів, розселених 
у Європі, ми звертаємося до цивілі-
зованого світу і просимо не підтри-
мувати нечесну радянську торгівлю, 
не купувати український хліб, вкри-
тий кров’ю нашого селянства, не 
фінансувати окупаційну радянську 
владу в Україні…

Не купуйте хліба, вкраденого в 
України. Припиніть торгівлю із Со-
вєтами. Торгуючи із Совєтами, Ви 
підтримуєте російську окупацій-
ну армію в Україні, Ви підтримуєте 
знищення, терор, голод, Ви допома-
гаєте поширенню злочинної пропа-
ганди в усьому світі і сприяєте по-
літичним замахам, спрямованим 
проти Вас самих, проти всесвітньої 
цивілізації» (Галузевий державний 
архів Служби зовнішньої розвідки 
України. – Ф. 1. – Спр. № 12628. – Т. 
8. – Арк. 44).

Цим закликам майже сторічної 
давності співзвучні нинішні офіційні 
заяви, зокрема Міністерства закор-
донних справ України, яке попере-
дило держави-імпортери зерна про 
небажаність придбання зернових у 
росії.

«Російські окупанти вилуча-
ють українське зерно, направляють 
його на власне споживання або на-
магаються продати на міжнародних 
ринках. Крадіжка харчових ресур-
сів з території незалежної суверен-
ної держави є одним із проявів ма-
родерства. МЗС України попередив 
країни-споживачі, що партії зерна, 
які продає рф, можуть частково або 
повністю містити вкрадене зерно, 
здобуте в результаті мародерських 
дій російської окупаційної влади. 
Вважаємо, що будь-яка країна, яка 
свідомо купує вкрадене зерно, є спі-
вучасником цього злочину», зазна-
чається в заяві.

З внутрішнього боку високих му-
рів, що на Холодній Горі, добре не жи-
лося ніколи. Бо не для того їх зводи-
ли. Та бували і зовсім чорні роки, коли 
Горе вихлюпувалося назовні.

2 лютого 1930 року повз історич-
ний заклад проходив депутат міської 
ради Руденко (мандат №1263). І зупи-
нився, ошелешений побаченим:

«Около ворот ДОПРа №1 стояли 
в ожидании десятки людей. Между 
ними были женщины с детьми. Под до-
ждем, на холоде, они прозябали око-
ло окошечка указанных ворот в ожи-
дании той или иной справки».

Сумна картинка була прямим 
наслідком тієї… радості, якою то-
вариш Сталін поділився з радян-
ськими людьми наприкінці 1929-го: 
«Крестьяне пошли в колхозы, пошли 
целыми деревнями». Бо ті селяни, які 
туди не пішли, рушили етапом. І у такій 
кількості, що пенітенціарна система 
ледь не вдавилася ними. А харківські 
тюрми так взагалі опинилися на межі 
катастрофи.

Хоча, коли вірити документам, 
у місті їх… не було. Бо самого слова 
«тюрма» радвлада старанно уника-
ла. Колишня каторжна ще у 1920-му 
стала «Будинком примусових робіт 

№1», а колишня губернська, побувши 
трохи слідчою тюрмою ЧК, у 1922-му 
отримала назву «Будинок примусо-
вих робіт №2».

У жовтні 1927-го з двох закла-
дів зробили один — Харківський 
об’єднаний БУПР. А колишні тюрми 
стали, відповідно, відділеннями №1 і 
№2. Та за два роки на них знову впа-
ла реформа, цього разу — республі-
канського масштабу…

26 лютого 1930 року старший по-
мічник начальника об’єднаного БУ-
ПРу Мєдніков доповідав:

«Перегрузка ДОПРа объясняется, 
тем, что на Украине произошла реор-
ганизация ДОПРов. И три ДОПРа — 
Харьковский, Киевский и Житомир-
ский, стали главными, через которые 
должны проходить все заключенные 
18-ти остальных ДОПРов. И тут еще 
раскулачивание…»

Наслідки розкуркулення для 
місць ув’язнення ретельно зафіксу-
вала спеціальна група, створена з 
депутатів Харківської міської ради 
12 липня 1929 року. Протоколи її за-
сідань – справжній скарб. І не лише 
для істориків, а й для сценаристів. 
Тих, які спеціалізуються на чорнющих 
комедіях. Бо жахлива трагедія тісно 
переплелася з кричущим совєцьким 
безладом.

Що останній був цілком 
об’єктивним явищем, свідчить суха 
статистика. За період з 1 жовтня 
1928 року по 1 жовтня 1929-го через 
Харківський БУПР пройшло 7659 пе-
ресильних. А з 1 жовтня 1929-го по 1 
жовтня 1930-го – 34 688 людей. В чо-
тири з половиною рази більше! Це на 
додачу до «постійного населення» – 
тих, хто відбував термін та знаходив-
ся під слідством. Їхня кількість коли-
валася у межах 4500 – 5000.

Так що начальник БУПРу Они-
сенко міг скільки завгодно казати «у 
нас зараз є куркуль, і потрібно бути 

всім начеку». Людей все одно не ви-
стачало. Кількість муштрового скла-
ду (так тоді перекладали російське 
«надзорсостав») не доходила навіть 
до штатної, визначеної хтозна-коли, 

у більш спокійні часи.
З якістю було ще гірше. Бо за 47 

рублів заробітної плати на брудну в 
усіх сенсах роботу йшли переважно… 
сезонники. «К нам поступают те, кто 
зимой не имеет, что делать», — пла-
кався депутатам 18 грудня 1929 року 
наглядач Пєшков. А у тимчасових пра-
цівників і ставлення до служби було 
відповідним: аби день до вечора!

Наслідки колективізації наклали-
ся в умовах БУПРу на застарілу хар-
ківську болячку – житлову кризу. Ні 
багато, ні мало – 28 приміщень ад-
міністративного корпусу – займали 
люди, які не мали до тюрми жодного 
стосунку. Крім того, що міська рада 
видала їм колись ордери на прожи-
вання там. Тобто, щодня виходило з 
тюремного двору і поверталося до 
нього більше сотні людей, яких ніхто 
не тільки не обшукував навіть пере-
пустки не питали.

Про це розповів депутат Тупа-
ло: «Постовому у главных ворот не-
обходимо зорко следить за прохо-
дящими на территорию ДОПРа, так 
как там живут люди, ничего обще-
го з ДОПРом не имеющие. И под ви-
дом этих людей может проходить, 
кто захочет. А также могут проносить 
недозволенные предметы, не только 
пилы и револьверы, но и пулемет. Ибо 
дежурный, сидя в будке, ничего не ви-
дит. Все, что проносят, можно пере-
дать в корпуса. Ибо многие ходят по 
двору, и вечером, при возвращении в 
корпуса, их никто не обыскивает».

«В таких условиях работать не-
возможно, погодився з депутатом 
начальник БУПРу Онисенко. – Не 
выселив посторонних – сам попа-
дешь в ДОПР».

Про масштаби безладу красно-
мовно свідчить цифра, яку варто по-
дати прописом. Аби ніхто не подумав, 
що це помилка. Тисяча сто сорок три 
(!!!) чоловіка втекло з Харківського 

об’єднаного БУПРу за період з 1 жов-
тня 1929 року по 1 жовтня 1930 року. 
А за попередні дванадцять місяців 
було «лише» 248.

Тікали переважно із зовнішніх 
робіт. Але траплялося, що й безпосе-
редньо з БУПРу. Хто виїздив тихенько 
під автомобілем, а хто і проривався 
з боєм.

18 грудня 1929 року начальник 
БУПРу доповідав: «Во 2-м отделении 
ДОПРа заключенные одной из камер 
не хотели идти на работы, для чего 
был вызван надзор, благодаря чему 
в камере получилась суматоха. Была 
вызвана караульная часть. Послед-
няя была с оружием, чего не полага-
лось. В суматохе убили надзирателя и 
одного караульного ранили».

Частенько викликали до БУПРу 
і кінний резерв міліції. На відміну від 
3-го конвойного полку, цей спеціалі-
зувався на втихомирюванні цивіль-
ного населення. Тих самих жінок під 
тюремними мурами, яких так зворуш-
ливо описав товариш Руденко.

Наївний депутат щиро вважав, 
що великі черги – наслідок поганої 
роботи столу довідок. І, безумовно, 
мав рацію. Та, з іншого боку, стіл цей 
працював… дуже добре. За симво-
лічний хабар можна було отримати 
вкрай цінні усні довідки – коли вихо-
дить на етап, або в якій камері сидить 
той, чи інший бідака.

Усі спроби тюремного начальства 
припинити витік інформації успіху не 
мали. Бо через нестачу канцеляр-
ських працівників до роботи у столі 
довідок доводилося залучати в’язнів, 
які анітрохи не були зацікавлені у збе-
реженні таємниць. «Всегда откуда-то 
узнают, что сегодня будет отправка», – 
звірявся депутатам наглядач Логінов. 
Тому у січні-березні 1930-го (може, й 
пізніше) етапи з БУПРу виходили не 
інакше, ніж під плач та лайку жінок, які 
проривалися до своїх чоловіків.

Там само безрезультатно нама-
галися навести лад у пункті прийому 
передач.

«Наблюдаются ненормаль-
ности, – констатувала депутат-
ська перевірка 29 січня 1930 року. 
– Крысы прогрызают дно корзин, 
перекидывают их, что задерживает 
передачи».

Але начальник БУПРу вважав, 
що значно більшу загрозу становили 
«крысы» двоногі: «Поменял людей на 
передаче, но все равно крадут!»

А як було не красти? Не виста-
чало найнеобхіднішого. І в’язням, і 
«надзорсоставу». Оскільки й на волі 
все було нормованим. А за ґратами 
так і зовсім фантастичні картинки 
спостерігалися.

25 вересня 1929 року депутат-
ська перевірка знайшла у п’ятому 
корпусі «голых заключенных». У пря-
мому сенсі слова голих. А одягли їх 

лише 16 жовтня. Після бюрократичної 
тяганини та відповідної обробки одя-
гу померлих в’язнів.

Зафіксувала пильна комісія миття 
підлоги з параші через нестачу відер, 
«отсутствие столов в женской камере 
с малолетними детьми». У надлишку 
були хіба що клопи. Як у камерах, так і 
у гуртожитку муштрового складу.

Побут останнього був анітро-
хи не кращим за побут в’язнів: «В 
помещении надзора нет на крова-
тях простыней, наволочек и т.д. На 
некоторых койках нет и матрацев. Со-
лома в матрацах долго не менялась». 
І родзинка на тістечку: «Общежитие 
надзора находится в антисанитар-
ном состоянии – из общежития дверь 
выходит в уборную, что отравляет 
воздух в общежитии».

Так само довго, як вбиральня по-
вітря, отруювали прискіпливі депута-
ти життя начальнику об’єднаного БУ-
ПРу. Аж до 28 травня 1930 року. Поки 
Онисенка не прорвало. Як каналіза-
цію у п’ятому корпусі.

У той день «громадянин началь-
ник» не прийшов на засідання депу-
татської групи, призначене у його ж 
кабінеті. Викликали через парторга. 
І нагадали Онисенку, що він спочатку 
комуніст, а уже потім – все інше. Після 
чого секретар ледве встигав запису-
вати за начальником!

Про те, що за минулу ніч один зек 
повісився, одного втопили і ще один 
втік через пролом у димарі. І тому на-
чальник не спав ані хвилини. А тут 
якісь балакуни ще сміють йому вка-
зувати на йому ж підпорядкованій те-
риторії!

Попри гучний конфлікт, роботу на-
чальника БУПРу секретаріат міської 
ради все-таки визнав задовільною. 
Бо стрибнути вище голови Онисенко 
не міг. Перевантаженість БУПРу на кі-
нець травня 1930 року становила, за 
оцінками депутатів, 300-400%! З чого 
й витікала більшість пекучих проблем. 
Як і з того факту, що тюрму ремонтува-
ли востаннє ще за клятого царату.

Натомість радянській владі кра-
ще, ніж ремонт, вдавався ребрендинг. 
Уже в наступному, 1931 році, офіцій-
ні документи зарясніли виразом «по-
правно-трудова колонія». А «Харьков-
ский рабочий» якось дописався до 
того, що репортаж з Холодної Гори про 
«перековку» правопорушників почав 
словами «Когда-то здесь была тюрь-
ма…» Начебто вона зникла після чер-
гового перейменування!

Та коли б і так, шокуючі цифри 
все одно залишилися. І жодна сло-
весна еквілібристика їх уже не пере-
креслить.

Едуард ЗУБ, 
історик, співробітник Українського 

інституту національної пам`яті

Mediaport.ua, 16.02.2022 

Репортаж із пекла: харківська тюрма 
як дзеркало колективізації

Холодногірська тюрма з 
південно-західної сторони

Обкладинка журналу, 
що випускався культпросвітом 

БУПРу

Отак показував турботу влади про жінок «Харьковский рабочий»: 
в тюрмі довелося облаштовувати ясла. Це вже січень 1934-го
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Уперше за 77 років осно-
вним героєм Дня Перемоги 
буде не Росія, а Україна. Увага 
країн, котрі по-справжньому 
шанують ці травневі дати, буде 
звернена на українців. На на-
цію, котра колись уже зазнала 
горя через навалу людинонена-
висницького режиму, а нині по-
терпає від цього знову. Тому що 
never – було ілюзією, а again – 
повторилося.

Росія перетворила Другу 
світову війну на центральний 
міф. Вона атакує ним чужу іс-
торичну пам'ять, чужу ідентич-
ність, чужі кордони. Вона забо-
ронила Україні мати власний 
погляд на історію і назвала «на-
цизмом» будь-які розбіжнос-
ті зі своїми імперськими кон-
цептами. При тому росіяни на-
магаються применшити вклад 
інших націй у перемогу над 
нацистами.

Як саме брешуть росіяни? 
Розберемо по пунктах.

Коли Росія почала 
приватизувати 
Другу світову?

Росія почала використовувати 
пам'ять про Другу світову війну як ін-
струмент своєї агресії у 2005 році, 
після Помаранчевої революції. Путін 
вбачав у перемозі Віктора Ющенка 
руку Заходу. Кремль сприймав це як 
приниження і вирішив готувати ре-
ванш.

Москва почала шукати нарати-
ву, котрий міг би стримати проєвро-
пейські устремління України. А та-
кож мав би нагадати Заходові, кому 
той має завдячувати порятунком від 
нацизму.

Із шухляди, де відлежувалася 
радянська спадщина, витягли ста-
рий міф про «Велику вітчизняну ві-
йну». Напередодні помпезного свят-
кування 60-річниці Перемоги росій-
ські політтехнологи вигадали масш-
табну піар-акцію – «Георгіївську 
стрічку».

Через кілька років російська 
пропаганда перейшла в наступ. Бун-
тівна Україна продовжувала свій рух 
до НАТО та ЄС, отож виникла потре-
ба «виключити» українців із переліку 
переможців і нівелювати їхній вклад 
у знищення нацизму.

