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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.

Річниці Майданів
Помаранчевій революції – 18 років, 

Революції Гідності – 9 років
22 листопада 2004 року  почався перший 

Майдан – Помаранчева революція.  

21 листопада 2013 року почався другий Май-
дан, пізніше названий як Революція Гідності.

2 листопада
Росія за 31 жовтня випустила по те-

риторії України ракет різних типів та без-
пілотних літальних апаратів, загальна 
вартість яких складає близько $760 млн. 
Було випущено 55 крилатих ракет Х-101, 
22 зенітні ракети до С-300, одна авіацій-
на ракета Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.

Російські окупанти грабують тимчасо-
ві окуповані райони Запорізької області. 
Так, у Мелітополі окупанти продовжують 
розкрадати українські держпідприєм-
ства. Зокрема ворог розікрав обладнан-
ня відділень ПриватБанку, винісши звід-
ти навіть меблі. Також російські мароде-
ри грабують бази відпочинку у Кирилівці 
– демонтують бойлери, кондиціонери та 
іншу побутову техніку.

Росіяни розграбували картинну гале-
рею імені Альбіна Гавдзинського у тим-
часово окупованій Новій Каховці на Хер-
сонщині. Загарбники масово вивозять з 
галереї твори живопису, графіки та скуль-
птури. Там зберігалося понад тисячу тво-
рів мистецтва, і серед них 297 картин, які 
заслужений художник України Альбін Гав-
дзинський подарував Новій Каховці.

В Україні вже загинули 1402 росій-
ські офіцери. Причому старші офіцери із 
загальної кількості становлять 26%. Зо-
крема, загинули: 2 генерал-лейтенанти, 8 
генерал-майорів, 44 полковники, 98 під-
полковників, 193 майори, 279 капітанів, 
471 старший лейтенант, 235 лейтенантів, 
72 військових іншого рангу.

3 листопада
Залужний порівняв втра-

ти російської авіації в Україні 
і Афганістані. Головнокоман-
дувач ЗСУ Валерій Залужний 
повідомив: «За час повно-
масштабної агресії захисни-
ками України знищено в два 
рази більше літаків РФ, ніж 
втрачено радянським сою-
зом за 10 років війни в Аф-
ганістані – 278 літаків РФ 
в Україні проти 118 радян-
ських літаків в Афганістані». 
Війна з Україною є такою ж 
ганьбою для Росії як і війна в 

Афганістані. На думку головнокомандува-
ча, вторгнення в Україну стане причиною 
руйнації Росії.

Російські військові грабують житла 
мешканців і підприємства у тимчасово 
окупованому Херсоні. Розграбоване усе 
майно, яке належало комунальним під-
приємствам, що забезпечували життє-
діяльність міста. Комунальне підприєм-
ство «Херсонміськводоканал», яке мало 
на своєму балансі велику кількість техніч-
них засобів, машин, – це все вивезено. Та 
сама ситуація і на підприємстві «Херсон-
газ», воно повністю спустошене. Також 
окупанти вивезли автопарк міста, який 
був поповнений 30-ма автобусами, ви-
везли з Херсона всі «швидкі допомоги» та 
пожежні машини.

Верховна Рада ухвалила у другому чи-
танні та в цілому законопроєкт про держ-
бюджет на 2023 рік. Дефіцит держбюдже-
ту наступного року складе понад 20% ВВП. 

Прем`єр-міцністр Денис Шмигаль 
прокоментував: «Будемо покривати його 

за рахунок допомоги партнерів. Нам по-
трібно залучити 38 млрд доларів. Отрима-
ємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. 
Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі 
підстави розраховувати на прогрес».

З російського полону вдалося повер-
нути ще 107 українських бійців, серед 
яких 74 захищали «Азовсталь». Говорить 
керівник Офісу президента Андрій Єрмак: 
«Ми повернули додому багатьох поране-
них у боях. Зокрема, нам вдалося обмі-
няти тяжкопоранених та лежачих з Ма-
ріуполя, із «Азовсталі». Держава зробить 
все необхідне, щоб допомогти кожному з 
них». Повернути вдалося 6 офіцерів, 101 
рядового та сержанта. Це, зокрема, бій-
ці Збройних сил, Територіальної оборони, 
прикордонної служби та інших структур. 

4 листопада
Миколаїв жив без обстрілів лише 44 

дні з початку повномасштабної війни. 
Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич. 
«Тому люди (переселенці - ред.) тут не зали-
шаються – не відчувають себе у безпеці і 
їдуть далі. Із 486 тисячі жителів, які прожи-
вали у місті до початку пованомасштабної 
війни, лишилося близько 220 – 230 тисяч».

Деякі села Херсонщини зруйновані на 
100%. Людям у деокупованих селах по-
трібні насамперед електроенергія, вода, 
газ і дрова, а поштові й банківські послу-
ги вже доступні.

Покарати Росію за екологічні зло-
чини. Громадська організація UAnimals 
створила петицію, у якій закликає пока-
рати країну-агресора за екологічні злочи-
ни. Її адресували до ООН та Європейсько-
го парламенту. В організації нагадують, 
що росіяни окупували 8 заповідників та 
12 національних природних парків. А 20% 
природоохоронних територій України ура-
жені внаслідок військових дій. Екологи 
припускають, що у природних парках зни-
щено сотні тисяч диких тварин. Крім того, 
за попередніми підрахунками Державної 
екологічної інспекції України: майже 183 
тисячі кв.м ґрунту забруднені шкідливими 
речовинами; понад 2 мільйони кв.м зем-
лі завалені залишками знищених предме-
тів та боєприпасів; більше, ніж 680 тисяч 
тонн нафтопродуктів згоріли за час об-
стрілів, що призвело до значного забруд-
нення повітря; понад 23 тисячі га лісу були 
спалені ракетами чи снарядами.

Танки, бронетранспортери та кате-
ри: США оголосили новий пакет допомо-
ги Україні на $400 млн, який включати-
ме і танки Т-72. США та Нідерланди разом 
оплатять відновлення танків Т-72, які пе-
ребувають на зберіганні у Чехії. За-
галом 90 танків відправляться до 
України.

за рахунок допомоги партнерів Нам по-

Херсон – український,
як і вся Україна

Командувач оперативного командування «Південь» 
генерал-майор Андрій Ковальчук прибув 

до звільненого Херсона.

26 листопада – вшанування пам`яті 
жертв Голодомору

В останню суботу листопада ми вшановуємо пам`ять жертв Голодо-
мору в Україні 1932 – 1933 років. Жахливого злочину комуно-тоталі-
тарного режиму СРСР, що призвів до загибелі мільйонів українців. Нині 
виповнюється 80 років від початку цієї трагедії. 

В країні пройдуть заходи з вшанування пам`яті жертв цього Гено-
циду. Також запалимо в їх честь у наших оселях Свічу Пам`яті. 

На Майдані Незалежності столиці під час 
Помаранчевої революції  

Фінал другого Майдану, жорстке протистояння  
повстанців і влади, бої на Майдані Незалежності. 

Лютий 2014 року. 
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1 5 листопада
У Києві наразі ночують більше 3 міль-

йонів осіб, з яких близько 350 тисяч – вну-
трішньо переміщені. Повідомив мер Києва Віта-

лій Кличко в ефірі телемарафону

6 листопада
За 8 місяців війни російські окупанти пошко-

дили 1100 медичних закладів. 144 – зруйновані 
вщент. Про це повідомили у Міністерстві охорони 
здоров’я. 95 об'єктів медзакладів наразі повністю 
відновлені, а 204 – частково. Відновлення зруй-
нованих медзакладів попередньо оцінюється у по-
над 38 мільярдів гривень.

7 листопада
Україна та Молдова відновили рух пасажир-

ських потягів за маршрутом Київ-Кишинів після 
24-річної перерви. Маршрут матиме стиковку на 
станції Унгени з можливістю зробити пересадку 
до станції Ясси (Румунія), де розташований міжна-
родний аеропорт.

У жовтні з України було експортовано 6,9 міль-
йона тонн сільськогосподарської продукції, з по-
чатку війни обсяги експортованого становлять 
26,3 мільйона тонн. У відсотковому співвідношен-
ні у жовтні експорт по основних культурах вигля-
дає так: 33,6 % – кукурудза; 28,71 % – пшениця; 
11,28 % – ріпак; 4,21 % – насіння соняшника; 6,28 
% – соняшникова олія; 5,56 % – ячмінь; 3,34 %– 
соєві боби.

8 листопада 
Президент Володимир Зеленський пропонує 

Верховній Раді продовжити дію воєнного стану та 
мобілізацію в Україні. Законопроєкти зареєстру-
вали на сайті парламенту 8 листопада. Найімовір-
ніше йдеться про продовження на 90 днів: тобто до 
19 лютого 2023 року.

9 листопада
Європейська комісія запропонувала безпре-

цедентний пакет підтримки для України у розмі-
рі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога 
буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть 
виплачуватися в середньому по 1,5 млрд євро на 
місяць. Підтримка ЄС має бути доповнена анало-
гічними зусиллями інших великих донорів для того, 
щоб покрити всі потреби України у фінансуван-
ні на 2023 рік. Завдяки цим коштам Україна змо-
же продовжувати виплачувати заробітні плати та 
пенсії, а також підтримувати роботу основних дер-
жавних служб, таких як лікарні, школи та житло 
для переселенців. 

Загалом на виплати внутрішньо переміщеним 
особам вже спрямовано понад 42 мільярди гри-
вень, кошти на виплати переселенцям у бюджеті 
є. Щомісячна державна допомога на проживання 
особам з інвалідністю та дітям складає 3 тис гри-
вень, для решти ВПО – 2 тис гривень.

10 листопада
У жовтні українці поклали на депозити 211 

мільйонів доларів та мільярд гривень Продовжи-
лось зростання депозитів населення у гривні та 
валюті.

Росіяни перед відступом підірвали котельні, 
вишки мобільного зв'язку й телецентр у Херсоні. 
Місто залишилося без електрики та зв’язку. Сама 
телевежа ціла.

11 листопада
Українські військові вже у Херсоні! Українські 

захисники вдень 11 листопада почали заходити у 

Херсон – на будівлі Головного управління поліції 
вже майорить український прапор

Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської 
коси, звільнена від окупантів. Водовід із Дніпра під 
контролем ЗСУ, але попереду розмінування.

12 листопада
Окупанти вкрали 15 тисяч картин з Херсонщи-

ни. До окупованого Сімферополя прибули чоти-
ри вантажівки з награбованим майном, загалом 
з Херсонської області росіяни вивезли 15 тисяч 
картин. Росіяни вивезли майно з Херсонського ху-
дожнього музею імені Олексія Шовкуненка. Музей 
також має філію у Новій Каховці. У постійній екс-
позиції музею іконопис XVII – початку XX століття, 
українське мистецтво II половини XIX – початку XX 
століття. Також роботи сучасних митців.

Російські окупанти вивезли з Херсона цінні 
фонди обласної бібліотеки ім. Гончара. Зокрема, 
дореволюційні видання, які видавались у Херсон-
ській губернії. Вкрадена найбільша колекція кра-
єзнавчих фондів, ресурс для всіх, кого цікавить іс-
торія південної частини Украни.

Під час відступу російських військ на Херсон-
щині зруйновано 7 мостів зокрема на Каховській 
ГЕС. Чотири мости – через Дніпро. Два мости, ав-
томобільний і залізничний, розташовані на греблі 
в Новій Каховці, були зруйновані. Також Антонів-
ський міст, головний шлях через Дніпро в Херсон-
ській області, було зруйновано.

У звільненому Херсоні почали працювати наші 
обласна та міська військові адміністрації. Також 
приступили до виконання службових обов’язків 
Національна поліція та Служба безпеки України.

13 листопада
Близько 700 тисяч громадян Росії виїхали до 

Грузії після оголошення Володимиром Путіним 
«часткової» мобілізації. Про це повідомила пре-
зидент Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона зазначи-
ла, що близько 100 тисяч росіян залишилися в Гру-
зії, а 600 тисяч виїхали в інші країни. У Грузії також 
перебувають близько 30 тисяч українців, які були 
змушені покинути домівку через війну.

14 листопада
Президент України Володимир Зеленський 14 

листопада приїхав у звільнений від російських оку-
пантів Херсон. Окрім Зеленського в Херсоні гла-
ва ОП Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тим-
ошенко і деякі міністри.

Пенсії та допомоги у звільненій частині Хер-
сонщини почнуть виплачувати цього тижня. Ук-
рпошта вже планує свої поїздки, а також випла-
ту одноразової допомоги тим, хто пережили оку-
пацію – по 2 200 грн. Банки, які повернуться на 
Херсонщину, допоможуть здійснити всі інші соці-
альні виплати. Це державні Ощадбанк та Приват-
банк.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголо-
сив про плани країни надати Україні $500 млн до-
даткової військової допомоги і про запроваджен-
ня додаткових санкцій проти Росії.

15 листопада 
Тільки за офіційними даними окупанти де-

портували до Росії 11 тисяч українських дітей. 
Повідомив президент України Володимир Зе-
ленський. «Обговорили, як зупинити депортацію 
українських дітей у Росію й повернути додому 
всіх, хто був силою вивезений. Як мінімум це май-
же 11 тисяч дітей – ми їх знаємо поіменно. Але це 
лише ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезе-
них більше».

Такі цифри були озвучені під час засідання Ко-
ординаційної ради України з питань захисту і без-
пеки дітей за співголовування Генерального се-
кретаря ООН Антоніу Гутерріша. Також у засіданні 
взяли участь посли провідних держав.

Президент Володимир Зеленський у своєму ві-
део зверненні учасникам «Великої двадцятки» на 
Балі (Індонезія) закликав припинити руйнівну ві-
йну Росії.

Виступаючи на саміті, Зеленський заявив, що 
Мінська-3 не буде: «Ми не дозволимо Росії вичіку-
вати і нарощувати свої сили».

Втрати російських агресорів станом на 15 лис-
топада склали: особового складу – близько 82080 
осіб; танків – 2861; бойових броньованих машин 
– 5773; артилерійських систем – 1850; ракетних 
систем залпового вогню – 393; засобів ППО – 
208; літаків – 278; гелікоптерів – 261; БПЛА опе-
ративно-тактичного рівня – 1511; крилатих ракет 
– 399; кораблів/катерів – 16; автомобільної техні-
ки та автоцистерн – 4351.

1 5 листопада Херсон наа будівлі Головного управління поліції

Херсон – український,
як і вся Україна

Стратегічні 
підприємства переходять 
у власність держави

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 6 листопада прийняла рішен-
ня про забезпечення примусового відчуження 
у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ 
«Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Таким чи-
ном регулятор дозволив списання акцій вка-
заних підприємств з рахунків приватних осіб, 
у власність держави.

Компаніям Ігоря Коломойського в «Укрнаф-
ті» належить близько 42% акцій. Державі в 
особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% 
плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міно-
ритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою 
нафтовидобувною компанією України.

В «Укртатнафті» Коломойський спільно з 
партнером Геннадієм Боголюбовим володіють 
близько 60% акцій. Інші – в НАК «Нафтогаз». 
Ключовим активом «Укртатнафти» є Кремен-
чуцький нафтопереробний завод, який у травні 
вивели з ладу російські ракетними обстрілами.

Донедавна власником «Мотор Січ» був 
В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році про-
дав 56% акцій компанії китайському холдингу 
Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co 
Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо 
дотримання антимонопольного законодав-
ства операції з акціями «Мотор Січі» були за-
блоковані, а згодом – арештовані. Богуслаєва 
в жовтні арештували, звинувативши у держав-
ній зраді.

Компанія «АвтоКрАЗ» входить в групу «Фі-
нанси та кредит» олігарха-втікача Костянтина 
Жеваго. Підприємство займається виготов-
ленням великовантажних автомобілів.

«Запоріжтрансформатор» – підприємство-
банкрут, яке виробляє трансформаторне та 
реакторне обладнання. Його власником є Кос-
тянтин Григоришин.

Відчуження підприємств відбулось на ви-
конання рішення Ставки Верховного головно-
командувача 6 листопада, у зв'язку з військо-
вою необхідністю. Після завершення дії воєн-
ного стану зазначені активи можуть бути по-
вернуті власникам або можливе відповідне 
відшкодування їхньої вартості.

Відчужені до держави стратегічні підприєм-
ства працюватимуть для задоволення оборон-
них потреб. Про це заявив прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль. Акції цих п’яти підприємств ста-
ли військовим майном, перейшли в управління 
Міністерства оборони. Глава уряду запевнив, 
що ті, хто працює на цих підприємствах, про-
довжать працювати, буде більше замовлень і 
гарантій від держави. Ті, які не працювали на 
сьогодні, їхню роботу буде відновлено, трудові 
колективи повертатимуться до роботи.

До Польщі з Великої Британії 12 лис-
топада перевезли останки трьох поль-
ських президентів у вигнанні – Владис-
лава Рачкєвича, Авґуста Залєського та 
Станіслава Островського, які очолюва-
ли країну під час і після Другої світової 
війни.

