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

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!
Можна ще також передплатити 

газету на грудень 2022 року
Передплатна ціна — без змін:  

16 гривень на місяць. 

Триває передплата 
на нашу газету на 2023 рік

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

йомим, колегам, запропонуйте також передплатити.

Виконати Будапештський 
меморандум

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна ви-
магає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму. 
Пункт говорить, що підписанти підтверджують зобов'язання до-
магатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання до-
помоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсю-
дження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, у разі, 
якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози 
агресією з використанням ядерної зброї. Будапештський мемо-
рандум 1994 року давав Україні гарантії безпеки щодо приєд-
нання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Його 
підписали Росія, Велика Британія та США. Станом на 1991 рік 
Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу, проте 
наша країна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.

Енергетичний терор нас не зламає
З 10 по 20 жовтня внаслідок обстрілів з боку російських 

окупантів було пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіо-
нах України. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засі-
данні уряду. «Російська армія визначила нашу енергетику од-
ним із ключових об'єктів своїх атак. Обстріли генерації, тобто 
об'єктів, що виробляють електроенергію. Обстріли систем роз-
поділу електроенергії, тобто ліній електропередач».

 «Незважаючи на те, що удари по енергетичній інфраструк-
турі завдаються понад тиждень, ситуація залишається важ-
кою, але контрольованою. Ми значно збільшили кількість ре-
монтних бригад. Закуплено додаткове обладнання для ремон-
тів, яке зберігається в надійних місцях. Країни-партнери по-
стійно надають необхідну допомогу».

Зокрема, Шмигаль розповів про $55 млн від США для ре-
монту та технічного обслуговування газових труб, про надання 
електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соці-
альної інфраструктури, а також про EUR70 млн від Нідерландів 
і про допомогу Данії з проходженням опалювального сезону 
Миколаївській області.

«Є попередні домовленості з Норвегією та Великою Брита-
нією про постачання газу, особливо в разі критичної потреби 
взимку. ЄС і Канада також долучаються до допомоги. Оператори 
системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших 
країн передають нашому «Укренерго» генератори, трансформа-
торне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач 
та багато іншого. Передають не лише зараз, а всі ці місяці, за-
вдяки чому ми можемо швидше відновлювати постачання.

Ракети та дрони, випущені росіянами 31 жовтня по території 
України, атакували 10 регіонів та пошкодили 18 об’єктів, біль-
шість із яких – енергетичні. Про це повідомив прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль. Внаслідок атаки знеструмлено сотні населених 
пунктів у семи областях України. «Наслідки могли бути набагато 
гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з по-
над 50-и випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую 
бійцям, які захищають наше небо», зазначив прем’єр.

Продовжуємо хроніку війни, яку 
друкує наша газета

18 жовтня
Україна отримала 2 млрд євро ма-

крофінансової допомоги від Євросою-
зу – це перший транш з пакету допомоги 
у 5 млрд євро. Кошти допоможуть покри-
ти нагальні бюджетні видатки, зокрема у 
соціальній і гуманітарній сферах. Зага-
лом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 
млрд євро макрофінансової допомоги. 

На пленарному засіданні Верховна 
Рада України підтримала визнання Че-
ченської Республіки Ічкерія тимчасово 
окупованою Російською Федерацією і 
засудження геноциду чеченського наро-
ду. Україна також закликає держави-чле-
ни ООН та міжнародні організації розслі-
дувати російські злочини в Ічкерії і при-
тягнути винних до відповідальності та ви-
знати країну окупованою Росією. У 1994 
– 1996 рр. тривала перша війна між Іч-
керією та Росією, яка завершилася пере-
могою Ічкерії та проголошенням її неза-
лежності. Російські війська знищили со-
тні тисяч мирних мешканців Ічкерії, РФ 
втратила, за чеченськими даними, до 80 
000 тисяч солдат вбитими.

19 жовтня
У 2022 році премію імені Андрія Са-

харова «За свободу думки» отримав 
український народ. Український народ 
в особі президента Володимира Зелен-
ського на премію номінувала Європей-
ська народна партія. У номінації, серед 
інших, згадуються Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій; Юлія 
Паєвська, засновниця евакуаційної ме-
дичної групи «Ангели Тайри»; правоза-
хисниця Олександра Матвійчук, чия ор-
ганізація «Центр громадянських свобод» 
отримала цього року Нобелівську пре-
мію миру; Рух цивільного опору «Жов-
та стрічка»; Іван Федоров, мер тимчасо-
во окупованого Мелітополя. Вручення 
премії Сахарова відбудеться 14 грудня у 
Страсбурзі.

Премія Сахарова – головна нагоро-
да Євросоюзу в області прав людини. То-
рік премію отримав російський опози-
ціонер Алексєй Навальний, у 2020 році 
– представники білоруської опозиції, у 
2018 році – український режисер Олег 
Сенцов.  

Премія «За свободу думки» імені Ан-
дрія Сахарова присуджується щорічно 
Європейським парламентом. Вона була 
заснована у 1988 році для відзначення 
осіб та організацій, які захищають права 
людини та основні свободи. Премія на-
звана на честь радянського фізика і по-
літичного дисидента Андрія Сахарова.

20 жовтня
Канцлер Німеччини Олаф Шольц за-

явив, що ФРН звільнилася від залежнос-
ті від енергоносіїв РФ та добре підготува-
лися до майбутньої зими. Перед самітом 
ЄС у Брюсселі Шольц закликав до євро-
пейської єдності під час війни та енерге-
тичної кризи. Шольц запевнив, що ФРН 
буде підтримувати Україну - допоки це 
буде потрібно.

21 жовтня
ЗСУ звернулися до білорусів із за-

кликом не воювати проти України. 
Збройні сили наголошують, що Україна 
ніколи не погрожувала Білорусі та з 24 

лютого жодного разу не відповіла на уда-
ри по Україні та вторгнення на її землю з 
території Білорусі. ЗСУ закликали грома-
дян Білорусі не виконувати накази керів-
ництва щодо вступу у війну проти України 
та не ділити з Росією відповідальність за 
воєнні злочини.

Кабінет міністрів прийняв постано-
ву, завдяки якій студенти старших курсів 
університетів та профтехучилищ, що за-
раз навчаються на контракті, зможуть 
перейти на бюджет. По-перше, це стосу-
ється дітей загиблих захисників і захис-
ниць України, учасників бойових дій та 
їхніх дітей. По-друге, це також буде сто-
суватися внутрішньо переміщених осіб, 
які переїхали з громад, що перебува-
ють в окупації, або де ведуться активні 
бойові дії. Всі студенти з цих категорій, 
які були зараховані на контракт до 2021 
року включно, зможуть продовжувати 
навчання за кошти держави. Загалом це 
більш ніж 80 тисяч студентів. 

22 жовтня
Касаційний адміністративний суд 

у складі Верховного Суду України від-
хилив апеляційну скаргу «Соціалістичної 
партії України» і, таким чином, остаточ-
но заборонив її діяльність у нашій краї-
ні. СБУ вказує, що рішення про заборо-
ну функціонування соцпартії прийняте 
на підставі указу президента та рішення 
РНБО. В їх основі – докази деструктив-
ної діяльності партії. Відтепер в Украї-
ні повністю заборонена діяльність вже 
12 проросійських політсил. Це також 
«Опозиційний блок», «Соціалісти», пар-
тія «Справедливості та розвитку», «Наші», 
«Держава», «Блок Володимира Сальдо», 
«Ліва опозиція», «Партія Шарія», «Союз 
лівих сил», «Опозиційна платформа – За 
життя», «Прогресивна соціалістична пар-
тія України».

23 жовтня
Європейський комісар з питань 

внутрішнього ринку Тьєррі Бретон за-
явив, що Європейському Союзу успішно 
вдалося досягти енергетичної незалеж-
ності від Росії. «Сьогодні ми повністю від-
окремлені від російського газу… Ніхто 
не думав, що ми зможемо це зробити, бо 
залежали від Росії. Ми залежали на 40%, 
а тепер – лише на 7%», сказав він, нага-
давши, що на початку повномасштабно-
го вторгнення досягнення енергонеза-
лежності ЄС від РФ прогнозувалося до 
2027 року.

25 жовтня
У Чехії набуло чинності рішення, 

згідно з яким росіяни з чинною шенген-
ською візою, виданою будь-якою дер-
жавою-членом Євросоюзу, не можуть 
в'їжджати на територію країни. Таким чи-
ном, Чехія приєдналася до країн Балтії, 
Польщі та Фінляндії, які в попередні тиж-
ні закрили свої кордони для російських 
туристів у відповідь на вторгнення Росії 
в Україну.

Італія лишиться партнером Украї-
ни у боротьбі з РФ. Про це заявила нова 
прем’єрка Італії Джорджія Мелоні зазна-
чивши, що Рим не піддасться на енерге-
тичний шантаж Росії і залишиться парт-
нером України. Про це вона заявила у 
своєму першому зверненні до італійсько-
го парламенту. 

Ріші Сунак офіційно став прем’єр-
міністром Британії

Король Британії Чарльз ІІІ попросив 
колишнього міністра фінансів Ріші Су-
нака сформувати уряд. Сунак став 57-м 
прем'єр-міністром Британії. Він є третім 
прем'єром цього року і наймолодший 
глава уряду за останні два століття.

Попередниця Сунака Ліз Трасс на по-
саді глави уряду пробула 49 днів. 42-річ-
ний Сунак, індус за національністю, біз-
несмен, яка і його дружина  Акшата Мер-
ті, яка є дочкою індійського бізнесмена-
мільярдера Нараяні Мерті. 

У політиці Сунак перебуває з 2015 
року і до призначення прем’єром він 
встиг попрацювати в парламентсько-
му комітеті з питань екології та міністер-
ствах житлобудування й фінансів (остан-
нє він очолював з лютого 2020 по липень 
2022 року)

Штайнмаєр ховався в укритті під 
час повітряної тривоги на Чернігівщи-
ні. Президент Німеччини Франк-Вальтер 
Штайнмаєр під час візиту в Корюківку на 
Чернігівщині був змушений спуститися в 
укриття через повітряну тривогу.  Торік 
Штайнмаєр теж відвідував Корюківку, де 
у березні 1943 року нацисти вбили всіх 
майже 7 тисяч жителів, а містечка спа-
лили.

27 жовтня
Новий бюджет: війсьві видатки зна-

чно збільшено. Президент України Воло-
димир Зеленський підписав закон «Про 
внесення змін до ЗУ «Про Державний бю-
джет України на 2022 рік», який передба-
чає збільшення військових видатків на 
387 млрд грн. Серед іншого, збільшуєть-
ся фінансування таких напрямків: Міно-
борони – 365,2 млрд; МВС – на 12,9 
млрд; СБУ – на 3,7 млрд; ГУР Мі-
ноборони – на 3,2 млрд.

Продовжуємо хроніку війни яку

Битва за свободу
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По Чернігівщині

1 Російські окупан-
ти пошкодили понад 500 

об'єктів культурної спадщи-
ни. Міністерство культури та інфор-

маційної політики підтвердило 552 
епізоди російських злочинів проти 
культурної спадщини.

Аграрії з початку року отри-
мали пільгових кредитів на 68 мі-
льярдів. Аграрії залучають кредити 
в розмірі від 100 тис до 90 млн грн у 
межах програми «Доступні кредити 
5-7-9». Відсотки становлять від 0% 
до 9% залежно від категорії кредиту 
та суб’єкта підприємництва.

28 жовтня
Укрзалізниця значно збільшує 

сполучення по країні і за кордон. 
Оновлений графік руху поїзді перед-
бачає 14 нових рейсів, серед яких 4 
поїзди міжнародного сполучення до 
Кишинева (Молдова), Перемишля, 
Хелма (Польща) та Відня (Австрія). 
Також відновлюється ціла низка 
маршрутів, що курсували до повно-
масштабної війни.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+ теж 
зазнають змін у графіку:

№ 715/716 Київ – Перемишль 
– Київ пришвидшено на 2 години в 
кожному напрямку; № 705 Київ – 
Перемишль пришвидшено на понад 
3 години;

Час відправлення ряду поїздів 
став значно зручнішим для паса-
жирів. Зокрема, поїзд № 708/707 
Київ – Чернігів вирушатиме з Києва 
о 07:43, прибуватиме до Чернігова 
о 10:11; № 710/709 Чернігів – Київ 
вирушатиме з Чернігова о 17:21, 
прибуватиме до Києва о 19:48.

Є нові поїзди міжнародного спо-
лучення. Зокрема, поїзд №90/89 
Київ – Перемишль через Вінницю, 
Хмельницький, Тернопіль. Виїзд з 
Києва о 22:52, далі прибуття – Ві-
нниця – 02:03, Тернопіль – 06:28, 
Львів – 08:55, Перемишль – 11:13. 
Зворотний виїзд о 13:45, Львів – 
18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 
01:58, Київ – 05:42.

У листопаді надійдуть у продаж 
квитки на новопризначений поїзд 
Харків – Хелм (Польща). В УЗ та-
кож заявили про прискорення по-
пулярних нині міжнародних рейсів: 
№ 23 Київ – Хелм пришвидшується 
на 2 години в обидві сторони; № 67 
Київ – Варшава пришвидшується на 
2 години до Польщі і на 1 годину до 
України

Зернова ініціатива: з портів 
вийшов караван з шести суден. З 
портів Великої Одеси вийшов кара-
ван з шести суден. На борту суден – 
180 тис тонн агропродукції для кра-
їн Африки, Азії та Європи. З момен-
ту виходу першого судна у рамках 
роботи «зернового коридору» було 
експортовано 9,1 млн тонн агро-
продукції. Всього з українських пор-
тів вийшли 403 судна з продоволь-
ством для країн Азії, Європи та Аф-
рики.

29 жовтня
У Севастополі вибухи — оку-

панти перекрили бухту. В окупо-
ваному Севастополі повідомляють 
про вибухи - нібито російські кора-
блі «відбивали атаку безпілотників». 
Через це нібито тимчасово пере-
крито рейд у Севастополі, не ходять 
пороми та катери, рух між районами 
можливий лише автобусами. Росій-
ське Міноборони повідомило, ніби-
то Збройні сили о 4 годині ранку 29 
жовтня атакували безпілотниками 
окупований Севастополь і пошкоди-
ли корабель.

З початку повномасштабного 
вторгнення Росії з російського по-
лону за обмінами повернулися вже 
більше тисячі українців. 29 жовтня 
Україна провела черговий обмін по-

лоненими з країною-агресором та 
звільнила 52 людей. 

Окупанти перемістили з оку-
пованого Херсона до Криму тран-
спортні засоби, що перебували у ко-
мунальній власності міста. Про це 
повідомив Генштаб ЗСУ. Підтвер-
джується інформація щодо вивезен-
ня медичних препаратів з більшості 
аптек міста, медичного обладнання 
з лікарень.

30 жовтня
Міністр закордонних справ 

України Дмитро Кулеба наголошує, 
що атака проти російських кораблів 
у бухті окупованого Севастополя 
стала лише приводом для Москви 
вийти з «зернової угоди», оскільки 
кроки для її зриву почалися задовго 
перед цим. «Нинішня черга зерново-
зів накопичувалася у Чорному морі 
з вересня, коли Росія почала зумис-
но гальмувати роботу коридора і на-
магатися зірвати домовленість». 

Окупанти обстріляли Чернігів-
щину. Російські війська 30 жовтня 
обстріляли Чернігівську область з 
території Росії.

З 12:40 до 13:04 спостерігачі 
повідомили про 21 приход, ймовір-
но зі ствольної артилерії 122 мм, в 
напрямку прикордонного населено-
го пункту Галаганівка. Втрат серед 
особового складу та техніки немає. 
Як і втрат серед місцевого населен-
ня чи пошкодження цивільної інфра-
структури.

31 жовтня
Протиповітряна оборона Укра-

їни збила 44 із понад пів сотні ро-
сійських ракет, запущених вранці. 
Повідомило командування Повітря-
них сил України. Із літаків-ракето-
носців стратегічної авіації Ту-95/Ту-
160 було випущено понад 50 кри-
латих ракет Х-101/Х-555 з півночі 
Каспійського моря та з району Вол-
годонська (Ростовська область). 

Ракети та дрони, випущені росія-
нами у понеділок по території Украї-
ни, атакували 10 регіонів та пошко-
дили 18 об’єктів, більшість із яких – 
енергетичні. Внаслідок атаки було 
знеструмлено сотні населених пунк-
тів у семи областях України

Українська розвідка підтвер-
дила знищення двох ударних росій-
ських вертольотів на аеродромі в 
Псковській області вночі 31 жовтня, 
ще два вертольоти отримали суттєві 
пошкодження.

Розвідка підтвердила існуван-
ня двійників Путіна. У президента 
РФ Володимира Путіна є щонаймен-
ше три двійники, яким для схожос-
ті зробили пластичні операції. Про 
це повідомив начальник Головно-
го управління розвідки Міноборони 
України Кирило Буданов.В минуло-
му вже виявляли двійників Путіна, 
які замінювали його в «особливих 
випадках», але зараз це «звичай-
на практика». Пряма мова: «Ми 
знаємо про трьох осіб, які постійно 
з’являються, але скільки їх, ми не 
знаємо. Вони всі робили пластичні 
операції, щоб бути схожими. Єдине, 
що їх видає, це їхній зріст. Це видно 
на відео та фото. Також жестикуля-
ція, мова тіла та мочки вух, оскільки 
вони унікальні для кожної людини».

1 листопада
Втрати російських агресорів 

станом на 1 листопада склали: осо-
бового складу – близько 72470 
осіб; танків – 2698; бойових бро-
ньованих машин – 5501; артилерій-
ських систем – 1730; ракетних сис-
тем залпового вогню – 383; засобів 
ППО – 197; літаків – 276; гелікопте-
рів – 257; БПЛА оперативно-тактич-
ного рівня – 1415; крилатих ракет 
– 397; кораблів/катерів – 16; авто-
мобільної техніки та автоцистерн – 
4143.
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Битва за свободу

СБУ затримала агента рф, 
який збирав координати 

українських «центрів 
прийняття рішень» поблизу 

північного кордону
Контррозвідники Служби безпеки України 

встановили місцезнаходження і затримали у 
Чернігівській області російського агента. Він 
збирав розвіддані про дислокацію «центрів 
управління» ЗСУ та СБУ, координати місцевих 
органів влади та лікарень.

Крім того, поплічник агресора відслідко-
вував маршрути переміщення українських 
військ на території регіону.

Отримані відомості рашисти планували ви-
користати для масованих повітряних ударів по 
держустановах та соціальних об’єктах.

За даними слідства, затриманим є меш-
канець Сєвєродонецька, який декілька років 
тому переїхав на Чернігівщину і отримав ста-
тус внутрішньо переміщеної особи. На початку 
повномасштабного вторгнення він був завер-
бований спецслужбами рф. У поле зору агре-
сора потрапив через свою прокремлівську по-
зицію і неодноразові висловлювання на під-
тримку збройної агресії рф проти України.

Втім, до виконання ворожих завдань зло-
вмисник приступив уже після звільнення регі-
ону. За вказівкою свого московського курато-
ра він здійснював фотофіксацію українських 
об’єктів з прив’язкою до місцевості та позна-
чав їхню геолокацію на електронних картах. 
Потім передавав агресору відповідні мате-
ріали через анонімні месенджери. За вико-
нання цих «доручень» агент отримував гроші 
з рф.

Співробітники СБУ задокументували факти 
збору ворожим поплічником відомостей про 
розташування прикордонної застави та де-
кількох блокпостів українських захисників по-
близу держкордону.

Під час обшуків правоохоронці виявили у 
нього мобільний телефон із доказами листу-
вання з російським «куратором».

Наразі затриманому повідомлено про під-
озру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою.

Викриття правопорушень проводили спів-
робітники СБУ Чернігівської області за проце-
суального керівництва Чернігівської обласної 
прокуратури.

У жовтні, вперше після по-
вномасштабного вторгнення 
військ російського агресора, 
бібліотеки Чернігова отрима-
ли примірники двох спільних 
видань Архівного центру дис-
идентських студій та Україн-
ського інституту національної 
пам’яті.

Співробітники Інституту на-
ціональної пам’яті передали об-
ласній бібліотеці ім. В. Королен-
ка та Чернігівській міській кому-
нальній централізованій бібліо-
течній системі такі видання. 

Євген Сверстюк, «Іван 
Котляревський сміється». Ав-
тор (1927– 2014) – літератур-
ний критик, есеїст, поет, філо-
соф, учасник руху шістдесятни-
цтва, політичний в'язень, до-
слідник творчості М. Гоголя, Т. 
Шевченка, І. Франка, доктор 
філософії. Засновник та з 1989 
року незмінний редактор пра-
вославної газети «Наша віра», 
президент Українського ПЕН-

клубу. Книга вміщує есеї Євге-
на Сверстюка, що стали кла-
сикою самвидавної літерату-
ри. Більшість із них фігурува-
ли у карних справах як самого 
автора, так і решти причетних 
до дисидентського руху. Кож-
ний текст – відшук правдиво-
го слова, реакція на культурну 
політики комуністичного тота-
літарного режиму СРСР, спро-
тив загрозі національного та 
особистісного знищення, під-
міни людських цінностей ідео-
логічними кліше.

Мустафа Джемілєв, «Від 
Узбекистану до України: хро-
ніки боротьби за права лю-
дини». Автор (народився в 
1943 році) – один із провідни-
ків кримськотатарського на-
ціонального руху, правозахис-
ник, учасник дисидентського 
руху, політичний в'язень, На-
родний депутат України, з 20 
серпня 2014 року до 18 травня 
2019 року був Уповноваженим 

Президента України у справах 
кримськотатарського народу. У 
книзі представлено 16 текстів 
Мустафи Джемілєва: транскри-
пи його виступів на судових за-
сіданнях, листи до представни-
ків органів влади СРСР та од-
нодумців. Запропоновані чита-
чеві матеріали датовано 1969 
– 2021 роками.

Обидві книги видало Науко-
во-видавниче об’єднання «Дух і 
літера» в Києві.

Ці видання дають можли-
вість краще пізнати не тільки 
сучасного ворога – російського 
агресора, який є спадкоємцем 
російського імперіалізму часів 
СРСР, а насамперед самих себе, 
за що ми воюємо зараз, які фун-
даментальні цінності поєднують 
нас із авторами цих книг.

 
Сергій БУТКО

Український інститут 
національної пам’яті 

Чернігів

У Городнянській громаді 
стартував проєкт 
з підтримки осіб 

похилого віку
Городнянська територіальна громада – єди-

на в Україні, що має кордон з двома країнами-
агресорами одночасно – росією та білоруссю. 
Через обстріли та провокації її територія від-
несена до зони бойових дій. Все це ускладнює 
підготовку до зими та створює прямі загрози 
для населення у забезпеченні життєво необхід-
ними послугами – теплом, електроенергією та 
водопостачанням. Особливо це стосується лю-
дей похилого віку, які становлять третину насе-
лення громади. Більшість з них – люди, які зна-
ходяться у Городнянському психоневрологічно-
му інтернаті або під опікою Центру надання со-
ціальних послуг.

Саме на забезпечення їхніх критичних потреб 
спрямований проєкт «Підтримка осіб похилого 
віку та з інвалідністю, які потребують сторонньо-
го нагляду та проживають на теренах Городнян-
ської громади, в підготовці до зимового періо-
ду». Його реалізує Сіверський інститут регіональ-
них досліджень за підтримки Міжнародного фон-
ду «Відродження» та CARE Deutschland в рамках 
Грантової гуманітарної програми «Гуманітарна 
солідарність».

«Для громади реалізація цього проєкту є над-
звичайно важливою, в першу чергу – для меш-
канців будинку-інтернату, який знаходиться в 
40-кілометровій зоні від кордону. Ці люди по-
требують постійного догляду, їх неможливо ева-
куювати. Для нас головне – їх порятунок, забез-
печення теплом, харчуванням та належним ме-
дичним обслуговуванням за умов ізоляції», на-
голошує Городнянський міський голова Андрій 
Богдан.

Тому в рамках проєкту буде придбане і вста-
новлене необхідне обладнання (генератор, по-
льова кухня, насоси для питної води, газові бало-
ни) для автономного забезпечення психоневро-
логічного інтернату та посилення технічної спро-
можності Центру надання соціальних послуг. 

Матеріал підготовлено за підтримки Між-
народного фонду «Відродження» та CARE 
Deutschland в рамках Грантової гуманітарної 
програми «Гуманітарна солідарність».

Сіверський інститут регіональних досліджень

Інститут національної пам’яті передав 
у бібліотеки нові книги
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Кирило Буданов: 
Коли повернемо Крим, 
Кримський міст перестане існувати

«УП» звернулася до керівника 
ГУР з проханням про інтерв'ю піс-
ля масованого ракетного обстрілу 
всієї території України 10 жовтня 
та звинувачень ФСБ у тому, що Бу-
данов причетний до підриву Крим-
ського мосту. 

Однак через об'єктивну зайня-
тість головного розвідника країни 
нам вдалося зустрітися лише за 
два тижні. 

В інтерв'ю «Українській прав-
ді» Кирило Буданов розповів про 
прицільну атаку росіян на цивільні 
об'єкти та застосування іранських 
дронів, спрогнозував, що станеться 
з Кримським мостом, пояснив, що 
зараз відбувається в Херсоні та на 
Каховській ГЕС. А також розказав, 
хто в Росії хоче замінити Путіна, оці-
нив загрозу нападу з Білорусі, уточ-
нив, де зараз перебуває Медвед-
чук, та заспокоїв, що ядерного уда-
ру найближчим часом не буде.

«Росіяни наразі вже не б'ють 
по військових об'єктах. 

Тільки по цивільних»
– Останні два тижні ми бачи-

мо нову інтенсивність обстрілів 
території України. Росіяни актив-
но застосовують іранські бойо-
ві дрони та ракети. Яка кінцева 
мета цих обстрілів: залишити нас 
без електроенергії, без тепла, по-
сіяти паніку? 

– Все, що робить зараз Росія 
– це акт тероризму. Ви правильно 
підмітили, що найголовніша мета 
– посіяти паніку, страх, невпевне-
ність у завтрашньому дні. Паніка і 
страх – це головна зброя терору. 

А тепер щодо практичних кро-
ків, яким саме чином вони це на-
магаються зробити. 

По-перше, вони намагаються 
завдати серйозних втрат нашому 
енергетичному сектору, а по-друге, 
намагаються припинити експорт 
електроенергії з України, щоб за-
вдати ще й економічного удару.

Ну й загалом, як вони кажуть, 
погрузити Україну в суцільну тем-
ряву і холодну зиму – це їхня мрія. 
Але, повірте, цього не станеться, 
всі наші служби працюють відпо-
відним чином, і їхні мрії не здій-
сняться. Ускладнення справді є, 
але критичного поки що нічого не-
має. 

До речі, цікавий момент: весь 
попередній період росіяни здебіль-
шого били по військових об'єктах, 
меншою кількістю – по цивільних. 

А зараз по військових вони 
взагалі не б'ють, а б'ють тільки по 
цивільних. Це ще раз підтверджує 
моє твердження, що Росія є держа-
вою-терористом і використовує те-
рористичні методи для досягнення 
своєї мети. 

Крім того, навіть сама назва 
іранського дрону «Shahed-136» – 
це все туди. Вони люблять симво-

лізм і символ терору використову-
ють.

– Скільки ще часу може трива-
ти терор саме такого масштабу, 
який ми бачимо останні два тижні 
по всій території країни?

– Терор з використанням «Ша-
хедів» насправді може бути ще 
довго. А от з використанням ра-
кет – ні, тому що запаси майже ви-
черпані. По «Іскандерах» – це біля 
13% залишилося, по ракетах типу 
«Калібр-ПЛ», «Калібр-НК» – це біля 
43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж 
біля 45%. Просідати нижче 30% 
взагалі дуже небезпечно, тому що 
це вже йде НЗ (недоторканий за-
пас – «УП»). 

По «Іскандерах» Росія вже дав-
но пройшла НЗ, але по «Калібрах» 
і по Х-101, Х-555 ще намагаються 
якось утримуватися в межах сво-
їх норм.