16 грудня 2010 року під час пря-
мої лінії з президентом РФ відданий 
соратник Путіна і великий адепт ідеї 
«можем павтаріть» Алєксандр Зал-
достанов поставив своєму босу за-
здалегідь заготовлене питання. Так 
почалася інформаційна спецопера-
ція Кремля, котра мала інсталюва-
ти думку, що Росія могла б перемог-
ти нацистську Німеччину і без укра-
їнців.

Путін тоді розродився тира-
дою: «Якщо ми подивимося статис-
тику часів Другої світової війни, то 
з’ясується, що найбільші втрати у 
«Великій вітчизняній війні» зазнала 
саме РСФСР – більше ніж 70% втрат. 
Це означає, що війна виграна – не 
хочу нікого ображати – але в осно-
вному за рахунок людських та інду-
стріальних ресурсів РФ. Це історич-
ний факт». Путін також додав: «Ми 
все одно б перемогли, тому що ми – 
країна переможців».

Тоді ще, звісно, ніхто не здо-
гадувався про майбутні «звитя-
ги» «країни переможців» у Бучі і 
Маріуполі…

Як Росія вимірює 
«перемогу»?

У Росії підрахунок втрат у Дру-
гій світовій війні політизовано. По-
перше, хронологічні рамки обмеж-
уються періодом німецько-радян-
ської війни – 1941–1945 роками. 
Натомість проміжок між 1939 і 1941 
роками, коли Радянський Союз був 
спільником нацистської Німеччини, 
оминають мовчанкою.

По-друге, Росія дотримуєть-
ся підходу тоталітарних суспільств, 
коли не тільки життя, а й смерть лю-
дини належать державі. Монополія 
на правду належала партії. Опри-
люднювати втрати Радянського Со-
юзу у «Великій вітчизняній війні» на-
лежало до прерогативи генеральних 
секретарів КПРС. Фахове середови-
ще мало коритися і оперувати вже 
озвученими даними й тезами.

За пів століття, від 1946 року до 
1990-го, оцінка радянських втрат 
змінювалася чотири рази!

Першу цифру – 7 мільйонів за-
гиблих – озвучив Сталін. Друга – 20 
мільйонів – ввійшла у «науковий2 
обіг через Хрущова у 1961 році. Тре-
тя – «понад 20 мільйонів» – була 
озвучена Брежнєвим у його промові 
з нагоди 20-ліття Перемоги у 1965-
му. Фінальне, чинне на сьогодні, чис-
ло втрат – 27 мільйонів – пов’язане 
з Горбачовим.

Проблемою підрахунків була не 
лише загальна оцінка кількості за-

гиблих, а й співвідношення між вій-
ськовими і цивільними втратами. 
Переважання мирних жертв над бо-
йовими є жахливою особливістю 
WWII.

Звідки взяли 
27 мільйонів жертв?

На початку 1990-х років експер-
ти отримали можливість вільно пра-
цювати із даними. Обрахунки втрат, 
котрими донині активно послугову-
ються науковці, належать групі ро-
сійських військових експертів на 
чолі з генерал-полковником Грігорі-
єм Кривошеєвим.

Згідно з цими розрахунками, 
загальна кількість втрат СРСР у ні-
мецько-радянській війні 1941 – 
1945 років склала 26,6 млн осіб. На 
фронтах загинуло 8,668 млн. вій-
ськовиків. Зокрема, росіян – 5,756 
млн, українців – 1,377 млн. Тобто 
66,4% і 15,9% від загального числа 
мілітарних втрат СРСР. Якщо до ро-
сійського мартирологу додати за-
гиблих серед малих народів, котрі 
проживають на території Росії (ка-
рели, калмики, буряти, комі тощо), 
тоді й буде 70%, на котрі поклика-
ється Путін.

Основний підступ приховано у 

деталях – усе залежить від того, як 
рахувати.

Наприклад, у підрахунках Кри-
вошеєва виразно постає колізія між 
вибіркою за етнічною ознакою або 
за територіальним принципом. Для 
Кривошеєва як представника ра-
дянської школи кореляція між наці-
ональністю і територією була чимсь 
вторинним. Групі йшлося про загал 
– радянських людей. Серед яких 
основну частину, зрозуміло, склада-
ли росіяни як «державоутворюючий 
народ». Та чи всі росіяни були грома-
дянами РСФСР і призивалися із її те-
риторії?

Візьмімо для прикладу радян-
ський Казахстан. Згідно з перепи-
сом 1939 року, загальна кількість 
населення у КазРСР становила 6 
млн 151 тис. громадян. Зокрема, 2 
млн 459 тис. – росіяни і 2 млн 328 
тис – казахи. Казахстан був єдиною 
радянською республікою, у котрій 
титульна національність станови-
ла меншість. Така демографія стала 
наслідком голоду 1932–1933 років, 
який забрав життя півтора мільйона 
корінних мешканців.

То як враховувати росіян, які 
були мобілізовані до лав Червоної 
армії у Казахській РСР – казахами 
чи росіянами? Питання радше рито-
ричне. Однак, згідно з «національ-
ною» логікою підрахунків російських 
військових експертів, Казахстан за-
знав у війні найменших військових 
втрат – 130 тисяч осіб.

Радянський Союз успадкував 
від Російської імперії так звані «наці-
ональні окраїни» зі строкатим етніч-
ним складом. Прикордонні території 
завжди були неоднорідними. На цих 
землях перетиналися і взаємодія-
ли різні народи та культури. «Малю-
ючи» кордони республік, радянські 
керманичі залишали анклави. Росія-
ни як носії імперської влади посіда-
ли значне місце у кожній республіці 
союзу.

Перед війною українські землі – 
якщо виходити із сучасних кордонів 
України – були поділені між кілько-
ма державами: СРСР, Польщею, Ру-
мунією і Чехословаччиною.

На яких фронтах 
були українці?

Для України війна почалася 15 
березня 1939 року. Першим боєм 
стала битва на Красному полі. Тоді 
тисяча наших предків вступила в 
бій із угорцями, які були союзника-
ми нацистської Німеччини. Україн-
ці боронили незалежність Карпат-
ської України.

1 вересня 1939 року 112 ти-
сяч українців у складі Війська Поль-
ського стали до герцю з військами 
Вермахту. Тоді загинуло близько 8 
тисяч воїнів, а 16 тисяч зазнали по-
ранень.

При тім сотні тисяч українців 
воювали у лавах Червоної армії 
– брали участь у так званому «ви-
звольному поході» проти Польщі, у 
захопленні Бессарабії та Північної 
Буковини, у Зимовій війні із Фінлян-
дією 1939–1940 років.

Група Кривошеєва у досліджен-
ні «Россия и СССР в войнах ХХ века: 
потери вооруженных сил. Статис-
тическое исследование» намага-
лася порахували радянські втра-
ти міжвоєнного періоду. Утім так і 
не змогла вийти за рамки радян-
ської парадигми. Втрати за 1939–
1941 років розглядаються окремо. 
Вкладена у Прокрустове ложе міфу 
«Великої вітчизняної» Друга сві-
това війна для росіян обмежуєть-
ся діапазоном 1941–1945 років. 
Кремль не хоче згадувати перший 
період війни, у котрому СРСР висту-
пав не жертвою, але агресором. А 
етнічний принцип підрахунку до-
зволив російським військовим 
експертам зменшили частку пред-

ставників національних республік 
до 33,6%.

Та основне: вимірювати вклад 
кожної радянської республіки у ві-
йну кількістю загиблих солдат є аб-
солютно збоченою совєтською ло-
гікою. Хоча можна зрозуміти, чому 
така логіка припала до смаку ко-
лишньому кагебісту Путіну і когорті 
істориків, котрі обслуговують ідео-
логічні потреби Кремля.

Скільки насправді 
загинуло українців?

Згідно з підрахунками Інститу-
ту демографії та соціальних дослі-
джень імені Михайла Птухи НАНУ, 
чисельність населення УРСР за час 
німецько-радянської війни змен-
шилася на 10,4 млн осіб – із 42,4 
млн станом на 22 червня 1941 
року до 32 мільйонів на 8 травня 
1945-го.

Згідно з оцінкою українських 
істориків, у лавах Червоної армії 
воювало близько 7 мільйонів гро-
мадян України. Це становило при-
близно 23% від загальної чисель-
ності збройних сил СРСР.

Втрати серед цивільного на-
селення склали 5,2 млн помер-
лими: 3 млн було вбито, а 2,2 млн 
– це надлишкова смертність, 
пов’язана з труднощами воєнної 
доби.

Військові втрати – 3,3 млн за-
гиблих: 2,8 млн – військовослуж-
бовці і 0,5 млн – партизани та 
ополченці.

Як українці творили 
Перемогу?

До кінця літа 1941 року з тери-
торії України до лав Червоної армії 
мобілізували 3,2 млн вояків. Укра-
їнці становили 50% у складі військ 
так званого Південно-Західного 
фронту. У 1943– 45 роках рекру-
тували ще 4,5 млн осіб. Із другого 
півріччя 1943 року українці стано-
вили 60 – 80% від солдатів у части-
нах Українських фронтів.

Українці допомагали і в тилу. 
Із України вглиб мирної території 
перемістили близько 3,5 млн гро-
мадян республіки, 550 промисло-
вих підприємств, 70 вузів, 40 те-
атрів, десятки музеїв. Усі люди 
працювали у глибокому тилу на 
перемогу.

Людський «ресурс», про який 
говорив Путін, має якісний вимір.

За участь у німецько-радян-
ський війні 2,5 мільйона україн-
ців було нагороджено орденами 
і медалями. Дві тисячі вояків удо-
стоїлися звання «Героя СРСР» за 
виняткову мужність. Тричі геро-
єм став льотчик-ас Іван Кожедуб, 
двічі героями – 32 воїна, в тому 
числі Олександр Молодчий, Дми-
тро Глінка, Павло Таран, Ммхай-
ло Бондаренко, Олексій Мазурен-
ко, Анатолій Недбайло, Василь 
Михлик, Федір Компанієць 
та інші.

Якби не Україна – не було б Перемоги
Що саме Росія бреше про Другу світову?

Хрещатик у руїнах, вересень 1941 року. Більшовики застосували 
у центрі Києва тактику «спаленої землі» перед наступом нацистів. 

Фото: wikipedia.org

Вояки польського війська. Крайній справа Михайло Мамчур 
з с. Гримайлівка (тепер Тернопільська область), 1930-ті рр. 

Фото: особистий архів Марії Михальчук.

Тричі герой Радянського Союзу 
український льотчик-ас 

Іван Кожедуб. 
Фото: uk.wikipedia.org.
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Календар 
всесвітньої історіїНаприклад, у на-

городному листі стар-
шого сержанта Компанійця, 

учасника найбільшої в історії 
Арктики Петсамо-Кiркенеської 
наступальної операції, йшлося: 
«Командир відділення ст. сер-
жант Компанієць на чолі відді-
лення першим форсував у нічний 
час, незважаючи на найсильні-
ший артилерійський мінометний 
кулеметний вогонь супротивни-
ка водний рубіж – затоку Бек-
фіорд… Вдало маневруючи, ви-
користовував опори підірваного 
мосту, швидко подолав водяний 
рубіж. Вискочив на берег проти-
вника і своїм вогнем забезпечив 
переправу батальйону на амфібі-
ях. Знищуючи вогнем дрібні гру-
пи супротивника, швидко просу-
вався вперед і першим зі своїм 
відділенням вступив у м. Кірке-
нес».

Серед вищого керівництва 
Червоної армії було багато укра-
їнців: Григорій Кулик, Семен Тим-
ошенко, Іван Черняхівський, Ан-
дрій Гречко, Андрій Єрьоменко, 
Кирило Москаленко, Пилип Жма-
ченко, Родіон Малиновський. Ці 
генерали керували успішними 
наступальними операціями на 
фронтах.

Україна стала ареною кро-
вопролитних боїв із перших днів 
вторгнення нацистів. Саме на 
українській території відбулися 
перші великі бої східного фрон-
ту – Волинська танкова битва, 
операції з оборони Києва, Одеси, 
Севастополя. Українська зем-
ля прийняла драму двох великих 
оточень – Київського (найбіль-
шого в історії) і Уманського.

Із Україною пов’язані вирі-
шальні битви радянсько-німець-
кої війни. Тут було розгромле-
но 60% сухопутних нацистських 
військ. У 1943–1944 роках на 
українській території відбуло-
ся 12 наступальних і 2 оборонні 
операції.

Групу прапороносців, які під-
няли «Прапор Перемоги» над 
Рейхстагом, очолював украї-
нець лейтенант Олексій Берест. 
Одним із командувачів, хто при-
ймав акт капітуляції Японії від 
імені СРСР, був генерал Кузьма 
Дерев’янко.

Очевидно, що Російська Ра-
дянська Федеративна Соціа-
лістична Республіка (РСФСР) не 
змогла би перемогти нацизм без 
людського, індустріального та те-
риторіального ресурсу України. 
Та чи варто Україні «мірятися» 
статистикою втрат у німецько-
радянській війні?

Чи варто Україні 
дискутувати 

про Перемогу 
в російському стилі?

Українці воювали у Другій 
світовій війні не лише у Червоній 
армії, а й у радянських партизан-
ських загонах, і в рядах УПА, і в 
загонах французького, югослав-
ського і словацького руху опору. 
Близько 50 тисяч українців були 
вояками канадської, американ-
ської, австралійської, британ-
ської армій.

Україна заплатила високу 
ціну за авантюру Сталіна. Радян-
ський генералісімус разом із Гіт-
лером є відповідальними за цю 
війну. Совєцкому Союзу все зі-
йшло з рук: спрацював принцип 

«переможців не судять». Москва 
ухилилася не лише від політичної, 
а й історичної відповідальнос-
ті. Могила «Невідомого солдата» 
в Росії стала символом забуття. 
«Мертві душі» радянських солдат 
перетворилися на «символічний» 
ресурс російської історичної по-
літики.

Світ має зрозуміти, що ра-
дянська армія не дорівнює по-
няттю російська армія. Україні 
треба вшановувати всіх своїх ге-
роїв поіменно, зокрема таких, як 

Федір Кампанієць, – які не про-
сто перемогли, а й вижили. А Ро-
сія мала би усвідомити, що люд-
ський ресурс вимірюється жит-
тям, а не смертю.

Яна ПРИМАЧЕНКО, 
кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник 
Інституту історії України 

НАН України

Сайт «Локальна історія», 
08.05.2022

24 червня 
1812 – французька армія Наполео-

на увійшла до Росії. Почалася Вітчизня-
на війна 1812 р.

1934 – столиця радянської України 
повернута з Харкова до Києва.

25 червня 
1886 – народився Іван Крип’якевич, 

український історик. 
1892 – київський електричний трам-

вай (перший у Російській імперії) запра-
цював для пасажирів, на лінії з Подолу 
на Хрещатик. 