Траурна процесія з останками пре-
зидентів Польщі вирушила в суботу з 
військового аеропорту у Варшаві до 
Храму Божого Провидіння, де й від-
булася церемонія їхнього перепохо-
вання у спеціально створеному Мав-
золеї президентів Республіки Польща 
в екзилі.

Окрім Владислава Рачкєвича, Ав-
ґуста Залєського та Станіслава Ост-
ровського, будуть перепоховані також 
останній президент Польщі у вигнанні 
Ришард Качоровський із дружиною.

Завершальним елементом заходу 
стало урочисте відкриття Зали пам'яті, 
присвяченої президентам Республіки 
Польща у вигнанні. Їх разом із мавзоле-
єм відкрили для відвідування з 14 листо-
пада.

Уряд Польщі у вигнанні сформував-
ся після нападу на Польщу 1939 року 

нацистської Німеччини та Радянсько-
го Союзу. Він діяв спочатку в Парижі та 
Анже, що на заході Франції, а згодом – 
у Лондоні.

До 1945 року польський уряд в екзи-
лі визнавали єдиною законною владою 
Республіки Польща, але після Другої сві-
тової війни він втратив цей статус. Проте 
в Лондоні уряд продовжував свою діяль-
ність до 1990 року, коли останній прези-
дент у вигнанні Ришард Качоровський 
передав атрибути влади президентові 
Лєху Валенсі.

Як наголошує влада Польщі, пере-
поховання трьох президентів у вигнанні 
буде символічним завершенням чотири-
річного святкування 100-річчя незалеж-
ності Польщі. 

Україна також має своїх прези-
дентів у вигнанні – Андрій Лівиць-
кий, Степан Витвицький, Спиридон До-
вгаль, Микола Лівицький та Микола 
Плав'юк. Усі вони поховані за межами 
України.

«Українська правда» – 
«Історична правда», 

14.11.2022
Pravda.com.ua

У Польщі перепоховали 
трьох президентів

ООН: Росія має 
відповісти 

за свої злочини
Генеральна асамблея ООН 

на спеціальній сесії в понеділок 
ухвалила резолюцію авторства 
України та ще пів сотні держав, в 
якій міститься заклик до Росії від-
шкодувати збитки, завдані повно-
масштабною агресією.

За резолюцію проголосували 
94 країни, проти висловилися 14, 
ще 73 утрималися. 

ООН визнає, що «Російську Фе-
дерацію має бути притягнуто до 
відповідальності за будь-які пору-
шення міжнародного права в Укра-
їні або проти України, включно з її 
агресією на порушення Статуту Ор-
ганізації Об'єднаних Націй, а та-
кож будь-якими порушеннями між-
народного гуманітарного права та 
міжнародного права прав людини, і 
що вона повинна нести правові на-
слідки всіх своїх міжнародно-проти-
правних діянь, включно з відшкоду-
ванням шкоди, зокрема будь-якої 
шкоди, заподіяної такими діяння-
ми». Також визнається необхід-
ність створення у співпраці з Укра-
їною «міжнародного механізму для 
відшкодування збитків, втрат або 
шкоди, що є наслідком міжнарод-
но-протиправних діянь Російської 
Федерації в Україні або проти Укра-
їни».

Президент Володимир Зелен-
ський наголошує, що репарації, які 
Росії доведеться заплатити за агре-
сію проти України, після прийняття 
резолюції Генасамблеї ООН стали 
частиною міжнародно-правової ре-
альності. «На майданчику ООН наші 
дипломати дуже довго працюва-
ли з партнерами, щоб погодити та 
ухвалити дві дуже важливі резолю-
ції. Перша з них сьогодні підтрима-
на – щодо створення міжнародного 
компенсаційного механізму, який 
дасть змогу відшкодувати всі збит-
ки, завдані російською війною, при-
чому за рахунок російських же ак-
тивів. Репарації, які Росії доведеть-
ся заплатити за скоєне, – це тепер 
частина міжнародно-правової ре-
альності. Другу резолюцію – для 
створення спеціального трибуна-
лу щодо злочину агресії Росії проти 
України – ще погоджуємо з наши-
ми партнерами. Зробимо все, щоб 
вони обидві запрацювали».



№231   17 листопада 2022 року№231   17 листопада 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо 3Cвіт України

По Чернігівщині

3 листопада Верховна Рада 
України схвалила проект Зако-
ну України «Про Державний бю-
джет України на 2023 рік» у дру-
гому читанні та в цілому.

«За результатами зустрічей з 
нашими міжнародними партне-
рами, опрацювання висновків і 
пропозицій Верховної Ради Укра-
їни до проекту Державного бю-
джету на 2023 рік, узгоджуваль-
них нарад та консультацій Уряд 
підготував проект державного 
бюджету до другого читання.

Ми спільно шукали рішен-
ня для посилення міжнародної 
підтримки у наступному році не 
тільки для вирішення нагальних 
проблем, пов’язаних із відбудо-
вою критичної інфраструктури 
та соціальною підтримкою гро-
мадян, але й піднімали питання 
подальшого відновлення краї-
ни», зазначив Міністр фінансів 
України Сергій Марченко під час 
виступу в Парламенті.

Загалом при доопрацюван-
ні проекту бюджету враховано 
близько 60 % правок та пропо-
зицій народних депутатів.

Головне з виступу Сергія 
Марченка під час презентації 
Державного бюджету на 2023 
рік до другого читання.

Щодо макропоказників
Прогноз реального зростан-

ня ВВП у 2023 році скориговано 
на більш консервативні припу-
щення темпів відновлення еко-
номіки (порівняно з попереднім 
прогнозом).

Також були враховані висо-
кі безпекові ризики та ризики, 
пов’язані із продовженням атак 
рф на об’єкти енергетичної сис-
теми та інші об’єкти критичної 
інфраструктури України.

Прогноз реального зростан-
ня ВВП – 3,2 % замість попере-
днього прогнозу в 4,6 %.

Прогноз інфляції у 2023 році 
зменшено з 30 % до 28 % (у вимі-
рі грудень до грудня).

Прогноз номінального ВВП 
на 2023 рік було скориговано на 
120 млрд грн до 6 трлн 280 млрд 
гривень.

Більш оптимістичні очікуван-
ня щодо фінансової підтримки з 
боку міжнародних партнерів зу-
мовили коригування припущен-
ня щодо обмінного курсу гривні 
до долара США.

На кінець року він станови-
тиме 45,8 грн за дол. США (за-
мість 50 грн за дол. США у по-
передньому прогнозі). Припу-
щення щодо середньорічного 
значення обмінного курсу за-
лишилось без змін (42,2 грн за 
дол. США).

Щодо доходів
Доходи проекту державного 

бюджету на 2023 рік передбаче-
но у сумі 1 трлн 330 млрд грн. 
Доходи пропонується збільшити 
порівняно з першим читанням 
на 50 млрд грн.

За загальним фондом пе-
редбачено збільшення:

по податку та збору на дохо-
ди фізичних осіб на 15 млрд грн 
(за рахунок перегляду макропо-
казників та удосконалення під-
ходів в прогнозуванні ПДФО);

ПДВ із ввезених товарів на 
27 млрд грн (за рахунок підви-
щення ставок в оподаткуванні 
пального з 7 % до 20 %);

коштів, що перераховують-
ся НБУ.При цьому за загальним 
фондом планується зменшення:

податку на прибуток на 21 

млрд грн (через зменшення при-
бутку прибуткових підприємств);

рентної плати за видобуван-
ня природного газу на 23 млрд 
грн (у зв’язку із змінами в опо-
даткуванні природного газу 
щодо бази оподаткування);

ПДВ з вироблених в Україні 
товарів (робіт, послуг) з ураху-
ванням бюджетного відшкоду-
вання на 6 млрд грн (за рахунок 
зміни макропоказників та змен-
шення споживчих витрат).

За спеціальним фондом пе-
редбачено збільшення:

акцизного податку з паль-
ного на 7 млрд грн (за рахунок 
повернення довоєнних ставок 
оподаткування);

коштів, що перераховуються 
НБУ, на 16 млрд грн;

грантів на 442 млн грн (за 
програмами міжнародної під-
тримки для МОЗ та Мінреінте-
грації).

Дефіцит. При доопрацюванні 
проекту держбюджету до другого 
читання було збільшено дефіцит 
на 17 млрд грн (до 20,6 % ВВП).

Дефіцит планується профі-
нансувати за рахунок збільшен-
ня зовнішніх запозичень. Відпо-
відно на цю суму зросте обсяг 
державного боргу. У результаті 
прогнозний обсяг державного 
боргу в еквіваленті у національ-
ній валюті передбачено в аб-
солютному значенні 6 трлн 423 
млрд гривень.

Щодо видатків
Видатки державного бюдже-

ту до другого читання збільшено 
порівняно з першим читанням 
на 67 млрд гривень. Вони стано-
витимуть 2 трлн 640 млрд грн.

Ресурс на національну без-
пеку і оборону порівняно з пер-
шим читанням не змінився та 
становить близько 50 % всього 
бюджету. Це 1 трлн 141 млрд грн 
або 18,2 % ВВП.

Для вирішення питань соці-
ального та економічного харак-
теру передбачено збільшення 
видатків державного бюджету, 
зокрема на:

виплату пенсій – на 39 млрд 
грн (до 272 млрд грн);

фонд ліквідації наслідків 
збройної агресії – на 16 млрд 
грн (до 35,5 млрд гривень). Ви-
значені такі напрями спряму-
вання коштів фонду:

будівництво та ремонт гро-
мадських будівель, об’єктів кри-
тичної інфраструктури;

забезпечення житлом вну-
трішньо переміщених осіб та 
осіб, які втратили житло внаслі-
док бойових дій;

закупівля шкільних автобу-
сів та спеціального транспорту 
для закладів охорони здоров’я 
та комунальних підприємств;

на освіту збільшено видатки 
на 555 млн грн, зокрема на роз-
виток дистанційної форми навчан-
ня 150 млн грн, на забезпечення 
проведення зовнішнього неза-
лежного оцінювання 215 млн грн;

на культуру на 235 млн грн, 
у тому числі для забезпечення 
реалізації проектів Українським 
культурним фондом та Україн-
ським інститутом книги;

для надання пільгових іпо-
течних кредитів внутрішньо пе-
реміщеним особам – 20 млн 
гривень.

Передбачено нову бюджет-
ну програму «Державний фонд 
регіонального розвитку» у сумі 
2 млрд гривень.

1 листопада 
Новгород-Сівер-
ська міська рада 
на позачерговій 
сесії VIIІ скликан-
ня прийняла важ-
ливе та вчасне рі-
шення «Про пере-
йменування ву-
лиць та провулків 
на території Нов-
город-Сіверської 
міської територі-
альної громади» 
про нові назви 80 
вулиць і провулків міста та 28-ми 
сіл.

Проведено не тільки перейме-
нування назв, які є імперськими 
маркерами російського агресо-
ра, також здійснено виправлен-
ня назв відповідно українського 
правопису. Так, вулиця Садовая 
стала Садовою, Слободська – 
Слобідською. 

У громаді замість російських 
імперських назв з’явилися ра-
зом із «нейтральними» і вули-
ці на честь українських діячів та 
важливих подій в історії Украї-
ни. Серед них вулиці Гетьмана 
Івана Мазепи, поета, дисиден-

та і політв’язня комуністичних та-
борів Василя Стуса, дисидента, 
політв’язня, автора Акта проголо-
шення незалежності України Лев-
ка Лук’яненка, Захисників Украї-
ни; Революції Гідності; Незалеж-
ності.

Вагомий внесок у підготовки 
пропозицій щодо перейменувань 
зробив місцевий історик, краєз-
навець і громадський діяч Борис 
Домоцький

Водночас на цій сесії прийня-
те і одне помилкове рішення – 
щодо перейменування вулиці Гу-
бернської на честь Леоніда Да-
ниловича Кучми, другого Прези-
дента України. Звичайно назва 

Губернська підля-
гає перейменуван-
ню. Адже вона є ім-
перським марке-
ром колоніальної 
політики Російської 
імперії. Після оста-
точної ліквідації в 
1783 році україн-
ської державної 
автономії, тобто 
Війська Запорізь-
кого або Гетьман-
щини, Україну по-
ділили на губер-

нії. Але помилкою стало назва-
ти цю вулицю на честь Леоніда 
Кучми. Українське законодав-
ство забороняє називати об’єкти 
топоніміки на честь живих 
людей.

Новгород-Сіверська міська 
голова Людмила Ткаченко визна-
ла цю помилку та пообіцяла її ви-
правити: «Протягом двох тижнів 
з дня зупинення мною рішення 
я повинна скликати позачерго-
ву сесію, на якій повинні винести 
знову на повторний розгляд дане 
питання, але уже з дотриманням 
процедури». 

Верховна Рада України ухвалила 
Державний бюджет на 2023 рік

9 листопада в Україні від-
значається День працівників 
культури та майстрів народ-
ного мистецтва. Представ-
ників цієї сфери Чернігова 
вітали та нагороджували у 
міській музичній школі № 1 
ім. С. Вільконського. Зі свя-
том вітали секретар міської 
ради Олександр Ломако, на-
чальник міського Управлін-
ня культури та туризму Олек-
сандр Шевчук. 

Кращих представників 
відзначили грамотами та по-
дяками. Після чого прозвуча-
ла концертна програма.

З нагоди Всеукраїнсько-
го дня працівників культури 
та майстрів народного мис-
тецтва за високий професіо-
налізм, багаторічну сумлінну 
працю Почесною грамотою 
Чернігівської міської ради 
та виконавчого комітету на-
городжені:

Астаф’єва Ольга, ди-
ректорка закладу «Черні-
гівська музична школа № 1 
імені Стефана Вільконсько-
го»; Мельниченко Дмитро, 
директор закладу «Центр 
культури і мистецтв» міської 
ради; Смоляк Галина, бібліо-
текарка бібліотеки-філії № 5 
міської комунальної центра-
лізованої бібліотечної систе-
ми; Пінчук Дмитро, завіду-
вач відділу «Центру культури 
і мистецтв».

Подяка Чернігівського 
міського голови оголошена:

Думчевій Тетяні, викла-
дачці закладу «Чернігівська 
музична школа № 1 імені 
Стефана Вільконського»; Ло-
коть Олені, викладачці цьо-
го ж закладу; Большак Оле-

ні, викладачці закладу «Чер-
нігівська музична школа № 
2 ім. Є. Богословського»; 
Лук’яновій Наталії, викла-
дачці цього ж закладу; Ді-
док Тетяні, викладачці за-
кладу «Чернігівська міська 
школа мистецтв ім. Л. Бод-
нарука»; Волковій Наталії, 
концертмейстерці цього ж 
закладу; Наталушку Воло-
димиру, викладачу закладу 
«Чернігівська дитяча худож-
ня школа»; Горбачук Вікторії, 
керівниці колективу «Зраз-
ковий дитячий ансамбль на-
родного танцю «Десняночка» 
КП «Міський Палац культури 
ім. В. Радченка»; Бондарець 
Галині, завідувачці бібліо-
теки-філії №4; Бурлаці Рус-
лану, керівнику зразкової 
спортивно-циркової студії 
«Максимум» закладу «Центр 
культури і мистецтв»; Моска-
ленко Ірині, керівниці гурт-
ка закладу «Центр культури і 
мистецтв» ЧМР.

Внаслідок військових дій 
протягом лютого-квітня на 
території Чернігова зазнали 
пошкоджень пам’ятки архі-
тектури: 20 національного та 
19 місцевого значення. Де-
які з них знаходяться в ава-
рійному стані й не підлягають 
відновленню. Заклади куль-
тури міста також постражда-
ли через обстріли. Зокрема, 
Центральна міська бібліоте-
ка ім. М. Коцюбинського, ди-
тяча міська бібліотека ім. О. 
Довженка. Пошкоджені бу-
дівлі й комунальних закладів 
«Центр культури і мистецтв» 
та Літнього театру КП «Цен-
тральний парк культури та 
відпочинку».

Перейменування вулиць у Новгород-Сіверському

Виплати одноразової 
допомоги для сімей 
із новонародженими 

продовжили ще 
на п'ять років

Кожна родина чернігівців при на-
родженні дитини отримує підтримку від 
міста. Виплати здійснюються в рамках 
Програми підтримки народжуванос-
ті. Виконавчий комітет Чернігівської 
міської ради 3 листопада погодив чер-
говий список таких сімей.

Одноразову матеріальну допомогу 
на загальну суму 820 тис грн отримає 
92 сім'ї з немовлятами:

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

46 сімей – по 10 тис грн на другу 
дитину;

3 сім'ї – по 20 тис грн на третю ди-
тину;

1 сім'я – 20 тис грн, що народила 
сьому дитину;

2 сім'ї – по 40 тис грн, що народи-
ли двійню;

Програма створена за ініціативи 
Владислава Атрошенка у 2017 році і 
була розрахована до 2022-го включно. 

На засіданні виконкому 3 листо-
пада члени засідання погодили новий 
проєкт Програми, зоб вона продовжу-
вала працювати у місті ще протягом 
п'яти наступних років, до 2027

Така матеріальна допомога вида-
ється батькам, які постійно прожива-
ють з дитиною та мають свідоцтво про 
її народження, а також зареєстрова-
ні в місті Чернігові. Пакет докумен-
тів батьки подають до відділу звер-
нень громадян ЧМР (вул.Шевченка, 9). 
Звернутися за допомогою можна про-
тягом року з дня народження дитини.