Через нестачу ракет та че-
рез їхню невисоку ефектив-
ність і точність, вони були змуше-
ні використовувати іранські дро-
ни. Це Mohajer-6, який в прин-
ципі ніяк себе тут не показав, і 
«Shahed-136». От «Шахед» вони ма-
сово тут застосовують.

– Скільки у них ще залишило-
ся іранських дронів?

– Питання абсолютно неко-
ректне, тому що вони постійно їх 
замовляють. Станом на 22 жов-
тня вони застосували близько 
330 «шахедів». З них, наскільки я 
пам'ятаю, 222 було збито.

Інші, в тій чи іншій мірі, дійшли 
до своїх цілей – не завжди до сво-
їх, інколи десь поряд, але 30 % дро-
нів доходять до цілей. Одноразова 
поставка партії – це біля 300 оди-
ниць. 

– Скільки таких партій вже 
було?

– Друга партія зараз застосо-
вується. 

– І росіяни далі збираються їх 
закуповувати?

– Вони замовили біля 1700 
всіх типів дронів, наразі друга пар-
тія пішла. Ви ж маєте зрозуміти, 
вони замовили 1700 штук, але їх 
ще треба виготовити. Тому тут теж 
є певні проблеми. Але, як бачите, 
ППО в принципі справляється, 70% 
збиті.

– Днями Генеральний штаб 
зробив тривожну заяву, що загро-
за з Білорусі зростає, і що напря-
мок наступу може бути змінений 
на захід білорусько-українського 
кордону. Тож, чи підуть білоруси 
на Волинь?

– Хочу вам нагадати, що істо-
рія з атакою білорусів на Україну в 
наших медіа з'являється теж десь 
із квітня місяця. Приблизно раз на 
півтора місяця заявляють, що точ-
но ось завтра нападуть ці страшні 
легіони білорусів. 

Але реальність трохи інакша, і 
багато разів я розвінчував ці міфи. 

Чи є потенційна загроза з боку Бі-
лорусі? Потенційно є. Це ж теж ні 
для кого не секрет. 

Росіяни зараз перекидають 
туди певну кількість підрозділів. 
Але те, що вони заявляють, і те, що 
вони перекидають по факту – це 
абсолютно різні речі. 

Наразі немає жодних ознак 
щодо створення будь-якого фор-
мату ударних угруповань. Станом 
на зараз росіяни завезли туди біля 
3200 осіб.

– Але вони розповідають, що 
їх там тисячі …

– Розповідати можна що хо-
чеш. Але вони без важкої техніки. 
Навпаки, Білорусь всю свою техні-
ку з баз довгострокового зберіган-
ня відправляє в Росію. Тобто фізич-
но чим вони з нами будуть зараз 
воювати? Я не розумію. І так само 
не розуміють вони.

– Так само багато людей пе-
реживають, чи не буде найближ-
чими місяцями чергової спроби 
наступу на Київ.

– Станом на зараз такого не-
має. Чи можна таке зробити тео-
ретично? Можна. Для цього буде 
потрібно десь два або два з поло-
виною тижні перекидання військ. 
Цього немає. 

«Коли повернемо Крим, 
Кримський міст перестане 

існувати»
– 10 жовтня був величезний 

обстріл по всій території Украї-
ни...

– Переб'ю вас. Він не величез-
ний, а він був першим такого типу 
за довгий проміжок часу. Зг адайте 
перші дні повномасштабної війни, 
коли теж поКиєву удари були. Ро-
сіяни ж полюбляють нумерологію і 
все, що з цим пов'язано: 10.10.22. 

– Самопроголошений прези-
дент Білорусі Лукашенко заявив, 
що це була відповідь росіян за 
Кримський міст...

– Я поставлю вам таке рито-
ричне питання: а чому відповідь не 
була там 7 числа, 8 числа? 

Речі, про які ви говорите, дуже 
слабо пов'язані між собою, тому 
що на Київ пішло кілька ракет, а всі 
інші пішли в об'єкти енергетичної 
інфраструктури.

– Прилетіло по Володимир-
ській вулиці, поруч із пам'ятником 
Грушевському. Чи правильно ро-
зумію, що росіяни хотіли поцілити 
ракетою в СБУ?

– Я теж розумію, що в СБУ вона 
йшла. Але, я ж кажу, що реальна 
точність російських ракет вияви-
лася зовсім не такою, як вони всі 
мріяли. 

Тобто плюс-мінус 500 метрів 
для їхніх ракет – зараз це нор-
мально. Там було біля 800 метрів, 
а це в межах їхніх ТТХ (тактико-тех-
нічних характеристик – «УП»). 

Хоча вони пишуть, що по ТТХ 
плюс-мінус 50 метрів, але ми ж ба-
чимо реальність.

– Запитаю вас як головного 
розвідника країни: що сталося з 
Кримським мостом? «Подводная 
лодка утонула»?

– Складне питання буде для 
відповіді. Давайте краще іншим 
часом про це поговоримо.

Можу лише сказати, що Крим-

ський міст зазнав дуже сильних 
руйнувань. Цей міст – один із сим-
волів «русского мира». Крейсер 
«Москва» пішов на дно, Кримський 
міст фактично теж. Це все знаки, 
які говорять про те, що не так уже й 
довго цьому режиму залишилося. 

– Ми чули заяву Зеленського 
про Кримський міст, що «ми цього 
точно не замовляли». Але росіяни 
відразу звинуватили ГУР у підри-
ві та сказали, що ви особисто при-
четні до вибуху на мосту. Як ста-
витеся до таких звинувачень?

– Особисто? (сміється) Знає-
те, я ставлюся до цього не до кін-
ця серйозно. Точно не згадаю на-
зву, але одне з найбільших друко-
ваних видань комуністичної партії 
Китаю опублікувало статтю про те, 
що Росія звинувачує в цьому Украї-
ну з дуже високим рівнем скепсису 
у цих звинуваченнях. 

А треба розуміти, що те, що 
надруковано у виданні компартії 
Китаю, узгоджено зі всіма, тобто 
це офіційна позиція. І вони так ле-
генько наштовхнули на думку, що, 
в принципі, Росія полюбляє схо-
жі речі робити сама, щоб когось в 
чомусь звинуватити і потім нібито 
розв'язати собі руки. 

Ще раз кажу, що це офіцій-
не видання, яке пов'язане з ви-
щим військово-політичним керів-
ництвом Китаю. Якщо навіть вони 
сумніваються в цьому, то робіть 
висновки самі.

– Володимир Зеленський на-
тякав іноземним медіа, що істо-
рія з Кримським мостом може 
бути наслідком конфлікту всере-
дині російських силовиків…

– Правильно. Тут більше нічо-
го не можу додати. Але скажу інше: 
Кримський міст – це той символ, 
який буде зруйнований. 

Коли повернеться Крим, цей 
міст перестане існувати. Ця тран-
спортна артерія насправді нікому 
не потрібна. 

«Суровікін готує підґрунтя 
на випадок прийняття 

рішення по здачі Херсона»
– ЗМІ також пов'язують вели-

ку інтенсивність обстрілів нашої 
території зі зміною військового 
керівництва Росії. Запитання про 
командувача російського угрупо-
вання Сергія Суровікіна. Раніше 
він керував російськими війська-
ми в Сирії, його особисто звину-
вачують у терорі сирійського на-
селення. Цей Суровікін зараз ку-
рує обстріли по нашій країні?

– Він не курує, а керує – це дві 
різні речі. Він – офіційно призначе-
на особа, яка веде так звану «спеці-
альну військову операцію в Україні». 

Тобто він якраз єдина людина 
з юридичної точки зору, яка за це 
особисто відповідає. Це його роз-
порядження, і там має стояти його 
підпис

– Він якось може серйозно 
впливати на зміну перебігу ві-
йни? Суровікін – велика для нас 
загроза?

– Не слід його як недооцінюва-
ти, так і переоцінювати не варто.

Він нічого не змінить, це я вам 
можу сказати прямо. Жорстокістю 
тут вже нікого не здивуєш. Якщо б 
це було зроблено в перші дні по-

вномасштабної війни, то, мабуть, 
це б мало результат. Зараз вже ні. 

Занадто багато жертв, занадто 
довгий час пройшов, люди звикли 
до вибухів, до вбивств, до загибе-
лі. До всього звикли. Тут уже так не 
спрацює. 

– Нещодавно Суровікін за-
явив, що у Херсоні «можуть бути 
прийняті непрості рішення». Що 
він мав на увазі?

– Вони розуміють, що Росія йде 
до програшу як глобального, так і 
локального на місцях. 

Якщо про глобальний програш 
він може сказати, що «це не моя 
справа», а от за локальний – саме 
Суровікін буде відповідати. 

Він готує підґрунтя для того, 
щоб, якщо буде прийняте рішен-
ня по здачі міста, або їх просто 
виб'ють звідти, щоб підґрунтя було 
підготовлене і якось згладити це 
все. 

Але разом з тим я не можу вам 
сказати, що прямо зараз вони з 
Херсона тікають. Ні, такого нема. 

– Ми так само бачили заяви 
окупаційної влади, що вони зби-
раються «евакуювати» населення 
на лівий берег Дніпра. Що зараз 
відбувається в Херсоні?

– В багатьох аспектах це ін-
формаційна операція і маніпуля-
ція. Є певні факти. Наприклад, ви-
водять «Промсвязьбанк», інші фі-
нансові структури, які росіяни туди 
завели.

Причому як виводять – виво-
зять готівку, сервери, так звану 
окупаційну владу, переводять – 
саме переводять – всіх неходячих, 
важко поранених вивозять, нама-
гаються якнайшвидше виписувати 
з лікарень тих, хто може ходити, і 
проводять цю шалену інформацій-
ну кампанію, що «ми дбаємо про 
людей» і тому подібне. 

Тобто створюють ілюзію того, 
що все пропало. А разом з тим 
вони навпаки заводять туди нові 
військові підрозділи та готують ву-
лиці міста до оборони. 

Тобто вони розуміють, що, 
якщо ми візьмемо хоча б контр-
оль над каховською дамбою, яка 
єдина зараз транспортна артерія, 
що повноцінно функціонує, їм тре-
ба буде приймати дуже швидко рі-
шення. 

Або дуже-дуже швидко поки-
дати місто і виходити, або вони 
ризикують опинитися в тій ситуа-
ції, в якій раніше опинилися наші 
підрозділи в Маріуполі. Ситуація 
трошки інакша, але концептуально 
буде дуже схожа. 

І от розуміючи це все, вони го-
тують підґрунтя, щоб, якщо буде по-
трібно, дуже швидко звідти вийти. 
Проте вони не готуються до виходу 
зараз, вони готуються до оборони.

– Про Каховську дамбу ви зга-
дали. Постійно лунали новини, 
що вона зараз замінована. Яка 
загроза, що росіяни підуть на те-
ракт?

– Вона замінована частково, це 
правда. Ну, дурість росіян якоюсь 
логікою оцінювати дуже важко. 

Скажу так: підрив цієї дамби 
точно спричинить екологічне лихо, 
це факт. Просто є інші аспекти. 
Перше: навіщо це робити – що 
вони втратять і що отрима-
ють? 

За час повномасштабної війни керівник 
Головного управління розвідки Міністерства 
оборони Кирило Буданов впевнено став од-
ним із найавторитетніших силовиків у країні. 

Цікавість журналістів до Буданова оче-
видна – його відомство займається таємни-
ми спеціальними операціями, переговорами 
з обміну полонених, збором та аналізом роз-
відданих. 
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Кирило Буданов: 
Коли повернемо Крим, 
Кримський міст перестане існувати

І друге: можна част-
ково підірвати дамбу, а 

можна повністю. Так от, щоб 
підірвати її повністю, такі роботи 

не проведені. Мінування проведе-
но частково для часткового руй-
нування, якщо буде потрібно. Щоб 
зруйнувати такого рівня конструк-
цію, потрібні десятки тонн вибухів-
ки, правильно розташованої. Не 
можна КаМАЗ десь поруч постави-
ти, це нічого не дасть. 

– Якщо ми почнемо заходити 
в Херсон, вони ж можуть скорис-
татися шансом на підрив дамби?

– Давайте від протилежного 
підемо. Якщо зруйнувати повніс-
тю: запустять зараз всі ракети, що 
є, закладуть купу вибухівки, якось 
спробують це зробити – що вони 
отримають? 

Вони отримають суцільне зато-
плення лівобережжя Херсонщини. 
Вони втратять навіть теоретично 
можливість подачі води в Північ-
нокримський канал, в Крим, поки 
не відбудуємо дамбу, а на це піде 
дуже багато часу. Це буде нереаль-
но зробити. 

І найцікавіше – вони зни-
щать змогу на існування Запо-
різької атомної електростанції, 
тому що цей об'єкт нерозривно з 
нею пов'язаний. Ну, і звичайно, 
вони ускладнять нам просування 
на певний проміжок часу. І це, до 
речі, не дуже уже й великий про-
міжок часу, десь близько двох тиж-
нів буде. 

Але вони будуть змушені від-
ступити прямо до Криму. Іншими 
словами, якщо зробити суцільне 
руйнування, то сценарій такий. Чи 
готові вони на це? Думаю, що ні.

– А якщо частково вирішать 
руйнувати дамбу?

– Вони виведуть з ладу шлю-
зову частину, машинні зали. Тобто 
зроблять дамбу непридатною до 
використання за призначенням. 
Але збережеться Північнокрим-
ський канал, частково буде розлив 
води, але не такий уже й страшний. 
І ускладнять нам просування. 

Тож я не думаю, що вони заду-
мали суцільне руйнування. Окрім 
того, ми не бачимо ознак повного 
мінування цієї конструкції.

– Думаєте, вони можуть піти 
таким шляхом, який ви описали?

– Частково дамба замінована. 
Але треба теж розуміти, що її замі-
нували ще в квітні. 

– Щоб закрити цей блок, по-
ставлю таке запитання: ми до кін-
ця року відіб'ємо Херсон?

– Думаю, що так.

«Кирієнко бачить себе 
наступником Путіна»

– Ми бачили церемонію лега-
лізації анексії Путіним чотирьох 
наших областей. Ми дуже уважно 
вдивлялися в обличчя людей, які 
перебували у залі…

– (Посміхається) Ніхто не був 
радий. Я ж вам кажу це, не дивля-
чись на те, що не люблю Росію. Але 
я не можу вам сказати, що там всі 
ідіоти – це не так.

– Як політична еліта Росії від-
реагувала на чергову анексію? 

– Це катастрофа для них, вони 
це чудово знають. Вони ще більше 
зрозуміли, що це кінець. Це кінець 
і треба шукати виходи. 

– І як вони ці виходи шукають?
– Вище військово-політичне 

керівництво почало завдавати ма-
совані удари – це акт тероризму 
– з метою примусити до перемо-
вин. Вони собі так це бачать. Це не 
спрацює.

Інші побігли домовлятися, як 
прийнято казати, із західними кра-
їнами. Як домовлятися? Казати: 
«Ми тут ні до чого, це не ми. А ми 
готові до змін, це все треба припи-
нити». 

– Чи намагалися представни-
ки політичної еліти Росії так само 
непублічно вийти на комунікацію 
з українською владою, мовляв: 
«Давайте поговоримо, нам же 
треба якось буде потім жити»?

– Я не буду відповідати на це 
питання, вибачте, не час ще. 

– Пропускаємо питання, до-
бре. У наших політичних колах го-
ворять про те, що після анексії чо-
тирьох областей в Росії вже заго-
стрилася боротьба за трон. Яка у 
вас інформація з цього приводу?

– Авжеж загострилася. Ви ро-
зумієте, що вони зробили? Тобто 
вони для себе приєднали нові те-
риторії і на наступний же день вони 
почали їх втрачати. 

Багато хто в Росії казав, що не 
можна цього робити, дайте їм там 
умовну незалежність, зробіть там 
«ХНР», «ЗНР» якусь, чи приєднайте 
їх до «ЛДНР» – що завгодно, тільки 
не приєднуйте до Росії. 

Тому що у випадку, коли треба 
буде чи домовлятися, чи відходити, 
чи просто їх виб'ють, це буде ката-
строфа для Росії. Як пояснити зви-
чайному росіянину, що Україна за-
брала у Росії місто?

Це все спрацювало навіть зі 
звільненням Ізюма. Цей факт ви-
кликав шок у них в суспільстві. 

Коли Херсон буде повернутий 
назад, столицю області, яку вони 
тільки приєднали так пафосно, як 
вони казали: «Все, Херсон наза-
вжди з Росією», – що далі буде? 

Ну, як це пояснити звичайному 
росіянину, який живе там, вибачте, 
в дєрьмі своєму і вірить, що в ньо-
го найкращі ракети в світі, «ми всіх 
знищимо». А тут раз, і навпаки! Це 
ламає свідомість.

– До чого таке ламання свідо-
мості може призвести?

– До втрати довіри до влади і 
послаблення самої вертикалі ке-
рування. А це все, на чому базуєть-
ся російське керівництво в управ-
лінні Росією.

– Чи правда, що зараз за пра-
вонаступництво стати президен-
том РФ тишком-нишком борються 
Дмитро Медвєдєв та син Миколи 
Патрушева – Дмитро Патрушев, 
який зараз є міністром сільського 
господарства?

– Мєдвєдєв – без шансів. А 
щодо сина Патрушева, то його хоче 
бачити президентом перш за все 
його батько. Це найголовніший, 
хто хоче цього. Чи є в Патрушева 
шанси? Гіпотетично є. Але він там 
не один.

– Хто ще?
– Бачить себе у кріслі Кирієн-

ко. 
– Кирієнко – це заступник го-

лови АП, який допомагав Путіну 
зараз провести окупацію? 

– В тому числі. Він бачить 
якраз себе наступником при тако-

му більш-менш мирному трансфері 
влади. 

– Є ще кандидати?
– Давайте зупинимося поки що 

на цих. Ще зачекаємо трошки.
– Тоді як Путін живе після 

анексії? Його спосіб життя якось 
змінився? Чи він далі живе у бун-
кері? 

– Він не змінився абсолютно, 
це ж хвора свідомість. Продовжує 
собі існувати якийсь умовний Пу-
тін.

– Нещодавно президент Ту-
реччини Ердоган заявив, що Путін 
став «набагато м'якшим» до пере-
говорів. Що Ердоган мав на ува-
зі? Про яку м'якість він говорив? 

– Авжеж став м'якшим, коли в 
тебе залишилося 13% ракет від по-
чатку повномасштабної війни, коли 
в тебе загинули більше 60 тисяч лю-
дей і в три рази більше поранених, 
коли наносяться удари, коли немає 
чим воювати. Коли ти починав пе-
реможну «спецоперацію» для себе, 
а увійшов у мобілізацію Коли тебе 
не сприймають уже ніде в світі і всі 
глузують: «А, це «друга армія в світі», 
так? Цікаво...».

– Журналісти вас часто запи-
тують, чи живий Путін. І ви досить 
хитро відповідаєте, що «треба ще 
почекати для відповіді на це запи-
тання». Але чи вам доповідали, що 
президента РФ вже немає серед 
живих? Вам така інформація над-
ходила?

– Ми з усією ситуацією роз-
бираємося. Не поспішайте. Якщо 
знати все наперед, буде нецікаво 
жити далі (посміхається).

«Медведчук з'явився 
у Москві. З ковровою 

доріжкою його не зустрічали»
– Оскільки ми згадували про 

Ердогана, хочу поговорити про 
обмін полоненими. Як відомо, у 
нас немає жодних політичних пе-
реговорі із Росією. Виникає пи-
тання: як вам вдається вести пе-
реговори з обміну?

– Я не дам вам цю відповідь. 
Ви маєте зрозуміти, тому що в нас, 
на жаль, ще багато людей знахо-
диться в полоні, і треба їх якось ви-
зволяти. Якщо зараз розкрию вам 
всі таємниці, це буде некоректно і 
зруйнує всі процеси. 

– Гаразд, як вдалося визволи-
ти з полону керівний склад «Азо-
ву»? 

– Єдине, що можу сказати, що 
над цим питанням ми всі працюва-
ли три з половиною місяці. Це єди-
не, що я вам можу сказати.

– Папа Римський на зустрі-
чі з єзуїтами акуратно розповів 
про свою участь в обміні військо-
вополоненими. Франциск май-
же прямим текстом сказав, що 
мав зустріч із вами, і джерела, 
наближені до католицької церк-
ви, підтверджують факт вашої 
зустрічі з Папою. Розкажіть про 
вашу розмову з Папою Францис-
ком.

– Давайте так: за моєю поса-
дою і функціоналом я маю спілку-
вання з багатьма і структурами, і 
людьми у світі – це все абсолютно 
нормально. Про що я розмовляв, 
чи розмовляв взагалі – це трош-
ки некоректне, здається мені, пи-
тання.

– В контексті обміну Папа до-
помагав?

– Ми звертаємося до багатьох 
людей і організацій у світі по допо-
могу на тому чи іншому етапі опе-
рації щодо визволення наших лю-
дей. Чи зверталися ми до Ватика-
ну? В тому числі зверталися. 

Коли всіх витягнемо, потім мо-
жемо спілкуватися, скільки хочете.

– Ще одна людина, яку обміня-
ли, був Віктор Медведчук. Чи відо-
мо, де зараз перебуває Медвед-
чук, в якому він стані, чи Путін ра-
дий був його зустріти?

– З ковровою доріжкою не зу-
стрічали, точно вам можу сказати. 
Де він саме зараз? Треба підняти 
матеріали, так зараз не згадаю. 
Але можу сказати, що його привез-
ли в Москву.

– Думав, що його доставили в 
Анкару.

– Його привезли в Анкару, але 
згодом по фіналу він з'явився в 
Москві, це треба теж розуміти. Я 
знаю, що до нього було дуже бага-
топитань з боку ФСБ. Питання аб-
солютно не політичні, а практичні.

– Де гроші?
– (сміється) Саме так. «Де гро-

ші?» – питання ж звичне. Тому, 
якщо ви думаєте, що в мене має 
якось боліти голова про те, що з 
нього там спитають і кому він що 
буде відписувати – мені байдуже 
абсолютно. 

«Наразі ядерна загроза 
від Росії така сама, як була 
і три місяці, і вісім місяців, 

і два роки до того»
– В одному зі своїх інтерв'ю 

ви дали прогноз, що війна може 
закінчитися до літа наступного 
року. Ви правда так вважаєте, чи 
це психологічна операція? 

– Ні. Ви маєте зрозуміти, що я 
роблю свої висновки, спираючись 
на інформацію, а не просто тому, 
що мені так хочеться. Я сподіваюся 
на це дуже сильно.

– До літа ще довго. Якою буде 
тактика росіян найближчим ча-
сом?

– Перш за все – це намагання 
утримати все, що вони змогли за-
хопити, і спроби хоч якось просуну-
тися в Донецькій області. 

Тому що насправді жодне зі 
стратегічних завдань, яке ставили 
росіяни при початку «спеціальної 
воєнної операції», як вони це нази-
вали, не досягли. 

Більше того, зараз вони втра-
чають навіть те, що змогли окупу-
вати. А це, знову ж таки, ми повер-
таємося до середньостатистично-
го росіянина, який дивиться теле-
візор, і йому кажуть, що росіяни 
втратили те, те, те, якесь там село. 
Це катастрофа. 

Вони обігрують це різними сло-
вами, наприклад: «тактичне пере-
групування», «зайняття більш ви-
гідних рубежів» і так далі... Але ж 
всі все розуміють. 

– До чого нам, цивільним лю-
дям, треба готуватися найближ-
чими місяцями?

– Нічого нового не з'явиться. 
Все, як є, так буде. Поступово ми 
будемо потрошку рухатися впе-
ред, вони потроху будуть втрачати. 
Десь продовжать завдавати удари 
своїми «Шахедами» і меншою кіль-

кістю ракет, тому що не так багато 
їх лишилося. 

– Тобто терор триватиме?
– На жаль, так. Весь росій-

ський режим – це суцільний терор, 
вони інакше не зможуть.

– Раніше висказали «УП» , що 
взимку війна трохи стихне. Чого 
нам очікувати?

– Це теж логічно, тому що взим-
ку будуть проблеми фізико-геогра-
фічні, як кажуть. Нас ще чекає зима 
така, більш-менш тепла, тому ґрунт 
буде в'язкий, і в принципі уже зараз 
колісна техніка на полі бою майже 
не працює, тільки гусенична. 

Це все тільки ускладниться з 
початком суцільних дощів.

– Не можу не запитати про 
ядерну загрозу з боку РФ. Якщо 
окупанти реально почнуть втра-
чати Херсон, Мелітополь, інші ве-
ликі міста – чи є загроза, що ро-
сіяни застосують ядерну зброю 
проти нас?

– Це теж така поширена лякал-
ка. Пам'ятаєте, десь три тижні тому 
люди навіть дати називали, коли 
це буде?

Відповім: не буде. Це перше. 
Друге: можуть вони це зробити чи 
не можуть? В теорії – можуть. 

Чи зроблять вони це зараз? 
Зараз точно не зроблять. 

Чи зроблять, коли зовсім буде у 
них катастрофа? Це питання відкри-
те, на нього ніхто ні в Росії, ні у нас, 
ні будь-де у світі не має відповіді. 

– Хто має повноваження при-
ймати рішення про ядерний удар?

– Для запуску ракет потрібно 
кілька людей. Але прийняти рішен-
ня треба зверху. Потрібно віддати 
чітку команду, і вона має пройти, 
скажімо так, всі рівні. 

– В якому стані зараз ядерна 
зброя в Росії? 

– Ми говоримо про стратегічні 
ядерні сили? Так, на них витрача-
лися кошти, їх підтримували, про-
бували якось модернізувати. 

Якщо ми говоримо про так-
тичну ядерну зброю, то, вибач-
те, останній раз хтось про неї ду-
мав у 1980-ті роки, нічого нового 
не вироблялося. Гарантійний тер-
мін більшості ядерних зарядів так-
тичної ядерної зброї був 10 років. 
Пройшло вже 40.

– Якщо буде дано наказ, не 
факт, що його можливо буде ви-
конати?

– Якщо буде віддано наказ, 
його будуть пробувати виконати. 
Але який буде ефект?

– Крім Путіна, хтось цей наказ 
може дати?

– Ні. 
– Щоб поставити крапку: 

ядерна загроза для України ре-
альна?

– Вона реальна завжди, 
оскільки у нас сусід трошки хворий 
і з ядерною зброєю. Але загроза 
така сама, як була і три місяці, і ві-
сім місяців, і два роки до того. Вона 
однакова. 

– Тобто Щекавицю треба роз-
пускати, правильно?

– (Посміхається) Якщо людям 
подобається, то нащо?

Роман КРАВЕЦЬ 
 УП

 «Українська правда», 
24.10.2022.
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11 листопада 1918 року, одра-
зу по закінченні Першої світової 
війни, розпаду трьох імперій – Ні-
мецької, Австро-Угорської, Росій-
ської, відродилася Польська дер-
жава. Як і ряд інших держав на 
руїнах імперій. Понад 120 років 
не існувала незалежна Польська 
держава, розділена наприкінці 
18-го століття тими ж названими 
імперіями. І відродилася. Попере-
ду була ще одна трагедія Польщі 
– 5-річна її окупація в Другу світо-
ву війну. Але потім – знову націо-
нальне відродження. Не випадко-
во ж перший рядок гімну Польщі 
звучить: «Єщє Польска нє згінєла» 
– ідентично нашому українському. 

Важливі події 
сучасної історії 

держави
Здобуття незалежности 

1918 року
День Незалежности поля-

ки святкують 11 листопада. Саме 
цього дня 1918 року Регентська 
рада (тимчасовий орган влади на 
польській території) «з огляду на 
зовнішню та внутрішню загрозу, 
з метою уніфікації всіх військових 
наказів і збереження ладу в краї-
ні» передала Юзефу Пілсудському, 
майбутньому маршалу, всі повно-
важення командувача польської 
армії, що згодом стало вважатися 
символічним початком Другої Речі 
Посполитої.

Друга світова війна
У вересні 1939 року Німеччина 

й СРСР напали на Польщу і розді-
лили між собою її територію. Друга 
світова війна забрала життя при-
близно 5,6 млн польських грома-
дян, тобто близько 16 % населення 
довоєнної Другої Речі Посполитої 
(для порівняння: в СРСР відповід-
на кількість становить 13,8 %).