26 червня 
1856 – народився Бернард Шоу, 

британський драматург.
27 червня 
1663 – у Ніжині відбулася козацька 

Чорна рада, на якій гетьманом Лівобе-
режної України за підтримки Москви об-
рано Івана Брюховецького.

1834 – відкрито Київський універси-
тет св. Володимира (нині – Національний 
університет ім. Т. Шевченка). 

1931 – у США винахідник, українець 
Ігор Сікорський отримав патент на вина-
хід першого гелікоптера.

1954 – почала працювати перша 
у світі атомна електростанція у м. Об-
нінськ (Калузька область, РРФСР) по-
тужністю 5 Мвт. 

28 червня
1569 – укладена Люблінська унія, 

яка об’єднала Королівство Польське і 
Велике князівство Литовське в єдину 
державу Річ Посполиту.

1917 – на засіданні Малої Ради 
сформовано перший уряд України – Ге-
неральний секретаріат (виконавчий ор-
ган Центральної Ради) на чолі з Володи-
миром Винниченком. 

1919 – підписано Версальський 
мирний договір, який завершив Першу 
світову війну. Німеччина втратила близь-
ко 14 відсотків території, зокрема всі 
заморські колонії. Німецька армія була 
сильно скорочена, озброєння, включно 
із флотом, у Німеччини конфіскували. 

29 червня 
1849 – народилася Олена Пчілка 

(Ольга Косач), українська письменни-
ця, публіцистка, громадська і культурна 
діячка, етнограф і перекладачка, мати 
Лесі Українки. 

1900 – народився Антуан де Сент-
Екзюпері, французький письменник, 
льотчик. Загинув при виконанні бойово-
го завдання у 1944 році.

30 червня 
1908 – у Східному Сибіру (Росія) в 

басейні річки Підкам’яна Тунгуска впав 
і вибухнув, спричинивши значні руйну-
вання, так званий «Тунгуський метео-
рит».

1 липня 
1961 – у Торонто (Канада) відкрито 

пам’ятник Тарасові Шевченку.
2 липня 
1776 – Другий Континентальний 

конгрес у Філадельфії ухвалив рішення 
про відділення Америки від Великої Бри-
танії. 4 липня конгрес ухвалив Деклара-
цію незалежності. 4 липня – День Неза-
лежності США. 

3 липня 
964 – Київська Русь здобула пере-

могу у війні з Хозарським каганатом.
1940 – Бессарабія та Північна Буко-

вина увійшли до складу СPСР. 
4 липня 
Народилися: 1807 – Джузеппе Гарі-

бальді, національний герой Італії, полко-
водець; 1891 – Петро Панч, український 
письменник.

Померли: 1494 – Юрій Дрогобич, 
український астроном; 1826 – Джон 
Адамс, другий президент США; 1826 – 
Томас Джефферсон, третій президент 
США; 1831 – Джеймс Монро, 5-й прези-
дент США; 1934 – Марія Склодовська-
Кюрі, польський фізик і хімік, лауреат 
Нобелівських премій з фізики та хімії.

5 липня 
1811 – Венесуела першою з іспан-

ських колоній в Південній Америці про-
голосила свою незалежність.

Помер: 1986 – Ярослав Стецько, 
український політичний та військовий 
діяч, голова Проводу ОУН (б); 

6 липня
Померли: 1893 – Гі де Мопассан, 

французький письменник; 1934 – Не-
стор Махно, український анархіст, ко-
мандувач Революційної повстанської 
армії України; 1962 –Вільям Фолкнер, 
американський письменник.

7 липня
Народилися: 1882 – Янка Купала 

(Іван Луцевич), білоруський поет; 1884 
— Ліон Фейхтвангер, німецький пись-
менник; 1887 – Марк Шаґал, французь-
кий художник.

Померли: 1930 – Артур Конан Дойл, 
англійський письменник; 1933 – покін-
чив життя самогубством міністр освіти 
України Микола Скрипник; 2018 – Лев-
ко Лук'яненко, один з авторів Акту Неза-
лежності України.

8 липня
1709 – Полтавська битва.
1974 – ЦК КПРС затвердив проект 

будівництва Байкало-Амурської магі-
стралі

Народилися: 1900 – Юрій Смолич, 
український письменник; 1938 – Лесь 
Танюк, український письменник, режи-
сер, політик.

9 липня 
1659 – гетьман Іван Виговський 

розбив московське військо під Коното-
пом.

1816 – Аргентина оголосила неза-
лежність від Іспанії.

1877 – перший фінал тенісного тур-
ніру в Уімблдоні.

10 липня 
1073 – помер Антоній Печер-

ський, церковний діяч Київської Русі, 
один із засновників Києво-Печерсько-
го монастиря. Народвся в Любечі на 
Чернігівщині. 

1651 – під Берестечком закінчила-
ся найбільша битва визвольної війни 
1648 – 1654 рр. об’єднаних військ Бог-
дана Хмельницького (100 тис. вояків) та 
кримського хана Іслам-Гірея (50 тис.) із 
польською армією короля Яна II Казими-
ра (150 тис.)., яка перемогла в битві. 

1775 – народився Петро Прокопо-
вич, визначний український бджоляр.

1994 – другий тур виборів Прези-
дента України. Переміг Леонід Кучма, 
який набрав 52,15% голосів (14 016 
850). Чинний Президент Леонід Кравчук 
— 45,06% (12 111 603).

1994 – президентом Білорусі впер-
ше обрано Олександра Лукашенка.

11 липня 
1944 – засновано Українську Голо-

вну Визвольну Раду, підпільний укра-
їнський парламент, на чолі з Кирилом 
Осьмаком (установчі збори УГВР поча-
лися поблизу с. Недільна на Самбірщині, 
тривали до 15 липня).

13 липня 
100 до н. е. – народився Гай Юлій Це-

зар, давньоримський державний і полі-
тичний діяч, полководець, письменник. 

1897 – італієць Гульєльмо Марконі 
отримав патент на радіо.

1930 – початок першого чемпіона-
ту світу з футболу в Уругваї. Взяли участь 
13 команд. Господарі-уругвайці стали 
чемпіонами.

14 липня 
1789 – із взяття Бастилії почалася 

Велика Французька революція. Націо-
нальне свято Франції. 

1995 – помер Патріарх Володимир 
(Василь Романюк), український право-
славний релігійній діяч, богослов, дис-
идент, Патріарх Київський і всієї Руси-
України УПЦ Київського патріархату.

Якби не Україна – 
не було б Перемоги

Що саме Росія бреше про Другу світову?

Втрати України у Другій світовій війні. Інфографіка Українського 
інституту національної пам'яті.

Кузьма Дерев'янко перед підписанням Акту про капітуляцію Япо-
нії, 2 вересня 1945 року. Фото: istpravda.com.ua.
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Для експонування у На-
ціональному архітектурно-
історичному заповіднику 
«Чернігів стародавній» На-
ціональним музеєм Тараса 
Шевченка у Києві було на-
дано 33 роботи Шевченка. 
Планувалось відкриття ви-
ставки на початку березня. 
Проте, війна внесла корек-
тиви. Після звільнення те-
риторії області прийнято рі-
шення відкрити виставку. 
Враховуючи реалії, вистав-
ка проводиться в онлайн-
форматі на сайті Національ-
ного архітектурно-історич-
ного заповідника «Чернігів 
стародавній».

Мистецька спадщина Т. Шев-
ченка – твори живопису і гра-
фіки, виконані протягом 1830 
–1861 рр. Вони територіально 
пов’язані з Україною, Казахста-
ном та Росією, місцях, де прохо-
дило сповнене випробувань та 
страждань життя митця. 25 ро-
ків із прожитих ним 47-ми про-
йшли у кріпосному рабстві, 10 – 
у тюрмах та на засланні.

З різних періодів життя Шев-
ченка збереглося понад 835 
творів, що дійшли до нашого часу 
в оригіналах і частково в гравю-
рах на металі й дереві вітчизня-
них і зарубіжних граверів, а та-
кож у копіях, що їх виконали ху-
дожники ще за життя Тараса 
Григоровича. Відомо і про понад 
270 втрачених та досі не знайде-
них робіт.

Виконано роботи у техніці 
олійного письма на полотні, а та-
кож аквареллю, сепією, тушшю, 
свинцевим олівцем та в техніці 
офорта, у п’ятьох альбомах.

Талант художника проявився 
в Тараса Шевченка значно рані-
ше, ніж талант поета. Першу гру-

пу в мистецькій спадщині Шев-
ченка становлять його твори, ви-
конані в 1830 – 1838 pр., у до-
академічний період. Основна їх 
частина – це малюнки на сюже-
ти з античної історії, а також два 
малюнки з історії України. На ви-
ставці представлено одну з ран-
ніх робіт Тараса Шевченка – «Ко-
зацький бенкет», виконану олів-
цем у 1838 р. 

Визволення з кріпацтва і 
вступ до Академії мистецтв (кві-
тень 1838 року) – це початок но-
вого етапу в житті Тараса Шев-
ченка. Товариство заохочення 
художників зарахувало його сво-
їм стипендіатом, він став улю-
бленим учнем і другом К. Брюл-
лова. Шевченко став чудовим 
портретистом, майстром аква-
рельного малюнка і був тричі на-
городжений срібною, а потім зо-
лотою медалями за свої роботи.

Твори академічного періоду 
(квітень 1838 – березень 1845 
pр.) становлять другу числен-
ну групу в мистецькій спадщи-
ні Шевченка. Із великої кількос-
ті чудових портретів на виставці 
– олійні роботи: «Портрет Ганни 
Іванівни Закревської», «Портрет 
Платона Олексійовича Закрев-
ського» 1843 р., та «Портрет ді-
тей В. М. Рєпніна» 1844 р. 

У той період в Академії мис-
тецтв малювали картини пере-
важно на біблійні та міфологіч-
ні теми, проте ця обмеженість 
у темах не задовольняла моло-
дого художника. У його творах 
з’являються люди з народу – ді-
вчина-кріпачка, діти, циганка 
тощо. Особливо це стало відчут-
но після поїздки Тараса Шевчен-
ка у 1843 р. по Україні.

Ця подорож була пов’язана 
з бажанням побачитися з бра-
тами і сестрами, відобразити в 
малюнках життя, побут україн-
ського народу. Враження від цієї 

поїздки і спосте-
реження тяжко-
го життя кріпаків 
Т. Шевченко піз-
ніше використав 
у своїх поезіях 
та повістях, а та-
кож виклав у ба-
гатьох живопис-
них та графічних 
творах. Зокрема 
у таких, як «Виду-
бицький монас-
тир» та «Вдовина 
хата», «Портрет 
діда», що пред-
ставлені на ви-
ставці.

П о д о р о ж 
Україною навес-
ні 1843 року та 
любов до рід-
ного краю на-
штовхнули Тара-
са Шевченка на 
створення серії 
картин, на яких 
відображено іс-
торичні місця, по-
бут і природу кра-
їни. Він завершує 
навчання в Ака-
демії мистецтв, 
та у 1844 р. вті-
лює в життя свій 
задум та видає 
на власні кошти 
і поширює аль-
бом під назвою 
« Ж и в о п и с н а 
Україна».

Випуск аль-
бому складаєть-
ся з шести офор-
тів: «У Києві», 

«Видубицький монастир», «Суд-
ня рада», «Старости», «Казка», 
«Дари в Чигирині 1649 року». 
Кілька офортів експонуються на 
виставці у Чернігові.

Тарас Шевченко по закін-
ченню навчання в Академії мис-
тецтв одержав звання художни-
ка і знову виїхав до України на-
весні 1845 р. – працювати. B Ки-
єві він влаштовується на посаду 
художника тимчасової комісії по 
розгляду стародавніх актів, по-
дорожує містами і селами Київ-
ської, Полтавської, Волинської, 
Чернігівської та Подільської гу-

берній, зарисовує пам’ятки ста-
ровини, збирає зразки народної 
творчості, створює низку картин 
та портретів.

З цього періоду 1845 – 1847 
pоків на виставці у заповіднику 
найбільше робіт, такі як «Брама 
в Густині. Церква св. Ніколая», 
Вознесенський собор в Пере-
яславі», «Чигиринський дівочий 
монастир», «Богданова церква 
в Суботові», «У В’юнищі», «У Васи-
лівці» та інші.

Незважаючи на царську за-
борону писати та малювати, у 
важких умовах заслання 1847 – 
1857 років Шевченко теж ство-
рив багато мистецьких творів. 
Перебуваючи на засланні і піс-
ля нього, Шевченко всіма по-
мислами хотів повернутися на 
Україну. 25 травня 1959 року він 
одержав посвідчення на проїзд в 
Україну і того ж дня виїхав.

На початку червня поет був 
спочатку в Сумах та у Лебедині, 
потім на хуторі Нові та в Лихви-
ні, далі прямує до Пирятина, Пе-
реяслава, їздив у село Козинці, 
звідки поплив по Дніпру човном 
у Прохорівку до свого приятеля 
М. Максимовича, потім поїхав до 
рідного села Кирилівки. Далі по-
їхав до Корсуня, до села Межиріч 
(неподалік від Канева). Після по-
вернення з Межирічі, Шевчен-
ко був заарештований, і повер-
нутися до України більше не мав 
можливості.

Для експонування в Черніго-
ві надано кілька робіт цього пе-
ріоду. 

Шевченко створив чима-
ло портретів різних осіб, з яки-
ми його зводила доля. Такими 
є, зокрема, презентовані на на-
шій виставці портрети товари-
ша Шевченка, видатного укра-
їнського етнографа М. О. Мак-
симовича та його дружини М. В. 
Максимович.

Підготувала онлайн-виставку 
Ірина Бугера, молодший 

науковий співробітник 
Національного архітектурно-

історичного заповідника 
«Чернігів стародавній»

8 (20 за Григоріан-
ським календарем) черв-
ня 1834 року, в селі Гиряв-
ка Конотопського повіту 
Чернігівської губернії на-
родився Олександр Мат-
війович Лазаревський – 
видатний український іс-
торик, генеалог, джере-
лознавець та видавець, 
засновник Лівобережної 
історико-дослідницької 
школи. Організатор наці-
ональної архівної спра-
ви. Перший дослідник ад-
міністративно-судового 
устрою Гетьманщини. Редактор кількох 
видань журналу Кіевская старина. Помер 
31 березня (13 квітня) 1902 року в Києві. 

Певний час Олександр Матрійович 
працював у Чернігові судовим засідате-
лем, працював у чернігівських архівах. 
1892 року здійснив перше видання мате-

ріалів «Генерального слід-
ства про маєтності Черні-
гівського полку 1729 — 30 
років».