Прес-служба 
Чернігівської міської ради

Новини Чернігова
Вшанували працівників культури 
та майстрів народного мистецтва 
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Світ-Світ- інфоінфо4 Україна і світ
Режим Путіна 

посипався
Суспільство в Росії бачить по-

чаток конфлікту в оточенні пре-
зидента. Про це в ефірі єдиного 
телемарафону сказав радник ке-
рівника Офісу президента Михай-
ло Подоляк.

«На режим Путіна впливає 
усе, що відбувається в Україні. 
Він вже посипався».

«Між собою вже еліти почина-
ють з̀ ясовувати стосунки і те, хто 
платитиме за помилки в Україні. 
Бо еліта розуміє, що просто так 
це не минеться..., має хтось від-
повідати і це буде не тільки Путін».

В росію прийшло розуміння 
того, що їхня країна програє війну 
в воєнному сенсі, вони втрача-
ють партнерів, а армія і військо-
во-промисловий комплекс слаб-
кі. Люди відчувають не тільки зни-
ження рівня життя, немає навіть 
безпеки, не кажучи вже про рі-
вень свободи.

Від путіна хочуть дистанцію-
ватися представники еліти, вони 
не хочуть бути дотичними до того 
за що «потім буде запропоновано 
відповідати самому путіну». Вони 
вже шукають собі нішу в після-
воєнній росії, наприклад, дума-
ють хто яку позицію займе. «Вже 
йде тотальна десакралізація пу-
тіна як ключового історичного 
персонажа для росії, зазначив 
Подоляк. 

Вибори не змінять 
позицію США 
щодо України 

У американському Конгресі 
Україна має переважну підтрим-
ку з боку обох партій – і респу-
бліканців, і демократів – і в Се-
наті, і в Палаті представників. 
Таку думку 12 листопада висло-
вив експосол США в Україні Ві-
льям Тейлор.

Він додав, що й після виборів 
ті самі республіканці, що підтри-
мували Україну, залишаються у 
складі Палати представників, і 
їхня підтримка залишиться «та-
кою ж високою».

За словами Тейлора, і пере-
важна частина республіканців, 
так само як і переважна части-
на демократів, голосує за під-
тримку України. Тому нинішні ви-
бори не дуже змінять позицію 
США щодо України й підтримки 
України.

Тейлор заявив, що інтрига 
щодо фінальних результатів ви-
борів ще залишається особли-
во інтригує боротьба за Сенат. 
Остаточне розуміння того, хто 
домінуватиме в Сенаті, буде вже 
у грудні.

Кожні два роки у листопаді 
в США проводяться перевибори 
парламенту – Конгресу США. Пе-
реобирається Палата представ-
ників. 435 депутатів, а також 
на третину оновлюється верх-
ня палата – Сенат, у ній 100 се-
наторів, кожен обраний на 6 ро-
ків, але кожні два роки третина 
з них переобирається. Нині, при 
президентові від Демократичної 
партії Байдені і відповідній Ад-
міністрації президента, в Палаті 
представників більшість матиме 
Республіканська партія. В Сенаті 
зберігається практично паритет.

Влада обіцяла побудувати 
для переселенців тисячі квар-
тир за пів року. Скільки людей 
отримали дах над головою, і 
чому початковий план «великої 
відбудови» не вдався.

Через війну Росії проти України 
мільйони громадян втратили житло. 
Навесні влада зобов̀ язалася за-
безпечити дахом над головою всіх, 
хто залишився без домівки.

У квітні Офіс президента пред-
ставив програму будівництва і вику-
пу квартир за державний кошт, щоб у 
2022 році розв'язати проблему 10% 
внутрішньопереміщених осіб. План 
не реалізували. У чому причина?

Скільки житла 
зруйновано

За попередніми підрахунками 
аналітиків, на які спирається Мі-
ністерство розвитку громад і тери-
торій, понад 2,4 мільйона українців 
мешкали в зруйнованому або суттє-
во пошкодженому житлі.

Це попередня цифра, оскільки в 
умовах воєнного стану і тимчасової 
окупації деяких регіонів точно пора-
хувати кількість житла, непридатно-
го для проживання, неможливо.

За даними обласних військо-
вих адміністрацій, з 24 лютого по 18 
жовтня на доступних для підрахунку 
територіях зафіксовано майже 160 
тис пошкоджених або зруйнованих 
об'єктів. З них 60% – із ступенем 
руйнування понад 50%.

Серед пошкоджених об'єктів 
нерухомості переважають житлові 
приміщення – понад 142 тис. З них 
понад 54 тис – із ступенем руйну-
вання до 50%, 88 тис – 50 – 100%.

У Мінрегіоні нагадують, що до 
початку великої війни Росії проти 
України на квартирних обліках пе-
ребували майже 670 тис українців.

Що обіцяли зробити
У квітні заступник голови Офісу 

президента Кирило Тимошенко за-
явив, що влада до зими 2022 року 
забезпечить житлом тих, хто цього 
найбільше потребує. План полягав у 
підготовці 53,4 тис квартир для 186 
тис українців.

Побудувати на замовлення дер-
жави планували 32 тис квартир.

Зокрема, план Офісу президен-
та на 2022 рік передбачав зведен-
ня по 100 тис кв м житла в 15 облас-
тях на заході, у центрі країни та в Ки-
єві. Тобто по 2 тис квартир у кожно-
му відносно безпечному регіоні.

Ще 21,4 тис квартир держава хо-
тіла викупити в забудовників у гото-
вих житлових комплексах або будин-
ках з високою стадією готовності.

Загальна сума видатків на бу-

дівництво, викуп та ремонт житла 
у 2022 році мала становити 65,9 
млрд грн. Ці кошти розраховували 
передбачити в державному бюдже-
ті, розповідав Тимошенко.

У кінці літа стало зрозуміло, що 
«зайвих» 65 млрд грн у кошторисі 
охопленої війною країни немає: де-
фіцит державного бюджету з початку 
2022 року становить 600 млрд грн.

У серпні Тимошенко презенту-
вав програму відновлення житла 
західним політикам та дипломатам 
у рамках Fast Recovery Plan.

За планом Офісу президента, те-
пер кошти на будівництво житла для 
внутрішньопереміщених осіб (ВПО) 
мали надходити від країн-партне-
рів. Про чіткі терміни будівництва в 
презентації вже не йшлося.

Що змогли 
побудувати і викупити

У квітні уряд ухвалив постанову, 
якою дозволив будувати і купувати 
житло для ВПО. Розпоряджатися ко-
штами для цих цілей доручили Мін-
регіону. Щоб отримати гроші, грома-
ди мали виділити земельну ділянку.

Місцеві адміністрації не заба-
рилися. На Кіровоградщині виділи-
ли 179 га для будівництва двадцяти 
п’ятиповерхівок на дві тисячі квар-
тир. У громадах Буковини визначи-
ли понад 60 ділянок площею 200 
га. Львівська облдержадміністра-
ція затвердила програму на 50 млн 
грн для завершення облаштування 
13 будинків для ВПО. На Закарпатті 
зареєстрували перший в Україні зе-
мельний банк для будівництва жит-
ла для переселенців.

В Ірпені територію колишньо-
го санаторію «Ластівка» площею 7 

га міська рада передала для будів-
ництва п'ятиповерхівок загальною 
площею 50 тис кв м. Влада Києва 
про виділення землі в рамках про-
грами не повідомляла.

Чиновники показали активність 
і в питанні купівлі нерухомості, хоч 
і не в заявлених обсягах. Навесні 
Мінсоцполітики переказало Держ-
молодьжитлу 100 млн грн.

За ці кошти придбали 60 квар-
тир у Житомирській, Київській, Сум-
ській та Чернігівській областях і 
тимчасово заселили в них 211 вну-
трішньо переміщених осіб та грома-
дян, які втратили житло.

У жовтні Київська міська рада 
виділила 2 млрд грн департаменту 
будівництва та житлового забезпе-
чення КМДА і комунальному підпри-
ємству «Фінансова компанія «Жит-
ло-інвест». Ці гроші підуть на при-
дбання 1 тис квартир, які здавати-
муться в оренду переселенцям.

За словами експертів, затвер-
джених параметрів програми ще 

нема, тому невідомо, у яких забу-
довників і за яким принципом сто-
лична влада купуватиме кварти-
ри. До того ж тисяча квартир не 
розв'яже проблему.

А що з «великою 
відбудовою»?

У травні ЕП писала, що будівель-
ники ставили під сумнів ідею «швид-
кого і якісного» будівництва житла 
навіть за умови стабільного фінан-
сування програми. Головна причина 
– термін зведення якісного багато-
квартирного будинку, підключення 
його до комунікацій та оздоблення 
квартир становить півтора-два роки.

Утім, в Офісі президента від сво-
їх слів не відмовлялися і перекону-
вали, що житло можна звести за 
п'ять–шість місяців.

Проте на заваді реалізації про-
грами, презентованої Тимошенком, 
стали не терміни, а гроші. На почат-
ку листопада на будівництво житла 
з держбюджету не виділили жодної 
гривні. Не вдалося залучити і закор-
донні гранти.

ЕП надіслала запит Тимошен-
ку щодо того, як держава розв'язує 
проблему забезпечення житлом 
ВПО, але за два тижні відповіді не 
отримала.

Заздалегідь усвідомлюючи не-
реалістичність обіцянок влади побу-
дувати і викупити житло для всіх, хто 
цього потребує, експерти пропону-
вали інші підходи. Серед них – ком-
пенсація нужденним вартості орен-
ди квартир або видача цільових 
сертифікатів на придбання житла.

Житло для ВПО: 
куди розселяють
Ті, хто втратили житло або поки-

нули тимчасово окуповану терито-
рію, поділилися на дві категорії.

Перша категорія ВПО самостій-
но розв'язує проблему, орендуючи 
житло, купуючи нове або переїж-
джаючи до родичів. Друга категорія 
– ті, кому нема де жити. Останніми 
опікується держава.

За даними Мінрегіону, до кінця 
жовтня вдалося організувати 163 
тис місць, у яких тимчасово розміс-
тили 1,69 млн українців. Мова йде 
про приміщення державної, кому-
нальної та приватної власності.

У березні група осіб запровади-
ла соціальну програму «Прихисток». 
У її рамках особи, що безкоштовно 
прихистили ВПО з тимчасово окупо-
ваних територій, отримують 450 грн 
на місяць за особу. В опалювальний 
сезон виплата подвоюється.

До кінця жовтня в рамках цієї 
програми вдалося розмістити 682,3 
тис внутрішньопереміщених осіб.

Внутрішніх переселенців – 6,5 
мільйона. Що з ними буде?

З квітня по вересень компенса-
ція за прихисток ВПО надавалася за 
кошти держбюджету та міжнародних 

благодійних організацій. З 1 жовтня 
програму фінансує лише Товариство 
червоного хреста в Україні.

Крім того, з початку великої війни 
для тимчасового розміщення ВПО об-
лаштували та заселили 11 модульних 
містечок у деокупованих населених 
пунктах Київської (Ірпінь, Буча, Боро-
дянка, Макарів) та Чернігівської (Но-
воселівка) областей, а також у Льво-
ві. Завершується облаштування ще 
чотирьох модульних містечок.

У модульних містечках мешка-
ють 3,5 тис осіб. До кінця 2022 року 
ще для 5 тис людей планують обла-
штувати 13 таких містечок. Їх Укра-
їні надало Урядове агентство стра-
тегічних резервів Польщі як гумані-
тарну допомогу.

«єОселя» та інші 
іпотечні програми
У травні німецький банк роз-

витку KFW відновив виділення ко-
штів на видачу кредитів на кварти-
ри чи будинки для внутрішньо пере-
міщених осіб. Ця програма діяла і до 
вторгнення російських окупантів.

Перший внесок для ВПО стано-
вить 6%, ставка за кредитом – 3% 
річних. Подати заявку на участь у про-
грамі можна через портал «Дія». Та-
кож можна звернутися до регіональ-
ного відділення «Держмолодьжитла».

Через обмежене фінансування 
та велику кількість охочих схвалення 
заявок відбувається на конкурсній 
основі. Після відновлення програ-
ми право на пільгові кредити отри-
мали 2,3 тис сімей, але виявилося, 
що тільки 10% з них заключають до-
говори. Причин кілька: невідповід-
ність умовам програми, неспромож-
ність сплатити стартовий внесок, 
зміна особистих планів тощо.

Загалом за цією програмою з 
2021 року видано 463 кредити на 
загальну суму 593,6 млн грн. Про-
грама триватиме до вичерпання ви-
ділених на неї 25 млн євро, кажуть в 
«Держмолодьжитлі».

У жовтні запрацювала онов-
лена державна іпотечна програма 
«єОселя». Вона дозволяє придбати 
житло за відсотковою ставкою, на-
багато нижчою за облікову ставку 
НБУ та розмір інфляції.

Влада розраховує, що іпотекою 
користуватимуться і ВПО. Наразі 
взяти кредит на купівлю житла мо-
жуть військовослужбовці, медики 
та освітяни. Для них розмір ставки 
становить 3% річних.

З 2023 року «єОселя» поширить-
ся на всіх українців, які відповіда-
ють вимогам програми. Єдина пере-
пона – необхідність одразу сплати-
ти перший внесок у розмірі 20% від 
вартості квартири.

Олександр КОЛЕСНІЧЕНКО
«Економічна правда» – 

«Українська правда», 
07.11.2022

Pravda. com.ua

2,4 мільйона українців втратили 
домівки за час війни. 

Що з обіцяним житлом від держави?

Дівчинка перед зруйнованим будинком, Київ
Фото: Антон Скиба

У модульному будиночку
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введені владою. Не більше однієї 
40-ватної лампочки на кімнату. Не 
більше 14 градусів тепла в опалюва-
ному приміщенні. Не більше ніж 30 
літрів бензину на місяць для приват-
них автовласників. Категорична за-
борона користуватися пилососами 
та холодильниками в зимовий пері-
од.

Телебачення доступне лише дві-
три години на добу. Відсутність га-
рячої води та вуличного освітлен-
ня. Десятки новонароджених дітей, 
які перебували у відділеннях інтен-
сивної терапії та померли через від-
ключення електроенергії в інкубато-
рах…

На перший погляд може здатись, 
що перед нами безрадісна картина 
української зими 2022 – 2023 ро-
ків. Але насправді все це відбувало-
ся в абсолютно мирній європейській 
країні – причому протягом багатьох 
років.

Ніхто не обстрілював цю краї-
ну ракетами. Ніхто не тероризував 
її дронами-камікадзе. Ніхто не за-
ймався цілеспрямованою руйнаці-
єю її енергетичної інфраструктури. 
Натомість при владі там знаходився 
диктатор, який трохи поступався Во-
лодимиру Путіну: Ніколае Чаушеску.

Так, ідеться про Румунію 1981 
– 1989 років. Без війни, без нападу 
ззовні мільйони тодішніх румунів пе-
реживали затяжну гуманітарну ка-
тастрофу: виключно через забаган-
ки та прорахунки свого правителя.

Набравши за кордоном креди-
тів для розвитку промисловості, то-
вариш Чаушеску спочатку розпоря-

дився ними максимально неефек-
тивно і залишився у збитку, а потім 
побажав достроково розплатитися 
за борги та ввів у країні режим то-
тальної економії. Фінал цієї історії 
загальновідомий.

Чим примітний румунський при-
клад? Насамперед тим, що у 2000-х 
та 2010-х він розбивав основні по-
стулати охоронної пропаганди, на-
стільки популярної в Росії та на всьо-
му пострадянському просторі.

Кремль та його прихильники ро-
ками просували думку про те, що без 
диктаторської опіки населення при-
речене на всілякі поневіряння та 
страждання. Наголошувалося, що 
лише єдиновладдя здатне захисти-
ти народ від ворожої ринкової сти-
хії, від темряви, холоду та голоду. А 
будь-які революційні протести, танці 
на майданах, розмови про свободу 
та спроби пограти в демократію зму-
шують простих людей жебракувати, 
мерзнути та сидіти без світла.

Але варто було згадати соціаліс-
тичну Румунію та румунську револю-
цію, як ця пропагандистська схема 
розвалювалася на очах. За всього 
бажання було неможливо стверджу-
вати, ніби у вісімдесятих роках спів-
вітчизники Чаушеску жили краще, 
ніж після повалення його режиму.

Румунський випадок надто явно 
демонстрував, що диктатура – це 
морок, холод та злидні, але ніяк не 
захист від усього перерахованого.

А тепер цю нехитру істину під-
тверджує російсько-українська ві-
йна. Війна, що знищує ворожі стере-
отипи про диктатуру, свободу та не-
залежність.

Багато років росіяни культиву-
вали міф про те, що без заступни-
цтва Москви, без кремлівської до-
помоги та опіки Україна приречена 
на гуманітарну кризу.