Одна з найтрагічніших подій в 
історії країни.

Поляка обрано 
Папою Римським

У сучасній Польщі немає ніко-
го, до кого ставилися б із таким пі-
єтетом, як до Папи Івана Павла II. 
Кароль Войтила, кардинал Кра-
ківський, був обраний 16 жовтня 
1978 року на папський престол. 

Для бага-
тьох поляків він 
не тільки най-
більший мораль-
ний авторитет, 
а й претендент 
на звання авто-
ра найвідомішої 
цитати в історії 
Польщі. Папа-по-

ляк став утіленням свободи, але про 
цю свободу в специфічних умовах 
комуністичної Польщі не можна було 
говорити відверто, і він це добре ро-
зумів. Тому 1979 року, коли Кароль 
Войтила вперше відвідав батьківщи-
ну в ролі Папи, він завершив пропо-
відь словами: «Нехай зійде Дух Твій і 
відновить обличчя землі, цієї землі». 
Тільки одне слово, додане в параф-
раз 104-го псалма, надало йому но-
вого сенсу, зрозумілого всім.

Повалення комунізму
У Польщі немає такої одно-

значної події-символу, як, напри-
клад, падіння Берлінського муру, 
яке стало найважливішою мані-
фестацією кінця комуністичної 
влади у Центральній і Східній Єв-
ропі. Але для багатьох поляків та-
ким переломним моментом було 
4 червня 1989 року – дата част-
ково вільних виборів до Сейму, які 

виграли демократичні сили. Вони 
сформували новий уряд держави. 
А наступного року лідер профспіл-
ки «Солідарність» Лех Валенса був 
обраний президентом Польщі. 

Вступ до Євросоюзу
Мрія стати частиною європей-

ської єдности здійснилася. На ре-
ферендумі 2003 року за вступ 
Польщі до Євросоюзу проголосу-
вало близько 78 % громадян Поль-
щі. Через рік країна стала повно-
правним членом спільноти.

Люди відзначають, як зміни-
лася Польща за наступні років 
завдяки коштам, отриманим від 
ЄС: з’явилися десятки футбольних 
стадіонів, відремонтовано шко-
ли, збудовано сотні кілометрів до-
ріг. 2018 року фінансовий баланс 
Польщі у Євросоюзі становив 99 
млрд євро (при цьому Польща вне-
сла до бюджету ЄС 48 млрд). 

Культура Польщі 
Польща – країна великої і дав-

ньої європейської культури. Ось 
лише деякі імена, давніші і сучасні. 
Країна дала мистецтву генія світової 
музики композитора Фредеріка Шо-
пена. Також композитори Шиманов-
скі, Віспянскі, Монюшко, Венявскі.

Література: 5 лауреатів Нобе-
лівської премії: прозаїки Генрік 
Сенкевич (1905), Владислав Рей-
монт (1924), Ольга Токарчук (2018), 
поети Чеслав Мілош (1980), Вісла-
ва Шимборска (1996).А ще – Адам 
Міцкевич, Еліза Ожешко, Болєслав 
Прус, Як Кохановскі, Ігнацій Красіц-
кі, Юліуш Словацкі, Стефан Жером-
скі, Марія Домбровска, Станіслав 
Лем, Марія Конопніцка, Ципріан 
Норвід, Ярослав Івашкевіч.

Мистецтво. Режисери: Анджей 
Вайда, Єжи Гоффман, Єжи Кавале-

ровіч, Юліуш Махульскі, Роман По-
ланскі, Анджей Жулавскі, Кшиштоф 
Зануссі. Актори: Беата Тишкевіч, 
Збігнев Цибульскі, Крістіна Янда, 
Богуслав Лінда, Станіслав Мікуль-
скі, Єжи Штур, Ян Махульскі, Оль-
герд Лукашевіч, Даніель Ольбрих-
скі, Роман Вільгельмі, Крістіна За-
хватовіч-Вайда, Майя Коморовска, 
Барбара Брильска, Єжи Біньчиць-
кі, Анна Димна, Януш Гайос, Малго-
жата Браунек, Влодзімєж Павляк, 
Єжи Камас, Міхал Жебровскі, Маг-
далена Мельцаж, Ізабелла Скоруп-
ко. Естрада: співаки Анна Герман, 
Єжи Поломскі, Рена Рольска, Севе-
рин Краєвскі, Слава Пшибильска, 
Мариля Родовіч, Ришард Ринковскі, 
Едита Гурняк, Збігнєв Куртич, Ірена 
Сантор, Здіслава Сосніцка, Єва Ди-
марчик, Гелена Куніцка, Анна Янтар.

Фото Петра Антоненка

Потрібна кардинальна 
трансформація 

людства: 
ООН оприлюднила звіт 
щодо кліматичних змін

Агентство ООН з навколишньо-
го середовища (UNEP) заявило, що 
надійного шляху до обмеження під-
вищення глобальної температури 
до 1,5 °C поки що не видно. У зві-
ті проаналізували розрив між обі-
цяним скороченням викидів вугле-
кислого газу та вже проведеними 
скороченнями. Прогрес був вкрай 
недостатнім. Для відчутного про-
гресу потрібна кардинальна транс-
формація всього нашого життя.

Зазначається, що підвищен-
ня температури на 1 °C викликало 
кліматичні катаклізми у країнах від 
Пакистану до Пуерто-Рико.

Рік тому на кліматичному саміті 
COP26 країни домовилися посили-
ти свої зобов’язання. Але з набли-
женням COP27 це зробили лише 
кілька десятків. Щоб зупинити під-
вищення глобальної температури 
на рівні 1,5 °C до 2030 року, ви-
киди повинні скоротитися майже 
на 50%, а за рік вони скоротилися 
лише на 1%.

Перехід до «зеленої» електри-
ки, транспорту та екологічного та 
енергоощадного житла йде, але 
необхідно рухатися швидше.

У доповіді йдеться, що життєво 
важливо перенаправити глобальні 
фінансові потоки на «зелені» інвес-
тиції. Перехід до економіки з низь-
ким рівнем викидів вимагатиме не 
менше 4-6 трлн доларів на рік, що 
становить близько 2% світових фі-
нансових активів.

84 роки потому: 
британець повернув 
до бібліотеки книгу, 
яку взяв у молодості 

його дід
Співробітники бібліотеки 

Earlsdon Carnegie в передмісті 
британського Ковентрі здивува-
лися, коли до них зайшов чоловік і 
повернув книгу, яку взяли 84 роки 
тому. Британець заплатив штраф 
за протерміноване повернення 
книги – 18 фунтів стерлінгів. 

У далекому 1838 році капі-
тан Вільям Гаррісон взяв у біблі-
отеці книгу «Червоний олень» ан-
глійського письменника Річарда 
Джеффріса і повинен був повер-
нути її до 11 жовтня того ж року. 
Проте книга залишилася у Гаррісо-
на до смерті капітана в 1957 році. 
Його донька Анна теж чомусь не 
повернула книгу до бібліотеки. І 
тільки після її смерті онук капіта-
на Гаррісона Педді Ріордан помі-
тив книгу серед речей свого діда і 
швидко повернув її назад. 

Але книга «Червоний олень» 
не потрапила до книги рекордів 
Гіннеса як найбільш протерміно-
вана бібліотечна книга, оскіль-
ки світовий рекорд має книга 
«Scriptores Rerum Germanicarum 
Septentrionalium, Vicinorumque 
Populorum Diversi» (Різні історики 
північних германців і сусідніх на-
родів). Її взяв полковник Роберт 
Волпол, батько першого прем'єр-
міністра Великої Британії Роберта 
Волпола, в 1668 році, коли був сту-
дентом коледжу. Книгу повернули 
до бібліотеки Гоутон-Холла лише в 
1956 році, через 288 років.

Ще одне італійське 
селище пропонує 
будинки за 1 євро
Влада італійського селища Ка-

латафімі-Седжеста, що у провінції 
Трапані на Сицилії, оголосила про 
повторний запуск програми з про-
дажу будинків за 1 євро. Загалом 
муніципалітет розпродасть 42 
об`єкти нерухомості. Міська рада 
викупила їх за місцеві активи піс-
ля землетрусу 1968 року.

Муніципалітет вирішив по-
вторити минулорічний успіх, 
коли було продано 58 порожніх 
об'єктів. Для участі у розпродажі 
будинків слід подати заявку до 30 
листопада.

Участь можуть брати фізичні 
особи, підприємці, кооперативи, 
асоціації, фонди та інші некомер-
ційні організації. Особи, які купу-
ють будинки за 1 євро, повинні: за-
вершити підписання договору ку-
півлі-продажу протягом трьох міся-
ців з моменту затвердження актів 
передачі; підготувати та здати на 
зберігання до муніципалітету про-
єкт реставрації та переплануван-
нянерухомості відповідно до обра-
ного призначення не пізніше ніж 
через 3 місяці з моменту підписан-
ня договору купівлі-продажу; роз-
почати роботи не пізніше ніж че-
рез три місяці після видачі дозволу 
на будівництво або еквівалентного 
акта та завершити їх не пізніше ніж 
через три роки з початку робіт.

Крім того, покупець повинен 
оформити спеціальний гарантій-
ний поліс або сплатити касовий 
чек на суму 5 000 євро, який діяти-
ме впродовж трьох років. Цей крок 
буде гарантувати ефективну реалі-
зацію інвестиційного проєкту.

Калатафімі-Седжеста – сели-
ще у провінції Трапані, розташо-
ване за 450 кілометрів від Риму 
та за 55 кілометрів від Палермо. 
Чисельність населення – майже 7 
тисяч осіб, з них – 128 іноземців з 
22 країн світу.

Місто славиться храмом, зве-
деним приблизно в 420 році до 
нашої ери. Зараз він вважається 
найкраще збереженим об'єктом 
доричної архітектури в Європі.

У Білорусі засудили 
журналіста 

Алеся Любенчука 
27 жовтня Мінський міський 

суд засудив його до трьох років 
позбавлення волі, повідомила  
«Білоруська асоціація журналіс-
тів». Його засудили у справі про 
створення «екстремістського фор-
мування», це одне з типових фор-
мулювань білоруського режиму в 
боротьбі з опозицією. Журналіста 
затримали 26 травня.

8 червня правозахисники ви-
знали Любенчука політв'язнем. 
«БАЖ» повідомляє, що у 2020 році 
Любенчука неодноразово затри-
мували під час висвітлення акцій 
протесту, які охопили Білорусь піс-
ля сфальшованих президентських 
виборів. Також Любенчук співп-
рацював із телеканалом «Белсат». 
Останнім часом журналіст займав-
ся туризмом та відновленням істо-
рико-культурної спадщини Білорусі.

У Білорусі тривають репре-
сії після президентських виборів 
2020 року. Влада придушила мир-
ні акції протесту і почала кампа-
нію із залякування опозиції та не-
залежної преси.

11 листопада – 
День Незалежності Польщі 

Варшава, Старе Місто. Костьол 
Святого Хреста. Тут поховане 

серце Фредеріка Шопена, за його 
заповітом. Композитор помер у 

віці 39 років у Парижі, у вимушеній 
еміграції, де й похований. 

Краків кілька століть був столицею Польщі. Королівський замок Вавель. 
Тут проводилися коронації, а також поховання польських королів. 

Панорама Перемишля, вид Старого Міста з Королівського замку.

Містечко Ланцут неподалік Жешува, центру Підкарпатського 
воєводства. Палацово-парковий комплекс – один з головних 

туристичних об`єктів країни.
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помер Брежнєв

«Важко жити в часи перемін», 
каже древня східна мудрість. Є й го-
стріший варіант, про те, що не дай 
Боже жити в часи перемін. Між тим, 
ми живемо в цих часах ось уже 40 
років. До речі, це число, термін пе-
регукується з відомою біблійною іс-
торією, як пророк Мойсей, вивівши 
євреїв з полону на чужині, рівно 40 
років водив їх пустелею, щоб коли 
прийти в землю обітовану, серед 
його народу помер останній з рабів. 
Чи вийшли ми з рабства тоталіта-
ризму і колонії за ці 40 років? Так чи 
інакше, але переміни, початі кілька 
десятиліть тому, стали колосальни-
ми і в якомусь сенсі тривають досі. 

Коли ми пов̀ язуємо ці перемі-
ни зі смертю тодішнього керівника 
СРСР, хто уже забувся – Союзу Ра-
дянських Соціалістичних Республік, 
Леоніда Ілліча Брежнєва, то всту-
паємо на терени вічної історико-фі-
лософської проблеми під назвою 
«Роль особи в історії». Ця роль в іс-
торії коливалася діаметрально. На 
одному полюсі, скажімо, єгипетські 
фараони. Їх взагалі народ вважав 
не просто людьми, а богами, на них 
люду навіть було заборонено під-
німати очі, дивитися. Але при цьо-
му, наближені правителя, придво-
рні вельможі чудово розуміли його 
так звану «божественність» і при 
потребі і нагоді спокійно вбивали 
фараона, садовлячи на трон іншо-
го. Або, здавалося б, у новішій істо-
рії – Сталін, Гітлер, деспоти, тирани. 
Але, скажімо, щодо того ж Сталіна, 
цілком імовірно, що і ним у якомусь 
сенсі «крутило» оточення, готове в 
будь-який момент знищити прави-
теля, що, за доволі достовірними 
версіями, і зробили. 

На іншому полюсі, скажімо, ко-
роль Франції Людовік такий-то за 
номером, при якому країною фак-
тично правив такий-то кардинал, 
герцог.

Важко точно встановити «роль 
особи» Брежнєва в керівництві най-
більшою територіально державою 
світу, цією комуністичною тоталітар-
ною імперією, спадкоємицею Мос-
ковії, Російської імперії, просто у 
комуністичному форматі. Генераль-
ний секретар ЦК КПРС (це значить, 
Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу), тобто ке-
рівної, власне і єдиної партії країни, 
чия керівна роль була зафіксована 
Конституцією СРСР, статтею 6. Го-
лова Президії Верховної Ради СРСР, 
цього, згідно Конституції ж, начеб-
то парламенту держави. Він був пе-
реформатований з утвореного в ніч 
більшовицького Жовтневого пере-
вороту 1917 року в столиці Росій-
ської республіки Петрограді Всеро-
сійського Центрального виконавчо-

го комітету. ВЦВК був сформований 
Другим Всеросійським з̀ їздом Рад 
робітничих і солдатських депутатів 
(це, до речі, в переважно СЕЛЯН-
СЬКІЙ країні). Цей з̀ їзд і проголосив 
радянську владу, тобто владу Рад, 
органів народовладдя, яку автома-
тично узурпувала партія більшови-
ків, згодом – та ж КПРС. 

Отже дві вищі в державі поса-
ди. До цього їх обіймали двоє лю-
дей. До речі, і сам же Брежнєв очо-
лював Верховну Раду, у перший «за-
хід», в 1960 – 1964 роках, тобто при 
своєму попередникові на посту гла-
ви партії Микиті Хрущову. А у 1977–
1982 роках, наприкінці життя і прав-
ління «дорогого Леоніда Ілліча», йому 
віддали обидва вищі пости держави.

Гляньмо коротко на сторінки 
біографії Брежнєва. Побіжно, бо 
це легко прочитати в інтернеті. Та 
й у бібліотеках, бодай у книгосхо-
вищах, ще лежать (і нехай лежать, 
як і інше подібне, щоб ми це зна-
ли) видані колись колосальними 
тиражами брошури з цією біогра-
фією, як і три автобіографічні його 
книги: «Малая земля», «Возрожде-
ние», «Целина», які свого часу ви-
вчали на політзаняттях, обговорю-

вали на зборах і в будинках культу-
ри. Звісно ж, Брежнєв насправді їх 
не писав, автори вже тоді були відо-
мі, тим не менше, Генсек за ці книги 
був удостоєний Ленінської премії з 
літератури, вищої радянської літе-
ратурної нагороди. 

Отже, коротко. Леонід Брежнєв 
народився на Дніпропетровщині, 
тоді це була Катеринославська гу-
бернія з центром у Катеринославі, 
потім Дніпропетровську, нині просто 
місто Дніпро. Народився в містечку 
Кам`янське, яке з 1936 по 2016 рік, 
аж по декомунізацію, називалося 
Дніпродзержинськ, нині знову міс-
то Кам`янське. Туман, типовий для 
чималої кількості людей, щодо дати 
народження. В СРСР офіційно вва-
жалося, що це 19 грудня 1906 року, 
а за старим стилем 6 грудня. Втім, є 
версія і про 19 грудня за старим сти-
лем. а це вже 1 січня 1907-го за но-
вим. Але все ж пишно святкували і 
влаштовували чергові нагороджен-
ня 19-го грудня за нашим стилем. 

Катеринославщина, тобто Сі-
чеславщина, це взагалі-то давні 
українські козацькі терени. Ціка-
во, що Брежнєв замолоду міг напи-
сати в анкетах свою національність 
– «українець». Як і його попередник 
з українським корінням Хрущов. 
Як і українець по матері Горбачов. 
Можна додати ще грузина Сталіна, 
котрий понад 30 років правив кра-
їною, почати з Леніна, з його пере-
мішаним і доволі туманним родо-
водом. Але це вже інша тема, щодо 
правителів цієї російсько-комуно-
тоталітарної імперії.

У Брежнєва типова біографія 
для представника комуно-радян-

ської номенклатури. Ще до рево-
люції навчався в рідному містечку 
в класичній гімназії. пізніше в інших 
закладах, в Кам`янську закінчив ме-
талургійний інститут. Насичена се-
лянська і робітнича трудова біогра-
фія. Як комсомольський і партійний 
активіст, брав участь у колективіза-
ції, розкуркуленні, створенні штуч-
ного голоду. Доля покидала по всьо-
му СРСР. Ще до війни послужив в ар-
мії, на політичних посадах, як згодом 
і у війну. Політрук, у званні полков-
ника, в Другу світову війну, з 1944-
го генерал-майор, начальник полі-
туправлінь дивізії і вище. З липня 
1945-го по вересень 1946-го був у 
Львові, на посаді начальника полі-
туправління Прикарпатського воєн-
ного округу, брав участь у боротьбі 
з українським підпіллям, з ОУН, УПА. 

З 1953 року вже генерал-лей-
тенант, але знов таки по політич-
ній частині. Партійний і радянський 
функціонер по війні, в рідній облас-
ті, в Казахстані, Молдові. Певний час 
очолював компартії цих республік. 

І нарешті – довгоочікувана Мо-
сква, потрапляння в керівництво 
держави. Звісно, поступове, по ща-
блях, знизу вгору. Від жовтня 1952 

року Брежнєв – секретар ЦК КПРС і 
кандидат у члени Президії ЦК КПРС. 
До вершини ще далекувато, але 
шлях розпочато. 

Це був типовий шлях за тих ве-
личезних перемін, що почалися піс-
ля смерті Сталіна у березні 1953 
року. В результаті таємних кремлів-
ських перипетій країну очолив Ми-
кита Хрущов, котрий 11 років очо-
лював партію, до свого зміщення у 
1964 році, а останні 6 років перед 
цим теж суміщав це з іншим висо-
ким постом – був главою уряду дер-
жави, Ради Міністрів СРСР. Епоха 
Хрущова – то окрема й цікава тема, 
з її численними і теж грандіозними 
змінами, експериментами. Голо-
вним стало, уособлене в розвінчан-
ні так званого культу особи Сталіна, 
розвінчання тоталітаризму і заде-
кларований відхід від нього. Зви-
чайно, дозований відхід, бо за сут-
тю система не змінилася. 

І ось у жовтні 1964-го року 
кремлівська верхівка за сприяння 
республіканської номенклатури, 
влаштувала черговий двірцевий 
переворот: Хрущов був звільне-
ний з усіх посад. Очолив переворот 
і став наступником саме Брежнєв. 

18 років його правління сама 
влада назвала терміном «розвину-
тий соціалізм». Варто нагадати, що 
в 1961 році XXII з̀ їзд КПРС, вустами 
лідера партії Хрущова, урочисто про-
голосив програму побудови комуніз-
му в СРСР, який мав настати у 1980 
році. Але вже у тому таки 1964-му 
стало очевидно, що з термінами й 
самим комунізмом прорахувалися. 
Тому зафіксували соціалізм, який 
розвинувся в «розвинений». 

Історія назвала цей період 
інакше: ЗАСТІЙ. Або іронічний тер-
мін: «розквіт застою». Після сталін-
ського терору, хрущовських експе-
риментів і у порівнянні з ними цей 
час дійсно став періодом затишшя. 
Тобто, максимальним відсторонен-
ням від отих сумно звісних в історії 
«часів перемін». В цьому й причини 
ностальгії старших поколінь за тим 
часом, зітхання за ними, яке три-
ває вже цілих 40 років! Хоч в чисто 
житейському плані наші радянські 
люди три покоління не бачили нор-
мального життя, і просто могли по-
рівнювати погане при застої з дуже 
поганим у попередні десятиліття. 

Насправді ж застій був примар-
ним, замаскованим у сенсі подаль-
ших потрясінь. Саме на цей час при-
пало введення військ СРСР і його 
сателітів у 1968 році в Чехосло-
ваччину, фактична окупація країни, 
придушення «Празької весни», цьо-
го символу прагнення народів Схід-
ної Європи вирватися з комуністич-
ного ярма. На цей період припадає 
початок агресії СРСР в Афганістан, 
цієї майже 10-літньої війни, одного 
з найбільших злочинів режиму. 

На цей період припадає тихе, 

але жорстке «загвинчування га-
йок» у внутрішньо політичному жит-
ті, придушення навіть зачатків наці-
ональних рухів у республіках, пере-
слідування інакодумців. дисиден-
тів, аж до новітніх таборів, тюрм і 
психлікарень. Все завмирало в ду-
ховному житті, зокрема, літерату-
рі, мистецтві. А якщо й створюва-
лися талановиті твори, то при жор-
сткій цензурі, ідеологічному гнітові 
– часто у форматі алегорії, де кри-
тикувалася система. 

Ця система вимагала ново-
го культу особи, в особі керівного 
кремлівського ареопагу, і верхів-
кою цього мав бути культ «першої 
особи», правителя, у номінально 
«демократичній» державі з її «наро-
довладдям». Культивувався і «куль-
тик» оточення вождя, все ж, де-
мократія. Їм теж приліплювалися 
державні нагороди, їх іменами пе-
рейменовувалися міста. Але щодо 
восхваляння Брежнєва – це вже 
перейшло всілякі норми здорово-
го глузду. Чотирижди Герой Радян-
ського Союзу (1966, 1976, 1978 і 
1981 роки). Герой Соціалістичної 
Праці (1961 р.). Після останньої із 
Золотих Зірок, 5-ї, у 1981 році, до 
75-річчя «дорогого товариша», ви-
ник мовний казус: «чотирижди Ге-
рой» ще можна сказати, а не ска-
жеш же «п`ятіжди». Цинічним ста-
ло нагородження Брежнєва у 1978 
році орденом «Перемога», вищим 
військовим орденом держави. Це 
викликало обурення ветеранів ві-
йни, звісно, тихе, приглушене. Адже 
за статутом ордена, він присвою-
вався винятково командуючим ве-
ликими з̀ єднаннями, фронтами в 

роки війни. Політрук Брежнєв, ко-
трий не командував навіть взводом, 
жодним чином не підпадав під на-
городження. А за два роки до цьо-
го Брежнєву було присвоєне вище 
військове звання – Маршал Радян-
ського Союзу. Про Ленінську пре-
мію в літературі вже сказано. А ще 
була й Міжнародна Ленінська пре-
мія «За зміцнення миру між народа-
ми» (1973 р.), ця прорадянська від-
знака. Загалом Брежнєв мав 117 
радянських та іноземних орденів. 
Жодного кітеля не вистачило б, щоб 
їх вдягти. І політичні жартівники го-
ворили, що дорогому Іллічу треба на 
свята вдягати шинель чи довге паль-
то, щоб начепити всі ордени.

І взагалі маразм «розквіту за-
стою» породив популярний політич-
ний фольклор, антирадянські анек-
доти. Про Брежнєва їх ходило без-
ліч. Цікаво, що ці анекдоти нишком 
розказували і працівники партійних 
та інших органів. Наприклад, такий. 
Брежнєв вранці приїздить на робо-
ту в Кремль. Його соратник Суслов 
говорить: «Леонід Ілліч, у вас один 
черевик чорний, другий коричне-
вий. Ви б поїхали додому, перевзу-
лися». Брежнєв каже: «Я вже їздив. 
Там стоять точно такі: один чорний, 
другий коричневий». Або ще такий. 
Брежнєв робить доповідь на яко-
мусь зібранні. Цілу годину. Каже Сус-
лову: «Я ж просив написати доповідь 
на 20 хвилин, а ви підсунули на го-
дину». Суслов: «Так ви, Леонід Ілліч, 
прочитали три примірники доповіді». 

Жарти жартами, але здавалося 
б міцна комуно-тоталітарна держа-
ва гнила і на очах. Політично, еко-
номічно. Що і стало причиною по-
дальших грандіозних перемін. 

Останні роки життя Брежнєва 
стали і роками відходу його сорат-
ників, престарілого кремлівсько-
го ареопагу. Мікоян (помер у 1978 
р.), Косигін (1980), Суслов (1982, сі-
чень) відходили один за одним. І на-
решті, як грім небесний, 11 листо-
пада 1982 року, помирає Брежнєв. 

При всій його старості, неміч-
ності, все ж, це було шоком. До речі, 
щодо старості і немічності: звісно, не 
годиться це висміювати, але ж мова 
йшла про особу, поставлену на най-
вищу посаду величезної держави. 

Пригадую, який дійсно шок і 
розгубленість настали, скажімо, в 
редакції нашої Куликівсьської ра-
йонної газети «Поліська правда», де 
я працював журналістом. Як і непо-
далік, через площу, в будинках рай-
кому партії і райвиконкому. 

Ми ще не могли знати, що це ПО-
ЧАЛОСЯ. Що протягом якихось двох 
з половиною років ще не раз по 
Центральному телебаченню неспо-
дівано цілий день буде йти трансля-
ція балету Чайковського «Лебедине 
озеро», поки влада з Кремля вийде 
з трагічною для неї (втім, може, й ні) 
новиною до 250-мільйонного наро-
ду і світу. Що цей балет звучатиме 
в лютому 1984-го в знак смерті на-
ступника Брежнєва – Андропова. А 
вже у березні 1985-го – після смер-
ті наступного Генсека Черненка. І в 
ці ж роки відходили й інші соратни-
ки Брежнєва. І будуть пишні похоро-
ни на Красній Площі, біля кремлів-
ської стіни, поруч з мавзолеєм Лені-
на. Всі вони, починаючи з Леніна, ле-
жать там і зараз. Ми ще не знали, що 
на цьому черга охочих чи спромож-
них на кремлівський трон старига-
нів завершиться. І в Кремль прийде 
Михайло Горбачов. І почнуться такі 
переміни, порівняно з якими попе-
редні видадуться репетицією. І все 
ж, вони починалися рівно 40 років 
тому, ці «часи перемін», у які жити не-
просто. Але без яких, очевидно, істо-
рія теж не може рухатися. 

Петро АНТОНЕНКО

40 років часів перемін
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Акції на підтримку 
України в США

Після ракетних ударів Росії по Україні укра-
їнські громади, друзі України та пересічні аме-
риканці вийшли на протести по всій території 
США. Мітинґи відбулися, зокрема, у Вашинґто-
ні, Чикаґо, Нью-Йорку, Г’юстоні, Бостоні, Сан-
Франциско, Лос-Анджелесі, Колумбусі (Огайо), 
Міннеаполісі, Детройті, Сан-Антоніо (Техас), 
Джексонвіллі (Флорида). У Нью-Йорку кількасот 
учасників акції закликали міжнародну спіль-
ноту до повної економічної й політичної ізоля-
ції РФ після вчинених нею масованих терорис-
тичних атак, а також до якнайшвидшої передачі 
Україні найсучасніших систем озброєнь, у т. ч. 
протиповітряної та протиракетної оборони. Ви-
магали визнати РФ державою-терористкою, а 
путінський режим, який веде проти України не-
приховано геноцидну війну – спонсором теро-
ризму. Злочини РФ зібрали в Бостоні під Капі-
толієм штату Массачусетс близько 100 членів 
української громади та мешканців міста на ак-
цію протесту. Мітинґ під гаслом «Росія – вбив-
ця, й її треба зупинити зараз!» провели біля ме-
рії Сан-Франциско.