Колишній Історичний 
факультет ЧДПУ імені Т.Г. 
Шевченка з 2004 року на-
званий на честь вченого: 
«Інститут історії, етнології 
та правознавства (згодом 
– Соціогуманітарних дис-
циплін) імені О.М. Лазарев-
ського» Національного уні-
верситету «Чернігівський 
колегіум». Також на честь 
Олександра Матвійовича 

2016 року перейменовано одну з вулиць 
Чернігова, розташована у Деснянському 
районі, на починається від вул. 1-го Трав-
ня і тягнеться на схід до вулиці Земської. 

Ярослав ВОЛЕРТ
«Чернігівщина в житті славетних»

Чимало випускників 
Ніжинського вищого на-
вчального закладу дося-
гли значних кар’єрних і 
творчих успіхів. Чимало 
з таких успішних науков-
ців, митців, громадських 
діячів, політиків були не 
ніжинцями. Але отриман-
ня вищої освіти у стінах 
знаменитого освітнього 
закладу назавжди вве-
ло їх до інтелектуального 
простору Ніжина.

Наприкінці травня 
минуло 130 років від дня 
народження Василя Ва-
сильовича Дубровсько-
го – українського істо-
рика, тюрколога, архівіста, краєзнавця, 
публіциста, державного діяча, уроджен-
ця Чернігова. Походження з родини свя-
щенника обумовило набуття духовної 
освіти. Проте, жага знань і прагнення 
до самореалізації в культурно-освітній 
сфері вплинули на рішення припинити 
навчання у Чернігівській духовній семі-
нарії й вступити до Історико-філологіч-
ного інституту князя Безбородька в Ні-
жині. Тут В. В. Дубровський був одним із 
кращих студентів. Під керівництвом про-
фесора Г.А. Максимовича відбулося його 
становлення як науковця-початківця, 
студіюючи історію соціальних процесів в 
українській козацькій державі 17–18 ст. 

Для продовження наукового вишко-
лу, разом із іншим талановитим студен-
том М. Н. Петровським, у майбутньому 
видатним український істориком, архео-
графом і дипломатом, Дубровський був 
направлений до Київського університе-
ту св. Володимира. Але то був 1919 рік 
– через революційні негаразди обоє 
змушені були продовжити наукову ді-
яльність у Ніжині. Якраз при ніжинсько-
му вищі на початку 1920-х рр. розпочала 
діяльність Ніжинська науково-дослідна 
кафедра історії культури та мови, до ас-
пірантури якої В. В. Дубровського й було 
зараховано.

Однак, Дубровський міг лише фор-
мально перебувати в аспірантурі, адже 
жив і працював у рідному Чернігові: ви-
кладав у щойно створеному Чернігів-
ському інституті краєзнавства, працю-
вав керівником Чернігівського губерн-
ського архівного управління. Врешті, 
така формальна відсутність за місцем 
навчання спричинила його відрахування 
з аспірантури.

1920-ті рр. для молодого чернігів-
ського науковця й архівіста були вельми 
плідними – з’явилися друком перші роз-
відки з історії Чернігова й Чернігово-Сі-
верщини з архівознавства й бібліотечної 
справи. Активною була діяльність у кра-
єзнавчому русі. Архівна справа на тере-
нах регіону, якою тоді керував В. В. Ду-
бровський, помітно зміцнилася. 

Все це не лишилося непоміченим 

– на початку 1930-х рр. 
він переїздить до тодіш-
ньої столиці Української 
РСР – Харкова, де пра-
цює у Головному архівно-
му управлінні. Паралель-
но виник інтерес до тюр-
кознавчих студій – історії 
середньовічних козаць-
ко-османських відносин 
і перекладів з турецької 
мови. Крім того, вдало-
ся закінчити навчання 
у аспірантурі й захисти-
ти дисертацію – у науко-
во-дослідному інституті, 
яким керував академік 
Д. І. Багалій.

У Харкові слідом за 
успіхами прийшли й негаразди. Попри 
цілковиту лояльність до більшовицької 
влади, політичні репресії В. В. Дубров-
ського також не оминули: відбув 5 років 
таборів за звинуваченням у контррево-
люційній діяльності. За державний кошт 
довелося милуватися краєвидами За-
байкалля. 

Повернувшись до Харкова напе-
редодні початку Другої світової війни, 
знову почав працювати на освітянській 
ниві, але відтепер знаходився під невси-
пущим оком радянських каральних орга-
нів…

Мабуть таке ставлення з боку дер-
жави і вплинуло на рішення В. В. Ду-
бровського залишитися під час нацист-
ської окупації у Харкові. Або ж – як і 
щодо багатьох інших представників 
української інтелігенції – радянська 
влада не вважала за потрібне його ева-
куйовувати. Довелося виживати при 
німцях, реєструватися й працювати на 
окупаційну владу, бо у цих окупантів 
було таке правило: хто не працює, того 
розстрілювали. І, цілком зрозуміло, що 
з таким послужним списком чекати на 
повернення до Харкова червоної влади 
– то свідоме самогубство. От і опинився 
у Східній Європі, потім у Німеччині, вре-
шті – у США.

Життя на чужині не було медом. Але 
В. В. Дубровський знайшов таки мож-
ливість займатися улюбленою спра-
вою – продовжив, наскільки це було 
можливим, українознавчі наукові до-
слідження, переклади з турецької, за-
нявся мемуаристокою, залишив цікаві 
спогади про колег – українських істори-
ків й архівістів, харківський політичний 
бомонд. Також не полишив громадської 
роботи – займався активною діяльніс-
тю у середовищі української діаспори, 
багато публікувався у діаспорній пе-
ріодиці, редагував кілька часописів. У 
США, в Річмонді, В. В. Дубровський по-
мер у 1966 р.

Сергій ЗОЗУЛЯ, 
завідувач відділу 

«Музей історії Ніжина»

Виставка 
«Тарас Шевченко малює Україну»

Портрет Ганни Іванівни 
Закревської. 1843.

Портрет М.О. Максимовича. 
1859.

Портрет дітей В. М. Рєпніна. 1844. 

В Густині. Трапезна церква. 1845.

Старости. 1844.

Олександр Лазаревський

Василь Дубровський
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Нечасто трапляються зна-
хідки, про які думав, що вони 
назавжди втрачені.

В Державному архіві Чер-
нігівської області я віднайшов 
знімки перших учителів Ков-
чинської земської школи – Ва-
силя Федоровича і Тетяни Ле-
онтіївни Данилевичів, кілька 
невідомих знімків Лідії Плато-
нівни Деполович.

Василь Федорович Дани-
левич, закінчивши у 1876 р. 
Чернігівську учительську се-
мінарію, був направлений у с. 
Козел ( нині Михайло-Коцю-
бинське). Спочатку був єдиним 
викладачем у понад сотні там-
тешніх дітей, а з 1878-го вчи-
телькою вже працювала й Те-
тяна Леонтіївна.

Після доволі гострого кон-
флікту з місцевим священни-
ком і законовчителем Михай-
лом Елланським подружжя Да-
нилевичів рішенням земської 
учительської ради було пере-
ведене до с. Ковчина у серед-
ині 1896–1897 навчального 
року. 

Василь Федорович Да-
нилевич працював у Ковчин-
ському училищі до передчас-
ної смерті від туберкульозу 
у 1901-му. Тетяна Леонтіївна 
вчителювала і була завідувач-
кою школи до виходу на пенсію 
у 1915 р. 

1901 р. до Ковчинської 
школи на місце В. Ф. Даниле-
вича земство направило ново-
го педагога – Лідію Платонівну 
Деполович, котра працювала 
тут до 1908 р.

Представлені фотографії 
– з Фонду Р-1310 Держархі-
ву Чернігівської області. Вони 
раніше належали Зої Василів-
ні Петусь (у дівоцтві Даниле-
вич), дружині відомого черні-
гівського художника і вчителя 
малювання. 

Опис і багато справ ф. 
Р-1310 оцифровано і викладе-
но для загального доступу. 

Сергій СПУТАЙ

Довідково. Сергій Спу-
тай – уродженець цього села 
Ковчин (донедавна – Куликів-
ського району, нині Куликів-
ської громади). Нині мешкає 
в Києві, не пориває зв̀ язків 
з рідним селом, де у нього 
батьківська хата. Член Наці-

ональної спілки краєзнав-
ців України. Разом із зем-
ляками-краєзнавцями На-
талією Халімон, Михайлом 
Морозом видали ряд книг з 
історії села. Сергій Михай-
лович чимало займається 
дослідженням життя і ді-
яльності землячки з Ковчи-
на, видатного українського 
педагога Лідії Платонівни 
Деполович (1869 – 1943). 
Зокрема, разом з членами 
Куликівського відділення 
Чернігівського земляцтва 
Києва розшукали і впоряд-
кували могилу Лідії Депо-
лович у столиці. 

Календар липня
Чернігівська обласна універсаль-

на наукова бібліотека ім. В. Короленка 
видала щорічний календар «Знаменні і 
пам’ятні дати Чернігівської області» – на 
2022 рік. Укладачі: Л. В. Студьонова, І. Я. 
Каганова, О. В. Дорохова. Відп. за вип: І. 
М. Аліференко. Друкуємо липневу части-
ну календаря.

1 – народилася Любов Михайлівна Ве-
селова (1957), заслужена артистка України, 
актриса Чернігівського Молодіжного театру.

15 – в с. Бобрик Ніжинського р-ну.наро-
дилася Інна Михайлівна Аліфіренко (1967), 
директорка Чернігівської ОУНБ імені В. Г. Ко-
роленка, голова обласного відділення ВГО 
«Українська бібліотечна асоціація», член На-
ціональної спілки краєзнавців України. 

16 – в Чернігові народився Борис Кузь-
мович Пилипенко (1892–1937), музейник, 
графік. Завідував відділом Чернігівського 
історичного музею. Вчителював на Чернігів-
щині. Репресований і розстріляний. 

Народився Ігор Володимирович Юрков 
(1902–1929) – поет-авангардист. Восени 
1914 р. з родиною переїхав до Чернігова, де 
навчався у класичній гімназії. Помер у Бояр-
ці під Києвом.

19 – в м. Новгород-Сіверський народив-
ся Володимир Павлович Науменко (1852–
1919), діяч української науки, освіти і культу-
ри. Головний редактор часопису «Киевская 
старина». У березні 1917 р. протягом двох 
тижнів тимчасово очолював Українську Цен-
тральну Раду до повернення із заслання М. 
С. Грушевського. Розстріляний чекістами. 

20 – народився Сисой Олександрович 
Мулярчук (1897–1974), український бота-
нік, флорист, геоботанік, кандидат біологіч-
них наук. У 1925–1930 рр. навчався в Ні-
жинському інституті народної освіти. З 1950 
до 1972 р. завідував кафедрою ботаніки Ні-
жинського педінституту імені М. Гоголя. 

22 – у с. Носелівка Борзнянського р-ну 
народився Володимир Іванович Сенцов-
ський (Ященко) (1952) – дитячий письмен-
ник, член НСП України. 

25 – в Ічні народився Станіслав Григоро-
вич Маринчик (1937), прозаїк і поет, лауреат 
премії імені М. Коцюбинського, заслужений 
працівник культури України. 

30 – в с. Рубанка Бахмацького р-ну на-
родився Олександр Костянтинович Рачин-
ський (1867–1941), Чернігівський губерн-
ський предводитель дворянства, голова 
Чернігівської губернської вченої архівної 
комісії, землевласник, камергер. Репресо-
ваний радянською владою.

Батурин: 
Національний 

заповідник 
«Гетьманська столиця»: 

активний екскурсійний сезон
Від 10 травня відновлено проведення 

екскурсій на таких територіях Національно-
го заповідника «Гетьманська столиця»:

Цитадель Батуринської фортеці;
Парк «Кочубеївський»;
Біля палацу гетьмана Кирила Розумов-

ського.
Максимальна кількість осіб в екскурсій-

ній групі – 5 осіб.
На сайті заповідника https://www.

baturin-capital.gov.ua діє автоматизована 
система продажу квитків та інтернет-мага-
зин. ЗСУ та Тероборона – безкоштовно!

Заповідник працює з дотриманням про-
тиепідемічних правил 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 ста-
родавній» запрошує в Антонієві печери. Ми 
працюємо з 31 травня щодня, без вихідних, 
з 10.00 до 18.00 (каса для продажу квитків 
— до 17.30).

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

Мізин: наша праісторія
Серце України, і Європи загалом знаходиться в 

чернігівському Подесенні у селі Мізин, що на Короп-
щині. Саме тут на початку ХХ ст. були знайдені залиш-
ки поселення мисливців на мамонтів, яке існувало 18 
000 років тому, які змінили наші уявленні про нашу 
давню історію.

Саме в цьому поселенні були знайдені перші 
в світі музичні інструменти, карту, браслети-ідоли, 
браслети були виготовлен із прямих пластин ікла ма-
монта, що були зігнуті у невідомий спосіб. Браслети 
були прикрашені свастичним меандром. 

Надзвичайно багато зробив для дослідження Мі-
зинської стоянки зробив Василь Куриленко, який до-
вів, що геометричний візерунок на браслеті є першим 
місячним календарем. Як прискіпливий дослідник, 
залюблений у свій край, він провів надзвичайно ба-
гато досліджень околиць Мізина, вививши і дослідив-
ши десятки поселень та історичних об’єктів, в тому 
числі й сліди переправи шведських військ Карла ХІІ. 

Про все, це описано у книзі В. Є. Куриленка «Мі-
зин. Крізь безодню віків. Край, де заснула вічність. 
Пошуки завбачені провидцем». Придбати її можна у 
Чернігівському культурно-мистецькому центрі «Інтер-
меццо» (вул, Шевченка. 9), тел. 063-2361803, поси-
лання https://cutt.ly/gyPfWPP

Олександр ЯСЕНЧУК

У столиці Чехії на будинку, де мешкав 
підполковник Армії Української Народної 
Республіки Микола Росіневич, встанови-
ли меморіальну табличку в рамках проєкту 
Posledni adresa (Остання Адреса – Україна). 
Табличка з'явилася на будинку по вулиці 
Viktorinova 1151/3, Praha 4 Nusle – остан-
ній прижиттєвій адресі Росіневича.

Виступаючи на церемонії відкриття до-
шки, дружина посла України в Чехії Ольга 
Перебийніс не оминула увагою також тра-
гедію дружини Миколи – видатної україн-
ської музикантки, однієї з перших україн-
ських диригенток Платоніди Щуровської-
Росіневич, яка багато років нічого не знала 
про подальшу долю свого чоловіка.

У своєму виступі дружина посла також 
подякувала чеському народу за підтрим-
ку України: «Ми дуже вдячні чеському сус-
пільству за підтримку українських жінок, 
які втекли від російської війни, взявши з 
собою найдорожче – своїх дітей».

Проєкт «Остання адреса» в Чехії прохо-
дить під патронатом Інституту досліджень 
тоталітарних режимів у Чехії. 

Микола Росіневич народився у Ніжині. 