Достатньо просто не продавати 
українцям енергоносії за пільговою 
ціною – і сусідня країна замерзне. 
Достатньо просто не підтримувати 
українську промисловість фінансо-
во – і сусідня країна голодуватиме. 
Достатньо просто не втручатися в 
українські справи – і сусідня країна 
залишиться без нічого.

Лиха України, кинутої напризво-
ляще, подавалися як щось природ-
не, неминуче і зумовлене стихійни-
ми силами. А кремлівський режим 
зображувався як захисник від без-
жальної стихії – джерело стабіль-
ності та порядку, грошей та роботи, 
світла та тепла.

Нинішня війна розбила цю про-
пагандистську матрицю вщент. За 
вісім місяців стало очевидним, що 
для виникнення гуманітарної кризи 
в Україні потрібні неймовірні зусил-
ля російської диктатури.

Москві довелося вдатися до по-
вномасштабного збройного втор-
гнення. Бити по сусідній країні десят-
ками та сотнями крилатих ракет. Ку-

пувати в Ірані дрони-камікадзе для 
повітряного терору. Завдавати сис-
тематичних ударів по промислових 
об'єктах та цивільній інфраструкту-
рі. Намагатися вивести з ладу укра-
їнські ТЕЦ, ТЕС та ГЕС. І, зрозуміло, 
платити за все перераховане нечу-
вану ціну.

Усі ресурси Росії кинуті на вирі-
шення завдання, яке, за тверджен-
ням російських пропагандистів, 
мало вирішитися саме собою.

Кожен масований удар по укра-
їнській критичній інфраструктурі ко-
штує державі-агресору сотні мільйо-
нів доларів. За кілька годин витра-
чаються колосальні суми грошей, що 
перевищують річний бюджет вели-
кого російського міста.

Все це робиться з однією єди-
ною метою: хоча б тимчасово зали-
шити українців без електрики, водо-
постачання та опалення. І вже ніхто 
не згадує, що, за версією РФ, укра-
їнці мали замерзнути та померти 
від голоду самі – внаслідок просто-
го розриву господарських зв'язків із 
колишньою метрополією.

За старих часів Кремль нама-
гався приліпити до незалежної 
України образ немічної країни-калі-
ки. Мовляв, достатньо позбавити її 
російських економічних милиць – і 
вона одразу звалиться.

Тепер кремлівський режим 
розписується в тому, що незалеж-
на Україна – це країна-титан. Кра-

їна, яку доводиться довго і ціле-
спрямовано бити: сподіваючись на 
те, що врешті-решт вона все-таки 
впаде.

За старих часів Кремль припису-
вав собі роль загального благодій-
ника. Роль доброго чарівника, який 
роздає сусідам власні енергоносії, 
власні гроші, власну турботу та за-
ступництво.

Тепер кремлівський режим си-
ломіць відбирає чуже світло, чужу 
воду, чуже тепло: і не тільки не соро-
миться цього, а й підносить свої дії 
як величезну військову перемогу.

Повномасштабна російська 
агресія позбавила нас багато чого. 
Але заразом вона усунула багато-
річну пропагандистську полову, ого-
ливши справжні причинно-наслідко-
ві зв'язки та представивши речі в їх-
ньому справжньому вигляді.

Більше не випадає сперечатися, 
хто створює блага цивілізації, а хто 
їх знищує. Хто робить людське жит-
тя комфортнішим, а хто намагається 
поставити цілий народ у нестерпні 
умови. Хто несе людям світло, а хто 
його забирає.

Диктатура – це морок. Дикта-
тура – це холод. Диктатура – це го-
лод та злидні. Причому не лише для 
чужих, а й для своїх громадян. І на-
селення РФ переконається в цьому 
набагато швидше, ніж можуть уяви-
ти самі росіяни.

Михайло ДУБИНЯНСЬКИЙ

«Українська правда», 
05.11.2022

Pravda.com.ua

Диктатура мороку

В історичному календарі 2022 
року листопад позначений двома 
взаємопов’язаними, але контровер-
сійними за своєю суттю і наслідка-
ми, подіями. 25 жовтня (7 листопа-
да) 1917 року в результаті держав-
ного перевороту в Петрограді був 
повалений Тимчасовий уряд і до вла-
ди прийшли більшовики на чолі з 
Леніним. У відповідь на намагання 
узурпувати вищу владу на теренах 
Російської імперії Українська Цен-
тральна Рада у Києві 7 (20) листопа-
да проголосила утворення Україн-
ської Народної Республіки

Повалення Тимчасового уряду і 
проголошення Ради народних комі-
сарів на чолі з Леніним центральним 
урядом не дало більшовицькому ке-
рівництву повноти влади. Навпаки - 
породило динамічний процес політич-
ної дезінтеграції, насамперед, націо-
нальних районів колишньої імперії.

У Києві найбільш потужна і орга-
нізована політична сила – Українська 
Центральна Рада – однією з перших 
визначила своє ставлення до біль-
шовицького перевороту – ніякої під-
тримки збройному повстанню в Пе-
трограді.

Мала рада УЦР 7 (20) листопа-
да 1917 року ухвалила ІІІ Універсал, 
яким була проголошена УНР. У доку-
менті наведено два мотиви такого рі-
шення: рятування України від небез-
пеки «впасти у безодню усобиці, різ-
ні, занепаду» та допомогти республіці 
Російській «стати федерацією рівних і 
вільних народів».

УЦР ІІІ Універсалом поширила 
свою владу на всі українські губернії 
колишньої імперії, зберігаючи, однак, 
зв'язок з майбутньою федерацією на-
родів Росії.

Проголошувалося скасування 
приватної власності на землі «нетру-
дових хазяйств», восьмигодинний ро-
бочий день, демократичні права і сво-
боди, амністію політичним в'язням, 
скасування смертної кари тощо. 
Український революційний потяг зу-
пинився на станції «федерація».

Голова Центральної Ради Михай-
ло Грушевський і провідні українські 
політичні діячі розглядали федера-
лізм як ідеологію державного будів-
ництва. І, навіть, сподівалися на фор-
мування разом з російськими ліво-
центриськими партіями «однорідно-
го соціалістичного уряду». На деякий 
час це стало істотною перепоною на 
шляху здобуття Україною повної са-
мостійності.

Українська Центральна Рада не 
визнала Раднарком своїм урядом та 
доволі активно протидіяла встанов-
ленню радянської влади в Україні. Це 
викликало гостро негативну реакцію 
більшовицького керівництва, при-
криту фарисейськими фразами про 
визнання права УНР на самовизна-
чення.

Зокрема, Лев Троцький заявляв: 
«Якщо воля українського народу така, 
що він хоче жити незалежною респу-
блікою, ми цю волю всіляко підтри-
маємо. Оскільки йде питання про са-
мостійність, для нас це питання лише 
братського розмежування і добро-
сусідської співпраці. Але Рада про-
водить політику буржуазії і йде проти 
Рад».

4 грудня 1917 року більшови-
ки направили до Києва «Маніфест до 
українського народу з ультимативни-
ми вимогами до Української Ради» за 
підписами Леніна і Троцького.

Вони ставили умови – утримувати 
спільний з Радянською Росією фронт, 
закрити проїзд через Україну військо-
вих частин на Дон, пропускати більшо-
вицькі війська на південь для бороть-
би з козацьким отаманом Олексієм 
Каледіним, припинити роззброєння 
більшовицьких полків та червоногвар-
дійських загонів в Україні.

Генеральний секретаріат УНР ці 
вимоги відкинув. Раднарком оголо-
сив УЦР «в стані відкритої війни проти 
радянської влади в Росії і на Україні». 
Так розпочалася перша російсько-
українська війна, відома агресивни-
ми діями «червоних», прорахунками 
військового керівництва УНР, героїз-
мом захисників Крут, масовим теро-
ром зловісної муравйовщини.

Чи не нагадує це сучасну ритори-
ку Путіна у статті «Про істо-
ричну єдність росіян та укра-
їнців»: «Хочете створити влас-
ну державу? Будь-ласка! Але 
на яких умовах?».

Чимало подій першої ро-
сійсько-української війни 
1917 – 1918 років рельєф-
но екстраполюються на сьо-
годення, виявляють історичні 
аналогії і паралелі. Придиви-
мось до них уважніше:

1.Більшовицьке керівни-
цтво Росії з огляду на пози-
цію Центральної Ради усвідо-
мило, що Україна стане най-
більшою перепоною на шляху 

поширення «тріумфальної ходи Радян-
ської влади» у національні райони ко-
лишньої імперії.

Крім того, Раднаркому були жит-
тєво необхідні українські продоволь-
ство, вугілля, метал. Саме через це 
УНР першою зазнала збройної екс-
пансії більшовицького режиму. 

Так й нинішні керманичі Росії ро-
зуміють, що реалізація новітнього ім-
перського проекту без України при-
речена на провал. Пазли «нового 
СРСР» без неї не зійдуться.

Вдале і безкарне «повернення» 
Криму і відторгнення частини Донба-
су у 2014 році, тодішня анемічна «гли-
бока занепокоєність» світових дер-
жав спонукали хворобливі амбіції Пу-

тіна розпочати повномасштабну за-
гарбницьку війну.

2. Відразу після невизнання Цен-
тральною Радою більшовицького пе-
ревороту і влади Раднаркому вище 
політичне керівництво (Ленін, Троць-
кий, Сталін) особисто займалися 
«українським напрямком», обґрунто-
вуючи підстави оголошеної війни.

Вже 11 – 12 ( 24 – 25) грудня 
1917 року Ленін писав, що Радянська 
влада веде боротьбу з «буржуазним 
націоналізмом Української ради».

Символічно, що й Путін, Медве-
дєв, Патрушев та інші початок війни 
аргументували необхідністю «дена-
цифікації» і «деміталіризації» України. 
Безглуздість цієї фальшивої аргумен-
тації швидко стала очевидною. Однак 
міцно увігнана пропагадистською 
машиною в свідомість росіян, вона 
продовжує плодити зерна зоологіч-
ної ненависті до українців, нашої дер-
жавності, мови, культури, історії.

3. Лідери УНР виявилися не гото-
вими до відсічі збройній агресії. Ідей-
ні соціалісти були переконані, що за-
хисником революції стане озброєний 
народ, демобілізували частини ста-
рої регулярної армії і сподівалися на 
створення міліційних формувань.

Окремі боєздатні підрозділи, 
жертовний патріотизм української 
молоді були не спроможні зупинити 
більшовицьку навалу. 

З розпадом Радянсько-
го Союзу незалежній Укра-
їні дісталося одне з найпо-
тужніших військових угру-
пувань, включаючи й ар-
сенал міжконтинентальних 
балістичних ракет з ядерни-
ми боєголовками.

Нова військова док-
трина передбачала 
без'ядерний статус України, 
ліквідацію запасів ядерної 
зброї під гарантії Будапешт-
ського меморандуму, масш-
табне скорочення осо-
бового складу 
Збройних сил.

Криваві більшовицькі лекала нинішньої 
російської війни проти України

Будинок у середмісті Києва після 
російських обстрілів міста 

у січні 1918 року

Михайло Грушевський. Імовірно, 
фото зроблене під час фотосесії 
22 листопада (за ст. ст.) 1917 р 
Е-архів Михайла Грушевського.

Факсиміле першої сторінки 
оригіналу «до українського 

народу з ультимативними вимога-
ми до Української Ради». РГАСПІ, 
Ф. 2. ОП. 1. СПР. 4880. АРК. 1–3.

Російська імперія не може існувати без України
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Українська громада штату Флорида (США) 
щорічно в листопаді вшановує пам’ять жертв 
Голодомору-Геноциду 1932 – 1933 рр. в Укра-
їні. В українських церквах відправляється па-
нахида за убієнних голодною смертю людей. 
Організовуються виставки книжок та інших 
матеріялів про Голодомор у місцевих бібліоте-
ках, провадяться лекції на тему Голодомору в 
американських школах, для студентів. Висила-
ються листи до губернатора Флориди проголо-
сити листопад «Місяцем пам’яті українського 
Геноциду».

Першого листопада ц. р. членки 56 Відділу 
Союзу Українок Америки в Норт Порті, Флори-
да, гідно відзначили 90-ту річницю Голодомо-
ру на своїх місячних сходинах. Було виставле-
но книжки відомих американських авторів, які 
писали про Голодомор, – це Robert Conquest, 
James Mace, Anne Applebaum, Timothy Snyder, 
Gareth Jones, та підручники для середніх шкіл.

Сходини відкрила голова 56 Відділу Бог-
дана Пужик і передала слово Вірі Боднарук, 
вести жалібну програму. На столику, засте-
леному чорно-білою вишивкою, стояли ін-
крустований хрест, колоски у чорних вазах 

та 3 свічки, які засвітила Неля Лехман.
Заки почати програму про Голодомор, було 

згадано про важну подію 1 листопада 1918 
р. – проголошення Західно-Української Неза-
лежної Держави у Львові. Вірш «В День Першо-
го Листопада» Спиридона Черкасенка викона-
ла Оля Бабчук.

У слові про Голодомор-Геноцид, жахливу 
трагедію українського народу, було згадано, 

що 10,5 мільйона невинних людей були зни-
щені московським комуністичним режимом. 
Цей Геноцид було замовчано на довгі роки 
в Україні.

Але з проголошенням Незалежності Укра-
їни появилися спомини очевидців Голодомору. 
Поетеса Антоніна Листопад з Луганська напи-
сала зворушливі вірші очима голодуючих ді-

тей. Один вірш «Біла молитва братика», який 
просив Бога – «Дай хоч одненьку картопель-
ку», прочитала Леся Попель.

В 2008 році учителька середньої школи в 
Чикаго Люба Маркевич відвідала 9 міст в Укра-
їні, щоб зібрати враження дітей про Голодомор, 
які виросли вже в Незалежній Україні. Ці вра-
ження, висловлені в малюнках або описані сло-
вом, вийшли в двох мовах під заголовком «Голо-
домор Очима Дітей-Holodomor through the eyes 
of a child» і були видані Українським Інститутом 
Модерного Мистецтва в Чікаго. Враження уче-
ниці 11-ої кляси з Полтавщини, Валентини Ва-
силенко, прочитала Галя Ліснича.

Під сучасну пору «U.S. Committee for 
Holodomor Awareness» розпочав  конкурс для 
учнів середньої школи на тему Голодомору, з 
нагородами за 1, 2, 3 місця. Конкурс тривати-
ме до квітня наступного року.

Віра БОДНАРУК, 
голова Товариства Української Мови (США), 

професор,
56 Відділ СУА

Фото Христі Чайковської

У Світовому Конгресі 
Українців

СКУ привітав посилення фінансової під-
тримки України. Конгрес привітав нещодав-
ні рішення країн-членів Європейського Союзу 
щодо зміцнення підтримки України впродовж 
прийдешнього зимового сезону, а також нові 
кроки у реалізації ініціатив із повоєнної відбу-
дови країни. «Ми вітаємо конкретні кроки ін-
ституцій ЄС і Німеччини, яка зараз головує у G7, 
спрямовані на підтримку та довготермінову від-
будову України. Ми також підтримуємо заяву 
канцлера Олафа Шольца, який окреслив необ-
хідність впрова-
дження нового 
«плану Марша-
ла ХХІ століття», 
щоб відновити 
Україну від на-
слідків жорсто-
кої російської 
військової аґре-
сії», заявив Пав-
ло Ґрод, пре-
зидент СКУ (на 
фото).

Він наголосив, що Україна чітко та недвознач-
но заявила про свої наміри долучитись до ЄС. 
«Тож демонстрація підтримки та конкретні кроки 
на підтримку України з боку ЄС сьогодні є особли-
во важливими. Ми щиро дякуємо європейським 
лідерам за тверду проукраїнську позицію!».

Павло Грод згадав недавню конференцію в 
Німеччині з підтримки України. Там Урсула фон 
дер Ляєн, президентка Європейської комісії ЄС, 
вкотре підтвердила тверду підтримку Брюссе-
лем європейських устремлінь України. Вона та-
кож заявила, що опрацьовує з країнами-члена-
ми ЄС програму щомісячної підтримки України 
обсягом 1,5 млрд EUR на період війни, що 2023 
року складе сумарно до 18 млрд EUR.

СКУ закликав світові уряди заморожувати 
російські активи, а також створювати законо-
давчу базу, що дозволить одразу ж конфіскувати 
їх. До цього закликав Павло Ґрод, президент СКУ. 
За його словами, зараз єдиною країною, яка при-
йняла законодавство, що дозволяє заморожува-
ти активи, якими ними володіють росіяни, нара-
зі є Канада. Йдеться про цілу низку заходів, у т. 
ч. дворічну заборону на купівлю житла, а також 
право на конфіскацію та продаж активів росіян, 
відповідальних за вторгнення РФ до України.

«Більше 250 млн CAD російських активів ба-
чимо тільки в Канаді, з того, що нам відомо. Тоді 
як на світовому рівні — це тисячі мільярдів до-
ларів, які росіяни, російські олігархи вкрали у 
своїх громадян, і ми мусимо за цими активами 
стежити – створювати адвокаційний і політич-
ний тиск», наголосив діяч.