Антиросійські мітинґи 
у Канаді

В столиці країни Оттаві та низці інших ка-
надських міст відбулися акції та мітинґи протес-
ту після масованих ракетних ударів РФ по Укра-
їні. У Торонто, біля будівлі генерального кон-
сульства РФ, мітинґ протесту відбувся під таки-
ми гаслами: «Росія – терорист, Росія – вбивця, 
Росія має бути зупинена!». Учасники мітинґу за-
кликали вигнати РФ із основних міжнародних 
організацій та інституцій, у т. ч. з Ради Безпеки 
ООН, де вона незаконно посідає місце постій-
ного члена. «Канаді треба офіційно визнати Ро-
сію державою – спонсоркою тероризму, – зая-
вила Олександра Хичій, президентка Конґресу 
українців Канади». Вона також закликала Ка-
наду й її союзників наростити постачання Укра-
їні систем ППО. Канада має збільшити еконо-
мічну та фінансову підтримку України. Мітинґи 
на підтримку України відбулися також у містах 
Едмонтон (провінція Альберта), Вінніпег (про-
вінція Манітоба).

Світовий конґрес українців 
просить прискорити вступ 

України в НАТО
СКУ разом із українськими громадами у 

країнах-членах НАТО закликав до прискоре-
ного вступу України до Північноатлантичного 
альянсу, а лідери громад закликали уряди сво-
їх країн підтримати заявку України на швидкий 
вступ. «Членство України у НАТО є ключовим 
для того, щоб зупинити триваюче вторгнення 
та нищення України 
Росією. Це також 
адекватна відпо-
відь на спроби Путі-
на здійснити неза-
конну анексію чо-
тирьох українських 
реґіонів, які нара-
зі перебувають під 
російською окупа-
цією», заявив пре-
зидент СКУ Павло Ґрод.

Він закликав лідерів усіх країн-членів НАТО 
дотриматись політики відкритих дверей, про яку 
не раз заявляли лідери Альянсу, та підтримати 
заявку України, позаяк такий крок лише поси-
лить увесь військово-політичний блок. «Зброй-
ні сили України воюють не лише за свободу та 
незалежність України, а й за свободу Європи й 
усього вільного світу, за цінності, які лежать в 
основі нашого права жити у демократичних сус-
пільствах, які шанують права людини. Теперіш-
ня боротьба України не була б такою успішною, 
якби не потужна військова, фінансова та полі-
тична підтримка від західних урядів. Україна де-
факто вже є частиною Альянсу. Настав час за-
кріпити це де-юре», зазначив п. Ґрод.

«Завдяки прискореній процедурі вступу, за 
якою наразі рухаються Фінляндія та Швеція, 
Україна могла б долучитись до Альянсу значно 
швидше, ніж багато інших країн, яким раніше 
довелось витратити чимало часу на дотриман-
ня формальностей. Станом на сьогодні вже 11 
країн-членів НАТО оголосили про свою підтрим-
ку швидкої інтеграції України, а саме: Канада, 
Хорватія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Північ-
на Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія та 
Словаччина. Утім, рішення про вступ України до 
НАТО потребує консенсусу поміж усіма 30 краї-
нами-членами», йдеться в заяві СКУ.

Оксана була донькою сподвиж-
ника Симона Петлюри. Її батько Кон-
стантин Бризгун 1917–1918 років 
був лікарем Богданівського полку, 
1939-го допомагав будувати моло-
ду державу в Карпатській Україні. 
Оксанин дядько хорунжий Армії УНР 
Михайло Бризгун поліг за Україну 
1920-го. 

1919 року Симон Петлюра зор-
ганізував Місію Українського Чер-
воного Хреста з евакуації полонених 
українців – вояків царської армії – з 
табору в німецькому Нойгаммері. Лі-
карі Константин і Людмила Бризгуни 
поїхали з Місією. Члени Місії замеш-
кали поблизу в місті Заґан. Місія від-
була, в Україні прийшов більшовизм 
– родина Бризгунів вирішила пере-
чекати неспокій в Чехословаччині, 
звідки з огляду на політичні обста-
вини додому повернутися не змогли. 

Молодша донька Людмили і Кон-
стантина Бризгунів Оксана прийшла 
у світ у Гуменному – у Східній Словач-
чині, що була частиною Закарпаття. 
Тато працював військовим лікарем. 
У Братиславі в Університеті Комен-
ського здобув чехословацький ди-
плом та покликав сюди родину на по-
чатку 30-х років. У цьому місті осіло 
багато емігрантів – переважно ко-
лишніх Січових Стрільців та вояків і 
членів УГА. Тато Оксани був одним із 
засновників та багато років головою 
«Просвіти» – філії Ужгородської, очо-
лював і Допомоговий Комітет Сту-
дентам – у Братиславі студіювало 
багато молоді із Закарпаття. Людми-
ла Бризгун навчала дітей, серед яких 
були і її доньки, у недільній «Україн-
ській Школі». Після уроків збирали-
ся на сходини «Пласту». . Діти поміж 
собою говорили українською мовою, 
вбиралися в народні строї, влашто-
вували День Матері, Свято Тараса 
Шевченка, Ялинку: читали вірші, ста-
вили п’єси, співали колядки, танцю-
вали, мандрували в «Малі Карпати». 

Як наприкінці Другої Світової ві-
йни фронт наблизився до Братисла-
ви, родина Бризгунів змушена була 
рушити на захід у вільний світ. При-
були до Німеччини, оселилися в та-
борі для переміщених осіб. Оксана, 
скінчила ґімназію, студіювала музи-
ку в Мюнхені. Дівчина поглиблювала 
знання і любов до української пісні, 
національних звичаїв, народної ви-
шивки. 

Далі шлях родини проліг за оке-
ан, у Канаду. В Торонто Оксана Бриз-
гун здобула вищу освіту на педаго-
гічному відділі музичного факультету 
Університету. Довгі роки навчала му-
зики у своїй приватній студії. 

Була активною в Пласті, головою 
Мистецької Ради Комітету Українців 
Канади, довголітньою членкою Ліґи 
Українських Католицьких Жінок Ка-
нади. 

1955-го Оксана Бризгун одружи-
лася з Ярославом Соколиком. Як Ге-
неральний секретар Світового Кон-

гресу Українців він щиро прислужив-
ся тому, аби Україну було визнано у 
світі. Пані Оксана завжди відстою-
вала високі моральні цінності хрис-
тиянської родини, плекаючи її укра-
їнський дух та борячись проти асимі-
ляції в англомовному світі. 

1992 року Оксана Бризгун-Соко-
лик стала головою Світової Федера-
ції Українських Жіночих Організацій. 
1997-го пані Оксану було вдруге пе-
реобрано на цю високу посаду. Пані 
Оксана щиро відгукнулася на запро-
шення Ліги українських меценатів – 
організаторки щорічного конкурсу з 
української мови, названого після 
відходу в засвіти його ініціатора Пе-
тра Яцика ім’ям великого доброчин-
ця, і СФУЖО стала однією зі спонсо-
рів нагород. 

Також пані Оксана щиро опіку-
валася виходом у світ книжок укра-
їнською мовою. Під час головування 
пані Оксани СФУЖО видала кілька 
книжок: отця Роже Аллю «Анна Ярос-
лавна – Королева Франції, «Неско-
рена Берегиня» – долі жінок- совєт-
ських в’язнів, Антоніни Демчини «Зі 
Сходу на Захід» – біографія остар-
байтерки, «Українські музеї, галереї, 
збірки в західній діаспорі», «Говорить 
четверте покоління. Голод 1933 мої-
ми очима», «Чорний біль Чорнобиля». 

Як голова СФУЖО і друга заступ-
ниця Президента СКУ Оксана Бриз-
гун-Соколик побувала в усіх краї-
нах, де працюють складові органі-
зації СФУЖО. Пані Оксана як голова 
СФУЖО і заступниця голови Укра-
їнської Всесвітньої Координаційної 
Ради ввійшла до складу організа-
ційних комітетів з підготовки ІІ і ІІІ 
Всесвітніх Форумів Українців у Киє-
ві та з відзначення річниці Голодомо-
ру 1932–1933 рр. в Україні. На честь 
свого золотого подружнього ювілею 
Оксана і Ярослав Соколики фінансо-
во підтримали видання книги свід-
чень очевидців Голодомору «Свіча 
Пам’яті». 

Почесна голова СФУЖО Окса-
на Брузгун-Соколик і сьогодні відда-
но служить Україні. Зокрема, вона і 
її чоловік, світлої пам’яті Ярослав 
Соколик як близькі знайомі родини 
Уласа і Тані Самчуків стали виконав-
цями їхнього заповіт: вона є розпо-
рядниця спадщини Уласа Самчука. 
Указом Президента України Оксану 
Бризгун-Соколик нагороджено ор-
деном княгині Ольги. Почесна член-
киня Організації Українських Жінок 
у Великій Британії та Союзу Українок 
Америки, Оксана Бризгун-Соколик 
за свою багатогранну працю була 
удостоєна інших численних нагород.

Валентина ШЕМЧУК, 
заслужена працівниця 

культури України,
членкиня Національної спілки 

журналістів України 
та Союзу українок Америки, 

м. Скрентон, Пенсильванія, США. 

Берегині України в діаспорі: 
Оксана Бризгун-Соколик

Оксана Бризгун-Соколик (у центрі) на відкритті VIII Конґресу СФУЖО 
з Джон Ауґустін – міністеркою Канади (зліва) та Іриною Голубєвою – 

головою Національної ради жінок України. Канада, Торонто.

Посли Євросоюзу у Філадельфії 
говорили про підтримку України
У Філадельфії (штат Пенсільванія) перебували 30 диплома-

тів європейських країн, серед яких були 20 послів Європейсько-
го Союзу. Вони порушували різні справи, серед яких для нас най-
важливішим було питання підтримки Україні. Ця імпреза відбу-
лася у філадельфійському Центрі Конституції. Представники Ко-
мітету людських прав штату Пенсильванія (засновниця і голова 
комітету –Уляна Мазуркевич) отримали окреме запрошення. 

Брендан Бойл, конґресмен США, який є співголовою Кон-
ґресового кокусу ЄС і перебуває на високому становищі в Пар-
ламентській асамблеї НАТО, привітав делегацію дипломатів. 
Медлін Дін, представниця Конґресу, зосередилася на спільних 
вартостях демократичних країн світу.

Український Комітет людських прав Пенсильванії уже здав-
на співпрацює з організаціями країн Балтії. Тож естонський ди-
пломат, дякуючи Уляні Мазуркевич, зазначив: «Якби не було 
України, нас уже давно поглинула б Росія!» Дипломати з балтій-
ських країн розповіли, що їхні країни будуть посилювати вимо-
ги до використання своєї рідної мови у своїх країнах. Загальний 
настрій прийняття був товариським і теплим. Значні досягнен-
ня Україні на полі бою зродили новий оптимізм та заяви про по-
дальшу та додаткову підтримку України.

Українська громада зустрілася 
з бійцями полку «Азов»

Українська громада Чикаґо (штат Іллінойс) мала за честь зу-
стрітися в Українському інституті сучасного мистецтва зі захис-
никами України – бійцями полку «Азов» і членами родин «азов-
ців», які перебувають у російському полоні. Серед українських 
воїнів були Владислав Жайворонка, Алла Самойленко та Геор-
гій Купарашвілі, які стали частиною делегації Асоціації родин за-
хисників «Азовсталі» та захисників Маріуполя. Привітати україн-
ських воїнів також прийшли Павел Зизак, генеральний консул 
Польщі в Чикаґо, та Вольфґанґ Мессінер, генеральний консул Ні-
меччини в Чикаґо.

Чолій – у числі кращих юристів 
12-й рік поспіль

Євгена Чолія, президента гро-
мадської організації «Україна-2050», 
його колеги обрали для внесення до 
17-ї редакції довідника «Найкращі 
юристи в Канаді» 2023 року за його 
працю у корпоративних i комерцій-
них судових процесах.

Колишнього голову Світово-
го конгресу українців щороку вно-
сять до списку The Best Lawyers in 
Canada, починаючи з 2012-го. Він 
є почесним консулом України в Монреалі. Best Lawyers — 
одне з найстаріших і найбільш поважних видань у юридичній 
сфері.

У Бухаресті провели захід, 
присвячений Яновському

Комітет Бухарестської філії Союзу українців Румунії орга-
нізував культурний захід, присвячений 120-річчю від дня на-
родження Юрія Яновського, одного з найвизначніших укра-
їнських письменників. Були представлені доповіді, пов’язані 
з життям і творчістю письменника і зачитали уривки з його 
творів. Члени ансамблю «Едельвейс» бухарестської фі-
лії СУР виконали кілька пісень українською та румунською 
мовами.

Юрій Яновський народився 27 серпня 1902 року в селі 
Маєрове в родині заможного землевласника Івана Микола-
йовича Яновського та його дружини Марії Мусіївни з дому 
Здольників. Рід Яновських сягає XVI ст., він одного походжен-
ня зі шляхетним родом Гоголів-Яновських. Юрій був редак-
тором часопису «Українська література» і військовим корес-
пондентом. 1945-го працював кореспондентом на Нюрн-
берзькому процесі. Найвизначнішим твором Яновсько-
го повоєнного часу став роман «Жива вода» (1947), в якому 
письменник втілив ідею невмирущості нації, відроджуваної 
після воєнної катастрофи. Помер Юрій Яновський 25 лютого 
1954 року. 

 За повідомленням Meest-Online

Під час зустрічі. Третя справа – Уляна Мазуркевич, 
нещодавно нагороджена Указом президента України 

орденом Княгині Ольги
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5 листопада виповнюєть-
ся 70 років видатному україн-
ському футболісту та тренеру, 
володарю «Золотого м’яча» 
кращого футболіста Європи 
1975 року Олегу Блохіну.

Народився він у Києві у 
спортивній сім'ї. Мати, Кате-
рина Адаменко, була відомою 
легкоатлеткою, батько працю-
вав у обласній раді спортивно-
го товариства «Трудові резер-
ви». Матері дуже хотілося, щоб 
син теж став легкоатлетом, але 
він з дитинства обрав футбол, 
тому кар’єру футболіста розпо-
чав у юнацькій команді «Дина-
мо» (Київ) 

В основній динамівській ко-
манді Олег дебютував у 1969 
році. З'явився Олег і в юнацькій 
збірній СРСР, потім у молодіж-
ній, олімпійській. У 1972 році, 
на Олімпіаді в Мюнхені (ФРН), 
олімпійська збірна СРСР роз-
ділила 3 – 4 місця з командою 
НДР. На тому турнірі Олег забив 
шість м'ячів.

Ледь тільки закріпившись 
в основному складі свого клу-
бу, Блохін вже в 1973 році був 
визнаний кращим футболістом 
СРСР. Це повторилося і наступні 
2 роки поспіль. 

Ті роки було часом, коли в 
радянському футболі панувало 
київське «Динамо», яке очолю-
вав тренерський «тандем» Ва-
лерій Лобановський і Олег Ба-
зилевич. Саме тоді Олег Блохін 
швидко став одним із лідерів 
команди.

В 1975 році київське «Дина-
мо» вперше у своїй історії ви-
грало європейський трофей – 
Кубок володарів кубків, кияни 
у фінальному матчі перемогли 
угорський «Ференцварош» – 
3:0 (один з голів був на рахунку 
Блохіна).

Зірковим часом Олега Бло-
хіна стала перемога динамів-
ців у двоматчевій дуелі з во-
лодарем Кубка європейських 
чемпіонів мюнхенською «Ба-
варією» (ФРН) за Суперкубок 
УЄФА 1975 року. У першому, 
виїзному матчі кияни перемо-
гли з рахунком 0:1, Олег за-
бив єдиний м’яч, який назва-
ли фантастичним. У матчі в Ки-
єві Блохін забив у ворота «Ба-
варії» обидва голи. І у тому ж 
таки 1975 році приз паризько-
го тижневика France Football 
«Золотий м'яч» отримав україн-
ський футболіст – киянин Олег 
Блохін, визнаний найкращим 
футболістом Європи.

У наступному 1976 році на 
Олімпійських іграх в Монреа-
лі (Канада), радянська олімпій-
ська збірна практично повніс-

тю складалася з футболістів 
київського «Динамо». Тоді були 
завойовані бронзові медалі – 
у матчі за третє місце олімпій-
ська збірна СРСР обіграла збір-
ну Бразилії – 2:0. Щоправда, 
Олег, не до кінця вилікувавши 
травму, на олімпійському турні-
рі забив лише один м'яч у воро-
та збірної КНДР.

Незважаючи на чудову 
гру Блохіна, лише в тридцяти-
річному віці він вперше взяв 
участь у Чемпіонаті світу, що 
проходив в Іспанії в 1982 році. 
Збірна СРСР не дійшла до пів-
фіналу лише тому, що посту-
пилася збірній Польщі за різ-
ницею забитих і пропущених 
м'ячів. Блохін зіграв на чем-
піонаті всі п'ять матчів і забив 
один гол у ворота збірної Но-
вої Зеландії. 

У 1986 році форвард вдруге 
поспіль бере участь у Чемпіона-
ті світу, який проходив у Мекси-
ці. У двох проведених ним мат-
чах Олег забив один гол у воро-
та збірної Канади. 

А напередодні Чемпіона-
ту разом з київським «Динамо» 
Блохін знову виграв Кубок во-
лодарів кубків, перемігши у фі-
налі мадридський «Атлетіко» (Іс-
панія) – 3:0. Один гол у ворота 
іспанців забив Блохін, а ще три 
м'ячі він провів у півфінальних 
та чвертьфінальних матчах тур-
ніру.

 В 1987 році Олег перехо-
дить у австрійський «Форвертс» 
(Штайр), де виступав протягом 
року. 

28 червня 1989 року в Киє-
ві відбувся прощальний матч на 
честь Блохіна, де збірна СРСР 
зустрічалася зі збірною фут-
больних зірок світу. На концер-
ті у Палаці спорту, що відбувся 
напередодні, Тамара Гвердци-
телі виконала пісня «Віват, ко-
роль!», спеціально написану для 
Блохіна Юрієм Рибчинським 
(слова) і Геннадієм Татарченком 
(музика).

Попрощавшись з київськи-
ми вболівальниками, Блохін по-
їхав на Кіпр, де наступний сезон 
грав за «Аріс» (Лімасол), після 
чого завершив ігрову кар'єру.

Закінчивши кар'єру грав-
ця, Олег Блохін у 1990 році 
став тренером «Олімпіакоса» 
(Греція). Хоча команда під ке-
рівництвом Блохіна і дійшла до 
чвертьфіналу Кубка володарів 
Кубків восени 1992 року, взим-
ку наступного року Олег Воло-
димирович залишив команду, 
через фінансову кризу у клу-
бі. Згодом Олег Блохін тренує 
грецькі команди «ПАОК» , «АЕК», 
«Іонікос».

У вересні 2003 року Блохін 
став головним тренером наці-
ональної збірної України. Під 
його керівництвом збірна впер-
ше в своїй історії успішно про-
йшла відбірковий етап Чемпіо-
нату світу з футболу, що відбув-
ся 2006 року в Німеччині. На 
турнірі збірна України дійшла 
до чвертьфіналу, де поступила-
ся майбутнім чемпіонам – іта-
лійцям. 

У грудні 2007 року Блохін 
подав на звільнення з поста 

тренера збірної, після того, як 
команда не пробилася на Євро-
2008.

В 2011 році був знову при-
значений головним тренера 
національної збірної України. 
Під керівництвом Блохіна збір-
на взяла участь у домашньому 
Євро-2012, але не змогла ви-
йти з групи.

З вересня 2012 по квітень 
2014 року Блохін очолював ки-
ївське «Динамо».

Олег Блохін є автором книг 
спогадів: «Гол, котрий я не за-
бив», «Право на гол», «Екзаме-
нує футбол», «Футбол на все 
життя».

В теперішній складний час 
російсько-української війни 
Олег Володимирович вірить у 
перемогу України. Він пише: 
«Думаю, що ми переможемо у 
цій боротьбі. Життя змінило-
ся дуже серйозно. І не тільки в 
мене, а мабуть, у всіх людей. Я 
сказав, що нікуди не поїду і буду 
тут. І ніколи не покину своє міс-
то. Напевно, росіяни для мене 
є. Але росія як країна – ні. Тому 
що ця агресія для мене непри-
йнятна за жодних умов. Думаю, 
що ми переможемо, інакше не 
може бути.

Те, що ми відродимося, – це 
сто відсотків. А потім відродить-
ся і футбол. Я не уявляю, щоб 
у Києві та нашій країні не було 
футболу. Буде країна, буде фут-
бол, буде життя і все буде га-
разд, я в це вірю». 

Олександр МОЛИБОГА
с. Анисів, Чернігівський район

Від редакції. Олег Блохін 
однозначно є кращим футболіс-
том СРСР за всю історію радян-
ського футболу. Про це говорять 
його унікальні рекорди, так і не 
побиті до самого розпаду Сою-
зу. Він зіграв 582 матч і за «Ди-
намо», в яких забив 266 голів. 
Ще 79 матчів зіграв за два зга-
дані європейські клуби, в яких 
забив 17 голів. За збірну СРСР 
провів 112 матчів і забив 42 
голи: обидва показники теж є 
рекордами Союзу. Тут треба за-
значити, що якраз у розквіт та-
ланту Блохіна збірна СРСР не 
пробилася на два поспіль чем-
піонати світу – 1974 і 1978 ро-
ків. У єврокубках за 15 сезо-
нів, усі – за «Динамо», Блохін зі-
грав 79 матчів, забив 25 голів. 
3-разовий кращий футболіст 
СРСР. 5-разовий кращий бом-
бардир чемпіонату СРСР. Очо-
лює символічний Клуб бомбар-
дирів радянського футболу ім. 
Григорія Федотова – забив 319 
м'ячів, враховувалися голи у 
складі головної та олімпійської 
збірних країни, іграх на кубок 
країни, у чемпіонатах країни та 
єврокубках.

У звязку з агресією росії 
проти, Олег Блохін разом з ін-
шими видатними футболістами 
виступив із заявою на підтрим-
ку України. Цю патріотичну за-
яву підписали, зокрема, всі три 
українські володарі «Золотого 
м̀ яча, а це, крім Блохіна, – Ігор 
Бєланов, Андрій Шевченко, а 
також інші відомі футболісти.

17 жовтня в Парижі відбулася це-
ремонія вручення «Золотого м`яча» 
кращому футболісту Європи, а фак-
тично і світу. Переможцем конкурсу 
став француз Карім Бензема, фор-
вард мадридського «Реалу» і збірної 
Франції. 

Це було вже 66-те нагородження 
призом, який у 1956 році встановив 
паризький журнал «Franc Football» 
(«Франс Футбол»). Як і кілька попере-
дніх років, у голосуванні брали участь 
не лише спортивні журналісти, як у 
перші десятиліття, а й тренери та ка-
пітани національних збірних. 

Новацією було те, що підсум-
ки конкурсу було підбито не за ка-
лендарний рік, а , як було сказано, 
«за сезон». Правда, не зрозуміло, за 
який, адже в першому півріччі завер-
шувався футбольний сезон 2021 – 
2022 років, а зараз в розпалі новий 
сезон. В конкурс не ввійшло два з по-
ловиною останні місяці року, в тому 
числі новий чемпіонат світу, який 
пройде з 20 листопада по 18 грудня 
в Катарі. 

Престижним є не лише виграш 
«Золотого м`яча», а й високі місця 
в цьому конкурсі, зокрема призові 
друге і третє. Та й потрапляння у де-
сятку, навіть у 30-ку претендентів, з 
якої і обирається переможець. 

Ось перша десятка конкурсу на 
«Золотий м`яч» 2022 року, за резуль-
татами голосування. Вказано клуб 
футболіста (або два, якщо він перей-
шов в інший) і його країну. 

1.Карім Бензема («Реал», Фран-
ція); 

2. Садіо Мане («Ліверпуль», «Ба-
варія», Сенегал); 

3. Кевін Де Брейне («Манчестер 
Сіті», Бельгія); 

4. Роберт Левандовські («Бава-
рія», «Барселона», Польща); 

5. Мохамед Салах («Ліверпуль», 
Єгипет); 

6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція); 
7. Тібо Куртуа («Реал», Бельгія); 
8. Вінісіус Жуніор («Реал», Брази-

лія); 
9. Лука Модріч («Реал», Хорватія); 
10. Ерлін Холанд («Манчестер 

Сіті», Норвегія).
Також визначено переможців по 

кількох традиційних номінаціях. 
Кращий молодий гравець: Гаві, 

«Барселона».
Кращий воротар: Тібо Куртуа.
Кращий форвард: Роберт Леван-

довські.
Кращий клуб: «Манчестер Сіті» 

(Англія). Другим визнаний англій-
ський «Ліверпуль», третім – «Реал».

 «Золотий м`яч» у жіночому футбо-
лі другий рік поспіль виграла іспанка 
Алексія Путельс («Барселона»).

Карім Бензема народився 19 
грудня 1987 року в Ліоні. Кілька ро-
ків виступав за клуб «Ліон», який тоді 
домінував у французькому чемпіона-
ті. З ним Карім виграв 4 чемпіонати 
Франції поспіль. У 2009 році Бензе-
ма перейшов у «Реал», який багато 
хто по-праву називає кращим клу-
бом світу, зокрема, рекордсмен за 
перемогами у Лізі чемпіонів Європи: 

14 Кубків чемпіонів. З «Реалом» Бен-
зема 5 разів вигравав Лігу чемпіо-
нів, у тому числі останній турнір, цієї 
весни. Він капітан команди, яскра-
во виражений форвард, За «Ліон» у 
112-ти матчах забив 42 м`ячі. А за 
«Реал» уже зіграв 421 матчі, забив 
223 м`ячі. За збірну Франції зіграв 
94 матчі, забив 36 м`ячів. В сезоні 
2021 – 2022 зіграв за «Реал» 46 мат-
чів, забив аж 44 голи, в чергове ви-
грав з командою Лігу чемпіонів і чем-
піонат Іспанії.

Варто окремо сказати про одно-
го з кращих футболістів світу, капі-
тана збірної Польщі Роберта Леван-
довського. Він провів чимало чудо-
вих сезонів у «Баварії» (Мюнхен), не 
раз ставав кращим бомбардиром ні-
мецького чемпіонату і Європи зага-
лом. Цього року перейшов у «Барсе-
лону», де одразу став одним з лідерів 
команди, знову радує забитими гола-
ми. 

У 2020 році Левандовський був 
найбільш реальним претендентом 
на «Золотий м`яч». Але організатори 
конкурсу не проводили його у тому 
році, пославшись на епідемію ковіду. 
Це викликало чимало критики, адже 
і позаторік майже скрізь, і в Україні 
теж, проводилися національні чем-
піонати, футбольне життя тривало. У 
2021 році Левандовський знову вва-
жався головним претендентом на 
нагороду, але доволі несподівано її 
отримав аргентинець Ліонель Мес-
сі. Звісно, геній футболу, рекордсмен 
конкурсу, котрий мав уже 6 «Золо-
тих м`ячів». Але цей його 7-й приз ви-
глядав доволі дивно, особливо після 
переходу з «Барселони», де він ви-
ріс, став легендою знаменитого клу-
бу, у «Парі Сен-Жермен», де гра ніяк 
не складалася. Нині Мессі, як і його 
вічний конкурент, португалець Крі-
штіану Роналду, що має 5 «Золотих 
м`ячів», не потрапив навіть у перші 
десятки конкурсу. 

Але поки йшли ці перипетії, 
яскраво спалахнув талант Каріма 
Бензема, який нині по-праву виграв 
почесний трофей. 

З історії «Золотого м`яча».
Першим володарем призу у 1956 

році став легендарний англійський 
футболіст Стенлі Метьюз. З 2010 по 
2016 рік журнал «Франс Футбол» при-
суджував приз разом з ФІФА, Міжна-
родною асоціацією футболу. До 1995 
року приз присуджувався лише фут-
болістам – громадянам Європи. Тому 
його не отримали ні король футболу 
бразилець Пеле, ні аргентинський 
геній Марадона, хоч і виступав у Єв-
ропі.