З початком Першої світової війни був мо-
білізований, воював у складі армії Росій-
ської імперії. Навесні 1918 року повернув-
ся в Україну й пішов служити у 27-му пішо-
му Козелецькому полку Армії Української 
Держави. На початку 1919 року з загоном 
евакуювався до Проскурова, де незабаром 
влився до Запорізької бригади ім. С. Петлю-
ри Дієвої армії УНР. У 1919 році захворів на 
тиф і був інтернований польською владою. 
З березня 1920 р. – старший ад'ютант шта-
бу 17-ї бригади 6-ї Січової дивізії Армії УНР. 
У 1921-1922 рр. – начальник оперативно-
го відділу штабу 6-ї Січової дивізії Армії УНР.

Восени 1922 року Микола Росіневич 
виїхав до Чехословаччини. Закінчив лісни-
че відділення Української господарської 
академії у Подєбрадах. Працював секрета-
рем філософського факультету Українсько-
го Вільного університету у Празі. 

11 травня 1945 року був заарештований 
агентами радянської спецслужби СМЕРШ, 
вивезений до Лук'янівської в'язниці в Києві. 
Після багатьох місяців допитів у Лук'янівській 
в'язниці він помер 10 лютого 1946 року, за 
кілька тижнів до оголошення вироку.

У Празі відкрили меморіальну дошку 
підполковнику Армії УНР Миколі Росіневичу

Нові фотографії до історії 
Ковчинської школи

Україна – 
козацька 
держава

Ілюстрована історія 
українського козацтва 
Ідейний задум видання «Україна – ко-

зацька держава» втілювався шляхом фо-
тофіксацій та зібрання величезного ма-
сиву предметів матеріальної культури ко-
зацької доби, розпорошених по Україні й 
по всьому світу. Необхідно було розкрити 
суть українського козацтва, підкреслив-
ши демократичність Козацької держави 
на тлі європейських монархій. Адже саме 
в той час великого розмаху набула наука, 
освіта, храмове будівництво, образотвор-
че і декоративно-прикладне мистецтво, 
книгодрукування, народна творчість. 

До видання увійшло 5175 фотосвіт-
лин, із них 535 фотоілюстрацій портретів 
гетьманів, кошових отаманів, козацької 
старшини та їхніх родин, 167 портретів іс-
торичних осіб козацької доби, церковних 
і культурно-освітніх діячів, письменників і 
вченим, воєвод і князів, імператорів і ко-
ролів, понад 100 оригінальних портретів 
кобзарів і лірників. Практично всі пор-
трети сфотографовані із стародавнього 
першоджерела. Сфотографовано і опи-
сано 453 одиниці холодної, вогнепальної 
зброї та військового спорядження, до ви-
дання увійшли практично всі 42 клейно-
ди – булави, пірначі та келепи гетьманів 
і козацької старшини, що зберігаються 
в музеях України і за кордоном. Зібрана 
майже вся колекція народних картин «Ко-
зак Мамай» – 105 полотен і малюнків. 41 
одиниця народних музичних інструментів- 
кобза, бандура, торбан і ліра. Сфотогра-
фовані і описані 187 стародруків і руко-
писів. Описано понад 380 одиниць золо-
тарства та 50 виробів церковного шитва, 
із них 105 виробів – це вклади гетьма-
нів, старшини та козаків до православних 
храмів і монастирів. Сфотографовано 160 
православних храмів і 28 монастирів, по-
будованих, в добу козацького правління. 
Зафотофіксовано понад 100 козацьких 
могил та місць колишніх поховань.

Видавництво: ЕММА (2004 р.), 
1216 сторінок. 

Серед світлин – 203 музейні предмети 
із зібрання Чернігівського історичного 

музею імені Василя Тарновського

В. Ф. Данилевич 
(фото близько 1876 р.) Т. Л. Данилевич

 Т. Л. Данилевич з учнями Ковчинської школи

Л. П. Деполович з учнями Ковчинської школи (бл. 1908 р.)

Т. Л. Данилевич і Л. П. Деполович 
(бл. 1908 р.)
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Батурин — гетьманська столиця

У 1919 році, створюючи но-
вий державний апарат, уряд 
УСРР оголосив про ліквідацію 
всіх органів попередньої влади, 
розпуск судових установ. По-
вноваження на місцях переда-
вали надзвичайним органам – 
ревкомам і комітетам бідноти, 
які утворювались з безумовних 
прихильників радянської влади.

Для керівництва політичним 
і економічним життям Батурин-
ської волості було створено во-
лосний революційний комітет 
на чолі з І. М. Цибулею. До скла-
ду волосного комітету увійшло 
12 чоловік. 17 січня 1919 року 
було прийнято постанову «Про 
утворення волосних і сільських 
комбідів», в якій проголошува-
лося: що там, де створені рев-
коми, вся влада повинна нале-
жати комітетам бідноти. Нар-
комат внутрішніх справ УСРР 
зобов’язав місцеві державні 
органи вжити заходів до ство-
рення комбідів.

На території Конотопського 
повіту було створено 35 комбі-
дів. Серед них був Батуринський 
волосний комбід, до складу яко-
го увійшло 80 представників. 
Ревком та комбід проводили пе-
рерозподіл землі на душу насе-
лення, вилучали хлібні лишки у 
заможних жителів Батурина для 
потреб армії. Були встановлені 
пости та створені відповідні за-

гони для затримки проїжджаю-
чих через Батурин, так званих 
«мішечників».

Представникам загонів на-
давалося право огляду особис-
тих речей і вантажів та реквізи-
ції продуктів, що перевозилися 
понад установлені норми.

У березні 1920 року було об-
рано Батуринську сільську раду 
в складі 35 депутатів. Головою 
сільської ради призначили М. Г. 
Біліченка. Того ж року почала ді-
яти Батуринська волосна рада 
під керівництвом І. Г. Мовтяна, 
якій передав свої функції волос-
ний ревком та комбід. При вол-
виконкомі було створено кілька 
відділів: народної освіти, охоро-
ни здоров’я та продовольства. 

Влітку 1920 року створе-
но комітет незаможних селян 
(КНС), який через два роки на-
лічував 93 особи. Комітет не-
заможних селян був частиною 
адміністративного механізму, 
створеного урядом УСРР у фор-
мі тимчасових надзвичайних 
органів, наділених широкими 
повноваженнями. Комнезами 
займалися розподілом між бід-
няками конфіскованих у замож-
них селян земель, реманенту, 
худоби, зерна, допомагали бід-
ноті обробляти землю і збирати 
врожай.

Нова влада зробила для 
селян примусовим обов’язком 

здавати запаси зерна та інших 
сільськогосподарських товарів 
за державними (украй низьки-
ми) розцінками, а ринкова тор-
гівля цими товарами забороня-
лася і розглядалася як спекуля-
тивна. Така політика здобула

назву «продовольча роз-
кладка». Це була фактична кон-
фіскація товару в селян. 

Циркуляром від 11 травня 
1920 року Наркомпрод УСРР 
роз’яснив, що державна про-
дрозкладка є обов’язковою для 
виконання без права її змен-
шення жодною волостю рес-
публіки. Для вилучення продо-
вольства в Батурині була ство-
рена спеціальна продовольча 
комісія, яку очолив Кирей. Про-
довольча комісія безпосеред-
ньо реалізовувала продроз-
кладку на території Батурин-
ської волості. З доповіді про 
перебіг продрозверстки в Ба-
турині відомо: «застосовував-
ся всілякий адміністративний 
вплив, не зупинялися ні перед 
чим, здійснювалися примусо-
ві вилучення. Також застосову-
вався ряд інших репресивних 
заходів».

У грудні 1920 року в Батури-
ні відбулося засідання Батурин-
ського волвиконкому, на яко-
му були присутні представники 
волкомнезаму, райколективу та 
Конотопського повітпродкому. 

На засіданні йшла мова про не-
заможні верстви населення Ба-
турина, особливо сім’ї червоно-
армійців, які не отримували до-
статньої хлібної пайки протягом 
двох місяців. У зв’язку з цим по-
становили: батуринські млини 
передати у відання волвиконко-
му при умові, що зароблені від 
перемолу зерна кошти підуть 
на допомогу бідним верствам 
населення та сім’ям червоно-
армійців. Всі лишки передава-
тимуться Конотопському повіт-
продкому. З реєстру промисло-
вих підприємств Конотопського 
повіту відомо, що в 1921 році у 
Батурині в оренду передали 21 
млин та 2 сукновальні.

Таким чином, політика «во-
єнного комунізму» і продроз-
кладка привели дожахливих на-
слідків в економіці та соціаль-
ній сфері України в цілому. За 
рахунок селян намагались про-
годувати армію. Продрозкладка 
призвела до відсутності у селян 
бажання сумлінно працювати, 
оскільки весь урожай у них все 
одно відбирали. Все це стало 
однією з причин голоду 1921–
1923 років.

Руслана ОГІЄВСЬКА

Автори публікацій – науковці 
Національного історико-
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця».

Зі старих газет

Міст через р. Сейм 
З переходомв початку од графа А. К. Розумов-

ського до казни тутешніх кріпаків і маєтностей, з 
ними вкупі перейшов і паром, що на р. Сеймі. Цей 
паром, як не було ще залізниць і через Батурин 
лежав головний шлях, під назвою московсько-
київський, казні давав гарні прибутки, і таким чи-
ном було на що його содержувати справно і в по-
рядкові, а як збудували залізниці і уся кладь, яка 
раніш перевозилась хрущиками, мусила перейти 
на них, паром казна почала содержувати аби як. 
Хоча же вона його вряди-годи і ремонтувала, але 
ремонт робився самий мизерний і доходило до 
того, що иноді парому зовсім не було, а хоча й був, 
то або з дірками або такий стертий, що боялись 
на ньому переїзжати, як це було в 1910 році. Наші 
селяне-хлібороби на таку справу парома дуже 
обурювались і часто нарікали на казенні поряд-
ки, та і було за шо. Так, у саму робочу годину, лі-
том, коли приходилось через паром возить хліба 
та сіно, бо лани наших селян лежать й по той бік 
Сейму, коло переїзду стільки зібралось підвод, що 
приходилось ждать черги по скільки годин; бува-
ли сварки, бійки та інше. Добре як ще була година, 
то загайність через паром не так гостро почува-
лась, але як попадало з хурами хліба та сіна під-
жидати черги під дощем та негодою, то було одне 
горе та біда. Окрім того, що гаявся робочий час 
на полі, приходилось ще хліб та сіно сушить дома і 
тим ще більше терпіти збитків: сіно та хліба чорні-
ли на полі й лузі, а тут ніколи їх забрати, бо пере-
сушка помоченого тяглась цілими днями. 

Коли старшина А. Стокоз, бачучи таке горе 
хліборобів, мусів офіціально клопотатись про до-
звіл батуринцям збудувати через р. Сейм на гро-
мадський кошт міст, казна на це згодилась, але 
з тим, щоб через нього, за винятком батуринців 
та тутешніх хуторян, чужим селянам не дозволя-
ли переїзжати, цеб то паром повинен лишитись 
по старому. Таким чином, дякуючи старшині, у нас 
буде власний міст. Не так давно, у нас був по цій 
справі сход, і на збудування мосту асигнували з 
громадських скарбів до 2000 карб., а також і ви-
брали уповноважених, що мусять доглядати за 
будівлею мосту. 

«Рада», 1914, № 24. 

Борьба с пьянством 
Здесь существует одна казенная винная лав-

ка и пивная. В праздничные дни, в будніе дни ве-
черами, а то и просто – когда попало, многіе из 
жителей доходят до зауряднаго пьянства. В виду 
этого на днях обществом, по примеру других, по-
становлен приговор о закрытіи продажи питей. 
В приговоре ходатайствуется о закрытіи и пив-
ной лавки, так как и пиво считается хорошей 
выпивкой и при неименіи водки, пьянство все 
таки будет доходить до своих границ, на что, вви-
ду малозначительной крепости пива, будет рас-
ходоваться еще больше кровных грошей, если же 
пивная лавка закрыта не будет, то по прежнему 
оставить и винную лавку

Пожарный вопрос 
М. Батурин многолюдно и застроено по-

стройками, которые, почти все, покрыты соло-
мою и местами стоят одна возле другой, потому 
пожар даст угрожающіе размеры. Несмотря на 
это, общественная пожарная команда не дает 
никаких надежд на свою готовность вступить в 
борьбу с этим разрушителем, во первых потому, 
что два постоянных служащих из которых и со-
стоит вся команда, как известно обществу, час-
то напи=ваются пьяными, и во вторых оба служа-
щіе имеют у себя извозчичьи выезды и при слу-
чаях – на риск свозят пассажиров до Бахмача за 
18 верст, или же до Конотопа за 26 верст, на что 
с возвращеніем обратно потребуется 5–7 часов. 

Редкій улов 
Батуринскіе рыбаки поймали в реке Сейм 

осетра весом в 2 п. 30 фунтов. Из этого улова 
выгоду прежде всего извлек местный еврей, ку-
пившій осетра за безценок и перепродавшій его 
затем за высокую плату. Из третьих уже рук осетр 
попал в г. Конотоп и разделен между многими, 
заранее подписавшимися на такую редкую для 
нашей местности рыбу. 

«Черниговское слово», 1914. 

Підготувала І. Паламарюк

Сучасний світ неможливий без музики.А 
чи замислю- валися ви, що слухали 350 ро-
ків тому українські козаки та їхня еліта – 
гетьмани? Про це поговоримо на прикладі 
гетьманського двору Івана Самойловича. 

У першу чергу музика була важливою 
складовою гетьманського церемоніалу. 
Концерти, які слухали іноземні дипломати 
та мандрівники під час прийомів, допомага-
ли їм відкрити Україну як розвинуту світську 
державу. Саме в гетьманській столиці музи-
ка набувала своїх національних ознак. Геть-
мани постійно опікувалися музикантами. 
Брали на себе зобов’язання фінансувати та 
утримувати їх, надавали різноманітні приві-
леї, звільняли від податків. 

Іван Самойлович, що гетьманував з 
1672 року, був знайомий із му=зичним жит-
тям з юних літ. Він навчався в Києво-Моги-
лянському колегіумі, де спудеї обов’язково 
опановували музику та складали іспит з 
цього предмета. А ще навчалися хоровому 
співу. Можемо припустити, що гетьман на-
віть вмів грати на якомусь із музичних ін-
струментів. 

В самому Батурині тоді перебував центр 
Генеральної військової музики. Це був 
структурний підрозділ Генеральної військо-
вої канцелярії – тогочасного уряду. В геть-
манській столиці формувалися музичні ко-
лективи, виконувалися різноманітні музич-
ні композиції. 

Як вказує дослідниця Лариса Горенко, 
до складу Генеральної музики традиційно 
входили трубачі, сурмачі, довбиші. Перші 
двоє грали на трубах та сурмах, а довбиш 
бив палицями у литаври та барабани. Очо-
лював такий колектив отаман, який найчас-
тіше був трубачем. Кількість виконавців у 
Генеральній військовій музиці коливалася 
від 2 до 8 осіб. Вони представляли собою 
ансамбль фанфарного типу. За свою служ-
бу музиканти отримували заробітну плату, 
хліб та одяг. 