Він також звернувся зі закликом підтри-
мати кампанію CКУ Unite With Ukraine «Зима 
близько». «Зима близько — тому ми всім світом 
збираємо кошти на забезпечення всім необхід-
ним спорядженням захисників України. Ми не-
щодавно повернулися з провінції Альберта, яка 
пожертвувала нам 10 млн CAD на цю кампанію, 
і закликаємо уряди всіх держав підтримувати 
захисників України та відгукнутися на наш за-
клик», сказав п. Ґрод.

Українці Флориди вшанували пам’ять жертв Голодомору 

Учасниці програми (зліва направо): 
Богдана Пужик, Галя Ліснича, Віра 

Боднарук, Оля Бабчук, Неля Лехман і Леся 
Попель біля книжок про Голодомор

Віра Боднарук біля столу 
в пам’ять Голодомору

В Україну передали 
5 тис. бронежилетів

Український конґресовий комітет Америки пере-
дав для української поліції, Національної гвардії та 
Державної служби з надзвичайних ситуацій 5 тис. бро-
нежилетів, пожежне обладнання й інше тактичне спо-
рядження.

Представники УККА подякували за щедрі пожерт-
ви у вигляді захисного спорядження для України полі-
ції Маямі, округу Маямі-Дейд і місту Старк (штат Фло-
рида).

У Канаді відзначили ювілей 
двох українських 

діаспорних організацій
Олександр Данилейко, генеральний консул Украї-

ни в Едмонтоні (провінція Альберта), привітав Україн-
ське національне об’єднання й Організацію українок 
Канади ім. О. Бесараб із їхнім 90-річним ювілеєм. Це 
не лише одні з найстарших об’єднань українців у Кана-
ді, але й одні з найбільш дієвих у згуртуванні громади, 
збереженні української ідентичності, історії, культури 
в Канаді. А тепер УНО й ОУК стали ще й одними з най-
активніших організацій у наданні допомоги Україні, і 
українцям, які прибувають до Альберти, втікаючи від 
жахів російської війни.

Привітати ювілярів прийшли народна артистка 
України Марія Бурмака й Амар’їт Сохі, мер Едмонтону.

На міській Washington Park Square 
українці та друзі України провели черго-
вий мітинґ, лейтмотивом якого стало Stop 
Partnering With Terroruzzia! Про це пові-
домило Генеральне консульство України. 
Там наголосили, що після злочинів, скоє-
них кремлівськими катами у Бучі, Ірпіні, Із-
юмі та Лимані, терору проти населення та 
критичної інфраструктури України, не може 
бути жодних перемовин із рашистським ре-
жимом Путіна. Мітинґ зібрала організація 
Razom for Ukraine.

Також українці вперше провели ак-
цію на підтримку героїчного протистоян-
ня українських військових кривавій аґресії 
Російської Федерації (РФ) на Острові Сво-
боди Нью-Йорка. Українські дипломати по-
дякували Razom for Ukraine за організа-
цію цієї чергової яскравої акції. Крім цьо-
го, вони висловили подяку за продовження 
маніфестації на Таймс-сквер.

Свою чергою, тисячі українців, іранців, 
бірманців зібралися на Бродвеї вислови-
ти свій протест проти тиранії. Люди з наці-
ональними прапорами країн різними мо-
вами скандували «Свободу Ірану! Свободу 
Україні! Свободу М’янмі!» «Зараз наші кра-
їни змагаються за свободу проти тиранії: 
іранський і бірманський народи – проти 
власних диктаторських режимів, Україна – 
проти російської тиранії», заявив Артур Згу-
ров, організатор акції від України. А Дінара 
Габібуллаєва, депутатка Київради, яка пе-
ребувала у США у справах волонтерської 

допомоги й узяла участь у мітинґу, назвала 
російський, іранський і бірманський режи-
ми «віссю зла», з якими наші народи ведуть 
боротьбу. 

В Нью-Йорку вперше у США відбулася 
IV міжнародна благодійна вечеря на під-
тримку України, організована Центром гу-
манітарної підтримки Way of Peace/«Дорога 
Миру». Зібрані під час заходу кошти спря-
мують для потреб Міністерства охорони 
здоров’я України, зокрема, на придбання 
автомобілів медичної допомоги.

Учасники заходу ознайомились із 
українською кухнею, унікальні страви 
якої були запропонували «МайстерШе-
фи» України Володимир Ярославський 
та Ольга Мартиновська, а також долу-
чились до благодійного аукціону. Вечір 
завершився концертною програмою на 
підтримку захисників і захисниць Украї-
ни від гедлайнерки заходу – народної ар-
тистки України Тіни Кароль, яскравий та-
лант якої не залишив байдужим жодного 
з гостей.

Акції на підтримку України в Нью-Йорку

У місті Вінніпеґ (провінція Маніто-
ба) провели XXVII трирічний конґрес 
українців Канади (КУК), на який зібра-
лися провідники українських канад-
ських організацій і громад, а також 
запрошені гості. До заходу долучили-
ся прем’єр-міністр Канади Джастін 
Трюдо, віцепрем’єрка Христя Фріланд, 
пані посол України в Канаді Юлія Ко-
валів, колишній посол у Канаді Ан-
дрій Шевченко, президент корпорації 
Meest Ростислав Кісіль та інші.

Головною темою Конгресу стала 
Tous ensemble – Сила у єдності. Спі-
кери під час своїх промов висловлю-
вали слова підтримки Україні. З по-
чатку війни сотні мільйонів доларів 
та тисячі тонн гуманітарної допомоги 
передані Україні саме українськими 
спільнотами Канади.

Найважливішим став виступ п. Трю-
до. Він наголосив, що Канада і надалі 
продовжуватиме допомагати Україні у 
боротьбі з російською аґресією.

Павло Ґрод, президент Світового 
конґресу українців, розповів про ді-
яльність організації та протидію ро-
сійському аґресору. Також він подя-
кував КУК і друзям України за потуж-
ну підтримку та допомогу.

Генерал Рік Гіллієр, колишній го-
лова Штабу оборони Канади, допові-
дав про роботу Стратегічної консуль-
тативної ради, яку він очолює в рам-
ках кампанії СКУ #UniteWithUkraine.

Загалом за три дні на семінарах 
і дискусіях обговорили всі можли-
ві політичні напрямки для розвитку 
КУК на наступні три роки. А за ре-
зультатами зустріч вирішили, що прі-
оритет у роботі Конгресу й надалі на-
даватиметься підтримці України та 
українського народу в його героїчно-
му захисті своєї країни та свободи в 
Європі. І це попри те, що цього року 
Канада вже надала Україні фінансо-
вої підтримки на 2 млрд CAD, що є од-
ним із найвищих показників у світі в 
перерахунку на душу населення.

Під час з’їзду Олександру Хичій 
переобрали президенткою КУК на 
три роки. «Дякуємо п. Хичій за її не-
втомну працю в Канаді, на міжнарод-
ному рівні та за потужну підтримку 
України. Бажаємо їй та новій Управі 
КУК успіхів в їхній щоденній праці в 
ці нелегкі для України часи», зголоси-
лися в СКУ. Минулого разу її переоб-
рали президенткою КУК на з’їзді, що 
відбувся в Оттаві восени 2019 року.

Трирічний конґрес КУК



№231   17 листопада 2022 року№231   17 листопада 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо 7Cвіт планети

30 листопада в Катарі стартує 22-
ий чемпіонат світу з футболу. Фінал – 18 
грудня. Головну світову футбольну подію 
чотириріччя проводить ФІФА – Всесвітня 
федерація футболу, керівна громадська 
організація футболу на планеті. 

Нижче наведено роки, місце про-
ведення всіх чемпіонатів, їх перемож-
ці. Вони проходили переважно у відомих 
футбольних державах, спершу – у Євро-
пі і Америці, Південній, тобто Латинській, 
звідки і всі три американські чемпіони. 
Потім турнір провели у Північній Амери-
ці, в США, що сприяло поширенню футбо-
лу в цій країні. А останнім часом ФІФА за-
ймається популяризацією футболу на різ-
них континентах. У 2002 році турнір було 
вперше проведено в Азії, причому також 
вперше у двох країнах – Японії і Південній 
Кореї. Через 8 років турнір вперше прой-
шов в Африці, Південно-Африканській 
Республіці. Нині теж в Азії, на Близькому 
Сході. 

Але надання права Росії і Катару на 
проведення двох останніх чемпіонатів 
викликало величезний скандал у світі. 
Перше – чомусь рішення про місце про-
ведення турнірів ФІФА ухвалила 2010 
року одразу для двох чемпіонатів. Тут же 
з’явилися повідомлення про корупцію у 
ФІФА та підкуп її чиновників Росією і Ка-
таром, з метою отримати право на турнір. 
Це підсилилося ще й тим, що ФІФА доволі 
незвично затвердила ще й місце чемпіо-
нату 2022 року – ним було обрано Катар, 
маловідому у футбольному світі невелику 
арабську країну, проте дуже багату завдя-
ки нафті. Територія Катару – 11,4 тисячі 
квадратних кілометрів. що майже втри-
чі менше Чернігівщини. Населення – 2,8 
мільйона. Країна з гарячим кліматом, де 
влітку просто неможливо грати через спе-
ку. І тепер вперше турнір пройде не влітку, 
як досі, а практично на початку зими. 

ФІФА тоді сяк-так вдалося прига-
сити скандал, однак підозри світової 
спортивної спільноти це не розвіяло. 

До честі ФІФА, в цьому 2022 році 
через війну Росії проти України, Світо-
ва федерація відсторонила Росію і від 
чемпіонату світу, і загалом від турнірів 
під своєю егідою. Це ж зробила і УЄФА, 
Європейська асоціація футболу, вики-
нувши збірну Росії і її клуби зі всіх своїх 
змагань, в тому числі єврокубків. Ма-
совий бойкот Росії оголошено і в інших 
видах спорту.

У відбірному турнірі до чемпіона-
ту 2022-го року, який тривав понад 
два роки, починали змагатися близько 
двохсот країн-членів ФІФА. Вони боро-
лися за 31 путівку на турнір, а ще одну 
традиційно віддали без відбору госпо-
дарям.

32 команди розбиті жеребкуван-
ням на 8 груп. Змагання в них пройдуть 
в одне коло, кожна команда зіграє з 
кожною. По дві кращі з групи прохо-
дять у наступний етап – одну восьму 
фіналу. Ось склади груп.

Група A: Катар, Еквадор, Сенегал, 
Нідерланди.

Група B: Англія, Іран, США, Уельс.
Група C: Аргентина, Саудівська 

Аравія, Мексика, Польща.
Група D: Франція, Данія, Туніс, Ав-

стралія.
Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, 

Коста-Рика.
Група F: Бельгія, Канада, Марокко, 

Хорватія.
Група G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, 

Камерун.
Група H: Португалія, Гана, Уругвай, 

Південна Корея.
Варто зазначити, що це ще не оста-

точно. Може трапитися ще одна сенсація: 
якусь збірну чи збірні в останній момент 
вилучать з турніру, а на це місце введуть 

інші команди. Річ і тім, що в деяких краї-
нах Азії і Африки, що пробилися на чемпіо-
нат, в останні тижні спалахнули скандали, 
пов̀ язані зі збірними або з втручанням 
влади у футбольні справи. А, як відомо, 
чемпіонати, як і загалом футбольне жит-
тя, – це функції не державних, а громад-
ських організацій, якими є національні 
федерації футболу і сама ФІФА. 

Втім, може все так і залишиться, скан-
дали залагодять. Адже чемпіонат вже на 
порозі. 

З восьми країн, що мають звання чем-
піонів світу, на турнір не пробилася лише 
Італія. Притому, вдруге підряд: програла 
вирішальний матч відбору. І це трагедія 
для одної з найбільш футбольних країн, 
4-разового чемпіона світу. 

Збірна України не пробилася на чем-
піонат, програвши вирішальний стиковий 
матч відбору Уельсу. Досі, на відміну від 
чемпіонату Європи, де ми виступали кіль-
ка разів, на чемпіонаті світу наша збірна 
грала лише у 2006 році, в Німеччині. Про-
билась, зайнявши перше місце у відбір-
ній групі, а отже без наступних стикових 
матчів. Головним тренером збірної був 
легендарний футболіст Олег Блохін. На 
чемпіонаті наші вийшли з відбірної групи 
в наступний етап, перемогли в одній вось-
мій фіналу. А у чвертьфіналі програли пе-
реможцям турніру, майбутньому новому 
чемпіону світу Італії. 

Нині на чемпіонаті, як завжди, висту-
плять багато зірок світового футболу. У 
тому числі відповідно 7-разовий і 5-разо-
вий володарі «Золотого м’яча», капітани 
своїх збірних: Ліонель Мессі – Аргентина, 
Кріштіану Роналду – Португалія. Причо-
му, для Роналду це буде вже 5-й чемпіонат 
світу і він увійде в невелику когорту світо-
вих рекордсменів: досі лише три футболіс-
ти виступали на 5-ти чемпіонатах. 

Отже, чинним чемпіоном світу є збір-
на Франції. У фінальному матчі Мундіа-
лю-2018 вона перемогла команду Хор-
ватії – 4:2. У «бронзовому» поєдинку тоді 
Бельгія обіграла Англію – 2:0.

Перемога Франції, яка наздогнала за 
титулами Уругвай і Аргентину, дозволила 
Європі ще більше відірватися в постійно-
му суперництві з Південною Америкою: 
тепер у Європи – 12 чемпіонських титулів, 
у Південної Америки – 9.

Підготував Петро Антоненко 

Рік Місце 
проведення

Чемпіон 
світу 

1930 Уругвай УРУГВАЙ

1934 Італія ІТАЛІЯ

1938 Франція ІТАЛІЯ

1950 Бразилія УРУГВАЙ

1954 Швейцарія НІМЕЧЧИНА

1958 Швеція БРАЗИЛІЯ

1962 Чилі БРАЗИЛІЯ

1966 Англія АНГЛІЯ

1970 Мексика БРАЗИЛІЯ

1974 Німеччина НІМЕЧЧИНА

1978 Аргентина АРГЕНТИНА

1982 Іспанія ІТАЛІЯ

1986 Мексика АРГЕНТИНА

1990 Італія НІМЕЧЧИНА

1994 США БРАЗИЛІЯ

1998 Франція ФРАНЦІЯ

2002 Японія, Корея БРАЗИЛІЯ

2006 Німеччина ІТАЛІЯ

2010 ПАР ІСПАНІЯ

2014 Бразилія НІМЕЧЧИНА

2018 Росія ФРАНЦІЯ

Статистика 
чемпіонатів світу

Чемпіонат світу з футболу У Чехії пропонують 
нагороджувати подружні 

пари за подружню вірність, 
тривалий шлюб

Депутатка Сенату Чехії Їтка Чаланкова запро-
понувала запровадити сенатську нагороду, яку 
б вручали подружнім парам, що зберігають ві-
рність. «Ідея полягає у нагородженні подружніх 
пар за десятиліття спільного життя. Ми хочемо по-
казати красу шлюбного союзу», пояснює сенатор-
ка. «Я думаю, що різні організації або муніципалі-
тети будуть номінувати пари, які є гарним прикла-
дом. Ми хочемо дати позитивний сигнал суспіль-
ству. У той час, коли рівень розлучень високий і 
мало пар одружуються, це необхідно».

Колега Чаланкової, сенаторка Даніела Ко-
варжова, доповнила таке. «Ідея полягає у нагоро-
дженні подружжя, яке може бути прикладом для 
інших: золоті, срібні та бронзові плакетки за ві-
рність для подружніх пар, які прожили разом 70, 
60 та 50 років. У той час, коли всі б'ють по сім'ї 
і обожнюють всілякі надмірності, дуже важливо, 
коли офіційний державний орган заступається за 
тих, хто робить світ ще трішки нормальним».

Швейцарія встановила 
рекорд з найдовшим у світі 

пасажирським поїздом 
Швейцарська залізнична компанія 29 жов-

тня встановила рекорд, проїхавши одним із най-
захопливіших маршрутів через Альпи. Компанія 
RhB запустила поїзд довжиною 1,9 кілометра, що 
складається зі 100 вагонів, уздовж маршруту Аль-
була-Берніна від Преда до Бергена.

У 2008 році цей маршрут був включений до 
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він проля-
гає через 22 тунелі, деякі з них закручуються по 
спіралі через гори, і через 48 мостів, включаючи 
вигнутий віадук Ландвассера.

Уся подорож найдовшого потяга зайняла біль-
ше години.

Любителі залізниці вишикувалися вздовж до-
лини, щоб спостерігати, як потяг проїжджає через 
Альпи. Рекорд був спрямований на те, аби висвіт-
лити інженерні досягнення Швейцарії та відзна-
чити 175-річчя швейцарських залізниць.

Електромобілі, що літають
«Фантастичний транспорт» як із фільмів «П’ятий 

елемент» або «Зоряні війни» – так атестували про-
ект для туристів, який, як передбачається, неза-
баром буде запущений в Об`єднаних Арабських 
Еміратах. Принаймні такою рекламною заявою – 
«літаюче електричне таксі eVTOL стане вашою по-
дорожжю в найближчому майбутньому» – відкри-
ли свій меморандум аеропорт Абу-Дабі та фран-
цузька фірма Groupe ADP про створення бази для 
«літаючих електричних таксі» в еміраті.