Але від 1995 року приз присуджу-
вали всім футболістам Європи, неза-
лежно від громадянства. З 2007 року 
приз можуть отримати гравці будь-
яких країн світу. Хоч реально все 
одно це гравці європейських клубів, 
адже саме сюди традиційно перехо-
дять таланти з усіх континентів. 

До епохи панування у футболі 
Мессі і Роналду, які 10 років поспіль 
(2008 – 2017) вигравали приз, три 
футболісти здобули його тричі. Це Йо-
ханн Кройф і Марко ван Бастен з Ні-
дерландів, Мішель Платіні з Франції.

Представники таких країн най-
більше здобували «Золотий м`яч»: Ні-
меччина, Нідерланди – по 7, Фран-
ція – 6, Португалія, Італія, Англія, 
Бразилія – по 5. Кращі клуби, грав-
ці яких перемагали: «Реал» – 7 грав-
ців здобули 9 призів; «Барселона», 
«Ювентус», «Мілан» – по 6 футболіс-
тів цих клубів здобули сумарно по 8 
перемог. 

Олег Блохін: 
легенді футболу – 70

«Золотий м̀ яч» - 2022: 
переміг Карім Бензема
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Розсекречені архіви

Структурна 
побудова УПА

Серед архівних матеріалів 
розвідки є низка документів, 
карт і схем, в яких описуєть-
ся і зображується структурна 
побудова УПА. Згідно з цими 
відомостями, організацій-
на структура Української по-
встанської армії була проста, 
але водночас достатньо гнуч-
ка, щоб можна було ефектив-
но розподіляти людські та ма-
теріальні ресурси.

 УПА ділилася на групи, гру-
пи – на воєнні округи, а округи 
– на тактичні відтинки. Осно-
вною тактичною одиницею 
була сотня, яка входила до 
складу куреня. Сотні склада-
лися з чот, а ті – з роїв.

Нижче наводяться витяги 
із архівних документів.

Із розділу «Структура УПА» 
орієнтування НКДБ УРСР від 
23 березня 1944 року «Про 
виникнення і діяльність «Укра-
їнської Повстанської Армії 
(УПА)»:

«На чолі «Української По-
встанської Армії» стоїть Голо-
вне командування УПА і його 
штаб.

Зі здобутих матеріалів ві-
домо, що в складі штабу УПА 
є відділи: оперативний, полі-
тичний, бойової підготовки, 
зв'язку, санітарний і господар-
ський.

Крім того, при Головному 
командуванні УПА є відділ так 
званої «Служби безпеки».

«Українська Повстанська 
Армія» складається з чоти-
рьох груп: Північної (її ще на-
зивають Поліською), Півден-
ної, Східної і Західної, а також, 
відповідно, поділяється на чо-
тири округи: Рівненський, Ко-
вельський, Кременецький і 
Житомирський»…

«Крім поділу на Північну, 
Південну, Західну і Східну гру-
пи, УПА ділиться на такі під-
розділи: курінь, сотня, чота і 
рій.

Курінь або відділ (відпові-
дає батальйону), чисельністю 
в 400–500 осіб. Курінь скла-
дається з 3-х стрілецьких со-
тень, взводу важких кулеме-
тів, взводу протитанкових гар-
мат, взводу штабної розвідки, 
взводу забезпечення, відді-
лення польової жандармерії і 
санітарного відділення.

На чолі куреня стоїть ко-
мандир (курінний, його заступ-
ник і начальник штабу.

Сотня (відповідає роті), 
чисельністю в 100–120 осіб. 
Сотня складається із 3-х стрі-
лецьких взводів, відділення 
постачання і санінструкторів.

Чота (відповідає взводу), 
чисельністю від 20 до 40 осіб. 
Чота складається із 3-х стрі-
лецьких відділень.

Рій (відповідає відділен-
ню), чисельністю від 10 до 13 
осіб.

Відділ так званої «Служби 
безпеки» – СБ є агентурно-
розвідувальним відділом. Цим 
відділом безпосередньо керує 
командувач УПА Клим Савур.

Філії відділу «Служби без-
пеки» є у всіх підрозділах УПА, 
які зазвичай очолюються ко-
мандирами цих самих підроз-
ділів».

«Основне ядро командного 
і рядового складу становлять 
кадри оунівських нелегалів 
з-поміж міської і сільської 
інтелігенції та куркуль-
ської молоді.

80-річчя Української 
Повстанської Армії
Історія виникнення 

Української повстанської 
армії

До 80-річчя Української по-
встанської армії (відзначається 
14 жовтня) і Дня захисника Укра-
їни Служба зовнішньої розвідки 
України на підставі архівних до-
кументів публікує низку матеріа-
лів про історію створення УПА, її 
структуру, озброєння, тактику, ка-
дровий склад і його вишкіл. Окре-
му увагу приділено особливостям 
діяльності розвідувальних підроз-
ділів повстанців під час Другої сві-
тової війни і після її завершення в 
умовах глибокого підпілля.

Символічною датою створен-
ня УПА прийнято вважати 14 жов-
тня 1942 року. Ця дата була закрі-
плена постановою Української Го-
ловної Визвольної Ради, у якій за-
значається: «В м. жовтні 1942 р. на 
Поліссі постали перші збройні від-
діли, що дали початок Українській 
Повстанській Армії. 1) Для зафік-
сування цього історичного момен-
ту визначається день 14-го жов-
тня 1942 року днем постання УПА. 
2) Для вшанування цього момен-
ту день 14-го жовтня, що збігаєть-
ся з історичним козацьким святом 
Покрови, вводиться як святковий 
день УПА».

Документи, що зберігаються в 
Галузевому державному архіві СЗР 
України, конкретизують часові межі 
утворення УПА. Водночас у них, як і 
в матеріалах дослідників україн-
ського національно-визвольного 
руху, згадується про Українську по-
встанську армію отамана Тараса 
Боровця (Бульби), створену в бе-
резні 1942 року на базі військової 
формації «Поліська Січ», яка діяла 
на поліських теренах Рівненської 
та Житомирської областей ще на 
початку Другої світової війни.

Так само є згадування і про фор-
мування Української повстанської 
армії в січні–лютому 1943 року на 
базі боївок і відділів ОУН (б). Відтак 
новопостала УПА в подальшому ді-
яла під егідою ОУН (б), а Тарас Бо-
ровець підпорядковані йому заго-
ни змушений був перейменувати 
на Українську народно-революцій-
ну армію (УНРА).

Постанова про заведення спра-
ви, в якій зібрані різнопланові ма-
теріали про УПА, датована 23 жов-
тнем 1943 року. У ній зазначається: 
«Я, ст. оперуповноважений 1 відділу 
4 Управління НКДБ УРСР ст. лейте-
нант держбезпеки Долуда, розгля-
нувши оперативні матеріали, які на-
дійшли до 4 Управління НКДБ УРСР 
про контрреволюційну повстанську 
діяльність озброєних банд україн-
ських націоналістів, які називають 
себе Українською Повстанською 
Армією – УПА, постановив: «Завес-
ти літерну справу на контрреволю-
ційне формування українських на-
ціоналістів, так зв. УПА, зареєстру-
вавши її в обліковій групі 4 Управ-
ління НКДБ УРСР із забарвленням 
«Укр. нац. к-р» (повстанство)».

Невдовзі за підписом народ-
ного комісара державної безпеки 
УРСР Сергія Савченка всім началь-
никам обласних управлінь НКДБ 

було розіслано орієнтування від 
23 березня 1944 року «Про виник-
нення і діяльність «Української По-
встанської Армії (УПА)». Нині цей 
документ, попри те, що він скла-
дався в надрах НКДБ і може місти-
ти викривлену тенденційну інфор-
мацію про тогочасний український 
визвольний рух, є своєрідним дже-
релом для подальшого досліджен-
ня історії УПА. Нижче наводяться 
витяги з цього документу (зі скоро-
ченнями).

«Не дивлячись на жорсткі ре-
пресії з боку німців, ОУН банде-
рівського спрямування не лише 
не була ліквідована, але й значно 
збільшила свої лави, організував-
ши до початку 1943 року майже 
скрізь в Україні свої підпільні осе-
редки і бойові групи».

«…В умовах зростаючої нена-
висті широких верств населення 
до окупантів, ОУН бандерівського 
спрямування вміло, використовую-
чи цю ненависть, повела за собою 
частково і соціально близькі нам 
елементи.

У подальшому, продовжуючи не-
безуспішно грати на цій ненависті, 
бандерівці розпочали створювати 
своєї озброєні сили і створили так 
звану «Українську Повстанську Ар-
мію», оголосивши її «єдиною суве-
ренною владою на звільнених зем-
лях України», а ОУН у зв'язку з «но-
вими» завданнями, на відміну від 
мельниківської течії, перейменува-
ли в «Організацію українських наці-
оналістів самостійників-державни-
ків» – ОУН(СД), яка ставила своїм за-
вданням боротися за Українську са-
мостійну соборну державу – УССД».

«Докладно історія виникнення і 
діяльності УПА на підставі здобутих 
із різних джерел відомостей і доку-
ментальних матеріалів має такий 
вигляд:

30 червня 1941 року Степан 
Бандера явочним порядком скли-
кав у Львові «Українське національ-
не зібрання», яке проголосило ство-
рення Української держави і опу-
блікувало у зв'язку з цим спеціаль-
ну декларацію.

На чолі українського національ-
ного «уряду» Бандера поставив 
свого заступника в ОУН Ярослава 
Стецька.

Одночасно Бандера почав фор-
мування так званої «Української на-
ціональної армії».

Однак німці запропонували 
Бандері розпустити сформований 
«уряд» і анулювати опубліковану де-
кларацію. Бандера відмовився ви-
конати цю вимогу, після чого німці 
заарештували Бандеру, Стецька та 
інших активних учасників ОУН і цим 
поклали край існуванню «Україн-
ського уряду».

Всій німецькій окупаційній вла-
ді в Україні 19 листопада 1941 року 
була надіслана директива, яка ви-
магала не допускати до органів са-
моврядування й поліції прихильни-
ків бандерівського руху, а 25 листо-
пада 1941 року німці видали наказ 
про їх знищення.

Внаслідок масових репресій, 
що розпочалися з боку німців сто-
совно бандерівців, останні пере-
йшли на нелегальне становище і 
розпочали активну роботу зі ство-
рення підпільних оунівських органі-
зацій і бойових озброєних груп «бо-
ївок».

Протягом 1942 року бандерів-
ці здійснили велику роботу зі ство-
рення широкої мережі підпільних 
озброєних бойових груп на терито-
рії Західної України.

У березні 1943 року на осно-
ві цих бойових груп бандерівським 
Проводом ОУН розпочалося форму-
вання так званої «Української По-
встанської Армії» (УПА), на чолі якої 
спочатку стояв такий собі «Юрко» 
(оунівський псевдонім), а в травні 
1943 року – такий собі Клим Са-
вур у званні «Головнокомандувача 
УПА»…

Із розділу «Програмні 
положення УПА»

«ОУН і УПА на сторінках своїх не-
легальних видань, зокрема й листі-
вок і відозв, поширює «програмні» 
положення й настанови УПА, суть 
яких зводиться до такого.

Політична боротьба українсько-
го народу за Українську державу 
увійшла в нову фазу. Це обумовле-
но зростанням внутрішніх сил укра-
їнського народу і зовнішньою полі-
тичною ситуацією. Проявом орга-
нізаційної боротьби за Українську 
державу є «Українська Повстанська 
Армія (УПА)».

УПА, захищаючи український 
народ від терору окупантів, ство-
рює озброєну силу, яка закріпить 
завоювання української національ-
ної революції і, втілившись в укра-
їнську народну армію, стане на за-
хист УССД проти зовнішніх ворогів.

УПА – це озброєна сила укра-
їнського народу; вести боротьбу в 
лавах УПА – це почесний обов'язок 
кожного громадянина України.

УПА бореться:
За самостійну соборну україн-

ську державу на українській землі.
За новий справедливий лад і 

порядок в Україні без панів, помі-
щиків, капіталістів і більшовицьких 
комісарів.

За новий справедливий між-
народний лад і порядок у світі, що 
ґрунтується на основі поваги прав 
кожного народу і його незалежного 
всебічного розвитку у власних дер-
жавних формах.

Проти німецьких і московських 
імперіалістичних загарбників, які 
прагнуть до поневолення і знищен-
ня українського народу.

Проти імперіалістів як джерела 
воєн і поневолення народів.

Більшовицьких парашутистів 
УПА вважає передовим загоном 
московських імперіалістів і знищує 
їх нарівні з німецькими грабіжниць-
кими бандами.

Сьогодні УПА – це не партизан-
щина. Це зародок майбутньої укра-
їнської збройної сили, це майбут-
ня українська народна армія, яка 
вже нині збагачується всіма вида-
ми зброї, навченими рядовими і ко-
мандними кадрами.

УПА бореться проти імперіаліс-
тів, які поневолюють один народ ін-
шим, і тому веде нещадну боротьбу 
як з гітлерівською Німеччиною, так 
і з більшовицькою Москвою. Ці два 
імперіалісти б'ються між собою за 
те, кому з них політично й економіч-
но владарювати в Україні.

Визнаючи право кожного наро-
ду мати власну національну держа-
ву на своїй території, УПА закликає 
всі поневолені народи Європи й Азії 
до спільної боротьби проти москов-
ських і німецьких імперіалістів».

Із розділу «Практичні завдання 
УПА»

«За агентурними даними, пока-
заннями захоплених учасників УПА 
і документами встановлено, що 
нині УПА ставить перед собою і ак-
тивно втілює в життя такі практичні 
завдання:

Збройна боротьба з партиза-
нами і Червоною армією у випадку 
її просування територією Західної 
України.

Підготовка і залишення в тилу 
Червоної армії на звільненій від 
окупантів території озброєних банд 
для диверсійної, терористичної і по-
встанської діяльності, організація 
нападів і знищення партійних і ра-
дянських органів, колгоспів, напад 
на дрібні підрозділи Червоної армії 
і захоплення її обозів.

Підготовка кадрів оунівців для 
впровадження в лави Червоної 
армії, органи НКВС, НКДБ, міліції і 
радянсько-партійний апарат із за-
вданням терору щодо командного 
складу Червоної армії, партійним і 
радянським активом та працівни-
ками НКВС, НКДБ і міліції.

Підготовка і організація зброй-
ного повстання проти Радянської 
влади, створення таємних баз про-
довольства, фуражу, одягу, взуття, 
зброї і набоїв з цією метою.

Зривання мобілізації населення 
до Червоної армії шляхом націона-
лістичної пропаганди і примусового 
виведення всієї молоді до лісів. Зри-
вання усіх заходів, які проводяться 
нами у звільнених районах».

ГДА СЗР України. – Ф. 1. – Спр. 
7088. – Т. 1. – Арк. 4–12.

Сайт «Аргумент», 06. 09. 2022



№230   3 листопада 2022 року№230   3 листопада 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо1010 Cвіт історії

9

Окрему сторінку в історію розвід-
ки періоду Другої світової війни і в ці-
лому спецслужб світу ХХ століття впи-
сали розвідувальні підрозділи Укра-
їнської повстанської армії, яким до-
водилося діяти в специфічних умовах 
і здобувати необхідну інформацію у 
протистоянні одночасно з гітлерів-
ськими окупантами, регулярними час-
тинами Червоної армії, радянськими 
партизанськими загонами та силови-
ми структурами НКДБ.

Їхній досвід став об’єктом вивчен-
ня багатьма спецслужбами світу.

В інструктивних документах УПА, 
які зберігаються в Галузевому дер-
жавному архіві СЗР України, розвідка 
трактувалася як «вуха й очі організа-
ції», «передумова успіху партизанської 
тактики», «основа маневру, боротьби 
та безпеки власного відділу».

Зокрема, про це йдеться в розділі 
«Розвідка» одного з документів, в яко-
му описується сутність розвідувальної 
роботи, форми й методи, способи здо-
бування інформації, риси, що мають 
бути в особи, яку беруть до розвідчо-
го відділу. У ньому зазначається: «Кож-
ний живий організм, коли він хоче бути 
здібний до життя, мусить мати органи 
пізнавання, в першу чергу слух і зір. 
Подібно і державний організм, щоб 
могти існувати, мусить мати таке: «око 
і вухо», котрі мусять усе бачити, чути і 
знати. Подібно як власник ока і вуха 
не бачить їх, так і розвідка, котра є 
оком і вухом держави, …мусить бути 
невидимою, щоб могла успішно діяти 
там, де потрібне її втручання» 

(ГДА СЗР України. – Ф. 1. Спр. 
7088. – Т. 2. – Арк. 200).

Архівні документи, спогади учас-
ників тих подій, мемуари дають змо-
гу відтворити організаційну побудову 
розвідки УПА. Так, у листопаді 1943 
року Військовий штаб військової ре-
ферентури головного проводу ОУН(б) 
став Головним військовим штабом 
УПА. В його складі запровадили ІІ (роз-
відувальний) відділ.

Загалом розвідка Головного вій-
ськового штабу УПА мала таку струк-
туру:

розвідувальні відділи штабів груп 
УПА;

розвідувальні відділи штабів вій-
ськових загонів УПА;

розвідувальні осередки куренів;
розвідка сотень.
Структурно повстанська розвід-

ка мала прив’язку до лінійної структу-
ри УПА, базувалася на застосуванні 
штатних і нештатних розвідувальних 
підрозділів. Розвідувальний відділ 
штабу групи УПА складався з кіль-
кох підвідділів, загальне керівництво 
здійснював начальник, який мав за-
ступника і секретаря. Встановлюва-
лася організаційна побудова розвід-
увальної мережі від групи УПА і ниж-
че. При штабі групи створювався роз-
відчий відділ (РВ) у складі його шефа, 
заступника шефа, секретаря, керів-
ника зв’язку та агентів (тобто кадро-
вих співробітників розвідки). Аген-
ти та інші кадрові співробітники РВ 
відносилися до так званої «спеціаль-
ної агентури» і призначалися для ви-
конання найбільш серйозних розвід-
увальних завдань, поповнення у разі 
необхідності розвідувальної мережі, 
керівництва розвідувально-дивер-
сійними групами тощо.

Відділ мав такі основні функції: ор-
ганізація розвідувальної мережі, ке-
рівництво розвідкою нижчих підроз-
ділів УПА, допит полонених, підготовка 
і направлення на виконання завдань 
розвідувально-диверсійних груп, під-
готовка розвідувальних звітів.

Схема агентурної розвідки Вій-
ськової округи включала такі елемен-
ти: начальник відділу розвідки, повіто-
ві інформатори (кожен із них мав се-
кретаря та 5 зв’язкових), районні ін-
форматори (кожен мав 3 зв’язкових та 
спирався на мережу розвідників у на-
селених пунктах, «станицях»), станичні 
інформатори.

Надрайонні, районні та сільські 
ватажки підпілля мали розподіли-
ти зони відповідальності за розвід-
ку так, щоб не залишалося не охопле-
них нею територій. Інформатори поміж 
населення вели збір відомостей про 
дислокацію противника у містах і се-
лах, на залізницях та інших важливих 
об’єктах, про переміщення та інші при-
готування.

У наказі стосовно цього, про який 
згадується в архівних документах 
СЗР України, зазначається: «Не пови-
нно бути жодного місця, де б не діяла 
наша розвідка»… Розвідувально-ін-
формаційний відділ при допомозі сво-
їх розвідчиків-інформаторів стежить 
за кожним рухом і подією на терито-
рії. Інформацію з місць розвідуваль-
но-інформаційний відділ референтури 
надсилає раз на тиждень, а з важли-
вих справ безпосередньо після одер-
жання такої інформації. Інформацію 
подавати коротко, але зрозуміло, від-
повідаючи в кожному повідомленні на 
п'ять основних питань: Коли? Де? Хто? 
Що? Як?» 

(ГДА СЗР України. – Ф. 1. Спр. 
7088. – Т. 2. – Арк. 190).

У цьому наказі наводиться і пере-
лік питань, які мав висвітлювати роз-
відувально-інформаційний відділ. Се-
ред них такі:

Про ворожу силу на території і її 
озброєння.

Про проведення акцій цією силою 
проти українського населення.

Про тактику цих сил у придушенні 
українського повстанського руху.

Про моральний і бойовий стан цих 
сил.

Про постійне знаходження цих 
сил.

Про заміну документів і проїзних 
перепусток.

Про рух на залізниці і шосе.
Про способи ведення пропаганди 

німецьким урядом серед населення.
Про ворожу розвідку на території, 

яка служить як ворожим підпільним 
організаціям, так і німецькій поліції.

Про сексотів і ворожих прислуж-
ників (надавати докладні списки сек-
сотів).

Про арешти і розстріли українців 
німецькою поліцією.

Про настрої населення.
Про вплив УПА серед населення.
Про недоліки нашої роботи.
Про причини цих недоліків.
Про нестійких осіб, які потрапили 

до лав УПА»

(ГДА СЗР України. – Ф. 1. Спр. 
7088. – Т. 2. – Арк. 190–191).

Важливого значення надавали 
добору і підготовці кадрів для підроз-
ділів розвідки. Як зазнається в доку-
ментах, «крім знання, повинен роз-
відчик посідати деякі додатні прикме-
ти характеру, де є: спостережливість, 
відвага, обов'язковість, холоднокров-
ність, комбінаційний хист, витрива-
лість… Знати правила доброї поведін-
ки, але мати також свій спосіб натури і 
поведінки при людях різних професій і 
верств суспільства.

Відповідно перевдягнений, умі-
ти втиснутися поміж інтелігентів, се-
лян, батярів, купців, візників, шев-
ців, злодіїв, в залежності від того, що 
і від кого треба дізнатися. Розвідчик, 
крім того, повинен відповідно вести 
розмову і пристосовуватися до вимо-
ви розмовця і в першу чергу поруши-
ти цікаві теми для нього… Розвідчик 
повинен виробити здатність для ско-
рого запам'ятовування підозрілої чи 
слідженої особи. Це вдається по догій 
розвідчій праці і практиці» 

(ГДА СЗР України. – Ф. 1. Спр. 
7088. – Т. 2. – Арк. 200).

Були створені курси і школи роз-
відників, де в залежності від контин-
генту викладали різні дисципліни. За 
навчальною програмою «піших розвід-
ників сотень» 10 годин відводилося на 
пояснення загальних понять організа-
ції розвідки, 10 – на організацію аген-
турної розвідки серед населення, 30 – 
на студіювання дій рою (відділення) та 
чоти у розвідці.

На вишколі майбутніх старшин 
для опанування мистецтвом спеці-
альних заходів відводилося 14 годин. 
Із них 4 – на закордонну розвідку, 4 
– на контррозвідку, стільки ж – на на-
вчання методам пильності і конспіра-
ції, шифрувальну справу тощо, по го-
дині – на військово-польову жандар-
мерію й судову справу. Крім цього, ви-
вчали досвід діяльності радянських, 
польських, німецьких спецслужб і ме-
тоди протидії.

У навчальній роботі використову-
вали окремі нормативні документи, 
які розробляли ще керівники спец-
служб періоду національно-визволь-
ної боротьби 1917–1921 років та 
військової спецслужби Державного 
центру УНР у екзилі. Водночас з ура-
хуванням нових реалій і накопичено-
го досвіду розвідувальної діяльнос-
ті створювали власні інструктивні 
документи, в яких концентрувалося 
уявлення про функції та організацію 
розвідувальних структур в УПА. Од-
ним із таких ґрунтовних документів 
стала «Інструкція розвідчої і контр-
розвідчої служби». У вступі до ін-
струкції зазначалося, що УПА, незва-
жаючи на перевагу супротивника, не 
відмовляється від наступальної так-
тики, відтак перемога у боротьбі обу-

мовлюється не лише збройною си-
лою, але й значною мірою таємним 
видом війни.

Особовий склад розвідчої служ-
би, згідно з інструкцією, поділявся 
на керівників у ранзі офіцерів УПА, 
агентів (штатних співробітників, вій-
ськовослужбовців УПА) та «співпра-
цівників». Перші дві категорії мали 
працювати під відповідним опера-
тивним прикриттям. Кандидатами 
до «співпрацівників» (негласні поміч-
ники співробітників спецслужби або 
їх оперативні джерела) могли бути 
особи рядового і командного складу 
УПА, працівники її тилових структур, 
цивільні громадяни, що мешкали ле-
гально і відповідали поставленим ви-
могам.

Основними напрямами розвіду-
вальної діяльності були такі: вивчен-
ня Червоної армії, органів та військ 
НКВС/НКДБ, винищувальних баталь-
йонів та інших правоохоронних орга-
нів супротивника, збройної сили «по-
неволених народів, які поруч україн-
ського народу ведуть боротьбу проти 
сталінських загарбників», але лише 
для накопичення інформації.

За засобами розвідка поділялася 
інструкцією на особисту (здійснювала-
ся військовослужбовцями та військо-
вими підрозділами при зіткненні з 
противником) і агентурну (здійснюва-
лася силами розвідчої служби для ви-
вчення збройної сили супротивника в 
Україні, інших зайнятих ним територій, 
його глибокого тилу).

Відділи розвідки та контррозвідки 
штабів загонів УПА іменувалися «аген-
турними станицями». Значну увагу ін-
струкція приділяла організації зв’язку, 
вважаючи його одним із найважливі-
ших елементів у розвідчій роботі. Роз-
відувальна інформація мала відзнача-
тися своєчасністю, достовірністю, кон-
спіративністю, а передача здобутих 
матеріалів здійснюватися виключно 
надійними каналами зв’язку, із засто-
суванням шифрів і кодів.

Серед архівних документів збері-
гається код, вилучений опергрупою 
4 Управління НКДБ СРСР на терито-
рії Рівненської області, в якому налі-
чується 203 кодових слова. Серед них 
такі відповідники: «ОУН – Маруся, УПА 
– любов, провідник – сивий, повста-
нець – наречений, зв'язковий – грек, 
зброя – вексель, гармата – баба, лі-
так – свисток, Україна – сестра, мо-
сква – тітка, нарада – побачення, 
з'їзд – вечеря, рій – понеділок, чота – 
вівторок, сотня – середа, курінь – чет-
вер, полк – п'ятниця, бригада – субо-
та, дивізія – неділя, армія – тиждень, 
шпигун – артист, агент – актор, прово-
катор – музикант» 

(ГДА СЗР України. – Ф. 1. Спр. 
7088. – Т. 2. – Арк. 399–404).

Інструкцією охоплювалися прак-
тично всі складові оперативної робо-
ти, включно з діловодством. Зокрема, 
навіть встановлювалася схема аген-
турного повідомлення («агентурно-
го оголошення»). У ньому вимагалося 
зазначати оперативного працівника, 
який його прийняв, оперативне дже-
рело, висновки за інформацією, план 
подальших агентурно-оперативних 
заходів. Визначався спосіб ведення 
агентурної справи, яка містила певну 
тематичну інформацію.

Турбота про кадри і дотриман-
ня системності в роботі створювали 
необхідні умови для повноцінного й 
ефективного ведення розвідувальної 
діяльності на всіх рівнях – від розвід-
чого відділу штабу групи УПА до аген-
турних станиць і стало одним із осно-
вних чинників тривалості бойової ді-
яльності українських повстанців.

Сайт «Аргумент», 27.09.2022

Структурна 
побудова УПА

Комплектуван-
ням УПА, як команд-

ним, так і рядовим скла-
дом, займаються референтури 

у військових справах крайових, 
обласних, окружних, надрайон-
них і районних екзекутив ОУН. 
Командний склад із команди-
рів сотень і вище призначається 
крайовими екзекутивами ОУН 
із активних оунівців…»

«При Головному команду-
ванні УПА є старшинські школи 
з підготовки командних кадрів. 
Термін навчання в них для стар-
шин і підстаршин – 2 місяці.

Зокрема, встановлено, що 
в лісах Столінського і Степан-
ського районів (поблизу Косто-
поля Рівненської області) знахо-
дилась старшинська школа, яку 
очолював колишній полковник 
царської армії Гончаренко, та 
інженерно-саперна школа під 
керівництвом такого собі «Гор-
ностая» (оунівський псевдонім).