При гетьманському дворі був і приват-
ний ансамбль європейського типу. Музи-
канти Івана Самойловича запозичували 
нові форми музикування. Водночас вони ще 
й впроваджували у своє ремесло інструмен-

ти іноземного виробництва. Підтверджен-
ням цього є опис майна Івана Самойловича 
1690 р., у якому згадуються німецькі цим-
бали, переносні органи. Там же зустрічаємо 
одні із найперших на території Гетьманщини 
клавікорди. 

Цимбали – традиційні народні ударні ін-
струменти, які були популярними на тери-
торії України. Їх зазвичай використовували 
під час різних урочистостей. У 1657 р. швед-
ський посол Веллінг Готтар згадував, що на 
території Гетьманщини можна зустріти му-
зикантів з дудою (різновид волинки), цим-
балами та скрипкою. 

Не менш популярним був духовний кла-
вішний інстру=мент – орган. Він був поши-
рений на території Гетьманщини з XVII ст. На-
приклад, органіст згадується на весіллі Тим-
оша Хмельницького. Він разом зі скрипачем 
та віолончелістом виконував різноманітну 
польську музику для гостей гетьманича. 

У роки гетьманування Івана Самойлови-
ча в Західній Європі почала поширюватися 
мода на клавікорд – клавішний інструмент, 

попередник фортепіано. ВХVII ст. для цього 
музичного інструмента починають склада-
ти перші твори. Як стверджував німецький 
композитор того часу Йоганн Фішер, клаві-
корд, на противагу трубам та скрипкам, ви-
дає більш тиху спокійну музику. 

При дворі гетьмана Івана Самойловича 
виконували офіційно-церемоніальну та по-
бутово-розважальну музику. Перший вид 
використовували для різних урочистих по-
дій – зборів генеральної старшини, прийо-
му послів, приїзду чи від’їзду гетьмана, його 
родини. Її виконували генеральні військові 
музиканти. 

Побутово-розважальна музика вико-
нувалася під час гетьманських обідів, пра-
вославних свят, чи родинних урочистостей, 
наприклад, весіль. На цих заходах висту-
пали військові музиканти та гетьманський 
придворний ансамбль. Відомо, що у 1683 
р. турецько-татарську делегацію із москов-
ськими дипломатами під час обіду у гетьма-
на розважали військові музиканти: трубили 
в труби, грали в сурми, били в литаври. Ре-
пертуар був схожий із військовою та цере-
моніальною музикою. Але вже у цей період 
помічаємо, що в Батурині фанфарну музику 
почали чергувати із камерними інструмен-
тами. Це відбувалося під впливом західно-
європейських тенденцій. 

Не обходився Іван Самойлович без му-
зики і у військових походах та службових по-
дорожах. Традиційно його супроводжували 
музиканти Генеральної військової музики. 
Вони вирушали з Батурина у складі Гене-
ральної військової артилерії. Там викону-
вали церемоніальну, службово- стройову та 
сигнальну музику.

Отже, Батурин у другій половині ХVII ст. 
був центром формування і розвитку націо-
нальної музики. В гетьманській резиденції 
слідкували за музичними новинками, що по-
ширювалися із Західної Європи. Діяльність 
музикантів в гетьманській столиці була 
важливою складовою політичного та куль-
турного життя. А особистий внесок в музич-
не життя гетьмана Івана Самойловича пози-
тивно вплинув на розвиток культури вже в 
часі Івана Мазепи.

Каріна СОЛДАТОВА

З історії Батуринської волості

Музичні уподобання 
гетьмана Івана Самойловича

Картина Герарда Доу «Жінка грає 
на клавікорді». Национальна галерея. 

Лондон. ХVII ст



№221   23 червня 2022 року№221   23 червня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо1414   Світ Чернігівщини

Чернігівщина наразі має подвійне 
завдання: не втрачати пильності та ви-
рішувати безліч поточних питань воєн-
ного часу і, поряд з тим, починати відбу-
дову економіки.

Звісно, область зараз виглядає не 
надто оптимістично: знищені мости й 
дороги, житло і соціальні об’єкти. По-
грабовані аграрні виробництва. Але 
основна проблема тут навіть не маро-
дерство, а заміновані тисячі гектарів 
землі. Це стало причиною скорочення 
посівних площ до 70% відносно минуло-
го року. 

Руйнувань та пошкоджень зазна-
ли понад 60 промислових підприємств. 
Майже стерті з лиця землі потужні про-
мислові об’єкти: «Чернігівський автоза-
вод», «Український кардан», «Чернігів-
ський ковальський завод», «Пласт-Бокс 
Україна», «Спорттехніка», «Сівертекс», 
«ТАН», «Ютекс», «Верес», «Бірвіль». 

Пройшлася війна і по малому біз-
несу. Люди тримали СТО, перукарню, 
невеличкий магазин – тепер не мають 
взагалі нічого.

Збитки наразі фіксуються у спеці-
альному реєстрі, але всі чудово розумі-
ють, що шлях до отримання компенса-
цій досить тривалий – судова тяганина 
навколо заморожених на Заході росій-
ських грошей може точитися роками. 

Та все ж маємо тенденцію до віднов-
лення, яка поки тримається на бажанні 
бізнесу працювати саме на Чернігівщи-
ні: під час ведення активних бойових дій 
у березні працювало лише 15% бізнесу; 
у квітні, коли агресора було витіснено 
за межі області, – близько 25%.

Наразі відновили роботу близько 
40 – 50% промислових підприємств, а 
частина підприємств, що релокували-
ся в безпечніші регіони, повертається. 
Втім, більшість бізнесу запрацювала 
далеко не на повну потужність.

Такий стан справ, дійсно, може по-
глибити економічну кризу та закріпити 
за областю статус депресивного регіо-
ну.

Не працюють підприємства – немає 
робочих місць.

Немає робочих місць – люди тіка-
ють за кордон або в столицю. Немає 
кому працювати – немає інвестицій. 
Немає вкладень – немає можливості 
утримувати соціальну інфраструктуру. 

Загострить ситуацію дозвіл (після 
Перемоги) на виїзд до ЄС чоловіків при-
зовного віку. Тож маємо до завершення 
війни зробити все можливе, щоб роди-
нам не довелося шукати кращої долі за 
межами відвойованої Батьківщини.

Маємо дати людям достойну роботу 
та можливість розбудовувати рідну об-
ласть.

І в цьому переконанні я знаходжу 
підтримку, спілкуючись з мешканцями 
області. Так, люди налякані подіями та 
невизначеністю, але все ж будують пла-
ни на майбутнє. Більшість вірить, що 
після Перемоги країна, регіон зокрема, 
не впаде в депресію, а зробить значний 
економічний ривок. З цим, звісно, допо-
можуть міжнародні партнери, підтрим-
ку яких Чернігівщина вже відчуває.

Країни Європи вже допомагають 
відновити транспортну та соціальну інф-
раструктуру, безпековий сектор, дають 
кошти на різні видатки, але так буде не 
завжди. Ми не можемо дозволити собі 
перебувати на утриманні. 

Співпраця з міжнародними органі-
заціями, бізнесом має бути взаємови-
гідною. Саме тому Володимир Зелен-
ський сьогодні особисто проводить зу-
стрічі з представниками найбільших 
інвестиційних компаній світу, запрошу-
ючи їх в Україну. 

Вкладати кошти у бізнес на Чер-
нігівщині теж має бути вигідно. Звіс-
но, враховуючи всю специфіку регіону, 
план економічної відбудови повинен 
бути індивідуальним. Саме тому ми про-
понуємо розглянути можливість ство-
рення спеціальної економічної зони 
(СЕЗ) на територіях, що зазнали руйну-

вань і найбільше постраждали внаслі-
док воєнних дій. 

Що таке СЕЗ:
пільговий податковий режим, мож-

ливість реінвестувати податки у розви-
ток виробництва та створення приле-
глої соціальної інфраструктури;

часткова компенсація для бізнесу 
по зарплатах для новостворених робо-
чих місць;

часткова компенсація по витратах 
на підключення до мереж;

компенсація по кредитних ставках 
(ставки на рівні країн Євросоюзу).

Формат та умови створення спеці-
альних економічних зон важливо обго-
ворювати вже зараз. 

Адже від розуміння майбутніх точок 
економічного розвитку регіону зале-
жить решта: програма будівництва жит-
ла, соціальної інфраструктури тощо. 

Бізнес – інфраструктура – житло: 
розвинуті країни обирають саме таку 
модель.

В Україні, зокрема у Києві, ми вже 
спостерігаємо реалізацію девелопер-
ських проєктів, де бізнес-середови-
ще поєднано з виробництвом, навчан-
ням, інфраструктурою та житловим 
сектором.

Комплексні екосистеми більш кон-
курентоздатні. Вони приваблюють мо-
лодих, талановитих та енергійних. А 
саме людський капітал у світі вважа-
ється найбільшою цінністю, важливі-
шою навіть за фінансові та виробничі 
ресурси.

Звісно, одним з найважливіших фак-
торів інвестування в область є гарантія 
безпеки. І саме цей фактор наразі вва-
жають найбільшим каменем спотикання 
в області, яка межує з двома сусідами-
агресорами. Але ж у світі є багато при-
кладів, коли економіка успішно розви-
валась в умовах значних зовнішніх ри-
зиків: Ізраїль, Південна Корея, Тайвань. 
І навіть Західний Берлін.

Інвесторів не зупиняє безпековий 
фактор, коли вони бачать перспективу 
швидкого зростання. А ця перспектива 
для Чернігівщини відкриється у рамках 
СЕЗ. 

У контексті стратегії відбудови не 
можу не згадати про державне замов-
лення. У короткостроковій перспекти-
ві стимулом для повернення бізнесу на 
Чернігівщину та відновлення зупинено-
го виробництва можуть стати оборонні 
замовлення – це стосується легкої, хар-
чової промисловості, деревообробних 
підприємств. 

Крім того, нам дуже важливо збе-
регти науковий потенціал. Нещодав-
но депутати обласної ради звернулися 
до прем'єр-міністра із закликом продо-
вжити діяльність Державного науково-
дослідного Інституту випробувань і сер-
тифікації озброєння та військової техні-
ки саме на Чернігівщині.

Наразі ми працюємо над комплек-
сною програмою економічного відро-
дження та розбудови області. До об-
говорення програми запросимо біз-
нес, місцеву владу та західних інвес-
торів. Бо лише разом нам вдасться 
все!

Але є одне «але». Жодна нова еко-
номічна модель чи СЕЗ не спрацюють, 
якщо у громаді корумпована влада. 
Якщо мер роздає підряди на асфальт 
тільки «своїм», а вікна у школах і навіть 
тарілки у садки закупляють у «наближе-
них» ФОПів. Про це, до речі, сказав Во-
лодимир Зеленський: 2Ми просто не мо-
жемо собі дозволити, щоб у країні зали-
шалася тіньова частина економічного 
життя».

В’ячеслав ЧАУС, 
голова Чернігівської 

обласної 
військової 

адміністрації
«Українська правда», 

10.06. 2022.
Pravda.com.ua

Прилуцькій швейній 
фабриці потрібні швачки

Підприємство має потребу в понад сотні працівни-
ків. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштуван-
ня, а отже, соціальний пакет, гідні умови праці, вчасну 
виплату зарплати. На підприємстві працює медичний 
пункт.

Фабрика спеціалізується на виробництві жіно-
чих та чоловічих плащів, пальт, напівпальт, жакетів та 
блейзерів, суконь та спідниць, штанів, бриджів, блузок 
з натуральних матеріалів, а також спецодягу. У штаті 
наразі налічується 190 працівників.

Цього року за сприяння служби зайнятості на 
фабрику було працевлаштовано 17 швачок. Нара-
зі до вирішення кадрової проблеми підприємства 
також долучилася служба зайнятості. Організову-
ються зустрічі мешканців територіальної громади 
з роботодавцем.

Як відродити економіку 
Чернігівщини

Вперше з початку війни депу-
татський корпус зібрався на се-
сію. 8 червня відбулася десята 
(позачергова) сесія Чернігівської 
обласної ради. Пленарне засі-
дання провела голова обласної 
ради Олена Дмитренко разом із 
заступником Дмитром Блаушем. 
До роботи сесії долучилися голо-
ва ОВА В'ячеслав Чаус та місь-
кий голова Чернігова Владислав 
Атрошенко.

Депутати внесли зміни до Ре-
гламенту обласної ради восьмо-
го скликання. Визначено, що у 
період дії на території області чи 
країни воєнного стану пленар-
ні засідання обласної ради, засі-

дання постійних комісій, прези-
дії можуть проводитися у режимі 
відеоконференції (дистанційне 
засідання), крім питань, що по-
требують таємного голосування. 
Голосування на пленарному за-
сіданні обласної ради в режимі ві-
деоконференції буде здійснюва-
тися за допомогою системи відео-
конференцзв'язку шляхом поі-
менного голосування.

Затверджено звіти про ви-
конання обласного бюджету – 
за 2021 рік та за І квартал 2022 
року.

Прийнято Звернення облас-
ної ради до Прем'єр-міністра 
України Дениса Шмигаля щодо 

збереження та продовження ді-
яльності Державного науково-до-
слідного Інституту випробувань 
і сертифікації озброєння та вій-
ськової техніки на Чернігівщині.

Також депутати заслухали 
заяви і повідомлення своїх ко-
лег, які здебільшого стосували-
ся відновлення об'єктів житло-
вого фонду та соціальної сфери, 
що постраждали від бойових дій, 
ревізії об'єктів укриття та бом-
босховищ, шляхів розв'язання 
енергетичної проблематики, по-
слаблення податкового тиску, 
відновлення логістики, підтрим-
ки сільгоспвиробників та інших 
важливих питань.

Сесія обласної ради

Франція допоможе 
відновлювати Чернігів

Про партнерські стосунки між Черніговом 
та одним із французьких міст говорили 8 черв-
ня у муніципалітеті. Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 
повідомив про таку готовність своєї країни на 
зустрічі з міським головою Владиславом Атро-
шенком, під час ознайомчого візиту у місто.

Сьогодні місто потребує значних коштів, 
аби відбудувати зруйноване. І Владислав 
Атрошенко використовує кожну можливість, 
аби знайти та налагодити контакти з тими, хто 
зможе допомогти місту. Плідною може вияви-
тися і співпраця з французьким містом.

Конкретні напрацювання стосовно май-
бутньої співпраці озвучив під час зустрічі і по-
сол Франції в Україні.