«Нова система об’єднує льотні технології з 
конструкціями літаків, що трансформуються, які 
використовують електроенергію для зависан-
ня, зльоту і вертикальної посадки, забезпечуючи 
стійкість повітряного транспорту як для пасажи-
рів, так і для вантажів», прокоментував Джамал 
Салем Аль Дахері, керуючий директор і головний 
виконавчий директор аеропорту. «Ми пишаємося 
тим, що вступаємо в партнерство з аеропортами 
Абу-Дабі для спільної роботи над створенням до-
рожньої карти AAM та прискорення розвитку не-
обхідної інфраструктури в Абу-Дабі», відгукнув-
ся Філіп Мартіне, керуючий директор Groupe ADP 
Airport Services.

Ця компанія управляє трьома основними ае-
ропортами Парижа, відомими як Париж-Шарль-
де-Голль, Париж-Орлі та Париж-Ле-Бурже, загалом 
вона веде діяльність у 125 аеропортах 50 країн.

Втім, мрія про електромобілі ще практично не 
реалізована.

Вирубування лісів Амазонії 
досягло антирекорду 

При тому, що величезна територія лісів у ба-
сейні найбільшої ріки планети Амазонки у Бра-
зилії не марно називається «зеленими легенями 
планети». Попередні урядові супутникові дані, зі-
брані агентством космічних досліджень Inpe, по-
казали, що минулого місяця в регіоні було роз-
чищено 903,86 квадратних кілометрів лісів, що 
є найвищим показником за період з моменту по-
чатку відстеження у 2015 році. Загалом з січня 
по жовтень було розчищено 9494 квадратних кі-
лометри, що більш ніж у 12 разів перевищує пло-
щу Нью-Йорка, а також є рекордом за цей пері-
од, перевищивши попередній максимум, вста-
новлений у 2019 році, на 12,7%.

Новообраний президент Бразилії Луїс Інасіу 
Лула да Сілва пообіцяв зупинити вирубування лі-
сів Амазонії. 1 січня він змінить Жаїра Болсонару, 
який під час свого перебування при владі відмо-
вився від захисту навколишнього середовища. 
Річна статистика показала, що вирубування лісів 
досягло 15-річного максимуму за Болсонару.

В Туреччині відкрили 
четверту за довжиною 

приміську залізничну лінію 
На півдні Туреччини у місті Газіантеп із насе-

ленням понад 1,5 млн чоловік розпочато комер-
ційну експлуатацію приміської залізничної лінії 
Gaziray. Це четверте після Стамбула, Анкари та 
Ізміру місто, де збудовано спеціалізовану при-
міську лінію.

У церемонії відкриття лінії взяв участь пре-
зидент Туреччини Реджеп Ердоган, який оголо-
сив, що проїзд лінією буде безкоштовним до кін-
ця 2022 року.

Двоколійна приміська лінія довжиною 25,5 
км проходить паралельно двом шляхам для поїз-
дів далекого прямування та регіональних.

Ключовими компонентами проекту Gaziray 
стали будівництво підземної ділянки довжиною 5 
км, яка замінила наземну в центрі міста, та спору-
дження 16 станцій, у тому числі чотирьох підзем-
них, а також 12 надземних та підземних переходів.

Проект розроблено спільно інфраструктур-
ним підрозділом залізниць Туреччини та місь-
кою радою Газіантепу в рамках програми мо-
дернізації та електрифікації магістралі Мерсін – 
Адана – Османія – Газіантеп.

Вагони із алюмінієвими кузовами для по-
їздів нової лінії виготовляє державна компанія 
TÜRASAŞ.

Контракт вартістю 47 млн євро на постачан-
ня восьми чотиривагонних електропоїздів міст-
кістю 1000 пасажирів і розрахованих на рух зі 
швидкістю до 120 км/год був підписаний на по-
чатку 2021 року.

Їх постачання заплановано на першу поло-
вину 2023 року. Поки по лінії курсують поїзди з 
парку Анкари.

Верховний суд Індії звільнив 
вбивць Раджива Ганді

Верховний суд Індії у 
п'ятницю постановив звільни-
ти шістьох осіб, засуджених за 
вбивство колишнього прем'єр-
міністра країни Раджива Ганді 
(на фото). 

Своє рішення суд пояснив 
«задовільною поведінкою» за-
суджених, а також тим, що вони 

перебували у в'язниці понад три десятиліття.
Звільнення засуджених стало предметом 

численних дебатів в Індії, а одна із головних по-
літичних сил країни Індійський національний 
конгрес, до якої належав Ганді, засудила рішен-
ня суду як «абсолютно неприйнятне» і «абсолют-
но помилкове».

Радживу Ганді було 46 років, коли його вби-
ла жінка-смертниця на передвиборчому мітин-
гу в південному штаті Таміл Наду в 1991 році. 
Вбивство було скоєне збройним сепаратист-
ським угрупованням Шрі-Ланки «Тигри визво-
лення Таміл Іламу».

Раджив був сином премєр-
міністра Індії Індіри Ганді (на 
фото). Вона у 1984 році також 
загинула внаслідок замаху. 
Була донькою видатного діяча 
Індії Джавахарлала Неру, ко-
трий після здобуття незалеж-
ності країни у 1947 році став її 
першим прем`єр-міністром.
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Помилки, які не варто повторювати. 
Незавершена кримська війна

«З Криму все почалося, ним і за-
вершиться» – ці слова все частіше 
лунають в Україні. І йдеться не лише 
про нинішню російсько-українську 
війну. Адже сьогоднішні кремлівські 
очільники почали цю війну зі спроби 
«косплеїти» Катерину II – з її «опера-
цією» 1783 року із приєднання крим-
ських земель. До яких тоді належа-
ли не лише Кримський півострів, а й 
Кубань та степи на схід від Дніпра – 
до них нинішні окупанти дотягнулися 
лише в 2022 році, зазначає телека-
нал ЕСПРЕССО. І що показово, росі-
ян в цих краях і в XVIII столітті ніхто 
не чекав із квітами. Тож імперії до-
велося витратити чимало зусиль, 
щоб «зачистити» приєднані землі від 
тубільців і заселити їх новими, ло-
яльними підданими…

Витискати мешканців 
Причорномор’я з їхньої батьківщини 
почали ще до офіційного приєднан-
ня Кримського ханства. Штучне пе-
реселення почалося з козаків, яких 
після остаточного руйнування Січі 
виселили за Буг, а потім на Кубань. 
Наступним кроком стала депортація 
греків та інших православних з Кри-
му. А вже після цього настала черга 
мусульман.

Насамперед нова влада домага-
лася виїзду політично неблагонадій-
них – тих, хто відмовився присягати 
на вірність імператриці. Потім взяли-
ся за тих, хто мав землі чи інше май-
но, яке приглянулося загарбникам. І 
хоча Катерина II у своєму маніфесті 
урочисто пообіцяла кримцям берег-
ти недоторканість їхньої власності, 
імперські посадовці не зважали на 
слова. Якщо самій Росії цих прав не 
дотримувалися, то за вчорашніми 
ворогами їх не визнавали й поготів. 
Тиск був таким сильним, що за лічені 
роки – і це без офіційної, організо-
ваної депортації! – Крим залишила 
половина тих киримли, які мешкали 
на півострові до приходу росіян.

Щоправда, переселенці з вну-
трішніх губерній Росії до півострова 
їхали неоохоче. Якими б райськими 
не здавалися умови Криму вищим 
чиновникам імперії, для пересічно-
го росіянина місцевий клімат був не-
звичним. Облаштовувати господар-
ство, не маючи належного досвіду, 
було складно. Уряду зрештою дове-
лося заохочувати міграцію на пів-
острів іновірців і іноземців – зокре-
ма німців. Але попри наполегливі 
зусилля імперської влади більшість 
населення Криму в середині XIX сто-
ліття все одно складали киримли.

На північ від Перекопу «зачист-
ка» відбувалася швидше. Більшість 
ногайців поквапилася відкочува-
ти на Кубань, де їх невдовзі просто 
вирізали російські солдати під ко-
мандуванням безвідмовного – коли 
мова йшла про геноцид – Олексан-
дра Суворова. 

На теренах Запоріжжя та Хан-
щини залишили лояльно налаштова-
них, «непокозачених» православних. 
А нові переселенці – серед яких пе-
реважали селяни з сусідніх областей 
України, принаймні знали як жити й 

господарювати в степу. До того ж 
знову додалися мігранти з Європи 
– ті самі, які, за Шевченком, «карто-
пельку садили» на Січі…

Кордони імперії з кожною війною 
проти Османів (а за шістдесят років їх 
було аж чотири) відсувалися все далі 
– тож здавалося, що процес пере-
можного поглинання Причорномор’я 
Росією вже нікому не зупинити. Аж 
поки вона сама не встрягла у кон-
флікт з «колективним Заходом», як це 
зараз називають у Москві.

Як не дивно, але саме цієї війни, 
яку росіяни й турки називають Крим-
ською, а європейці Східною, могло… 
не бути. Якби не нестримні апетити 
російського царя Миколи I. Здавало-
ся, чого міг прагнути самодержець, 
якого вважали «жандармом Євро-
пи»? Не просто називали – справ-
ді слухалися. Після перемог над На-
полеоном I, придушення польсько-
го повстання та угорської революції 
російську армію вважали навіть не 
другою, а першою у світі. А після того, 

як імператорський флот врятував 
султана від остаточного розгрому 
його васалом Мухаммедом Алі, за-
лежною від Петербурга стала й Пор-
та. Але Миколі I й цього було мало.

Цар зажадав ключів від храму 
Різдва Христового у Віфлеємі. Не для 
себе, звісно, а для православних од-
новірців. Але султан, серед володінь 
якого був і Віфлеєм, був зацікавле-
ний догодити новому французькому 
володарю – імператору Наполеону 
III. Тому ключі зрештою дісталися ка-
толикам. Це був ляпас, на який росій-
ський імператор вирішив відповісти 
спеціальною військовою операцією.

Росія окупувала васальні від 
Стамбула Дунайські князівства. А 
потім демілітаризувала, тобто зни-
щила турецьку ескадру біля Синопа, 
принагідно спаливши й саме місто. 
Туреччина здавалася Миколі I лег-
кою жертвою. Ослаблену війнами, 
недоведеними до кінця реформами, 
корупцією, з напіврозкладеним вій-
ськом Османську імперію цар зне-
важливо називав «хворою людиною 
Європи», фактично недодержавою.

Але російська гегемонія набрид-
ла не лише Стамбулу. А й Парижу. 
І Лондону. Після нальоту росіян на 
Синоп, який європейська преса в 
один голос називала «бандитським» 
і «піратським», французи та британ-
ці оголосили царю війну. А потім до 

них приєднався ще й сардинський – 
тобто майбутній італійський король.

Німецькі держави формаль-
но дотримувалися нейтралітету, бо 
були «боржниками» Миколи I з ча-
сів придушення «Весни народів». Але 
цей нейтралітет був радше дружнім 
до союзників – австрійці, скажімо, 
зайняли Дунайські князівства, як 
тільки з них пішли росіяни, і домови-
лися з Пруссією більше не дозволя-
ти царю вести наступ на Балканах. 
Росія опинилася в ізоляції, до того 
ж загальній, що раніше (та й пізніше) 
майже ніколи не траплялося.

Микола I, однак, вирішив, що 
і з об’єднаним колективним Захо-
дом впорається. Він гучно заявив, 
що Росія «та сама, що й у 1812 році». 
Не згадавши, звісно, що війна з На-
полеоном I, хоч і називалася росія-
нами «вітчизняною», проте велася в 
союзі, а головне – за гроші Британії. 
Про «можемо повторити» заволала й 
російська преса, абсолютно контро-
льована, втім, владою.

В Лондоні, Парижі, Турині, ба на-
віть у Стамбулі, щоправда, не зляка-
лися. Союзники надавали перевагу 
неквапливій, але системній бороть-
бі. Росія мала опинитися не лише в 
політичній ізоляції, а й у військовій 
блокаді і втратити можливість вико-
ристовувати свій флот для нових пі-
ратських нападів. Головний удар ви-
рішили завдати у Криму, де, власне, 
й базувалися кораблі, що й здійсни-
ли напад на Синоп.

Союзники майже без перешкод 
переправили свій експедиційний 
корпус через море та висадили де-
сант біля Кезлева, який росіяни і досі 
називають Євпаторією. За однією з 
версій – так їм було зручніше. За ін-
шою – саме в Кезлеві знаходиться 
мечеть Джума-Джамі, в якій раніше 
проголошували сходження на пре-
стол кримських ханів. Французи во-
чевидь враховували цю обставину, 
адже в складі їхнього війська на пів-
острів прибув і нащадок династії Ге-
раїв Месуд-паша. На зібранні крим-
ців у звільненому від росіян Кезлеві 
новопризначений комендант прого-
лосив – Крим більше не належить 

Росії і стає самостійним. Під захис-
том Франції зрозуміло. Щоправда, 
британцям ця, не узгоджена з ними, 
ініціатива не сподобалася. Згодом 
вони домоглися того, що Месуд зали-
шив Крим, і до розбудови незалеж-
ної держави справа так і не дійшла. 

В Стамбулі, між іншим, теж з про-
холодою поставилися до ініціативи 
відродження Кримського ханства – 
попри те навіть, що донедавна Бах-
чисарай був його васалом. В Осма-
нів був інший фаворит – волинський 
шляхтич Міхал Чайковський, який при-
йняв іслам, обрав собі ім’я Мехмед Са-
дик і почав формувати «козацькі заго-
ни», до яких набирав не лише українців 

та поляків, а й болгар, румунів, росій-
ських козаків-некрасівців тощо.

З початком війни козаки Чай-
ковського присягнули султану і отри-
мали «прапор Запорозької Січі2. І 
доволі успішно воювали на Дунаї 
– казали, що їхня кавалерія чи не 
найбоєздатніша в османській армії. 
В Стамбулі навіть заговорили про 

створення додаткових козацьких 
загонів. Але знову ж таки – про полі-
тичні проєкти на кшталт відроджен-
ня Гетьманщини чи хоча б Запоріж-
жя (під прапором якого нібито вою-
вали козаки) мова так і не зайшла.

Таку обережність можна пояс-
нювати по-різному. І прихованою 
конкуренцією між союзниками, і 
сподіваннями на те, що Росія «отя-
миться» і зрозуміє, що треба «про-
сто повернутися до правил цивілі-
зованого світу», і навіть небажан-
ням «підставити» одноплемінників 
Месуд-паші чи Чайковського. Але до 
киримли, скажімо, російська влада і 
без того ставилася з підозрою. Міс-
цеві російські «патріоти» прямо ого-
лошували мусульман «зрадниками», 
що тільки й чекають слушної нагоди, 
щоб перекинутися на бік султана, та 
закликали до «превентивних» погро-
мів. Посадовцям іноді доводилося 
навіть стримувати «ініціативників», 
адже армію в Криму утримували ко-
штом мешканців краю, серед яких, 
нагадаємо, киримли переважали. 

Та й загалом Причорномор’я 
взяло на себе чи не головний тягар 
війни. Тут не лише велися військові 
дії. Росіяни «по повній» використо-
вували ресурси краю – тут набира-
лися війська, чорноморські губернії 
постачали амуніцію, провіант і фу-
раж, а в містах розміщували і ліку-
вали поранених. І чим довше трива-
ла війна – тим більшими були потре-
би, і тим важче був воєнний тягар.

«Перша у світі» російська армія по-
тужною виявилася лише на папері. Не-
доукомплектована – за звітами в ній 
було більше вояків і коней, аніж в ре-

альності, технічно відстала, озброєна 
переважно гладкоствольними рушни-
цями (лише кожний двадцятий ствол 
був нарізним і більшість з них знахо-
дилася на озброєнні підрозділів, не 
залучених на головному театрі бойо-
вих дій), вона насправді більше уваги 
приділяла парадам, аніж військовому 
вишколу, – рекрути, скажімо, майже 
не займалися стрілецькою підготов-
кою. Про погане харчування, внаслі-
док якого солдати ходили голодними, 
і жахливий стан гігієни годі й говорити. 

Зазнавши нищівної поразки від 
союзників в першій же битві на річці 
Альма, росіяни квапливо забарикаду-
валися у Севастополі. Щоправда, ко-
мандувач розбитої армії Олександр 
Меншиков швидко вислизнув з міста, 
заливши оборону командувачам фло-
ту. А перед цим ще й наказав затопи-
ти кораблі перед входом до бухти. З 
іншого боку і російський флот вигля-
дав потужним хіба що на тлі турець-
кого, бо взагалі не мав пароплавів, в 
той час, як британці й французи їх ак-
тивно використовували. Єдиним, чим 
флот став у пригоді, так це гармата-
ми, що їх зняли з кораблів перед 
затопленням і розмістила на 
оборонних позиціях.Знищення ногайців Олександром Суворовим

Війська союзників сходять на кримський берег

Міхал Чайковський

Примусовий запис у «добровольці» в Росії. 
Французька карикатура часів Кримської війни

Кораблі і намети союзників у «Козацькій» бухті Балаклави. 
Вдалині – руїни генуезької фортеці
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8 Календар 
всесвітньої історії

17 листопада
1869 – у Єгипті офіційно від-

крився Суецький канал.
1989 – у Празі виступами на 

захист демократії розпочалася 
«Оксамитова революція».