Крім цього за відомостями, 
що потребують перевірки, під-
готовка командних кадрів для 
УПА здійснюється українськи-
ми націоналістами при допомо-
зі англійців у Канаді, де органі-
зовані льотні та інші школи…».

(Галузевий державний ар-
хів СЗР України. – Ф. 1. – Спр. 
7088. – Т. 1. – Арк. 13–16).

Із рукописної структури 
УПА, складеної членом УПА 
Прокопом Ярошинським

І. Курінь піхоти.
До складу входить:
Курінний (командир куреня).
Його штаб з відділом зв'язку 

і тилової служби.
Три стрілецькі сотні.
1 сотня важких скорострілів.
ІІ. Полк піхоти.
До складу полку входить:
Командир полку.
Штаб з чотою мотоцикліс-

тів, чотою зв'язку та чотою кін-
них розвідників (1+4+27).

Три курені піхоти.
Сотня наколесників.
Сотня піхотної гармати.
Сотня протипанцерних гармат.
Легка піхотна автоколона і 

тилові служби.
ІІІ. Рій – найменша бойова 

одиниця.
Ройовий, заступник (ланко-

вий).
Кулемента ланка (4 куле-

метчика, 1 кулемет).
Стрілецька ланка (4–12 

стрільців).
ІV. Стрілецька чота.
Стрілецька чота складаєть-

ся з:
Чотового.
Почоту чотового (3 послан-

ці, 1 сурмач).
Три стрілецьких рої.
Ланка легких гранатометів.
1 бойового воза.
V. Стрілецька сотня.
Стрілецька сотня склада-

ється з:
Сотенного (сотника).
Сотенного почоту (1 підстар-

шина, 3 посланці).
1 сурмач, 1 наколесник, 

1 конюх.
3 стрілецьких чот.
1 рою АСКР (2 важкі куле-

мети).
Бойової валки (бунчужний, 

польова кухня, підстаршина, са-
нітар, 1 наколесник, 4 носії ра-
нених, 1 підстаршина для при-
ладдя, 1 помічник зброяра, 3 
бойові вози чот).

Клуночної (багажної) валки 
(1 вантажне авто, 1 рахунковий, 
1 кравець, 1 швець).

(ГДА СЗР України. – Ф. 1. – 
Спр. 7088. – Т. 2. – Арк. 

99–101).
Сайт «Аргумент»,09. 09. 2022

80-річчя Української 
Повстанської Армії

Розвідча служба (1943 – 1945 рр.)
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4 листопада 
1879 – Джеймс Рітті (Дейтон, штат Огайо, США) винайшов ка-

совий апарат.
5 листопада 
1938 – народився Джо Дассен, французький співак. 
6 листопада 
1811 – народився Маркіян Шашкевич, український письмен-

ник, голова «Руської трійці». 
1893 – помер композитор Петро Чайковський.
1928 – полковник Джейкоб Шик запатентував електричну 

бритву. 
7 листопада
1857 – народився Дмитро Багалій, український історик і гро-

мадський діяч, ректор Харківського університету у 1906 – 1910 
рр., міський голова Харкова у 1914 – 1917 рр..

1917 – Жовтнева революція в Росії. 
1944 – Франклін Рузвельт уперше в історії США обраний пре-

зидентом на четвертий термін.
8 листопада 
1895 – німець Вільгельм Рентген відкрив ікс-промені, згодом 

названі його ім’ям. 
Народилися: 1877 – Дмитро Вітовський, український політик і 

військовий, полковник легіону Українських січових стрільців, пол-
ковник УГА, державний секретар військових справ ЗУНР; 1935 – 
Ален Делон, французький актор кіно й театру.

9 листопада 
1794 – помер Григорій Сковорода, просвітитель,філософ, 

поет, педагог.
1882 – у Єлисаветграді (нині Кропивницький) п’єсою «Натал-

ка Полтавка» дебютував український театр Марка Кропивниць-
кого.

1911 – успішне випробування першого у світі ранцевого па-
рашута РК-1 конструкції Гліба Котельникова.

1976 – у Києві створена Українська громадська група спри-
яння виконанню Гельсінських угод.

Народилися: 1872 – Богдан Лепкий, український письмен-
ник; 1936 – Михайло Таль, радянський шахіст, восьмий чемпіон 
світу.

10 лиcтопада
1723 – за наказом російського царя Петра І заарештований 

Павло Полуботок, наказний гетьман Лівобережної України. Він 
був ув’язнений у Петропавлівській фортеці, де й помер.

1764 – імператриця Росії Катерина ІІ скасувала гетьманство, 
передавши всю повноту влади в Україні Малоросійській колегії, 
повністю залежній від царського уряду.

1933 – росіянин Іван Бунін, політемігрант, став лауреатом 
Нобелівської премії з літератури.

Помер: 1838 – Іван Котляревський, український письменник, 
основоположник сучасної української літератури.

11 листопада 
1918 – завершилася Перша світова війна. Німецька делега-

ція в Комп’єнському лісі (Франція) підписала умови капітуляції. 
1918 – у Польщі регентська рада передала всю військову 

владу Юзефу Пілсудському, призначивши його тимчасовим на-
чальником держави. Країна, що доти була поділена між Росією, 
Німеччиною і Австрією, повернула собі незалежність. Державне 
свято Польщі – День Незалежності.

12 листопада 
1929 – народився Зеновій Красівський, український поет, лі-

тератор, дисидент, політв’язень, який провів у тюрмах і таборах 
загалом 21 рік.

1941 – помер Кость Левицький, український громадський 
і політичний діяч, публіцист, адвокат. Голова уряду (Державного 
секретаріату) Західноукраїнської народної республіки у 1918 – 
1919 рр.

13 листопада 
1708 – російські війська Олександра Меншикова за наказом 

царя Петра І захопили і знищили місто Батурин – українську сто-
лицю, резиденцію гетьмана Івана Мазепи. Були вбиті всі мешкан-
ці – близько 14 тисяч осіб разом із козацьким гарнізоном, місто 
було спалене й пограбоване.

1851 – почала діяти телеграфна служба між Лондоном і Па-
рижем.

1889 – народився Остап Вишня (Павло Губенко), український 
письменник.

14 листопада
1994 – відкрився рух між Парижем і Лондоном через тунель 

під протокою Ла-Манш.
Народилися: 1889 – Джавахарлал Неру, перший прем’єр-

міністр незалежної Індії; 1912 – Андрій Малишко, український 
поет.

15 листопада
1945 – в Аугсбурзі (Німеччина) засновано Українську вільну 

академію наук. Першим президентом УВАН обрано Дмитра Доро-
шенка.

1916 – помер Генрік Сенкевич, польський письменник, лау-
реат Нобелівської премії 1905 р.

16 листопада
1906 – в Англії запатентована перша кінокамера.
1924 – у Харкові почала роботу перша в Україні радіостанція.
17 листопада
1869 – у Єгипті офіційно відкрився Суецький канал.
1989 – у Празі виступами на захист демократії розпочалася, 

що завершилася ліквідацією комуністичного режиму. 

У 1944 – 1952 роках з території 
західних областей України депортова-
но у віддалені регіони СРСР, до Сибіру 
65906 сімей, загальною чисельністю 
203662 особи. У 1953 році радянська 
влада, ймовірно, планувала виселити 
ще більше 88 тисяч сімей, загальною 
чисельністю 330 тисяч осіб

Виселення сімей повстанців трива-
ли від 1944 і до самого кінця 1952 року 
практично безперервно. На початку 
1953 року керівництво СРСР зовсім не 
планувало припиняти практику депорта-
цій, яку вочевидь вважало одним із най-
більш дієвих способів впливу на насе-
лення. Більше того, окремі дані свідчать, 
що готувалися ще масштабніші злочини.

В Чернівецькій області в архіві УСБУ 
зберігається об'ємна справа на 449 ар-
кушах розпочата 5 травня 1952 року та 
завершена 25 травня 1952 року. У ній 
містяться підготовлені в районах об-
ласті детальні списки сімей повстанців. 
Водночас у справі не зазначається, для 
чого саме складалися зазначені списки 
членів сімей повстанців. Жодної згадки 
про складання таких списків не було і в 
іншій переписці Чернівецького обласно-
го управління МГБ.

Тривалий час справа так і 
залишалася загадковою.

Вже працюючи в Галузево-
му державному архіві СБУ від-
найшов документи, які проли-
вають світло на підстави для 
збирання обласними управ-
ліннями таких списків.

І попри відсутність, як це 
часто буває із документами 
радянських спецслужб, пря-
мих тверджень, висновок на-
разі один – керівництво МГБ 
готувало ще одне найбільш ма-
сове виселення сімей усіх по-
встанців – імовірно, «у зв'язку 
з ліквідацією повстанського 
опору», чи з метою «остаточно-
го вирішення повстанського 
(українського) питання».

Отже, 4 травня 1952 року 
на адресу начальників УМГБ 
Західних областей України на-
правлено директиву №75 від 3 травня 
1952 року Міністра Держбезпеки УРСР 
із вимогою скласти по районам списки 
сімей, прямі родичі яких (батько, мати, 
син, дочка, брат, сестра, чоловік, жінка) 
засуджені за націоналістичну діяльність, 
загинули як учасники підпілля ОУН, пе-
ребувають на нелегальному положенні 
як учасники підпілля, а також які знахо-
дяться за кордоном.

Списки вимагалося скласти окремо 
на кожну сім'ю, із зазначенням усіх чле-
нів сім'ї, та надати до 25 травня цифрові 
відомості про кількість сімей різних ка-
тегорій.

Така директива надійшла і до Черні-
вецького управління, була надіслана в 
райвідділи МГБ, і за результатами їх зві-
тів встановлено, що на території Черні-
вецької області проживають 1818 «сі-
мей учасників ОУН та зрадників бать-

ківщини» (для порівняння, під час най-
більшої повоєнної операції «Запад» з 
Чернівецької області виселено 616 сі-
мей повстанців, у тричі менше, аніж ви-
явлена нова чисельність).

Певним поясненням до наявності та-
кої значної кількості сімей повстанців, які 
уникли виселення, є той факт, що у 1948 
році були змінені методи виселення сімей 
повстанців – замість звичайної практи-
ки одномоментного виселення усіх заре-
єстрованих сімей повстанців з різних сіл 
області, запроваджено нову практику – 
виселення «у відповідь на конкретні про-
яви активності повстанців».

Внаслідок цього в областях вини-
кла значна кількість сімей повстанців, 
яким вдалося уникнути виселення, че-
рез певне зменшення з часом кількості 
повстанських акцій.

З якою власне метою МГБ збира-
ло дані щодо сімей повстанців, засвід-
чує документ, підготовлений наприкін-
ці 1952 чи на початку 1953 року – «До-
відка про боротьбу органів МГБ УРСР з 
українським буржуазно-націоналістич-
ним підпіллям» (ГДА СБУ. Ф.2. Спр.1858. 
Арк. 285-336).

У документі зазначалося, що орга-
нам МГБ УРСР не вдалося остаточно лік-
відувати ОУНівське підпілля. У 1952 році 
мав місце 71 прояв активності повстан-
ців («бандпрояв»). Останнє ж є наслідком 
наявності значної «пособницької бази» 
повстанців в західних областях України, 
основу якої складають сім'ї повстанців.

Тут же було подано і розрахунок 
вказаної «пособницької бази», на осно-
ві підрахунків, зроблених у травні 1952 
року: за обліками УМГБ західних об-
ластей України, ця «пособницька база» 
визначається доволі значною цифрою 
– більше 88 тисяч сімей, загальною чи-
сельністю 330 тисяч осіб.

З них 56.600 сімей – сім'ї, родичі 
яких засуджені за націоналістичну діяль-
ність, 22.200 сімей – сім'ї, родичі яких 
вбиті як учасники повстанських груп, 
7600 – сім'ї, родичі яких є керівника-
ми ОУН та проживають за кордоном та 
1.700 сімей – сім'ї, прямі родичі яких пе-
ребувають на нелегальному положенні.

Підготовлена вставка до проекту 
Довідки про боротьбу органів МГБ УРСР 
з українським підпіллям у 1952 році, із 
зазначенням кількості сімей повстан-
ців за різними категоріями, які продо-
вжують проживати в Західній Україні та 
є основою пособницької бази для під-
пілля

Саме сім'ї повстанців, на думку МГБ, 
залишалися джерелом поповнення дію-
чого оунівського підпілля, надавали по-
встанцям матеріальну допомогу, пере-
ховували їх в своїх будинках, були дже-
релом розвідувальної інформації.

На нашу думку, метою запиту щодо 
підрахунку і формування детальних 
списків членів сімей повстанців, які 
проживають в областях Західної Украї-
ни станом на травень 1952 року не мо-
гло бути отримання кількості ймовірної 
пособницької бази повстанського руху 

– для того таких детальних списків сі-
мей повстанців не робили б. Крім того, 
списки сімей, складені у такий спосіб, у 
практиці радянських спецслужб більше 
ні для чого, окрім як для виселення, не 
складались.

Отже, наявні матеріали дають мож-
ливість стверджувати: радянська влада 
планувала у 1953 році виселити з Захід-
ної України 88 тисяч сімей, або ж 330 ти-
сяч осіб.

Важливе значення для розуміння 
логіки радянської влади у виселенні на-
селення з Західної України мала попере-
дня операція «Тройка» (проведена в ніч з 
7 на 8 квітня 1951 року), коли були висе-
лені т. зв. «куркулі».

Переписка з підготовки вказа-
ного виселення засвідчила неабияку 
«злопам'ятність» радянської влади: об-
ласті звітували, скільки в них було за-
реєстровано «куркулів», скільки з них 
вже були виселені чи засуджені за 
співпрацю з ОУН, та скільки ще влас-
не залишалося не виселеними і з яких 
причин.

І пропонувалося усіх до цих пір не ви-
сланих чи не ув'язнених підготувати до 
виселення. Щоб не залишилось жодного 
«соціально ворожого елемента».

Важливо, що під час підготовки ви-
селення «куркулів» не наводилися під-
стави, чому саме особа вважалася «кур-
кулем», а саме скільки мала у володінні, 
землі, худоби, чи використовувала на-
йману працю, і все це станом на 1940-
й рік! Або ж за 11 років до власне їх ви-
селення!

Якщо людина потрапляла до списків 
котроїсь із категорій ворогів радянської 
влади, її доля була вирішена і залишала-
ся лише питанням часу. Звісно, це сто-
сувалося також і повстанців – скільки 
б не минуло часу, влада продовжувала 
вважати його небезпечним елементом і 
прагнула позбутися.

Важливим моментом є і обґрунту-
вання виселення куркулів, відповідно 
до рішення наприклад Виконкому Чер-
нівецької обласної ради і Бюро Черні-
вецького обкому КП/б/У: «У зв'язку з за-
вершенням суцільної колективізації се-

лянських господарств, про-
сити Раду Міністрів УРСР і 
ЦК КП/б/У розглянути і за-
твердити поданий список 
куркульських господарств, 
а також вислати їх за межі 
Чернівецької області».

Тобто, навіть після «пе-
ремоги» над «куркулями» та 
завершенням повної колек-
тивізації, їх продовжували 
вважати ворогами. Так само 
і повстанський рух, хоча й 
суттєво зменшив свою ак-
тивність, проте не перестав 
бути загрозою.

Повну аналогію спосте-
рігаємо і з повстанським ру-
хом, що стверджує на дум-
ці про підготовку владою 
«остаточного» виселення сі-
мей повстанців.

Наразі зазначене пи-
тання залишається дискусійним та по-
требує подальших досліджень. Зокрема, 
цікаво дослідити матеріали інших регі-
ональних управлінь МГБ, де можливо 
збереглися більше матеріалів щодо під-
готовку списків сімей повстанців в трав-
ні 1952 року, можливо наявну перепис-
ку з цього питання із Центром та щодо 
подальших намірів керівництва МГБ 
щодо виселення населення.

Вочевидь, лише смерть Сталіна зу-
пинила пекельну радянську тоталітарну 
машину.

Василь МУСТЕЦА, 
дослідник діяльності опору ОУН-УПА 

на території Буковини

«Українська правда» – 
«Історична правда», 21.10.2022.

Pravda.com.ua

Списки на депортацію

Уривок із довідки про боротьбу органів МГБ УРСР з українським 
підпіллям у 1952 році, із зазначенням кількості сімей повстанців, 

які складають основу пособницької бази для підпілля
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Серед тих, чиї імена поверну-
ті з небуття після здобуття Украї-
ною незалежності, – Петро Андрі-
йович Ганжа, учасник Першої сві-
тової війни та визвольних змагань 
в Україні в 1917 – 1921 рр., один 
з керівників управи «Громади по-
лонених старшин-українців табору 
Йозефштадт», що стала основою 
Сірожупанної дивізії.

Народився Петро Ганжа 12 
грудня 1881 р. в родині діловода 
розпорядчого комітету Чернігів-
ської казенної палати надвірного 
радника Ганжи Андрія Юхимовича 
(1852 – 18. 09. 1916) та його дру-
жини Софії Федорівни. Крім Петра, 
у подружжя було ще восьмеро ді-
тей. Молодший брат Роман (народ. 
1 жовтня 1885 р.) також був учас-
ником визвольних змагань періо-
ду Центральної Ради, помічником 
губернського комісара Чернігів-
щини.

Петро Ганжа закінчив 6 кла-
сів Чернігівської чоловічої гімна-
зії і 21 березня 1899 р. вступив 
на військову службу однорічником 
2-го розряду до 167-го піхотного 
Острозького полку, який кварти-
рувався у Чернігові. Через рік він 
вступив до Чугуївського піхотного 
юнкерського училища, яке закін-
чив 10 червня 1902 р. підпрапор-
щиком і був направлений до 167-
го піхотного Острозького полку.

22 квітня 1905 р. був відря-
джений до Харбіна на поповнення 
Манчжурської армії, брав участь 
у бойових діях, а 15 лютого 1906 
р. був повернений до Острозько-
го полку.

У 1910 р. внаслідок чергових 
ротацій у Київському військовому 
окрузі було вирішено перевести 
167-й піхотний Острозький полк із 
Чернігова до Черкас. 

Але на той час Петро Андрійо-
вич вже мав власну родину: 16 ве-
ресня 1907 р. у с. Сядричі Чернігів-
ського повіту поручик взяв шлюб з 
дочкою помічника ревізора Чер-
нігівської контрольної палати Ми-
таревською Єлизаветою Василів-
ною. А 11 березня 1908 р. в них 
народився син Роман, який став 
єдиною дитиною подружжя. І тому, 
бажаючи залишитися у рідному 
місті разом з родиною, Петро Ан-
дрійович 24 жовтня 1910 р. пере-
вівся до 176-го піхотного Перево-
лочанського полку, який був пере-
ведений до Чернігова замість 167-
го піхотного Острозького.

Саме у складі Переволочан-
ського полку Петро Ганжа у 1914 
р. вирушив на Першу світову війну. 
За бій 26 серпня 1914 р. був на-
городжений Георгіївською збро-
єю. Ось як про це було написано 
в наказі: «…в бою 26 серпня 1914 
року біля Рави-Руської, перебува-
ючи з ротою в передовій лінії, під 
сильним артилерійським і рушнич-
ним вогнем, незважаючи на важ-
кі умови місцевості, особистим 
прикладом надихаючи роту, вибив 
багнетним ударом супротивника з 
ряду окопів, змусивши його тікати, 
після чого зайняв західну околицю 
села Пуні, чим і дав можливість за-
йняти і укріпитись на позиції іншим 
ротам». Як бачимо, він був не лише 
мужньою людиною, але й офіце-
ром, який користався повагою се-
ред рядових солдат і власним при-
кладом піднімав підлеглих у бій.

У бою 26 квітня 1915 р. Петро 

Ганжа був контужений і потрапив 
до австро-угорського полону. У та-
борі для військовополонених офі-
церів у Йозефштадті він став од-
ним з членів організованого там 
українського гуртка, а згодом і 
його керівником. 

На початку 1916 р. в Йозефш-
тадті склався невеликий гурток 
українців, членами його були пол-
ковник Іван Перлик, капітан Петро 
Ганжа, прапорщики Микола Бук-
шованитй, Сич, Вакуленко та Ма-
левич. Гурток існував таємно та 
всіма можливими засобами ста-
рався освідомлювати інших. 

У 1916 р. в деяких загально-
російських таборах полонених Ав-
стро-Угорщини почали заклада-
тись таємні українські гуртки під 
виглядом «малоросійских труп» 
або «малоросійских хорів». В офі-
церському таборі в Гарті біля Амш-
тетену була збудована велика сце-
на, на якій почалися виступи хору, 
оркестру та театрального україн-
ського гуртка. На чолі театраль-
ного гуртка стояв прапорщик Ста-
ніславський, адвокат з Харкова. 
Під час театральних репетицій він 
проводив лекції з українознав-
ства. Пізніше цей гурток майже у 
повному складі переїхав до укра-
їнського табору в Йозефштадті.

Після лютневої революції 1917 
року, коли українці відкрито по-
чали говорити про самостійність 
України, набула загостреної фор-
ми боротьба між невеликим укра-
їнським і численним московським 
табором.

Щоб українізаційна робота в 
полоні давала реальніші наслід-
ки, було поставлене питання щодо 
українізації одного із загально-
старшинських таборів. У квітні 
1917 р. український гурток табо-
ру Терезієнштадт за допомогою 
Союзу Визволення України почав 
домагатися від Австрійського вій-
скового міністерства, щоб їм було 
дозволено або перенестися до ко-
зацького табору Фрайштаду, або 
українізувати один із старшин-
ських таборів. У військовому мі-
ністерстві вирішили зробити укра-
їнським табір Йозефштадт і пере-
вести туди старшин-українців з ін-
ших таборів, а старшин-москалів, 
або тих, що не бажали мати нічо-
го спільного з українцями, вивез-
ли звідтіля. 

Тільки в червні 1917 р. при-
була до Йозефштадту перша гру-
па українців із Терезієнштадту. Як 
тільки вони прибули, був відкри-
то заснований український гурток 
старшин Йозефштадтського табо-
ру. Він Надрукував у «Віснику Со-
юзу Визволення України» заклик 
до всіх старшин-українців, що пе-
ребували в різних таборах, щоб 
вони просили перевезти їх до Йо-
зефштадту. 

Багато українців приїхало ма-
лосвідомих, що навіть не знали 
української мови. Багато дове-
лося покласти енерґії та сил не-
величкому культурно-освітньому 
гурткові, що склався з ініціяторів 
українського гуртка, щоб їх осві-
домити. У кінці липня 1917 р. гур-
ток був ліквідований, а натомість 
стала «Ґромада полонених стар-
шин-українців табору Йозефш-
тадт», однм із керівників управи 
якої став Петро Ганжа.

1 липня 1917 р. гурток стар-

шин зібрав і вислав свою «вдовину 
лепту» – 120 крон на Український 
Національний Фонд, які разом з 
вітанням було передано Україн-
ській Центральній Раді через «то-
вариша, що від'їхав в Україну» :

«Українському Народові й 
Українській Центральній Раді.

Рідна Українська Земле! Рід-
ний Український Народе! Сини Твої 
на чужині в тяжкій неволі пиль-
но стежать за Твоєю долею, бо-
лять Твоїми болями й радіють Тво-
їми радощами. Одірвані від Рідно-
го Краю, вони відчувають непере-
можну тугу з приводу того, що не 
можуть разом із Тобою зараз ста-
ти до творчої праці. Але вони горді 
за своїх борців, які так високо під-
несли прапор Вільної України і вже 
твердо стоять на сторожі наших 
прав. Хвальна Українська Цен-
тральна Радо! Представнице ве-
ликого многострадального Укра-
їнського Народу! З далекої чужини 
засилаємо Тобі наш цирий привіт! 
Стій твердо на сторожі прав на-
шого народу, займай на всіх по-
лях широку займанщину, – підмо-
га йде! Велика армія полонених 
українців незабаром повернеться 
додому, дасть великі кадри робіт-
ників і буде боронити нашу волю! 
Прийми ж і від нас в Український 
Національний Фонд нашу вдовину 
лепту – 120 крон і будь певна, що, 
повернувшись до дому, складемо 
великі матеріальні і духові жертви 
на вівтар нашого Рідного Краю. 

Український Гурток табору Йо-
зефштадт у Чехах. Голова Ради 
Гуртка – капітан П. Ганджа, заступ-
ник голови Дмитро Скарженів-
ський, бібліотекар Яків Сич, скарб-
ник Микола Букшований, писар 
Василь Прохода».

Життя в таборі було імпульсив-
не, диспутам не було кінця, націо-
нальний настрій був високий, кож-
ний старався приготувати себе до 
майбутньої праці на Українських 
землях. Цей настрій досяг апогею, 
коли стало відомо про заклик Цен-
тральної Ради щодо формування 
дивізії. 

Управа табору постановила 
видати заклик до полонених офі-
церів-українців:

«Офіцери-Українці!
«Встане Україна
І розвіє тьму неволі
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
Невольничі діти»
Ці слова нашого національно-

го пророка Тараса Шевченка здій-
снилися. Народ повстав і пірвав 
кайдани, в яких його більше, ніж 
250 літ тримали московські царі. 
Старий невільничий лад знищено. 
Треба будувати новий.

Усі, хто бажає кращого жит-
тя, хто бажає волі й правди, хто не 
хоче залишатися й надалі рабом, 
хто нарешті почуває себе людиною 
в правдивому значенні цього сло-
ва, – повинен взятися до роботи.

Дуже тяжка річ, знищивши ста-
ре, будувати нове. Багато для на-
шого рідного краю треба робітни-
ків – свідомих українців. Більша 
частина нашої інтелігенції змос-
ковщилася, а нарід наш у панській 
неволі зубожів, став темним, за-
битим.

Тільки в цьому році пробудився 
наш нарід зі сну і могутньою хвиле-
юю по всій Українській Землі про-

лунало гасло: «Хай живе Вільна 
Україна».

Це гасло запалило погаслий 
вогонь у грудях вірних синів Укра-
їни, вони зразу приступили до бо-
ротьби та праці.

Маємо вже автономію й сво-
їх міністрів, вони докладають усіх 
сил, щоб втримати здобуті пра-
ва й вільності, добиваються нових 
– і ми бачимо, що їх праця з над-
звичайною швидкістю будує нове 
життя.

Але їм треба помішників, на-
родові треба замість старих цар-
ських чиновників, що деморалі-
зували українську людність, дати 
щось нове, своє, краще, націо-
нальне. Потрібні великі кадри інте-
ліґентних робітників.

Такими робітниками можуть 
бути свідомі Українці, і свідомі не 
тільки назвою, а й духом. Той, хто 
не знає своєї мови, історіі, літера-
тури, звичаїв свого народу, ста-
виться до них байдуже, не має 
права називатися українцем, то 
буде якийсь недошкребок культу-
ри. Такому не місце в сім’ї вольній, 
новій.

Коли вони раніше були панами 
над поневолєним народом та при-
слуговувалися перед «власть іму-
щими», то тепер будуть пасти за-
дніх. Ніяка протекція не дасть їм 
змоги зайняти тепленьку посаду. 
Минулося те, що було, й не повер-
неться.

Всі уряди мають бути виборні. 
Це хай пам’ятають ті, хто дивиться 
на життя з боку практичного, мате-
ріального.

Отже доволі спати! Треба тут у 
полоні підгоговити себе до праці 
серед свого народу, бо, повернув-
шись додому, будемо мати багато 
роботи. Там ніколи буде вічитися, а 
тут ми маємо вільний час і повинні 
його використати.

На наші неодноразові прохан-
ня перевести нас до українського 
табору Міністерство війни поста-
новило нарешті офіцерську стацію 
в Йозефштадті (у Чехах) зробити 
українською. У цій справі прийшов 
нам до помочі Союз Визволення 
України, якого ми, полонені офі-
цериукраїнці, уважаємо за про-
відника в культурно-національ-
ній і просвітній праці серед наших 
земляків.

Наша мета стати свідомими 
громадянами Вільної України. Ми 
хочемо змити з себе геть той намул 
русифікації, яким так щедро обда-
рувала нас московська школа.