– Регіон Іль-де-Франс, який є найбільшим 
з точки зору економічного потенціалу у меж-
ах Франції, висловив побажання розвивати 
пріоритетні партнерські стосунки з Чернігів-
ською областю та Черніговом. Мета мого ві-
зиту, зокрема, підготовка майбутньої зустрі-
чі президента цього регіону, щоб домовити-
ся про конкретні кроки з реалізації та вста-
новлення такого партнерства. Ми плануємо 
консолідувати потім наші зусилля від усіх до-
норських інстанцій Франції, мається на увазі 
як Посольства, так і інших фондів, зокрема, 
Французької академії, для того, щоб утворити 
загальний великий проєкт з відновлення Чер-
нігова та області.

У Чернігові багатоповерхівки 
готують до опалювального 

сезону
Зокрема, чимало робіт має виконати КП «Новозавод-

ське».
– На обслуговуванні у підприємства 562 житлові бу-

динки, 300 з них в тій чи іншій мірі пошкоджені: зруйно-
вані дахи, вибиті вікна. В середньому, кожного дня один 
чи два будинки ми відновлюємо. Це ремонт покрівлі або 
скління вікон у під’їздах. До опалювального сезону всі бу-
динки ми відбудуємо, якщо не буде форс-мажорів чи яки-
хось змін, – розповів начальник КП «Новозаводське» 
Олександр Антонов.

Загалом у будинках, які обслуговує це комунальне 
підприємство, пошкоджено 9 тис. кв. м покрівель та 4,3 
тис. кв. м вікон у під’їздах. Відремонтувати ці площі ма-
ють до початку опалювального сезону. Мова про місця 
загального користування. Щодо відновлення пошкодже-
них квартир та приватних будинків, ці зобов'язання взяла 
на себе держава.

Щоб підготувати житловий фонд до нового опалюваль-
ного сезону, з міського бюджету Чернігова загалом виділе-
но близько 30 млн грн. Ця сума розподілена на комунальні 
ЖЕКи для закупівлі необхідних будівельних матеріалів, ре-
монту внутрішньобудинкових мереж. Зокрема, на КП «Но-
возаводське» спрямовано 9 млн грн. На сьогодні матеріа-
лів вистачає, міська рада закупила всі необхідні. 

У Чернігівз метою відновлення пошкоджених житло-
вих будинків приїхали комунальники з Хмельницького. На 
об’єктах працюють три бригади КП «Новозаводське» і дві 
бригади комунальників з Хмельницького, які допомага-
ють відбудовувати наше поранене місто. 

Нещодавно працівники легкої промисловості 
відзначали професійне свято. Для області ця галузь 
– великий комплекс, до якого входить текстильне 
виробництво, пошиття одягу та взуття, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів.

На початок 2022 року в цій галузі в області пра-
цювало 50 підприємств (це крім малих підприємств 
та фізичних осіб), де було зайнято близько 4 тисяч 
осіб. 

Війна внесла корективи: порушила логістику, 
забрала кадри, знищила чи пошкодила потужності. 
Та є ті, кому вдалося вистояти і повернутися до ро-
боти.

На ПАТ «Чернігівська швейна фабрика «Елегант» 
зараз працює вже 78% колективу.

З нагоди професійного свята фабрику відві-
дав начальник обласної військової адміністрації 
В’ячеслав Чаус. Він привітав колектив зі святом і 
зазначив: «Ви – приклад працелюбності та патріо-
тизму. Дякую, що віддано продовжуєте робити свою 
справу. Так, бізнесу зараз дуже складно. Наразі ми 
працюємо над впровадженням спеціальної еконо-

мічної зони для Чернігівщини. Це дасть нові можли-
вості кожній галузі, у тому числі і легкій промисло-
вості».

Як зазначила керівник фабрики Наталія Рома-
новська, партнери, а це переважно представники 
країн Євросоюзу, поки що не роблять нові замов-
лення, адже існують високі фінансові та безпекові 
ризики. Зараз фабрика виробляє попередні замов-
лення, однак колектив вірить, що скоро повернеть-
ся до звичного життя.

Швейна фабрика «Елегант» нарощує виробництво

Сталий попит 
на робітничі професії
Насамперед роботодавці області потребу-

ють водіїв, трактористів, яким готові платити до 
20 000 грн, а також слюсарів, яким обіцяють до 
15 000 грн. Затребувані також швачки, продав-
ці, електромонтери, охоронники, підсобні робіт-
ники. Для професіоналів є вакансії лікаря, бух-
галтера, юриста, інженера, спеціаліста держав-
ної служби тощо.

Станом на 1 червня в області налічу-
валось 11,6 тис. офіційно зареєстрованих 
безробітних. 

Найбільша база легальної роботи тут: https://
chg.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy .

Телеграм канал актуальних вакансій «Ро-
бота зараз: Державна служба зайнятості» 
https://t.me/worknowdcz.
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Микола Турківський: 
творець Краси і Добра

У травні минуло 85 літ від дня на-
родження лауреата Чернігівської об-
ласної премії імені Михайла Коцюбин-
ського 1998 року Миколи Петровича 
Турківського (1937 – 2017). Поет, про-
заїк, художник-графік, різьбяр, скуль-
птор, краєзнавець-патріот – таким 
запам’ятався цей щедрий на добро, 
простий у спілкуванні, мудрий і шляхет-
ний чоловік.

Образи матері і рідної землі – головні у його творчос-
ті. Глибока синівська любов до матусі Векли Панасівни і ма-
тері-України струмує зі сторінок поетичних збірок «Мате-
ринка», «Видноколо», «Земні дороги», «Литаври літа», «Стру-
ни бандури», «Серця мого чорнобривці», «Серце матусине 
б’ється», «Сонце над світом», «Під небом рідного села». Бага-
то віршів М. Турківського покладено на музику. 

Серед славних предків митця були теслі, кравці, хлібо-
роби, козаки, писарі, священики, від яких Микола Петрович 
успадкував усе найкраще і передав нащадкам. Він створив 
книгу-дослідження із поколінь свого родового дерева під 
назвою «Роде мій, роде, гілко народу». М. Турківський – ав-
тор-упорядник збірки краєзнавчих нарисів про своє село 
Линовицю «Навіки рідна».

Микола Турківський став 1976 року одним із фундаторів 
Чернігівської обласної письменницької організації. Його ві-
рші друкувалися у журналах «Вітчизна», «Україна», «Прапор», 
«Літературний Чернігів», альманасі «Вітрила», газетах «Прав-
да Прилуччини», «Деснянська правда», «Гарт», «Просвіта» та 
ін.

Тривалий час М. Турківський працював художником та 
Прилуцькому заводі «Будмаш» і очолював Прилуцьке літера-
турне об’єднання «Сонячні кларнети», редагував і художньо 
оформлював поетичні збірки Ніни і Миколи Ткаченків.

У фондах і бібліотеці Чернігівського літературно-мемо-
ріального музею-заповідника М.М.Коцюбинського зберіга-
ються численні матеріали про розмаїття творчих зацікав-
лень Миколи Турківського. Поетична книга-посібник для ді-
тей «Заєць-писанкар» розкриває секрети створення довер-
шених писанок. Не залишають байдужими читачів яскраві 
книги «Мур-мур», «Молодчина красень-півень», «Вишиваль-
ниця-лисиця», «Вовк-гончар». Книга-збірник «В чарах ди-
тячого світу» об’єднує майже весь доробок автора для ді-
тей. До 190-ї річниці від дня народження Тараса Шевчен-
ка 2004 р. М.Турківський підготував альбом «З Тарасовим 
іменем» (вірші, скульптура, графіка, різьба і кросворди), а до 
200-річчя Кобзаря – книгу-альбом «Тарас. У слові, малюнку, 
у пісні, скульптурі».

В ім’я процвітання рідної України невтомно працював 
митець-патріот Микола Петрович Турківський. І в цей не-
легкий для кожного з нас і для нашої держави час згадуємо 
його актуальний вірш «Іду до неї».

Іду до неї
У дні лихі й погожі – йду до неї, йдУ,
Колосся подумів гаптую із зіроК.
Рядки пісень своїх приношу їй у даР.
А без її буття – нема мене, немА.
Її я син. В мені, в мені усе їЇ.
На неї я молюсь. І всім врагам прокліН.
Адже вона – одна!... Єдина і святА.

Тетяна КУЗНЄЦОВА, 
зав. відділу музею-заповідника М. Коцюбинського

Вірші 
Миколи Турківського

Жовте озеро
О жовте озеро у полі!.. 
О соняхів гарячий цвіт! 
А обіч – наче на припоні – 
вітряк занедбаний стоїть. 

Старі, обдерті в нього крила, 
уже не крутяться давно. 
у тому році приїздили 
його знімати для кіно. 

Гуртом хотіли запустити 
(у ньому вітер аж гудів), 
та застогнав несамовито 
й відразу змовкнув у біді. 

Каміння важко скреготнуло, 
як хтось зубами од злоби. 
З’явилась хмара – мов акула, 
і тінь жбурнула до юрби. 

І все кінчилося. А в полі... 
у полі соняхи цвітуть. 
І жовто-жовто доокола. 
І місце, мабуть, крапці тут. 

***
Погляну – наче вороння, 
похилий люд на смітниках, 
Он хтось найшов щось 

і підняв, 
і сльози й радість на очах. 

А за плечима – грім війни, 
тягар важкого повоєння... 
І все-усе – від сатани! 
Від неї – й чортове щодення. 

***
Хато-хатино! О де твої очі? 
Хтось уже вибив давно. 
І мов до тебе вселилися 

ночі, 
кожне – аж чорне – вікно. 

Наче наповнена дьогтем ти, 

хато, 

й люди в тобі не жили... 

Дивишся страшно і якось 
вирлато –

мов напилася смоли. 

«Чернігівгаз» 
продовжує 

відновлення мереж
Фахівці «Чернігівгазу» продовжують від-

новлення мереж, пошкоджених російськими 
агресорами. Зокрема, на Бобровиці в Чер-
нігові. В одному з найбільш зруйнованих мі-
крорайонів міста газівники провели першу 
чергу ремонтів та поновили розподіл газу. Те-
пер працюють над заміною обладнання, щоб 
до початку опалювального сезону запустити 
мережі в штатному режимі. Нове сучасне об-
ладнання українського виробництва забез-
печить герметичність мережі, стабільну робо-
ту системи та мінімізує втрати газу.

А кулеподібні крани значно полегшать об-
слуговування, дозволяючи відключати окремі 
елементи системи газопостачання у випадку 
позаштатних ситуацій.

Ще декілька років тому газова галузь об-
рала стратегію на виробництво й використан-
ня власного та європейського обладнання і 
комплектуючих, відмовившись від закупівлі 
їх у країнах СНД. Саме це дозволило уникнути 
колапсу при відновленні мереж під час воєн-
ного стану, дає можливість оновлювати

Загинув через вибух 
гранати

37-річний чоловік загинув внаслідок вибу-
ху гранати в багатоповерхівці у Чернігові. Ви-
бух стався вдень 16 червня у квартирі на пер-
шому поверсі на вулиці Елеваторній. В резуль-
таті чого загинув син власника квартири.

Правоохоронці встановлюють обставини 
інциденту.

Попередньо, слідчі відкрили проваджен-
ня за статтею 115 ККУ з приміткою «нещас-
ний випадок».

Волонтерський проєкт БКУМ 
діє в Чернігові вже 7-й рік. 
Останні три з лишком роки – на 
базі Центральної міської бібліо-
теки ім. М. Коцюбинського. Від-
тоді, як засновниця і керівниця 
курсів, кандидатка філологіч-
них наук Людмила Зіневич стала 
директоркою бібліотеки і Цен-
тральної бібліотечної системи 
міста. 

Нині пані Людмила тимчасо-
во в Німеччини, у столиці Бава-
рії Мюнхені. Там відновила і ді-
яльність БКУМ у тому ж форма-
ті: лекційно-практичні заняття, 
зустрічі з цікавими людьми. Ау-
диторія з усієї України, є і грома-
дяни Німеччини українського по-
ходження. Прихисток для занять 
надав Храм Покрови Пресвятої 
Богородиці Української греко-
католицької церкви. 

Курси уже провели зустріч з 
пані Марією Бочан, активісткою 
української діаспори. Також від-
булася зустріч з її сестрою Оль-
гою Захарків. Наприкінці 1950-х 
пані Ольга працювала у Мюнхе-
ні в централі Організації Україн-
ських Націоналістів, у газеті ОУН 
«Шлях перемоги». Особисто зна-
ла очільника ОУН Степана Бан-
деру, про якого розповіла на зу-
стрічі. 

Також гостею БКУМ стала ще 
одна активістка української діа-
спори, відома майстриня україн-
ської вишивки Надія Галабурда.

Людмила Зіневич разом з 
курсами займається і волонтер-
ством. Ось що вона написала у 
Фейсбуці:

«Безкоштовні курси укра-
їнської мови, як в Україні, так і 
за кордоном згуртовують людей 
для добрих справ. Відкриті в Ні-
меччині курси української мови 

допомогли знайти партнерів, які 
відгукуються на запити України. 
Так, нам вдалося зібрати кіль-
ка партій гуманітарної допомо-
ги для ЗСУ, а тепер і для бібліо-
теки. Вдячність Роману Морозу 
(Мюнхен, неймовірної енергії 
і шляхетності людина) Володи-
миру Рябцеву (Львів), Єдиному 
волонтерському центру (Черні-
гів).»

Коментує чернігівська під-
приємиця, яка постійно допома-
гає бібліотеці, волонтерка Ірина 
Березинець: 

«Чернігівська центральна 
бібліотека ім. М. Коцюбинсько-
го однією із перших зазнала 
руйнувань в результаті масових 
бомбардувань РФ нашого міста. 
До широкомасштабної війни бі-
бліотека заслужено вважалася 
одним із найкращих освітньо-
культурних закладів Чернігова, 
відкритим громадським про-
стором, центром патріотичного 
виховання. Напевне, не випад-
ково ракета вцілила саме в бі-
бліосад, бо тут плекали націо-
нальну культуру, мову, літерату-
ру – усе, що формує національ-
ну самосвідомість громадян. 
Пошкоджень зазнали не тільки 
будівля, а й технічне обладнан-
ня (монітори, плазмові телеві-
зори). Єдиний Волонтерський 
центр докладає зусиль для від-
новлення повноцінного функ-
ціонування роботи улюблено-
го для багатьох містян закладу. 
Так, завдяки, директорці, Зіне-
вич Людмилі бібліотеці були пе-
редані 4 монітори. Тепер корис-
тувачі бібліотеки знову зможуть 
отримувати комп'ютерні послу-
ги, працювати у відкритому пе-
ред війною бібліоковоркінгу 
«Край неба».

Виставка «Україна. 
Війна в Європі»

Ця виставка розповідає про глибинні пе-
редумови сучасного російсько-українсько-
го протистояння, про різні аспекти поточ-
ної фази російсько-української війни після 
повномасштабного вторгнення Російської 
Федерації на територію України 24 лютого 
2022 року, а також про героїчний спротив 
українського народу, який тримає Україну в 
фокусі європейського інтересу.