18 листопада
1626 – у Римі освячено Со-

бор Святого Петра. 
1885 – випробуваний пер-

ший мотоцикл в історії, конструк-
ції німецьких інженерів Даймле-
ра і Майбаха.

1987 – зійшли з конвеєра 
перші серійні»Таврії» ЗАЗ-1102

Народилися: 1859– Кость 
Левицький, голова Державного 
секретаріату ЗУНР; 1900 – Ге-
оргій Кістяківський, американ-
ський фізик і хімік українського 
походження

Померли: 1922 – Марсель 
Пруст, французький письмен-
ник; 1962 – Нільс Бор, данський 
фізик, лауреат Нобелівської пре-
мії (1922), один з основополож-
ників сучасної фізики.

19 листопада
Народився: 1888 – Хосе Ра-

уль Капабланка, кубинський ша-
хіст, третій чемпіон світу (1921–
1927 рр.)

Помер: 1698 – Петро Доро-
шенко, гетьман України (1665 – 
1676).

20 листопада
1945 – у Нюрнберзі розпо-

чався трибунал над лідерами 
Третього Рейху.

Народився: 1717 – Григорій 
Кониський, український пись-
менник, церковний і культурний 
діяч.

21 листопада
1783 – у небо над Парижем 

здійнялася перша пілотована 
людиною повітряна куля братів 
Монгольф’є.

1877 – Томас Едісон винай-
шов фонограф.

1906 – у Вільнюсі вийшов 
друком перший номер білорусь-
кої газети «Наша нива».

2013 – вечірнім мітингом на 
майдані Незалежності розпоча-
лася Революція Гідності, другий 
Майдан.

Народилися: 1694 – Воль-
тер, французький письменник, 
філософ, просвітитель; 1896 – 
Михайло Вериківський, україн-
ський композитор.

22 листопада
1764 – указом цариці Кате-

рини II скасовано гетьманство в 
Україні.

1960 – запорізький завод 
«Комунар» випустив першу пар-
тію легкових автомобілів «Запо-
рожець».

2004 – початок Помаранче-
вої революції. День Свободи.

Народився: 1890 – Шарль 
де Ґолль, французький військо-
вий та політичний діяч, прези-
дент Франції в 1958 – 1969 рр.

Померли: 1916 – Джек Лон-
дон, американський письмен-
ник; 1963 – Джон Кеннеді, 35-
ий президент США, загинув уна-
слідок замаху.

23 листопада
1852 – в Англії запровадже-

ні перші поштові скриньки.
1889 – у Сан-Франциско 

(США) почали діяти перші музич-
ні автомати.

Помер: 1983 – Микола Ба-
жан, український поет.

24 листопада
Народився: 1888 – Дейл 

Карнегі, американський психо-
лог, педагог, письменник.

Померли: 1722 – Стефан 
Яворський (Симеон Яворський), 
релігійний діяч, поет, філософ; 
1934 – Михайло Грушевський, 
історик і Голова Української Цен-
тральної Ради.

25 листопада
1905 – у Лубнах вийшов 

перший номер газети «Хлібо-
роб», першого легального укра-
їнського видання в підросійській 
Україні.

Народився: 1838 – Іван Не-
чуй-Левицький, український 
письменник. 

26 листопада
1939 – СРСР порушив пакт 

про ненапад із Фінляндією, що 
спричинило початок Зимової ві-
йни між цими країнами.

Народилися: 1806 – Пи-
лип Морачевський, український 
громадський діяч, поет; 1934 – 
Юрій Литвин, український пись-
менник і правозахисник.

Помер: 1855 — Адам Міцке-
вич, польський поет, діяч націо-
нально-визвольного руху.

27 листопада
Народилася: 1863 – Ольга 

Кобилянська, українська пись-
менниця.

Помер: 1937 – митрополит 
Української Автокефальної Пра-
вославної Церкви Василь Лип-
ківський, був розстріляний біль-
шовиками у Києві.

28 листопада
2006 – Верховна Рада Укра-

їни визнала Голодомор актом ге-
ноциду проти українського на-
роду.

Народилися: 1881 – Стефан 
Цвейґ, австрійський письмен-
ник; 1890 – Зінаїда Тулуб, укра-
їнська письменниця.

Померла: 1970 – Алла Гор-
ська, українська художниця, гро-
мадська діячка, дисидентка.

29 листопада
1947 – Генеральна Асамб-

лея ООН схвалила план поділу 
Палестини на єврейську й араб-
ську держави.

Народилися: 1778 – Григо-
рій Квітка-Основ’яненко, україн-
ський письменник; 1899 – Гри-
горій Косинка, український пись-
менник, розстріляний у 1934 р. 

30 листопада
Народилися: 1835 – Марк 

Твен, американський письмен-
ник; 1874 – Вінстон Черчилль, 
британський державний діяч; 
1951 – Назарій Яремчук, україн-
ський співак.

Помер: 1983 – Анатолій Кос-
Анатольський, український ком-
позитор.

1 грудня
День національної єдності з 

нагоди Всеукраїнського рефе-
рендуму 1991 року, коли понад 
90% громадян висловилися за 
незалежність України. 

1891 – винайдено гру бас-
кетбол (американський учитель 
фізкультури Джеймс Нейсміт за-
пропонував своїм учням закида-
ти футбольний м’яч у кошики).

Народилися: 1909 – Анато-
лій Кос-Анатольський, україн-
ський композитор; 1918 – Геор-
гій Майборода, український ком-
позитор.

Союзники, щоправ-
да, теж зробили помилку, бо 

не атакували Севастополь одра-
зу і дали оборонцям час для побудо-

ви земляних укріплень (до війни місто 
було взагалі незахищеним з суші). До 
того ж погано спрацювала розвідка – 
французьке командування вважало, 
що з півночі захист в росіян кращий. 
Тому головні сили підійшли до Севасто-
поля з півдня, витративши на маневри 
забагато часу.

Своєю базою союзники зробили 
Балаклаву – колишнє генуезьке Чем-
бало. Сардинці (до чиїх володінь на той 
час вже належала й Генуя) знайшли у 
місцевій фортеці середньовічні пли-
ти, які навіть поквапилися вивезти до 
Італії. Експедиційний корпус облашту-
вався з усією ґрунтовністю. Побудува-
ли навіть свою залізницю – між іншим, 
першу на теренах сучасної України. 

Кримська війна насправді 
запам’яталася багатьма новинками 
й навіть «мемами». «Тонка червона лі-
нія» і «атака бригади легкої кавале-
рії», шапки-балаклави, кардигани, ре-
глани, сигарети-самокрутки, гіпсові 
пов’язки, анестезія під час хірургічних 
операцій, перші професійні медсестри, 
перші морські міни, перша служба про-
гнозу погоди – все це саме звідти... 

А ще це була перша медійна війна, 
адже в Криму працювали військові ко-
респонденти і фотографи, про події на 
полі бою одразу повідомляли газети, а 
завдяки телеграфному кабелю, який 
протягнула дном Чорного моря з Бала-
клави до Варни, повідомлення до єв-
ропейських столиць доходили за лічені 
години – за тих часів це була неймовір-
на швидкість. 

 Завдяки обізнаності публіки дії 
командування союзників, між іншим, 
часто піддавалися критиці, і генерали 
не раз скаржилися на «писак». Проте 
чимало змін, корисних для військових, 
було запроваджено саме під тиском 
громадської думки. Звісно на союзни-
ків, бо в Росії вільної преси не було. 

Звісно, промахів припускалися 
обидві сторони – насамперед тактич-
них. Але чим далі, тим більше війна ста-
вала позиційною. А в ній вирішальне 
значення мали насамперед техноло-
гії, гнучка логістика та здатність мобі-
лізувати ресурси. За всіма цими пара-
метрами величезна, але неповоротка 
Росія, в якій тоді ще зберігалося крі-
пацтво і все трималося на залякуван-
ні, кийках і багнетах, поступалася про-
мислово розвинутим Британії та Фран-
ції, що вже завершували індустріальну 
революцію. Пара перемагала фізичну 
силу. І поразка царату насправді була 
лише справою часу.

Але Микола I капітулювати кате-
горично відмовлявся. Здавалося, що 
він просто не міг повірити, що пораз-
ка неминуча. Кільце блокади навколо 
Севастополя стискалося все щільні-
ше. На інших кордонах імперії справи 
йшли не краще. На Балтиці російський 
флот просто ховався від супротивника, 
використовуючи мілини і загороджен-
ня з мін, на Білому морі союзники бом-
бардували узбережжя майже без пе-
решкод.

Аляску, яка межувала з британ-
ськими володіннями в Канаді, вдалося 
зберегти, лише проголосивши її воло-
дінням приватної кампанії, яка нібито 

дотримуєть-
ся нейтра-
літету. Але 
з Камчатки, 
Курил і Са-
халіну ро-
сіянам до-
велося за-
братися. Ба 
більше, вій-
ська змуше-
ні були ви-
вести на-
віть з чорно-
м о р с ь к о г о 
узбережжя 
Кавказу і 
залишити беззахисними більшість 
приазовських міст – союзники цим 
скористалися, щоб знищити накопиче-
ні в них військові запаси. Відчайдушна 
спроба росіян хоча б відбити в союзни-
ків Кезлев провалилася.

Всі ці новини справляли на царя 
все гнітючіше враження. Зрештою, вже 
хворий грипом він без шинелі вийшов 
на мороз – приймати парад (а любов 
до них Микола I проніс через все жит-
тя). Хвороба загострилася, перейшла в 
пневмонію і самодержця за кілька днів 
не стало.

Спадкоємець російського престолу 
Олександр II намагався 
продовжувати війну, але 
вже без ентузіазму. Не-
вдовзі союзники взяли 
Керч і Тамань. А потім за-
хопили Малахов курган, 
який панував над Се-
вастополем. Утримувати 
місто вже не залишило-
ся ані сил, ані можливос-
тей. Тож його здали.

Росіяни змушені 
була сісти за стіл пере-
говорів. Та підписати Па-
ризький мир, який в Пе-
тербурзі називали га-
небним (втім, згодом і 

Берестейський мир називали «похаб-
ним» – лише тому, що за ним визнали 
незалежність України та інших держав, 
що виникли після розвалу імперії). 

Причиною невдоволення були пункти 
договору, за якими Росію не лише по-
збавили усіх привілеїв, що вона мала 
в Османський імперії, а й виходу до Ду-
наю і навіть права мати власний вій-
ськовий флот у Чорному морі. Усі укрі-
плення приморських міст зрили. Про 
панування над Європою довелося за-
бути. Та й на Далекому Сході терито-
рії продовжували втрачати – Курили 
вже невдовзі віддали японцям, Аляску 
встигли продати американцям.

Але насправді умови миру могли 
бути набагато гіршими. Адже їх прак-
тично диктували переможці. Проте ро-
сійські дипломати вміло маневрували. 
Використовуючи, зокрема, і європей-
ську, насамперед британську громад-
ську думку, втому від війни і розбіж-
ності між союзниками. Піддані її велич-
ності і справді були невдоволені діями 
власним командирів і великими втра-
тами. Та з підозрою ставилися до фран-
цузів – іноді Наполеона III навіть зви-
нувачували в тому, що він втягнув Спо-
лучене Королівство до непотрібної для 
нього війни, ще й навмисно затягував 
її у власних інтересах. Звісно, що росі-

яни, як могли, роздмухували ці настрої 
масової публіки. Та й в британському іс-
теблішменті вистачало тих, хто – згідно 
з принципом «блискучої ізоляції» нама-
гався «збалансувати» вагу Франції на 
континенті, сподівався на повернення 
Росії до столу «цивілізованих» держав та 
волів би дозволити «зберегти обличчя» 
новому царю, який, на відміну від бать-
ка, мав репутацію ліберала.

Зрештою переможці і справді ви-
рішили не завершувати Кримську війну 
остаточним – і справді заслуженим – 
розгромом Росії. Її територіальні втра-
ти зрештою були мінімальними. Олек-
сандру II залишили фактично все Північ-
не Причорномор’я, зокрема й политий 
кров’ю союзників Крим. Хоча зрозуміло, 
що саме «катерининські» загарбання й 
розпалили російські апетити та зрештою 
призвели до війни. Втім, за якихось пів-
століття західні європейці звикли диви-
тися на захоплені царатом землі і підко-
рені ним народи російськими очима.

Якщо Польщі хоча б співчували, 
то про існування українців як окремо-
го народу не всі навіть здогадували-
ся, та й кримців майже не відрізняли 
від народів, що залишалися піддани-
ми Османської імперії. А від неї вони і 
самі були не проти час від часу відрива-
ти шматки. За умовами миру, цар, що-
правда, зобов’язався не мститися тим 
своїм підданим, які допомагали союз-
никам. Але чому обіцянки Олександра 
II мали важити більше, аніж обіцянки 
його прабабусі? 

Саме після укладання 
миру на сприятливих для 
Росії умовах батьківщину 
змусили залишити біль-
шість киримли. А тих, хто 
ризикував повертатися, 
кидали за ґрати – нібито 
за «порушення паспорт-
ного режиму». Власне, те 
ж саме відбувалося і з но-
гайцями (з Мелітополь-
ського повіту, скажімо, до 
Османської імперії виїха-
ли майже всі), і з кавказь-
кими горянинами.

Біженців називали 
мухаджирами, рахунок 
йшов на сотні тисяч – і 

досі їхні нащадки складають не менше 
чверті населення сучасної Туреччини. 
Та й для нащадків козаків «ліберальне» 
правління Олександра II обернулося 
новими переслідуваннями української 
мови і культури. Хіба що Міхалу Чай-
ковському цар дозволив повернутися 
на батьківщину – той дожив до 1882 
року, але врешті звів рахунки з життям. 

Ціна незавершеної Кримської ві-
йни для світу поза Росією стала зро-
зумілою вже за п’ятнадцять років піс-
ля укладання Паризького миру. Коли 
Олександр II відмовився й від інших 
його умов, які обмежували свободу рук 
його імперії в басейні Чорного моря. 
Берегові укріплення відновили. Флот 
відбудували. Армію оновили. І вже че-
рез сім років російські вояки вже сто-
яли біля самих мурів Стамбула, а цар 
диктував умови миру султану.

А з Причорномор’я окупантів укра-
їнці виганяють і досі…

Олексій МУСТАФІН
Опубліковано у виданні ЕСПРЕССО

Сайт «Аргумент», 22. 10. 2022

Помилки, які не варто повторювати. 
Незавершена кримська війна

Медсестра і поранений. 
Британський малюнок часів Кримської війни

Двоголова ворона отримала своє, жени її! 
Британська карикатура часів Кримської війни

Мирні перемовини в Парижі
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Закон про пенсії для борців 
за незалежність проголосовано 

у першому читанні
Верховна Рада підтримала проєкт закону «Про внесення 

змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед 
Україною» (щодо борців за незалежність України у XX столітті)»

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону 
України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», поши-
ривши його дію на громадян України, які відповідають одночас-
но трьом критеріям:

відповідно до Закону «Про правовий статус та вшанування 
пам'яті борців за незалежність України у XX столітті» мають ста-
тус борців за незалежність України у XX столітті;

відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв ре-
пресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» 
зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у 
формі позбавлення волі (ув'язнення) або примусового безпід-
ставного поміщення здорової людини до психіатричного закла-
ду. Тобто йдеться саме про політв'язнів;

ці особи мають бути реабілітованими у встановленому за-
коном порядку.

У Києві відкрилася виставка 
кримськотатарських старожитностей

У Києві у Скарбниці Національного музею історії України 
представили культурне надбання кримських татар

«Ця виставка не тільки про культуру – вона політична, і від-
повідає на питання «чий Крим?» – і він не російський точно. Він 
кримськотатарський, поєднаний історичним зв'язком з Укра-
їною», зазначила керівник Служби забезпечення діяльності 
Кримської платформи Марія Томак.

Презентовано предмети ювелірного мистецтва й побуту XIХ 
– початку XX століть, вироблені кримськими татарами: тради-
ційні жіночі головні убори – феси, пряжки до жіночого пояса, 
одяг і весільне обрдове приладдя Символи, закладені в орна-
ментах, притаманні як українцям, так і кримським татарам.

Виставка «Miras. Спадщина» – в межах проєкту ГО «Алєм» 
«Сенси, що об'єднують», який реалізується за підтримки Швей-
царської агенції розвитку та співробітництва. Партнерами проєк-
ту стали Національний музей українського народного декоратив-
ного мистецтва, Національна бібліотека України імені В. І. Вер-
надського. Виставка триватиме до 30 червня наступного року. 

Реалізувати ідею допомогла Швейцарія, із якою ГО «Алєм» 
співпрацює з 2016 року. Ця країна стала першою, хто підтри-
мав ГО «Алєм», коли вони переїхали з окупованого півострова.