Ми вивчаємо українську мову, 
історію, письменство, географію, 
улаштовуємо виклади з різних га-
лузей українознавства, обгово-
рюємо події в Україні та в Росії, а 
також інші теми сучасного жиіття, 
уладжуємо публічні сходини, віча, 
дискусії, літературні вечеріниці, 
вистави, концерти для розваги й 
ознайомлення з нашими націо-
нально політичними й побутовими 
піснями.

У нас вже є українська вели-
ка бібліотека, театральні костю-
ми, сцена, ноти. Зорганізувалися 
культурно-просвітний і театраль-
ний гуртки.

Офіційно життя у нас, як україн-
ського табору, почалося 12 серпня 
цього року. Отже хто почуває себе 
сином України, хто не ворог сво-
го народу, хто хоче стати свідомим 

громадянином, запрошуємо до 
нас. Подавайте рапорти, щоб Вас 
перевели до Йозефштадту.

Ті, що не можуть із яких-небудь 
причин переїхати до нас, хай за-
кладають у себе в таборах україн-
ські гуртки, українські бібліотеки, 
виписують українські часописи й 
ширять національну свідомість по-
між земляками.

Хай кожний пам’ятає слова, 
сказані в часі українського селян-
ського з’їзду: «Нема вже Малоро-
сії... від’їхала Малоросія: є Украї-
на». Ганебна назва «малорос», яку 
надали нам царі, повинна зникну-
ти.

Прокиньтеся, порвіть кайдани, 
які наложила московська урядова 
культура на ваші душі, ваш розум.

Вдихніть в себе трохи вільно-
го повітр’я. Не цурайтесь вільного 
рідного слова, – воно має творчий 
дух! З рабів воно робить вільних 
громадян.

Дізнайтеся нарешті, хто ви, 
яких батьків і чиї сини.

Гуртуйтесь, працюйте!
Просимо тих офіцерів, що 

одержують Вісник С.В.У оголосити 
прилюдно цей заклик перед всіма 
земляками.

Йозефштадт, 27 серпня 1917. 
Офіцери-українці табор Йозефш-
тадт (у Чехах)».

Після відозви Центральної 
Ради про організацію з полоне-
них українських військових час-
тин, у декого в Йозефштадті були 
сумніви – чи можна довіряти ав-
стрійцям. Проте 90 старшин зго-
лосилося в розпорядження ав-
стрійського уряду для організації 
українських частин, решта тим-
часом стрималася. Австрійський 
уряд поки-що потребував тільки 
50. Кому їхати – тягнули жереб. 
Їхали вони, але не знали куди, і що 
власне з ними зроблять. Тільки 
коли приїхали до Володимира-Во-
линського, довідались, де вони є і 
що з ними має бути.

15 лютого 1918 р. у групі з 
30 офіцерів-українців Петро Ган-
жа виїхав з Йозефштадта до Во-
лодимира-Волинського для фор-
мування 1-го козацько-стрілець-
кого куреня, створеного з вій-
ськовополонених-українців і став 
його командиром, а згодом при-
йняв командування 1-м козацько-
стрілецьким полком, створеним 
на основі куреня. Брав активну 
участь у формуванні з полонених 
1-ї стрілецько-козацької Сірожу-
панної дивізії.

Після приходу до влади геть-
мана П. Скоропадського та пере-
їзду дивізії на Чернігівщину для 
охорони східних кордонів у райо-
ні Конотоп-Кролевець від напа-
дів більшовицьких загонів Петр 
Ганжа займав з середини серп-
ня 1918 р. посаду помічника ко-
мандира 1-го Сірожупанно-
го полку Армії Української 
Держави.

Борець за незалежність України 
Петро Ганжа
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Батурин — гетьманська столиця

Повномасштабне втор-
гнення росії принесло в Укра-
їну не лише біль, жах, руйну-
вання та смерть, а й стало по-
штовхом до змін і водночас 
потужним каталізатором для 
розвитку кожного з нас. Істо-
рики Національного заповід-
ника «Гетьманська столиця», 
забезпечивши всі необхідні 
заходи для збереження рухо-
мих і нерухомих пам’яток, по-
чали пошук і реалізацію не 
тільки нових форм своєї науко-
вої роботи, а й більш активно 
зосередилися на міжнародній 
співпраці із закордонними му-
зеями, архівами, школами, уні-
верситетами та бібліотеками.

Родина гетьмана Кирила 
Розумовського відіграла ва-
гому роль у європейській істо-
рії, культурі та науці. Ми впро-
довж тривалого часу вивчає-
мо життєвий шлях її представ-
ників і змогли встановити, що 
діяльність багатьох з них була 
зосереджена в різних куточ-
ках нашої планети. Уже напри-
кінці березня, зосередившись 
на науковому пошуку мате-
ріалів про родину Розумов-
ських у міжнародних інституці-
ях, 1 квітня року нами був від-
правлений перший лист-запит 
у Страсбурзький університет, 
де студіювали гетьман Кири-
ло Розумовський та його сини 
Олексій, Петро та Андрій. 

У процесі роботи над фор-
муванням запитів, ми усвідом-
лювали, що маємо не лише 
віднайти цінні артефакти, але 
і познайомити зарубіжних ко-
лег з історією української дер-

жавності, з історією Батурина 
та спонукати до зацікавленос-
ті Розумовськими, тому кожне 
звернення містило інформа-
цію про це. 

Наші пошуки були зосе-
реджені на виявленні мате-
ріалів, документів і експона-
тів, пов’язаних з життям та 
діяльністю таких особистос-
тей: гетьмана Кирила Розу-
мовського; Андрія Кирилови-
ча Розумовського, диплома-
та, організатора Віденського 
конгресу, мецената, який віді-
грав вагому роль у становлен-
ні музичного генія Л. Бетхове-
на; Григорія Кириловича Розу-
мовського, відомого у Європі 
вченого-мінеролога, зоолога, 
натураліста, засновника Ло-
заннського Товариства люби-
телів фізичних наук та члена 
Шведської королівської ака-
демії наук, Академії наук Тури-
на, Баварської академії наук; 
Каміла Львовича Розумов-
ського, правнука гетьмана, 
котрий відзначився меценат-
ською діяльністю в культурній 
і освітній сферах як на теренах 
сучасної Чехії, так і України. 
І саме він був ініціатором та 
благодійником першої рестав-
рації палацу Кирила Розумов-
ського в Батурині, де на по-
чатку ХХ ст. планував відкрити 
Музей української старовини.

На сьогодні нами підготов-
лено та надіслано 35 листів-
запитів, пов'язаних із роди-
ною Розумовських у 29 інсти-
туцій майже у всі частини світу, 
найбільше – до країн Європи.

У деяких випадках, готую-

чи запити, ми були впевнені, 
але часто керувалися і науко-
вими припущеннями. Як, на-
приклад, з відкритих джерел 
нам стало відомо, що в Сілезь-
кому музеї (Чехія) є ряд речей, 
які належали родині Розумов-
ських. Вирішивши писати до 
Будинку-музею Бетховена (Ні-
меччина), ми лише припускали, 
що там можуть бути цінні для 
нас експонати. А звернувшись 
до Страсбурзького університе-
ту (Франція), ми робили сміли-
ву спробу перевірити відомості 
про навчання гетьмана та його 
дітей у цьому закладі. 

Загалом усі підготовлені 
істориками листи можна по-
ділити на кілька напрямків: 
уточнення інформації про сто-
рінки життя зазначених осіб; 
пошук архівних матеріалів; ви-
явлення речей, творів живо-

пису, що перебували у їх влас-
ності або містили зображення 
членів гетьманської родини; 
проведення спільних заходів 
(концертів, лекцій).

Значна частина адресатів 
вже відгукнулася і нині вони 
співпрацюють з нами. Вели-
кою радістю стала перша від-
повідь, отримана 11 травня, 
від співробітників Австрій-
ської національної бібліоте-
ки, де були виявлені гравюри 
із зображенням братів Кири-
ла й Олексія Розумовських та 
Андрія Кириловича Розумов-
ського. На наш додатковий за-
пит Національному заповідни-
ку «Гетьманська столиця» були 
надані якісні електронні копії 
зазначених портретів. 

Співробітники Сілезького 
Музею віднайшли у своїй ко-
лекції та передали нам фото 
експонатів, які належали Ка-
мілу Розумовському. Примі-
ром, зображення його замків 
Долні Животіце та Вікштейн, 
портрет дружини Марії, зо-
браження пам'ятної медалі 
сім'ї Розумовських з приво-
ду річниці шлюбу. У співпраці 
з міжнародними колегами з 
Віденського Музею, нами ви-
явлені зображення палацу 
Андрія Розумовського у Від-
ні. Британський музей надав 
нам фото візитівок Андрія та 
його дружини Єлизавети (уро-
дженої Тун-Гогенштайн) зі сво-
єї колекції. 

Віденський Музей планує 
додатково представити ди-
пломатичну діяльність Андрія 
Розумовського у своїй експо-

зиції, оскільки до цього часу 
особистість Андрія була ви-
світлена лише, як покрови-
теля Бетховена. Про ці намі-
ри повідомила Ліза Ногглер, 
колега, яка підтримує з нами 
зв'язок: «Віденський Музей 
зараз перебудовується, а екс-
позиції повністю оновлюють-
ся. Після відкриття буде зосе-
реджено увагу на Віденсько-
му конгресі та його героях». 
Важливо, що колеги зверну-
ли більш глибоку увагу на сина 
гетьмана України. 

У ході співпраці колеги із 
зазначених інституцій прояви-
ли повагу до України, зацікав-
леність до української історії, ін-
терес до нашого закладу та ви-
датних українських особистос-
тей. Важливо, що вони виявили 
готовність до співпраці у куль-
турній сфері в умовах війни. 

Ми були приємно враже-

ні результатом міжнародної 
співпраці, адже в зарубіжних 
інституціях були віднайдені не-
відомі нам раніше експонати, 
пов’язані з діяльністю Розу-
мовських на теренах Європи. 
Нині ми здійснюємо ґрунтов-
не вивчення та систематиза-
цію отриманих відомостей про 
нововиявлені речі з метою їх 
майбутнього представлення 
у палаці гетьмана України Ки-
рила Розумовського.

На цьому наукові пошу-
ки не припиняємо, адже усві-
домили, що наші відкриття 
є лише верхівкою айсберга. 
Впевнені, що робота україн-
ських науковців, підтримана 
європейськими науковими 
установами, неодмінно сприя-
тиме поверненню української 
історії. 

Альона ГРАБОВЕЦЬ

19 жовтня виповнилося 
100 років від дня народжен-
ня нашого земляка, народно-
го художника України Сергія 
Григоровича Нечипоренка – 
митця, корифея українського 
художнього ткацтва другої по-
ловини XX століття. 

Життєвий шлях Сергія Гри-
горовича тісно пов’язаний із 
Батурином. Народився він 
у 1922 році на Чернігівщині 
в селі Пролетарському (нині 
– Поліське, Новгород-Сівер-
ського району). Після 7 кла-
сів сільської школи навчався 
у Кролевецькому художньо-
промисловому технікумі за 
спеціальністю художник-тех-
нолог декоративних тканин. 
Під час Другої Світової війни 
був учасником бойових дій. З 
1950 року працював виклада-
чем у Київському училищі при-
кладного мистецтва та пара-
лельно підвищував свій про-
фесійний рівень у Всесоюз-
ному інституті текстильної та 
легкої промисловості. Згодом 
отримав посаду начальника 
відділу ткацтва та килимар-
ства при Науково-дослідному 
інституті художньої промис-
ловості при Академії архітек-
тури України. До останніх днів 
свого життя працював у Ки-
ївському інституті декоратив-
но-прикладного мистецтва та 
дизайну імені Михайла Бой-
чука, ділився навичками своєї 
ткацької майстерності зі сту-
дентами та видавав власним 
коштом посібники та іншу ме-
тодичну літературу. Пішов із 

життя 5 грудня 2014 року.
Вагомий внесок Сергій 

Григорович зробив в одну із 
галузей декоративно-при-
кладного мистецтва – худож-
ній текстиль. Опрацювавши 
художню спадщину минулого, 
він оживив традиційні народні 
орнаменти на рушниках, плах-
тах, килимах, що широко за-
стосовувалися в оздобленні 
інтер’єрів. Його багаторічний 
доробок налічує понад 2000 
мистецьких композицій ху-
дожнього ткацтва, які зберіга-
ються в музеях України та за-
рубіжжя. 

Знайомство Сергія Гри-
горовича із заповідником 
«Гетьманська столиця» відбу-
лося восени 2006 року, коли 
він приїхав до Батурина, аби 
глибше пізнати історію рідно-
го краю. Цей візит став почат-
ком щирої дружби та плідної 
співпраці митця і нашого за-
кладу. Того ж року він пере-
дав до фондової колекції за-
повідника понад 80 предме-
тів побуту із своєї батьківської 
хати. Деякі з них – виготовле-
ні власноруч членами роди-
ни Нечипоренків. У 2008 році 
Сергій Григорович створив хо-
ругву у стилі кролевецького 
ткацтва з написом: «Батури-
ну. Ми були, ми є, ми будемо», 
яку у 2010 році подарував до 
фондового зібрання. Продо-
вженням співпраці з митцем 
стали передані заповіднику у 
2013 році його власні роботи: 
рушники, плахти, декоратив-
ні тканини, скатертини, панно, 

настільники, килими, проекти, 
що мають велику історичну та 
культурну цінність. На сьогод-
ні у фондовій колекції закладу 
зберігається 81 одиниця зраз-
ків творчого доробку майстра. 

З 23 жовтня по 23 листопа-
да 2012 року у Чернігівському 
обласному художньому музеї 

імені Григорія Галагана за тіс-
ної співпраці з Національним 
історико-культурним заповід-
ником «Гетьманська столиця», 
з нагоди 90-річчя від дня наро-
дження Сергія Григоровича Не-
чипоренка пройшла виставка 
авторських робіт «Обереги мит-
ця». Мистецькі твори з фондо-
вої колекції заповідника лягли 
в основу підготованої виставки 
«Перебираючи літа», яка експо-
нувалася у Національному іс-

торико-культурному заповід-
нику «Качанівка» у 2015-2016 
роках та в Обласному істори-
ко-меморіальному музеї-запо-
віднику Пантелеймона Куліша 
«Ганнина Пустинь» у 2016-2017 
роках.

Окремі зразки творів Сер-
гія Нечипоренка залучалися до 
численних виставок і у стінах 
музеїв самого заповідника. З 
нагоди 305-річчя Батуринської 
трагедії роботи художника 

були представлені на виставці 
«І вишите моє життя на ньому», 
що проходила у Гетьмансько-
му будинку на Цитаделі Ба-
туринської фортеці. З нагоди 
200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка в палаці Ки-
рила Розумовського була від-
крита виставка «Вічне і живе 
Шевченкове слово» у рамках 
проведення заходу «Ох, не од-
наково мені», де було пред-
ставлено однойменне панно-
триптих Сергія Нечипоренка. 

Ми пишаємося, що є збе-
рігачами робіт геніального 
митця, які стали часткою на-
ціонального культурного над-
бання України. 

Людмила БІЛОУС 

Роботи С. Ничипоренка із 
зібрання заповідника «Геть-
манська столиця».

Автори публікацій – 
науковці Національного 
і с т о р и к о - к у л ь т у р н о г о  
заповідника «Гетьманська 
столиця».

Відкриття культурної спадщини Розумовських
Досвід міжнародної співпраці в умовах війни

Андрій Розумовський. 
Гравюра. Невідомий художник. 

Перша половина ХІХ ст. 
Виявлено істориками 

заповідника «Гетьманська 
столиця» у Австрійській 
національній бібліотеці

Палац князя Розумовського. Малюнок олівцем. Художник 
Балтазар Віганд. 1818 р. Виявлено істориками заповідника 

«Гетьманська столиця» у Віденському Музеї.

Сергій Нечипоренко – корифей українського ткацтва 

Сергій Григорович Нечипоренко у Батурині. 2006 рік.

 Хоругва «Батурину. Ми 
були, ми є, ми будемо» 

Рушники «Скіфи», «Гай дубовий», «Катушки»
Тканина «Полісся» , 

плахта «Жоржини й сливки»
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Календар листопада 
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліоте-

ка ім. В. Короленка видала щорічний календар «Знаменні 
і пам’ятні дати Чернігівської області» – на 2022 рік. Укла-
дачі: Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова, О. В. Дорохова. Відп. 
за вип: І. М. Аліференко. Друкуємо листопадову частину ка-
лендаря.

2 – в Глухові на тодішній Чернігівщині народився Андрій 
Кирилович Розумовський (1752 – 1836), граф, дипломат, 
приятель і меценат композитора Бетховена. Син гетьмана 
Кирила Розумовського.

5 – в Батурині в родині Пилипа Орлика народився Григо-
рій Пилипович Орлик (1702 – 1759), політичний і військовий 
діяч, дипломат, генерал-лейтенант французької армії, граф. 
Для України Григорій Орлик забезпечив присутність україн-
ської справи у французькій закордонній політиці. 

7 – народився Дмитро Іванович Багалій (1857 – 1932), 
історик, філософ, академік, один з фундаторів, Української 
Академії Наук. У 1896 – 1917 рр. брав участь у роботі Черні-
гівської губернської архівної комісії.

9 – в м. Борзна народився Анатоль Андрійович Олійник 
(1902 – 1936), поет доби Розстріляного відродження. У лис-
топаді 1929 р. був заарештований за звинуваченням у так 
званій справі Спілки визволення України, сфабрикованій 
ДПУ. Ув’язнення тривало тридцять три дні. Уникаючи репре-
сій, їде працювати в Каракалпакію. Повертаючись в Україну, 
захворів і помер. Похований у Борзні.

11 – в с. Олишівка Чернігівського району народився Лев-
ко Дмитрович Шрамченко (1877 – 1954), земський статистик, 
вчений, урядовець УНР, емігрант у Празі. Помер у Женеві.

В с. Хрещате Козелецького району народився Кузьма 
Тимофійович Журба (1922 – 1982), поет і журналіст, автор 
книг для дітей і дорослих. Жив і працював у Чернігові. 

12 – у 1992 р. рішенням сесії міської ради затверджено 
герб Чернігова, 

15 – в м. Остер народилася Лариса Іванівна Корінь 
(1952), член Національної спілки художників України, автор-
ка українських ювілейних і пам’ятних монет, поштових марок.

19 – в с. Атюша Коропського району народилася Раїса 
Миколаївна Борщ(1952), заслужена артистка України, ху-
дожня керівниця капели бандуристів ім. О. Вересая Чернігів-
ського філармонійного центру. 

25 років тому (1997) український льотчик Леонід Каде-
нюк (1951 – 2018), випускник Чернігівського вищого вій-
ськового авіаційного училища льотчиків, розпочав косміч-
ний політ на американському кораблі «Колумбія». Перший 
космонавт незалежної України, Герой України.

20 – в Ніжині народився Георгій (Григорій) Кониський 
(1717 – 1795), письменник, церковний і культурний діяч.

22 – народився Петро Григорович Зуб (1932 – 2007), 
поет і прозаїк, заслужений працівник культури, лауреат пре-
мій імені М. Коцюбинського та В. Полевика. Жив у Чернігові. 

Ювілейні дати 2022 року
1115 років (907) з часу першої літописної згадки про 

Чернігів.
1030 років тому (992) запроваджено в Чернігові єпис-

копську кафедру.
930 років (1092) з часу першої літописної згадки про м. 

Прилуки. 
925 років тому (1097) відбувся з’їзд князів у Любечі.
360 років тому народився Стефан Костянтинович Зер-

тис-Каменський (1662 – 1722), особистий перекладач з мол-
давської, грецької і турецької мов гетьмана І. Мазепи. Про-
живав з родиною в Батурині. Дід археографа Миколи Банти-
ша, який додав до свого прізвища частину прізвища діда – 
Каменський.

350 років тому (1672) розпочалося гетьманування Івана 
Самойловича (резиденція – Батурин, відтоді на кілька деся-
тиліть гетьманська столиця України).

320 років тому (1702) український письменник, філософ 
і церковно-політичний діяч С. Яворський заснував у Ніжині 
Благовіщенський чоловічий монастир.

280 років тому (1742) складено Лизогубівський літопис.
235 років тому (1787) у с. Вишеньки Коропського райо-

ну збудовано Палац графа Петра Рум’янцева-Задунайського, 
який поєднав у собі відразу декілька архітектурних стилів.

190 років тому народився Олександр Миколайович Фір-
сов (1832 – 1889) – підполковник, учасник Кримської війни, 
за хоробрість нагороджений орденами св. Анни, св. Станісла-
ва, св. Володимира, пруським орденом Корони II ст. У 1885 – 
1889 рр. – Остерський повітовий військовий начальник. По-
мер у с. Татарівщина неподалік Остра. Похований на цвинтарі 
Свято-Успенської церкви.

185 років тому народився Норберт Домінікович Івашке-
вич (1837 – 1904), підполковник. Кавалер орденів св. Анни, 
св. Станіслава. В Острі жив з 1885 року. Похований на цен-
тральному кладовищі.

170 років тому (1852) уведено в експлуатацію Парафі-
ївський цукровий завод в Ічнянськомур айоні, будувався ко-
штом поміщика і мецената, власника маєтку в с. Качанівка Г. 
С. Тарновського.

155 років тому народився Костянтин Тимофійович Кар-
пинський (1867 – 1947), настоятель Георгіївської церкви 
(1901 – 1908) у с. Рудка Чернігівського району, історик, кра-
єзнавець, бібліограф, археолог.

135 років тому в м. Остер народився Дмитро Панасович 
Бочков (1887 – 1982) – український бібліограф, краєзна-
вець, випускник Чернігівської духовної семінарії. 

125 років тому (1897) відкрито кінематограф у Чернігові.

Часова перспектива дозволяє по-
бачити те, чого не розгледіти у тепе-
рішньому. Це стосується і непересічних 
особистостей. 14 жовтня виповнилося 
95 років особистості, яка стала у нашо-
му місті легендою ще за життя. 

В історію радянського Черніго-
ва ім’я Андрія Антоновича увійшло як 
символ спротиву. Він боровся проти 
знищення пам’яток історії та культури, 
якими такий багатий Чернігів. Він бо-
ровся проти бездумної радянської за-
будови, яка б знищила історичний ланд-
шафт міста. Він обурювався непроду-
маному озелененню, особливо поблизу 
пам’яток архітектури, і багатьом іншим 
речам, які могли б, на його думку, за-
тьмарити велич старовинного міста.

Усім серцем Андрій Антонович лю-
бив Чернігів, який став для нього рід-
ним. Він знав це Місто, захищав його, 
а Місто надихало творчу, неспокійну на-
туру.

За професією Андрій Карнабед був 
архітектором і навіть певний час єди-
ним на всю Чернігівську область кан-
дидатом архітектури. Початок його про-
фесійної діяльності припав на роки піс-
ля Другої світової війни, а особливо на 
кінець 50-х років ХХ ст., коли Чернігів 
почав перетворюватися на значний 
промисловий центр, з усіма наслідка-
ми радянської політики. Для більшос-
ті людей у тодішній владі вся ота черні-
гівська старовина здавалася непотріб-
ною минувшиною. А. Карнабед був про-
ти цього.

Звичайно, його як архітектора і міс-
тобудівельника турбувало, яким буде 
новітній Чернігів, якими мають бути 
площі та вулиці, яким чином розташува-

ти житлові багатоповерхівки, щоб місто 
виглядало красивішим, а людям у ньо-
му жилось зручно і затишно  всі ці тур-
боти простежувалися в архітектурних 
проектах та численних публікаціях мо-
лодого архітектора у місцевій пресі. Але 
особливим клопотом Карнабеда стало 
органічне поєднання міської забудо-
ви другої половини ХХ ст. з пам’ятками 
старовинної архітектури. Цим питан-
ням була присвячена і його кандидат-
ська дисертація. Задовго до захисту 
вченого ступеня у черговій своїй статті 
він писав: «Пам’ятники архітектури Чер-
нігова стали тими опорними пунктами, 
які значною мірою визначили характер 
планування як окремих вулиць, кварта-
лів, так і всього міста».

Рефреном у публікаціях і виступах 
звучали слова Андрія Антоновича: «Чер-
нігів  історичне місто». Він був не лише 
теоретиком, його слова пов’язувалися 
з реальними справами. У 1966 р. А. 
Карнабеда було обрано головою Черні-
гівської міської організації Українсько-
го товариства охорони пам’яток історії 
та культури. У грудні того ж року його 
було обрано членом правління Черні-
гівської обласної організації УТОПІК, а 
з 1967 р. – Головної ради Товариства. 
Практична діяльність Андрія Антонови-
ча по збереженню пам’яток архітекту-
ри і культури вийшла на новий рівень, 
коли у 1967 р. було створено Чернігів-
ський державний архітектурно-історич-
ний заповідник, співробітником якого 
він став. Діяльність у заповіднику поєд-
нала всі прагнення творчої особистості 
Карнабеда, які знайшли відображення 
не лише в архітектурі, а й в археології, 
реставрації, краєзнавстві, у музейній 
та екскурсійній справах. Він став одним 
із фундаторів заповідника.

Робота, спрямована на збережен-
ня пам’яток історії, культури, архітек-
тури, не була легкою та викликала від-
повідний спротив владних структур, 
чиновників. З часом Карнабед нажив 
собі репутацію непоступливої, прямо-
лінійної і незручної людини, яка, від-
стоюючи свої переконання, йтиме до 
кінця. Це яскраво продемонструвала 
історія із забудовою Лісковиці, коли 
міська влада зібралася побудувати 
на території древнього чернігівсько-
го Подолу житловий масив з багатопо-
верхівками. Архітектор-краєзнавець 

виступав на захист Лісковиці з кож-
ної трибуни, за найменшої можливос-
ті, закликав до активності таких, як 
сам, небайдужих жителів Чернігова. 
Така самовіддана діяльність Карна-
беда врешті-решт увінчалася перемо-
гою. Історичний ландшафт Чернігова 
було врятовано. Туристичне сьогоден-
ня Чернігова показало наскільки пра-
вий був Андрій Антонович. Місто зали-
шилося одним із небагатьох в Україні, 
де можна побачити збережений істо-
рико-культурний міський ландшафт.

Бійцівська натура А. Карнабеда да-
валася взнаки до останку. Це зовсім 
не метафоричний вислів. 29 березня 
2005 року він виступив як завжди го-
стро, емоційно на нараді з питань ту-
ризму, яку проводила обласна держав-
на адміністрація. Після виступу, коли 
Андрій Антонович зайняв своє місце, 
присутні звернули увагу, що йому стало 
зле. Лікарі швидкої допомоги, яка при-
їхала за кілька хвилин, на жаль, конста-
тували смерть.

Карнабед стояв біля витоків ство-
рення ЧДАІЗ та присвятив йому трид-
цять років своєї трудової діяльності. 
Сьогодні у Національному архітектур-
но-історичному заповіднику «Черні-
гів стародавній» про Андрія Антонови-
ча нагадують фондові колекції, засно-
вником яких він був, експозиції, що про 
нього розповідають. На пошану послі-
довного пам’яткоохоронця в 2013 р. 
було започатковано наукову конфе-
ренцію «Карнабідівські читання», яку 
кожні два роки проводить заповід-
ник. За матеріалами конференцій ви-
пускається збірник наукових праць. У 
свій час представниками Чернігівської 
міської організації Українського това-
риства охорони пам’яток історії та куль-
тури було запропоновано встановити 
меморіальну дошку на будинку, де жив 
Андрій Антонович, а також назвати ву-
лицю Чернігова на його честь, присво-
їти йому звання «Почесний громадянин 
Чернігова». Сумно визнавати, що час-
тина цих пропозицій досі залишається 
нереалізованою.

Алла ГАРКУША, 
завідувачка науково-просвітницького 

відділу Національного 
архітектурно-історичного заповідника 

«Чернігів стародавній»

Андрій Карнабед, 
хранитель історії Чернігова

У період Директорії з 12 
березня 1919 р. Петро Ганжа 

був командиром 1-го Сірожупанно-
го полку, а з 27 лютого 1919 р. коман-
дував одночасно і 1-ю бригадою 1-ї Сі-
рожупанної дивізії Дієвої армії УНР, і 
17 травня 1919 р. врятував від поло-
ну у Луцьку рештки 1-го та 2-го Сіро-
жупанних полків, що були 21 травня 
1919 р. переформовані у 1-й збірний 
Сірожупанний полк (згодом – 10-й Сі-
рожупанний полк 4-ї Холмської дивізії) 
Дієвої армії УНР. 