Назви українських міст – Буча, Маріу-
поль, Харків, Чернігів стали символами но-
вітнього варварства та невмотивованої жор-
стокості рашистів, змусивши світ по-новому 
подивитися на політику Кремля. Україна нині 
стала щитом, який захищає Європу від росій-
ської експансії. І водночас без допомоги Єв-
ропи Україні буде важко здолати агресора.

Проєкт створив Український інститут 
національної пам’яті на замовлення Мініс-
терства культури та інформаційної полі-
тики України та за підтримки Міністерства 
закордонних справ України.

Мета – розповісти правду про злочини 
проти людяності, які російські солдати чи-
нять в Україні, відкрити очі на поширені в Єв-
ропі російські пропагандистські міфи, один 
з яких – про єдиний народ, який складають 
росіяни, українці та білоруси, тверезим по-
глядом подивитися і на багато інших речей. 
Європейці мають право побачити справжнє 
обличчя Російської Федерації, усвідомити за-
грози, які йдуть від неї всьому людству, аби 
допомогти Україні захистити і себе, і Європу.

Партнерами проєкту в Україні є Державне 
агентство України з питань мистецтв та мис-
тецької освіти, Штаб порятунку спадщини.

Партнери за кордоном: Литовський ін-
ститут історії, Центр історичних досліджень 
Польської академії наук в Берліні, Інститут 
Пілецького в Берліні, громадська організа-
ція «Bildungsverein Freundschaft kennt keine 
Grenzen e.V.», Музей історії Польщі.

 
Сергій БУТКО, 

представник Українського інституту 
національної пам’яті у Чернігівській 

області

Виставку можна скачати за посиланням:
https://mega.nz/folder/

A5IkRQhZ#uMvjMyX3Muy3LOEPFtNVAA

Премія імені 
Любові Забашти
У Прилуцькій центральній місь-

кій бібліотеці ім. Любові Забашти 15 
червня відбулося вручення міської лі-
тературно-мистецької премії ім. Л. За-
башти «Квіт папороті»-2021. Нагоро-
дження планувалося на кінець лютого, 
але події в країні внесли корективи.

Із 2016 року премія розділена на 
літературну та мистецьку. 

Дипломантами ІІІ ступеня стали 
вихованці гуртка декоративно-при-
кладного мистецтва «Творча майстер-
ня» Валківської школи (керівниця Те-
тяна Дмитрієвська), дипломантом ІІ 
ступеня – вихованка гуртка «Бісерне 
сяйво» Центру творчорсті дітей та юна-
цтва Катерина Дорошенко (кер. Світ-
лана Дорошенко). Першість у номінації 
«Дипломант» отримали учні художньо-
го відділення Прилуцької школи мис-
тецтв (кер. Галина Єфременко). Лау-
реатом цьогорічних мистецьких пере-
гонів став Заслужений художник Укра-
їни, член Спілки художників України 
Віктор Шульга.

Історії блокадного 
Чернігова розповіли 
актори молодіжного 

театру
У Молодіжному театрі створили 

проєкт «Тиловий Щоденник». У його 
основі – думки та переживання тих, 
хто пережив блокаду Чернігова. Ці іс-
торії збирали волонтери, медики, вій-
ськові, представники історичного му-
зею та молодь.

Проєкт не має конкретного сюже-
ту. На сцені відтворюють окремі епі-
зоди життя чернігівців: вистоювання 
черги за питною водою, пошук зв’язку, 
щоб поговорити із рідними, розмови 
з оточуючими під час перебування в 
укритті.

Молодіжний театр планує пред-
ставити «Тиловий Щоденник» у Львові, 
Ужгороді, Мукачевому.

Vodafone відновив 
96% мережі в області

Компанія Vodafone звітує про від-
новлення роботи об’єктів зв'язку на 
Київщині та Чернігівщині.

Інженери компанії повернули в 
ефір останню базову станції Бородян-
ки, таким чином у місті працює вже 
100% мережі. Також продовжує від-
новлення в інших містах Київщини – 
Бучі, Ірпені, Гостомелі, а також у Києві.

На Чернігівщині відновлено робо-
ту 96% мережі. За останні два тижні 
зв'язок знов з'явився у селах Красне 
та Сеньківка Чернігівського району, а 
також Прохори Борзнянського району.

Директорка бібліотеки 
Людмила Зубко (четверта зліва) 

і лауреати конкурсу

Безкоштовні курси 
української мови – Чернігову 
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Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

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

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

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
Щоб не прибити палець молотком, забиваючи 

цвях, тримайте цвях білизняною прищіпкою.
Якщо ви перете вручну, дочекайтеся, поки 

пральний порошок повністю розчиниться у воді, а по-
тім завантажуйте білизну у воду.

Щоб прибрати неприємний запах із взуття, по-
кладіть туди на ніч не використаний пакетик чаю.

Школа української мови
Неправильно Правильно

Являтися помилкою Бути помилкою

Явна помилка Очевидна помилка

Явне протиріччя Очевидна суперечність

Як веде себе Як поводиться

Як видно Мабуть, певно

Як діла? Як справи?

Нові рейси електричок 
Дарниця – Ніжин

Укрзалізниця з 13 червня додала ці поїзди. У сполученні Ні-
жин - Дарниця відправлення о 5.12; 10.12; 11.13; 15.15; 18.15. 
Прибуваття на станцію Дарниця відповідно о 7.20; 12.20; 
13.15; 17.49; 20.21. У сполученні Дарниця - Ніжин відправлен-
ня о 7.49; 12.42; 13.40; 15.46; 20.42. Прибуття до Ніжина відпо-
відно о 9.53; 14.48; 16.03; 17.54; 22.42. 

Пасажири, які прибувають на станцію Дарниця, для по-
дальшого пересування Києжвом можуть скористатись зручною 
міською електричкою. 

При введенні цих змін також змінились графіки та 
маршрути декількох інших приміських поїздів. Уточнюй-
те графіки на сайтах регіональних філій за посиланням: 
https://www.uz.gov.ua/passengers/suburban_train_schedule

Запрошує сад Кюцюбинського
Одним з популярних об`єктів Чернігівського Музею-запо-

відника Михайла Коцюбинського, поряд з меморіальним будин-
ком родини, експозицією головного корпусу, є також знамени-
тий сад письменника. Адже він був посаджений самим Коцю-
бинським, він плекав його, доглядав разом з родиною. І сад й 
через більш як століття чарує своєю красою, розмаїттям рос-
лин. 

У червні сад перетворюється на справжній трояндовий рай. 
Тут червоні, бордові, рожеві, білі, коралові, жовті, помаранчеві 
троянди. Також милують око інші рослини.

Музей запрошує на екскурсії до саду. Тут ви можете послу-
хати цікаві історії із життя родини Коцюбинських, прогулятися 
стежками, зробити чудові фотографії, відпочити. Сад відкритий 
щодня: у будні – з 9-ї годині, у вихідні – з 10-ї.

Ніжинський музей «Поштова 
станція» відновив екскурсії

Музей – це відділ Ніжинського краєзнавчого музею імені 
Івана Спаського. Недавно до Музею «Поштова станція» завіта-
ли гості з Бахмача і були приємно вражені експозицією, зану-
рившись в атмосферу ХІХ ст. 

Музей «Поштова станція» приймає відвідувачів з понеділка 
по неділю з 9.00 до 16.00. Вхід безкоштовний.

Олені, лосі, тури, коні: 
у парку природи 

«Беремицьке» 
народжуються нові 

тварини
У парку, що неподалік Остра, 

можна не тільки покататися, а й на-
вчитися їздити верхи на конях. За-
раз усі тварини спокійні та йдуть на 
контакт до людей. Однак під час ві-
йни вони були дуже налякані та зне-
рвовані.

– Вони ховалися по кутках, здри-
галися від кожного вибуху, гучного 
звуку. Дякуючи ЗСУ, ситуація в регі-
оні спокійна. Тварини це відчувають 
і розуміють. Вони вже не такі полох-
ливі, підходять до людей, які їх году-
ють, – розповідає Сергій Степанен-
ко, заступник керуючого парку.

Під час війни були проблеми з 
постачанням харчів для тварин. До-
помогу надавали волонтери, багато 
сил довелося докласти і працівни-
кам парку. У Беремицькому також 
прихистили біженців з Чернігова та 
області. Екосистема не зазнала шко-
ди від бойових дій, бо ворожі війська 
сюди не заходили.

Особливо радіють тут народжен-
ню нових мешканців. «На даний мо-
мент маємо 10 коників, 8 туроподіб-
них теляток Хека, 2 оленів, 2 лосів, 
за цим дуже приємно дивитися, що 
життя у тваринок продовжується», 
додає Сергій Степаненко.

Тварини та мальовнича приро-
да парку дуже приваблюють дітей. 
А учні місцевих шкіл вивчають фло-
ру і фауну, беруть активну участь в 
житті парку: заготовляють корми 
для тварин, виготовляють годівнич-
ки, що виховує екологічну свідомість 
дитини.

Оргкомітет конкурсу «Міс Україна 
Всесвіт» оголосив, що переможницею 
престижного конкурсу обрано Вікто-
рію Апанасенко з Чернігова. Саме вона 
представлятиме нашу країну на світово-
му рівні на «Міс Всесвіт»-2022. Організа-
тори після перемовин із партнерами кон-
курсу прийняли рішення передати титул 
«Міс Україна Всесвіт» Вікторії, яка торік 
стала «I Віце-Міс Україна Всесвіт»-2021.

Вікторія займається волонтерством: 
допомагає столичному закладу готува-

ти їжу для військових та людей похилого 
віку, займається адресною допомогою 
продуктами харчування, медикамента-
ми і засобами гігієни для дітей, людей по-
хилого віку та внутрішньо переміщених 
осіб.

Наша землячка зараз проживає у Ки-
єві. Вікторія закінчила факультет психо-
логії КНУ ім.Тараса Шевченка за спеці-
альністю «Соціальна робота». Дівчина - 
професійна модель та активно підтримує 
українські бренди.

Титул «Міс Україна Всесвіт»-2022 
здобула чернігівка Вікторія Апанасенко

Прапори Естонії і 
Польщі – в Куликівці

На центральній площі селища, донедавна – 
райцентру, нині центру територіальної громади. 
поруч з державним прапором України майорять 
державні прапори Естонії і Польщі. Естонський 
прапор було піднято ще раніше, в честь друж-
би, що налічує кілька десятиліть, між Куликівщи-
ною і Пилваським повітом цієї країни, і підтрим-
ки, яку надають нам естонці в цей нелегкий час. 
Нещодавно вони привезли в селище автомо-
біль HYUNDAI, який куликівці передали нашим 
Збройним силам. 

А нинішні випробування подарували Кули-
ківській громаді ще й друзів поляків в особі во-
лонтера Генріка Сташевського і його колег-во-
лонтерів. З початку війни Генрік у співпраці з 
польською фундацією «Серце-дітям» займався 
доставкою гуманітарної допомоги в Україну та 
евакуацією жінок з дітьми. За цей час він побу-
вав в багатьох гарячих точках сходу і півдня, не-
одноразово – на Чернігівщині, зокрема і двічі 
на Куликівщині. Генрік з товаришами привозив 
до Куликівки гуманітарну допомогу, а зворот-
німи рейсами евакуював наших біженців – жі-
нок з дітьми. Після деокупації області відвідував 
Чернігів, інші зруйновані населені пункти, зо-
крема і Бакланову Муравійку в громаді, робив 
репортажі для польського та американсько-
го телебачення про ситуацію на Чернігівщині. 
В Чернігів привозили допомогу для польського 
костьолу, де ховалися від обстрілів люди, а та-
кож ліки для обласної лікарні.

Нещодавно Генрік Сташевський з колегою-
волонтером, представником польської релігій-
ної фундації «Проймися духом» Марчином Іжеком 
знову приїхав до Куликівки. Волонтери привезли 
гуманітарну допомогу: військовим, лікарні, садоч-
ку та жителям Бакланової Муравійки і Грабівки, 
сіл громади, які найбільше постраждали від боїв. 

Польські друзі зустрілися із селищним голо-
вою Юлією Постернак. Говорили про те, як жила 
громада в період активних бойових дій, чим сьо-
годні польські друзі можуть допомогти громаді.

Волонтери привезли з собою полотнище 
Державного прапора Польщі, яке символічно, 
на знак вдячності за підтримку і допомогу, Юлія 
Постернак разом з Генріком Станішевським та 
куликівськими дітьми підняли на флагштоку на 
площі біля селищної ради.

Гості побували в дитячому садочку, подиви-
лися укриття, де від обстрілів ховалися жите-
лі селища та тимчасово жили біженці. Переда-
ли допомогу закладу. Другого дня відвідати по-
страждалі села та передати селянам гуманітар-
ну допомогу.

Саме такої думки були всі учас-
ником звітного концерту і випус-
кного в затишній залі Куликівської 
школи мистецтв.

Війна не зачерствила наші 
душі і відчуття прекрасного. Ін-
струментальні і вокальні твори у 
виконанні вихованців і випускни-
ків школи звучали особливо про-

никливо і партіотично. Директор-
ка школи Ольга Пустовіт, вітаючи 
випускників із закінченням на-
вчального курсу, побажала пере-
моги і миру. Фінальну пісню – по-
пулярний нині в усьому світі гімн 
Січових стільців «Ой, у лузі чер-
вона калина» зал співав разом з 
юними артистами. 

Музика – це вічне

Інтерактивні 
програми для 

дітей у Батурині 
Робота саме з дитячою ауди-

торією є одним з пріоритетних на-
прямків для істориків Національ-
ного заповідника «Гетьманська 
столиця».

Починаючи з 2015 року, істо-
рики заповідника розробляють 
інтерактивні екскурсійні програ-
ми для підростаючого покоління, 
з використанням різних методич-
них прийомів, як по експозицій-
них залах музеїв так і на відкри-
тих територіях. Найбільш сучас-
ною та привабливою формою 
подачі матеріалу є інтерактивні 
програми, музейні квести тощо.

Це, зокрем а, екскурсія («За-
повітна мрія гетьмана Кири-
ла Розумовського»), екскурсії-
ігри («Вільні воїни», «На гости-
нах у гетьмана Кирила Розумов-
ського», «Легенди Кочубеїв»), 
екскурсія-квест («Таємниці Цита-
делі») та квести («Батурин – серце 
Гетьманщини», «Високо піднята в 
гору булава»).

Дитяча аудиторія становить 
35-40 % від усього відвідуван-
ня заповідника. Діти активніше 
сприймають практичні методи 
навчання, бо вони мають форму 
ігор, вчать взаємодіяти у команді.

Всі ці пізнавальні програ-
ми можуть відвідувати учні з 
учителями, але й для зацікав-
лених батьків зі своїми дітка-
ми також є розроблена інтер-
претована екскурсія «Подорож 
у часі. Знайомство з палацово-
парковим ансамблем Кирила 
Розумовського».