З 26 липня 1919 р. Петро Ганжа – 
помічник державного інспектора шта-
бу Дієвої армії УНР, з початку листопа-
да 1919 р. – начальник Рекрутської 
дивізії Дієвої армії УНР, яка мала бути 
сформована за наказом військового 
міністерства з усіх рекрутських полків.

На початку грудня 1919 р. Петро Ан-
дрійович залишив армію та повернувся 
до Чернігова. Тут він створив та очолив 
підпільну Національну Повстанчу раду. 
Влітку 1920 р. був заарештований під 
час облави ЧК, після 1922 р. був віль-
нений за амністією і проживав у Черні-
гові і працював в одному з кооператив-
них товариств міста.

У червні 1927 р. Петро Ганжа був 
заарештований і за постановою осо-
бливої наради при Колегії ОГПУ від 16 
вересня 1927 р. висланий на Урал на 
3 роки як соціально небезпечний еле-
мент. За постановою особливої нара-
ди при Колегії ОГПУ від 10 травня 1929 
р. термін покарання був знижений на 
чверть, а за постановою особливої 
наради при Колегії ОГПУ від 29 січня 
1930 р. його позбавили права прожи-
вання в Україні та центральних райо-
нах СРСР з прикріпленням до місця пе-
ребування на три роки. 

Після відбуття покарання Петро 
Ганжа проживав у м. Омськ, де пра-
цював комірником підсобного госпо-
дарства облздраву. Був вдруге зааре-
штований 29 липня 1937 р. за обвину-
ваченням в антирадянській агітації та 
пропаганді і засуджений Трійкою при 
УНКВС по Омській області до розстрі-
лу 16 вересня.

У публікаціях щодо Петра Андрі-
йовича Ганжи з’явилися відомості, що 
вирок щодо нього був скасований, і з 
1938 р. він працював на будівництві 
Маріупольського металургійного ком-
бінату. З 1941 р. брав участь у пар-

тизанському русі в Приазов’є, а після 
Другої світової війни працював в рад-
госпі «Зірка» під Маріуполем. До се-
редини 50-х років був позбавлений 
громадянських прав і помер восени 
1979 року.

Але треба пам’ятати, що репресив-
но-каральна машина сталінських ре-
пресій була безжалісною, і якщо й були 
пом’якшення вироків, то лише стосов-
но тих, хто був засуджений до заслан-
ня. Та й в архівно-слідчій справі Петра 
Андрійовича за 1937 рік є акт про при-
ведення вироку у виконання: він був 
розстріляний 17 вересня 1937 р. і по-
хований у місці масових поховань ре-
пресованих у роки «Великого терору» у 
м. Омськ. Одже, Петро Андрійвич Ган-
жа, похований у м. Маріуполі, – повний 
тезка нашого героя. 

У травні 2019 р. в Чернігові була 
встановлена перша меморіальна до-
шка землякам – учасникам визвольних 
змагань в Україні 1917–1921 рр., серед 
яких – і Петро Андрійович Ганжа.

Анна МОРОЗОВА
Державний архів 

Чернігівської області

Борець за незалежність України Петро Ганжа
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Цей цікавий захід відбувся 26 жовтня у При-
луцькій центральній міській бібліотеці імені Лю-
бові Забашти. Ініціювали його самі прилуцькі 
поети, а найперше Валентина Грибенко, а та-
кож бібліотека, де вирує культурницьке життя і 
яку очолює креативна, енергійна Людмила Зуб-
ко. Директорка (на фото) також була учасницею 
зустрічі. Ще одним ініціатором став редактор 
нашої газети Петро Антоненко, котрий не раз 

виступав у цьому чудовому закладі. Він і цьо-
го разу виконав під гітару свої бардівські пісні. 
читав власні вірші. Свої вірші читали прилуцькі 
поети. Голова міського Клубу книголюбів Лідія 
Скотнікова прочитала вірші українських поетів. 

На фото: учасники читань (зліва направо) 
Валентина Грибенко, Валентина Пошкурлат, 
Світлана Коробова, Лідія Скотнікова, Тетяна 
Шевченко. 

Понад місяць, з першого дня ві-
йни, 24 лютого, і до кінця березня, 
Чернігів був у блокаді, піддавався 
щоденним обстрілам і бомбардуван-
ням, на околицях йшли бої з росій-
ським агресорами. Частина облас-
ті була тимчасово окупована. Лише 
коли на кінець березня агресори 
були викинуті з Чернігівщини, місто 
і область почали відновлення нор-
мального життя. Поволі, нелегко і 
непросто, адже війною було завда-
но величезних руйнувань, збитків. У 
Чернігові було знищено або пошко-
джено чимало житла, і багатоповер-
хівки, й індивідуальний сектор, най-
перше на околицях. Значних руйну-
вань і пошкоджень зазнала інфра-
структура, насамперед комунальні 
мережі – газові, електричні, водогін 
і каналізація. 

Крім іншого, постраждали і за-
клади культури, розміщені в осно-
вному в центрі міста. Вороги обстрі-
лювали чи бомбили або наугад, або 
прагнули знищити адміністративні 
будівлі, а натомість «прилітало» в роз-
ташовані неподалік інші заклади. 

Основні заклади культури біда 
оминула. Цілі найдавніші з них, які 
вже є пам`ятками історії та культури, 
яким іде друге століття, – обласна фі-
лармонія, Молодіжний театр. Вцілів 
на центральній площі обласний театр 
ім. Т. Шевченка, вже теж історична 
будівля, якій понад пів століття. 

Натомість дуже постраждали бі-
бліотеки, причому, головні. Обласна 
бібліотека для юнацтва, що поруч зі 
стадіоном, взагалі розбита прямим 
попаданням авіабомби. Як, до речі, і 
сам стадіон – розбомблений, такий, 
що не підлягає відновленню. Буде 
споруджено новий. 

А бібліотеку вирішено відновити, 
адже це красива старовинна будівля, 
якій іде друге століття, пам`ятка істо-
рії та архітектури. Там свого часу був 
Музей старожитностей Сіверсько-
го краю. Але руйнування значні, хоч 
ти бери, як дехто пропонує, та й роз-
бирай будівлю по камінчику, а потім 
складай наново. Книги, обладнання, 
які вціліли, вже вивезено. Питання, 
коли почнеться відновлення будинку? 

Звичайно, у нашого міста зараз 
незліченні проблеми по загоюванню 
ран війни. Те ж житло, і це насампе-
ред, також згадані комунікації, ви-
робничі об`єкти, які теж постраж-
дали. Але паралельно треба віднов-
лювати і заклади культури. Адже ро-
сійські дикуни, які хваляться своєю 
великою культурою, хоч це вже в істо-
рії і та культура великою мірою ство-
рювалася іншими народами, в тому 
числі нашим, нині показали себе про-
сто як варвари. Заклади культури на 
окупованих територіях росіяни не 
прости нищили, а ще й грабували. 

Та ближче до наших справ, тих 
же бібліотек. Постраждали і дві го-
ловні наші бібліотеки. Обласна уні-
версальна наукова імені В. Коро-
ленка, а також Центральна міська 
ім. М. Коцюбинського, яка також є 
централлю міської бібліотечної сис-
теми, що охоплює кільканадцять за-
кладів по місту. 

Обласна бібліотека постражда-
ла під час артилерійських обстрілів. 
Верхній поверх цього красивого іс-
торичного будинку, що в самому цен-
трі міста, зазнав значних руйнувань: 

сама будівля, обладнання закладу, 
книжковий фонд. 

Щодо бібліотеки ім. Коцюбин-
ського, що теж у центрі міста. За 
якісь 15 метрів від будівлі, у дворі, 
вибухнула велика авіаційна бомба. 
Це буквально за три дні після почат-
ку війни. Вибухнула між бібліотекою 
і дитячою стоматологічною поліклі-
нікою, яка теж на такій же відстані 
від вибуху. В поліклініці розбило дах, 
значні пошкодження всередині, зни-
щено недешеве медичне обладнан-
ня. Заклад зараз тут не працює, пе-
ренесено в інші місце. 

Міській бібліотеці вибух теж за-

вдав великих руйнувань, такою по-
тужною була бомба і такою сильною 
вибухова хвиля. Саме ця хвиля про-
йшла вздовж всього приміщення. 
Трішки «географії». Цей двоповер-
ховий будинок стоїть вздовж вули-
ці, донедавна Кирпоноса, нині пере-
йменованої на Княжу. З неї і парад-
ний вхід. Якщо дивитися на нього, 
то вибух був у дворі зліва. Вибухо-
ва хвиля пройшла по обох поверхах, 
пошкодила стіни, перегородки, ви-
била частину дверей і багато вікон. 
Причому, такою була сила вибуху, 
висадило вікна не лише з торцевої 
стіни, з боку вибуху, а навіть зі сті-
ни, що дивиться на вулицю Княжу. 
Звичайно ж, всередині побило все, 
що можна: сходи. меблі, стелажі, по-
страждав книжковий фонд. 

Одна з найтяжчих руйнацій – ви-
бухом розбито дах з того боку, де 
впала бомба. Під ним, на другому по-
версі, – великий, головний читаль-
ний зал бібліотеки. Можете уяви-
ти, до чого це призвело в перші дні і 
тижні після трагедії, наприкінці зими 
і початку весни. Другий поверх біблі-
отеки аварійний, не працює. 

І не менша біда – пошкоджено 
систему опалення. Вона потребує 
серйозного відновлення. 

Вже у квітні працівники бібліо-
теки вийшли на роботу, ті з них, які 
не стали біженцями, за кордон чи по 
Україні (а в березні з міста вирвали-
ся, попри блокаду, мало не половина 
мешканців). Але в перші тижні робо-
та зводилася до розчищання зава-
лів у приміщенні, на яке всередині, 
за словами самих працівників, було 
страшно глянути.

Тим не менше, вже в середині 
травня бібліотека відновила обслу-
говування читачів. Імпровізований 
абонемент книговидачі перенесе-

но з другого поверху на перший, у 
коворкінг, який чудом майже не по-
страждав. Це великий зал при вході 
в бібліотеку. І загалом створення та-
кого коворкінгу, як центру для про-
ведення різних заходів, спілкування, 
з гарним ремонтом, новим облад-
нанням, – це був один з численних 
проєктів, здійснених бібліотекою в 
попередні три роки.

Але що ж далі? На порозі зима. 
Будинок, особливо другий поверх, 
за суттю, аварійний, принаймні, по-
требує дуже серйозного відновлен-
ня. І на порозі зими поки що без ді-
ючого опалення. 

Тепер невеликий відступ. В ін-
тернет-газеті «Українська правда» 
днями з̀ явилася цікава замітка. 
Зазначу, що саме видання резонно 
вважають чи не найбільш автори-
тетною і потужною інтернет газетою 
країни. Створив УП у 2000 році Геор-
гій Гонгадзе. Однак, ця публікація, в 
структурному підрозділі «Української 
правди» – УП Життя, викликає ряд 
запитань. Даю її повністю. 

Окупанти зруйнували Чернігів-
ську центральну бібліотеку: Мін-
культ збирає кошти на відновлення

У Чернігові окупанти пошкоди-
ли центральну бібліотеку імені М. М. 
Коцюбинського. Через це будівля бі-
бліотеки потребує реставрації, пові-
домили на Facebook-сторінці Мініс-
терства культури та інформаційної 
політики.

Окупанти влучили у бібліотеку ще 
27 лютого під час авіабомбардуван-
ня Чернігова.

Через це у будівлі пошкоджено 
дах, стіни, відсутні вікна, вибито вну-
трішні перегородки та двері.

Також наслідком руйнування 
стало знищення системи опалення, 
через пошкодження втрачено і час-
тину фондів бібліотеки.

«Для реставрації будівлі, ремон-
ту даху, стін, заміни автентичних ві-
кон та дверей необхідно понад 4,5 
мільйона гривень», – йдеться в пові-
домленні.

Мінкульт запустив платформу 
збору коштів допомоги для віднов-
лення та реставрації Чернігівської 
центральної бібліотеки імені М. М. 
Коцюбинського. Долучитись можна 
за посиланням.

Михайло Загородній,
журналіст УП Життя.
26 жовтня 2022.

Перше, що здивувало, – така ав-
торитетна газета наплутала з ілю-
страцією, дала фото не бібліотеки 
ім. Коцюбинського, а бібліотеки ім. 
Короленка. Ось воно, перше фото. 
Друге фото – одна з картин руйна-
ції дійсно в міській бібліотеці. До-
дам, для ілюстрування, і третє фото 
– розбомблена обласна бібліотека 
для юнацтва. 

Як могла газета допустити такий 
очевидний «прокол»? 

Але буває. Натомість виникають 
інші запитання, і вони вже до облас-
ної і міської влади. 

Перше: звідки в замітці взялася 
така сума для відновлення міської 
бібліотеки – 4,5 мільйона гривень? 
Роботи дійсно тут немало, але чи не 
завищена ця сума?

Друге: чи дійсно Міністерство 
так уже взялося за фінансування 
цих робіт? Держава, звичайно, виді-
ляє значні кошти постраждалим ре-
гіонам, ось і на нашу область вже ви-
ділено майже пів мільярда гривень, 
будуть і ще кошти. Але яку долю фі-
нансування виділить місто, при всіх 
його невідкладних потребах? Все 
ж, ідеться про відновлення міського 
комунального закладу? 

Чи буде також якесь фінансуван-
ня від закордонних спонсорів? Ска-
жімо, від тої ж Франції, повноважна 
делегація якої недавно була в Черні-
гові і з якою місто уклало угоду про 
партнерство. Цілком можливо, що 
Франція, одна з провідних держав 
у світовій культурі, захоче допомог-
ти не «загалом» місту, а саме сфері 
культури. Днями з візитом в Украї-
ні був президент Німеччини Штай-
нмайєр. Побував і на Чернігівщині. 
А наш президент Зеленський попро-
сив гостя допомогти саме Чернігів-
щині. Можливо, допоможуть і ще де-

які країни. Так, в інтернеті пройшла 
інформація, що готові допомогти 
нашим закладам культури Польща і 
Литва. То ж чи очікується таке цільо-
ве фінансування саме на культуру 
від зарубіжних спонсорів?

До речі, щодо потреби у коштах. 
Чи зроблено за ці пів року міською 
владою належний аналіз руйнуван-
ня міської бібліотеки, відтак фінан-
сових потреб на її відновлення? Те ж 
саме стосується і двох згаданих по-
руйнованих обласних бібліотек, але 
то вже власність і компетенція об-
ласної влади. Ми зараз говоримо 
про місто.

Звичайно, навіть на рівні екс-
пертиз, проєктів, тобто ще до самих 
робіт (хоч можна вважати це і по-
чатком робіт), наші відповідні служ-
би звикли дерти добрі гроші із за-
мовників за ці послуги. Але все ж, 
чи зроблено такий аналіз, а не про-
сто – там треба підштукатурити, тут 
вставити вікно. Знову запитання до 
міської ради.

Що маємо зараз, на порозі 
зими? Дві найбільш нагальні про-
блеми: відновити опалення і встави-
ти вікна, великі, не дешеві. Власне, 
спершу вікна, бо як вмикати опален-
ня у великій будівлі, де замість вікон 
– натягнута плівка. Минув вересень, 
минув жовтень. Що далі? Бібліотеці 
реально «світить» зимівля без опа-
лення. Зайве й говорити, як тут буде 
працівникам і відвідувачам. Але 
така зимівля «добиватиме» книги, 
а фонд і так пошкоджений вибухом. 
Адже пів року замерзання книг, по-
тім пів року відтавання в теплу пору 
– це біда для книг, це вогкість, гри-
бок і псування друкованих видань.

Запитання, запитання… Що ска-
же міська рада? Чи нема чого?

Петро АНТОНЕНКО

Прилуцькі поетичні читання

Історія з географією і бібліотеками

Обласна бібліотека ім. Короленка

Міська бібліотека ім. КоцюбинськогоОбласна бібліотека для юнацтва
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Корисні порадиКорисні поради

Школа української мови

Міст у селі Іванівка був зруйно-
ваний під час активних бойових дій 
на початку березня, коли рашистькі 
війська намагалися прорватися до 
обласного центру зі сторони Ягід-
ного. Тут їх зустріли бійці ОК «Пів-
ніч» та 1-ї окремої Сіверської танко-
вої бригади, що боронили Чернігів. 
Прорватися в місто загарбники так 
і не змогли.

Міст в результаті підриву був 
знищений вщент. У квітні після де-
окупації області рух транспорту від-
новили, збудувавши тимчасову пе-

реправу. Паралельно розбирали 
завали, а у серпні бригада мосто-
виків приступила до будівництва 
нової штучної споруди.

Нині триває влаштування ас-
фальтобетонного покриття. Та-
кож проводиться ремонт підхо-
дів до мосту довжиною 60 та 120 
метрів.

Новий міст побудований з ура-
хуванням сучасних транспорт-
них навантажень. Повністю від-
крити рух по мосту планується у 
листопаді.

«Безпросвітну комедію 
напругою 220V на дві фази», 
як визначила жанр своєї по-
становки режисерка Анаста-
сія Кузик, представили гля-
дачам актори театру. «Тем-
на історія» – це оригінальна 
сценічна імпровізація за мо-
тивами п’єси сучасного бри-
танського драматурга П. Шеф-
фера. Динамічна вистава за-
хопила глядачів яскравим 
калейдоскопом подій, насмі-
шила пікантними ситуаціями.

Такою ж цікавою стала 
робота талановитого актор-
ського дуету – комедійна ви-
става «Невчасно», теж по-
ставлена А. Кузик, за п’єсою 
сучасної української пись-
менниці Лани Ра. Це інтригу-
юча життєствердна оповідь 
про віру у свою невипадко-
віст. Глядачі емоційно сприй-
мали полемічні діалоги архі-
тектора Миколи Бордюрно-
го (арт. Микола Лемешко) та 
його Янгола-охоронця (арт. 
Євген Бондар). 

«Кохання у стилі бароко» 
– таку назву має п’єса відо-
мого українського драматур-
га Ярослава Стельмаха, що 
стала основою поставленої 
заслуженим артистом Украї-
ни Андрієм Бакірович виста-
ви «Приборкання норовли-
вого». Поставлена у серпні 
2020 року, яскрава комедій-
на вистава була з прихиль-
ністю сприйнята глядачами. 
З виставою, відновленою в 
оновленому складі, у верес-
ні цього року чернігівці взя-
ли участь у Всеукраїнсько-
му фестивалі театрального 
мистецтва «Вересневі самп-
моцівіти у Кропивницько-
му», який проходив під гас-
лом «Музи не мовчать». Тож 
такою цікавою була і ниніш-
ня зустріч глядачів на шев-
ченківській сцені з цією ви-
ставою.

Театр відкрив 97-й се-
зон. Протягом серпня-ве-
ресня колектив облмуз-
драмтеатру ім. Т. Шевчен-

ка докладав великих зусиль 
щодо повернення закладу 
до всебічної творчої діяль-
ності після тривалої пере-
рви, пов’язаної з воєнни-
ми діями в регіоні і в краї-
ні. Творчий склад працював 
над поновленням низки ви-
став діючого репертуару, ви-
робничі цехи – над ремон-
том і налагодженням костю-
мів, декорацій, світлового та 
звукового обладнання, тех-
нічні працівники – над при-
веденням меблів, інтер’єрів 
театральних приміщень у 
належний стан для прийому 
глядачів.

27 жовтня відбулося уро-
чисте відкриття нового теа-
трального сезону. Перед по-
чатком вечірньої вистави до 
глядачів звернулися зі слова-
ми вдячності художній керів-
ник театру Андрій Бакіров та 
директор театру Сергій Мой-
сієнко, які привітали всіх з 
початком нового сезону. 

Традиційно сезон 
шевченківці починають 
прем’єрою. Цьогоріч її підго-
тував художній керівник теа-
тру, заслужений артист Укра-

їни Андрій Бакіров. В екс-
периментальному просторі 
«Білої сцени» була представ-
лена емоційно насичена, 
впритул наближена до про-
блематики сьогодення тра-
гікомедія «ВПО», за п’єсою 
української літераторки Іри-
ни Феофанової «Війна, кухня 
і 8 випадкових людей».

За півтори години сце-
нічного дійства глядачі по-
знайомилися з непростими 
долями восьми українців, 
які, рятуючись від війни, ста-
ли внутрішньо переміщени-
ми особами (ВПО), тобто бі-
женцями на заході країни. 
У виставі грають заслужені 
артисти України Оксана Гре-
бенюк і Едуард Брагіда, ар-
тисти Ганна Ярова, Мар̀ яна 
Бондар, Павло Дубовий, Те-
тяна Шумейко, Оксана Лен-
чевська, Олексій Трішкін. 

Схвильовані глядачі, сто-
ячи, бурхливими оплесками 
дякували акторам, приві-
тали з успішною прем’єрою 
Андрія Бакірова та авторку 
п’єси Ірину Феофанову, яка 
прибула на прем’єру. 

Новини Чернігова
Власникам приватних будинків, пошкоджених під час бо-

йових дій, з міського бюджету вже виплачено більше 20 млн 
грн.. Виконавчий комітет міської ради 25 жовтня погодив чер-
говий перелік громадян, яким буде надана одноразова мате-
ріальна допомога. З бюджету міста виплати отримують ще 55 
власників пошкоджених/зруйнованих приватних житлових бу-
динків. Загальна сума виплати — майже 682 тис грн.

Таку матеріальну допомогу вже отримали 1235 власників 
приватних житлових будинків на загальну суму 21,515 млн грн.

Виплати здійснюються у рамках міської програми, з метою 
підтримки чернігівців, житло яких знищене чи пошкоджене вна-
слідок російської військової агресії. Розмір матеріальної допо-
моги залежить від ступеня пошкодження житла. Якщо будинок 
зруйнований повністю, то власник може отримати 40 тис. грн, 
якщо суттєві пошкодження – 20 тис. грн, якщо незначні й буди-
нок підлягає поточному ремонту – 10 тис. грн. Загальний обсяг 
фінансування міської Програми – 50 млн грн.

Відповідна заява та необхідний пакет документів надають-
ся до відділу звернень громадян міської ради (вул. Шевченка, 
9), або на електронну адресу: zverngr@chernigiv-rada.gov.ua.

Ще 25 чернігівців отримують компенсацію витрат на від-
новлення вікон. У Чернігові виконком міськради вчергове за-
твердив розмір часткової компенсації мешканцям міста на ре-
монт/відновлення знищених чи пошкоджених вікон у багато-
квартирних житлових будинках. Цього разу виплати погодили 
25 громадянам на загальну суму майже 243 тис грн. 

До цього такі виплати з бюджету міста вже отримали 383 
чернігівці на загальну суму понад 4,905 млн грн.

Отримати обидва види цієї допомоги зможуть ті чернігівці, 
хто подасть необхідний пакет документів до 1 грудня 2022 року. 

Вшанувати жертв трагедії минуло-
го століття та ознайомитися з наслідками 
військової агресії росії у 2022-у –такою 
була мета недавнього візиту Президента 
Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра 
на Чернігівщину. Під час робочої поїздки 
областю його супроводжував начальник 
ОВА В’ячеслав Чаус.

Пан Президент спільно з Надзвичай-
ним і Повноважним Послом ФРН в Укра-
їні Анкою Фельдгузен відвідав Корюків-
ку, де поклав квіти до Меморіалу на честь 
героїчного опору жителів Корюківщини у 
Другій світовій війні. Також пан Штайнма-
єр поспілкувався з місцевими мешканця-
ми, які в лютому-березні цього року опи-
нилися в окупації. Президент Німеччини 
був вражений самовідданістю корюків-
чан. Президент передав очільнику грома-
ди Ратану Ахмедову контакти міста Валь-
дкірх, яке готове стати побратимом для 
Корюківки.

«Ми вдячні німецьким партнерам за 
підтримку, зокрема у підготовці до зими, 

– наголосив Ратан Ахмедов. – Налаго-
дження партнерських стосунків з якимось 
містечком Німеччини було моєю давньою 
мрією. Адже робота в такому форматі за-
звичай є дуже плідною і корисною обом 
сторонам».

Також Штайнмаєр ознайомив-
ся зі зруйнованими інфраструктурними 
об’єктами в обласному центрі та поза його 
межами. «Дуже важливо для нас було нала-
годити внутрішньообласну та зовнішню ло-
гістику. Загалом по області зруйновано 33 
мости. Більшість із них (по тимчасовій схемі 
також) ми вже відновили. Це стало можли-
вим, зокрема, завдяки міжнародним парт-
нерам», резюмував В’ячеслав Чаус.

Президент Німеччини відвідав Іванів-
ську громаду та поспілкувався з мешкан-
цями Ягідного, історія якого відома всьо-
му світу. «Враження, отриманні під час цієї 
поїздки, я заберу з собою до Німеччини. Я 
ділитимуся ними з усіма, бо побачене тут 
неможливо забути», наголосив Франк-
Вальтер Штайнмаєр.

Кошти нашій області 
на відбудову

Обласна державна адміністрація 
вже освоїла понад 145 млн грн із 250 
млн грн, які Уряд виділив із резервно-
го фонду на відбудову. Цю суму область 
повинна використати до кінця року. 
За ці кошти відновили: 3 багатопо-
верхівки, 1 адміністративну будівлю, 9 
об‘єктів життєзабезпечення, 9 закла-
дів освіти, 10 медичних закладів. Ще 
ремонтуються 15 багатоповерхівок, 
15 приватних будинків, інфраструктур-
ні об‘єкти. 

Крім того, в рамках субвенції міс-
цевому бюджету на ремонтні роботи та 
матеріали виділено ще 135,7 млн грн. 
Ряд селищних рад, комунальних під-
приємств та інших установ вже отри-
мали матеріали для ремонту. Майже 
100 млн грн окремо уряд виділив для 
Чернігівської ТЕЦ. Із них нині освоєно 
19 млн грн.

Загальна сума виділених коштів 
на відбудову Чернігівщини на сьогодні 
складає понад 485 млн грн.

Президент Німеччини – 
з візитом на Чернігівщині

Сосницька лікарня отримала 
сучасне обладнання 

від Польщі
Заклад отримав від Фонду Міжнародної Со-

лідарності (Польща), що знаходиться у Варшаві в 
партнерстві з BGK (Банк Господарства Крайового) 
та Європейською комісією дефібрилятор, мобільний 
апарат УЗД та апарат ЕКГ.

«Завдяки тісній співпраці з благодійниками ми по-
стійно нарощуємо свій потенціал та матеріально-тех-
нічну базу, – повідомляє медичний директор Сосниць-
кої лікарні Олександр Дємідкін. – Нещодавно від цьо-
го ж Фонду наш заклад отримав реанімобіль, оснаще-
ний сучасним та якісним медичним обладнанням».

Відновлюють міст на під’їзді до Чернігова 

Театр ім. Т. Шевченка – глядачам

«Приборкання норовливого» «ВПО»

Неправильно Правильно

Що б не говорив Хай що каже

Явна помилка Очевидна помилка

Як попало Абияк

Як прийдеться Як доведеться

Як раптом Коли раптом

Поштовий ящик Поштова скринька

Наша газета – на сайті в Інтернеті 
Вже кілька років існує в Інтернеті сайт нашої газети «Світ-

інфо». На цьому ж сайті розміщуються і всі номери нашого дочір-
нього видання – обласної літературно-мистецької газети «Стру-
на». На сайті є всі номери обох газет за всі роки їх видання: «Світ-
інфо» – за понад 10 з половиною років, «Струна» – за майже два 
роки. Всі публікації й ілюстрації можете легко скопіювати. 

Адреса сайту: http://svit11.wordpress.com. 

Усунути засмічення труб можна за допомогою харчо-
вої соди, столового оцту і окропу. Півсклянки соди слід вси-
пати в зливний отвір, потім залити туди ж таку ж кількість 
оцту, закрити слив вологою тканиною і почекати хвилин 20, 
після чого злити чайник окропу туди. 

Запах затхлості білизни знищить звичайна харчова 
сода. Можна в якості освіжувача зберігати її у відкритому 
вигляді в шафі.

Поштовий