Посол Швейцарії Клод Вільд зазначив, що чутливість до 
проблеми кримських татар зумовлена трагічною історією цього 
народу, який саме на території України зміг вільно самовизна-
читися. Швейцарія теж складається з різноманітних клаптиків. 
І тому ми чутливі до такої проблематики. Ми впевнені, що саме 
різноманітність робить Україну сильною, пояснив Віль.

У Відні освятили пам'ятник 
на могилі дипломата УНР 

Станіслава Старосольського
Станіслав Старосольський (1889 –1962) – український ди-

пломат часів Української Народної Республіки, перший секре-
тар Посольства УНР у Швейцарії, викладач Українського Таєм-
ного Університету у Львові. Перебував на еміграції у Австрії. Зу-
силлями українцям у Відні могила Станіслава Старосольського 
на центральному кладовищі Відня була віднайдена та відновле-
на. Відбулося урочисте святкування та панахида за оборонця-
ми України, а також освячення відновленого пам'ятника на мо-
гилі Станіслава Старосольського.

Захід був організований українською скаутською організа-
цією «Пласт» у Австрії. Панахида відбулася біля пам'ятника по-
леглим у першій світовій війні солдатам Австро-Угорської армії 
з нагоди 104-ї річниці Листопадового Чину та проголошення За-
хідноукраїнської Народної Республіки.

«Пласт» висловив щиру подяку представникам Посольства 
України в Австрії та отцям Тарасу Шагалі (Українська греко-ка-
толицька парафія Св. Варвари) та о. Юрія Стругова (Українська 
православна парафія Св. Володимира й Ольги).

Українці провели прибирання 
могил воїнів УНР у Любліні

У польському Любліні українці провели прибирання могил 
воїнів армії Української Народної Республіки на православно-
му кладовищі по вулиці Липовій. Про це повідомило польське 
Українське товариство, за ініціативою якого прибирання мо-
гили воїнів УНР відбувається щороку наприкінці жовтня. Цього 
року зібралося більше людей ніж в минулому, оскільки крім міс-
цевих українців і польських друзів, прибули також особи, які не-
щодавно приїхали до Любліна.

В США оцифрували понад 
200 мільйонів сторінок 

архівних документів
Національний архівний каталог США тепер містить 205 039 

338 оцифрованих сторінок. Серед оцифрованих документів та-
кож є джерела з історії України. До вересня 2026 року амери-
канські архіви планують оцифрувати 500 мільйонів документів. 
Останні доповнення регулярно оновлюються в розділі «Що но-
вого» на веб-сайті Національного архіву США.

Після понад 45 років дислока-
ції совєтські військові 1991 року 
почали покидати країну. Виведен-
ня Совєтської армії з Польщі на по-
чатку 90-х років минулого сторіч-
чя призвело до своєрідного дива. 
З-під землі раптом забило пальне.

Трапилося це під містом Жа-
ґанем, пише видання «Нова Поль-
ща». Коли один селянин увігнав 
лопату в землю на території ко-
лишнього совєтського військово-
го летовища, з глибини почав бити 
бензин. Це звучить як дивовижна 
міська легенда, але вона має ціл-
ком раціональне пояснення.

Просто саме в цьому місці 
впродовж багатьох років у ґрунт 
потрапляло авіаційне пальне. 
Коли совєтські солдати перека-
чували пальне з цистерн у літаки, 
вони взагалі не хвилювалися, що 
воно витікає. У Старій Коперні в 
Зеленоґурському воєводстві над 
ґрунтовими водами зібрався май-
же метровий шар пального, яке 
потрапляло в ґрунт із нещільних 
резервуарів та пошкодженої па-
ливної системи. Після виведення 
совєтських військ місцеві мешкан-
ці копали ями й відрами набирали 
пальне, а згодом очищали його до-
машніми способами. Кажуть, один 
рекордсмен на такому пальному 
проїхав понад пів мільйона кіло-
метрів.

Рідкі відходи з аеропорту Клю-
чево Совєтська армія без очищен-
ня спускала в озеро Мєдвє, з яко-
го черпав питну воду Щецин. 

Знищена військова техніка – 
автомобілі, машини-амфібії, танки 
– іржавіла, покинута в лісах або 
на полях. Туди ж потрапляло сміття 
і шлак із котелень.

Крім того, поблизу совєтських 
баз земля була заражена ртуттю. 
Час від часу із ґрунту викопували 
ящики з боєприпасами.

Польській владі так і не вдало-
ся стягнути оплати за відведення 
рідких відходів і вивезення сміт-
тя з совєтських військових час-
тин, бо договір про дислокацію 
Совєтської армії в Польщі взагалі 
не містив відповідних положень. 
Зрештою, його уклали аж 1956 
року, через десятиліття після за-
вершення Другої світової війни! 
Підписання договору було досяг-
ненням Владислава Ґомулки, який 
тоді повернувся до влади. Раніше, 
за часів Болєслава Бєрута, Совєт-
ська армія перебувала на терито-
рії Польщі без жодних міжнарод-
них договорів, майже як окупацій-
ні війська. З точки хору Бєрута, пе-
ребування Совєтської армії було, 
звісно, дуже бажаним, адже без 
цього польські комуністи ніколи б 
не здобули влади.

А отже, виведення совєтських 
військ із Польщі на початку 90-х 
років минулого сторіччя було од-
ним із головних символів падін-
ня комуністичної влади. Почався 
цей процес 8 квітня 1991 року, а 
останні підрозділи виїхали 17 ве-
ресня 1993-го. Це також символіч-
на дата.17 вересня 1939 року, че-
рез понад два тижні після нападу 
Гітлера на Польщу, Червона армія 
вторглася у Східну Польщу, реалі-
зуючи пакт Молотова–Ріббентро-

па. Так розпочалася німецько-со-
вєтська окупація Польщі.

Після 22 червня 1941 року, 
коли Німеччина напала на Радян-
ський Союз, Польща опинилася 
серед союзників Сталіна. Пізніше 
пропаганда Польської Народної 
Республіки представляла солда-
тів Червоної армії як визволите-
лів Польщі. Але совєтські солдати 
гинули не стільки за свободу Поль-
щі, скільки за Сталіна та його по-
літику. Звичайно ж, це не примен-
шує їхньої жертви, але розташовує 
її в історичному контексті, позаяк 
у результаті цього повоєнна Поль-
ща існувала у стані напівсвободи. 
Безперечно, вона не була окупо-
вана Радянським Союзом, попри 
дислокацію совєтських військ, але 
й не була країною, що самостійно 
здійснює свою політику.

Комунізм «принесли на совєт-
ських багнетах», як часто повто-
рюють поляки. Потрібно про це 
пам’ятати, щоб зрозуміти ентузі-
азм, з яким поляки на початку 90-х 
років розлучалися з Совєтською 
армією.

Попри те, що після війни ця ар-
мія називалася вже Совєтською, в 
Польщі її продовжували називати 
Червоною.

У червні 1945 року створи-
ли Північну групу військ. Вона по-
стала на базі Другого білорусько-
го фронту, яким командував мар-
шал Константін Рокоссовський. За 
походженням – поляк, за духом – 
совєтська людина. Разом із ним у 
Польщі тоді дислокувалося близь-
ко 300 тисяч совєтських солдатів.

Центром командування стала 
Лєґниця (теперішнє Нижньосілезь-
ке воєводство), яку відтоді нази-
вали «малою Москвою». Совєтські 
солдати зайняли третину міста. 
Окремі підрозділи дислокувалися 
також у багатьох інших містах, зо-
крема Борному Сулімові, Свідниці, 
Баґичах, Бжеґу, Бялоґарді, Свіно-
уйсці. Передовсім на заході Поль-
щі, на так званих повернених те-
риторіях – тобто на землях, віді-
браних у Німеччини й включених 
до складу Польщі після Другої сві-
тової війни. Однак совєтські сол-
дати спершу заграбастали на цій 
території що тільки можна було. У 
Радянський Союз вивезли понад 
тисячу колишніх німецьких підпри-
ємств і навіть четвертину заліз-
ниць – 5000 кілометрів.

До гарнізонів у Польщі потра-
пляли ті совєтські солдати, які на 
призовних комісіях заявили, що 
не мають жодних родичів за кор-
доном. Щоб їм не спало на думку 
втекти. Зрештою, зазвичай вони 
навіть не знали, куди летять.

Жилося цим солдатам кепсько. 
Вони згадували, що їх годували 
абияк, часом вони знаходили в їжі 
мишачі хвостики. Деякі спали у ко-
лишніх німецьких стайнях, а на го-
лови їм падав дощ із дірявих дахів.

Офіцери, на відміну від рядо-
вого складу, виїжджали з сім’ями. 
Їхні діти навчалися у гарнізонних 
школах.

Навколо совєтських гарнізо-
нів процвітав неформальний біз-
нес. Поляки – іноді переодягнені – 

продиралися крізь контрольні по-
сти до магазинів у совєтських вій-
ськових частинах, бо там можна 
було купити товари, яких бракува-
ло в польських крамницях: елек-
троніку, консерви, ікру, грузинські 
коньяки, цукерки зі справжнього 
шоколаду.

Здійснювався бартер: солда-
ти віддавали пальне за самогонку. 
Купували порнографію, одяг, полу-
ниці й порцеляну на подарунки ро-
дичам у Радянському Союзі, а про-
давали золото, мазь муміє, отруту 
кавказької гадюки, автомобільні 
запчастини.

Під кінець перебування в Поль-
щі совєтські солдати, які дислоку-
валися в Лєґниці, торгували осна-
щенням квартир, а навіть черепи-
цею, цеглою й кабелями.

Високо цінувалися і самороб-
ні піратські відеокасети. На мета-
лолом пішла кабіна вертольота. 
Настоятелеві парафії в селі Пєль-
ґжимка совєтські солдати сплави-
ли старовинні картини з генераль-
ської вілли.

Іноді вони навіть продавали 
зброю – у Польщі серйозною за-
грозою стала організована зло-
чинність, мафія озброювалася 
до зубів. Із військових частин ви-
пливало дедалі більше пально-
го. Тепер його продавали «наліво» 
не тільки простим полякам, але й 
власникам перших приватних ав-
тозаправок. Коли совєтські вій-
ська виходили з Польщі, капіта-
лізм у країні лише народжувався. 
Новоспечені польські бізнесмени 
охоче залагоджували свої справи, 
не сплачуючи податків і не вистав-
ляючи рахунків.

До залишених Совєтською ар-
мією казарм вирушили польські 
журналісти й описували спусто-
шення, яке там застали. Казарми 
виглядали жахливо: без шибок у 
вікнах, із санвузлами, які відляку-
вали дірками від вирваної сантех-
ніки. Навіть на тлі злиднів постко-
муністичної Польщі місця, покину-
ті Совєтською армією, шокували 
своєю злиденністю.

З останньою групою, що скла-
далася з 21 совєтського солдата, 
в Бельведерському палаці попро-
щався президент Лєх Валенса, а в 
совєтському посольстві – міністр 
національної оборони Януш Ониш-
кевич. Телефоністці, яка вирізня-
лася своєю вродою, міністр ска-
зав: «У нас багато хто сумуватиме, 
що ви виїжджаєте, але в Росії ба-
гато хто зрадіє».

Тож, здавалося б, прощання 
пройшло у приязній атмосфері. 
Але не можна забувати, що коли 
на початку 1991 року готувався 
договір про закінчення перебу-
вання совєтських солдатів у Поль-
щі, Совєтська армія розправляла-
ся з демонстрантами у Литві. Усе 
могло ще поточитися цілком по-
іншому.

Пйотр ЛІПІНСЬКИЙ
Опубліковано у виданні 

«Нова Польща» 
Переклав Андрій Савенець

Сайи «Аргумент», 26. 10. 2022

Пальне за самогон. 
Як Совєтська армія виходила з Польщі
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Цена процента. В печа-
ти опубликовано сообщение 
Центрального статистическо-
го управления СССР об ито-
гах выполнения Государствен-
ного плана экономического и 
социального развития СССР 
в 1984 году. В нем отмечает-
ся, что возросли масштабы и 
эффективность общественно-
го производства, улучшились 
качественные показатели. ес-
тественно, это не могло не ска-
заться на повышении народно-
го благосостояния. 

Заголовки 1-ї сторін-
ки: С трудовым успехом. Ал-
мазная трубка мира. Январь 
– пора новоселий. Настав-
никам, хранившим юность 
нашу… Воспетый в легендах. 
Идем сквозь скалы! Тепло и 
энергия. 

Встреча на рейде. Совсем 
недавно «Известия» сообща-
ли о спуске на воду херсонски-
ми корабелами танкера «Мар-
шал Баграмян», и вот он в Ново-
российске, порту своей припис-
ки... Новый танкер – очередное 
судно из серии «Победа», Это 
экологически чистые теплоходы 
с двойным дном и бортами, что 
практически исключает загряз-
нение моря нефтью. За один 
рейс он может перевозить 65 
тысяч тонн груза. 

Заголовки 3-ї сторінки, 
міжнародна інформація:

Война за выживание. 
Пасынки диктатуры. Пента-
гон и Бхопальская трагедия. 
Что делают ядерщики в ЮАР. 
Доминиканская республика: 
долги и кровь. Опасная про-
фессия. Боннские гримасы. 

«Известия», орган Президиу-
ма Верховного Совета СССР, 

27.01.1985 г.

* * *
Важные инициативы 

Страны Советов служат 
мощным стимулом в борьбе 
народов за прекращение опас-
ной гонки ракетно-ядерных во-
оружений, против превраще-
ния Европы в пороховой склад 
Пентагона и НАТО. Прогрес-
сивная международная обще-
ственность, все миролюбивые 
народы, люди доброй воли с 
признательностью восприняли 
новую важную советскую ини-
циативу по проблемам военной 
разрядки и разоружения, изло-
женную в речи товарища Л. И. 
Брежнева в Берлине.

У продовження теми – за-
головки публікацій на цій же 
2 сторінці і наступних: Про-
явление дальновидности и 
государственной мудрости. 
Свидетельство принципиаль-
ной и гуманистической по-
литики. Меры историческо-
го значения. Необходимо, 
чтобы Запад немедленно дал 
позитивный ответ. 

Заголовки на наступних 
сторінках публікацій про дер-
жави Заходу: Поток лжи и де-
зинформации – дымовая за-
веса рискованной авантюры. 
Выкручивают руки союзни-
кам, заставляя принимать 
американские ракеты. Курс 
Вашингтона – неограничен-
ниая и безудержная гонка 
всех видов вооружений. На 
поводу у ястребов. С мечтой 
о мировом господстве. Моло-
дежь Западной Европы – по-
коление, лишенное места в 
жизни. На грязной кухне аме-
риканской политики. 

Аборигены и уран. Более 
140 тысяч коренных жителей 
Австралии вынуждены влачить 
жалкое существование. Их по-
ложение всегда было трудным. 
Но особенно тяжелые време-
на наступили для этих людей, 
когда в районах их прожива-
ния были обнаружены богатые 
месторождения урана.

Город у моста. Сами ан-
гличане говорят, что в Лондо-
не сконцентрированы все со-
циально-политические недуги, 
которые принято считать симп-
томами «английской болезни» 
…Здесь ощущается также и 
обострение проблем и труднос-
тей, переживаемых сейчас все-
ми крупными городами капита-
листического мира. 

«За рубежом», еженедельная 
газета Союза журналистов 

СССР. № 44, 
26.10 – 01.11.1979 г. 

* * *
Що показав перепис? За 

даними перепису населення 
1989 року, в області нарахову-
валося 397,1 тисячі сімей з чи-
сельність 1224,9 тисячі чоловік, 
що складали 87 процентів по-
стійного населення. Крім того, 
під час перепису було врахова-
но 66, 3 тисячі (5 процентів) чле-
нів сімей, які живуть окремо від 
сім`ї, але пов̀ язані з нею одним 
бюджетом, і 121, 6 тисячі , або 8 
процентів, одинаків.

Ритми осіннього поля. Три-
вожним залишається станови-
ще на картопляних плантаціях 
області. Станом на 17 вересня 
упорано лише 14 тисяч гектарів 
при плані 89,6 тисячі.

«Деснянська правда», орган 
Чернігівського обкому 

Комуністичної партії України 
і обласної Ради народних 
депутатів. 18.09.1990 р.

* * *
Готуватися до жнив. Трудів-

ники району, перетворюючи в 
життя рішення XXV з̀ їзду КПРС, 
взяли підвищені зобов̀ язання 
по вирощуванню всіх сільсько-
господарських культур в завер-
шальному році п̀ ятирічки. Зокре-
ма. вони дали слово зібрати на 
круг по 28 центнерів зернових, 
в тому числі озимої пшениці – 32 
центнери, кукурудзи на зерно по 
45, гречки– 10, картоплі – 200, 
овочів – 150, льоноволокна – 9 
центнерів. В цьому році намічено 
одержати валовий збір зерна 65 
тисяч тон, а продати державі не-
обхідно не менше 14,5 тисячі тон 
зерна, 26,5 тисячі тон картоплі, 
5,8 тисячі тон овочів. 

Щоб слово ділом оберну-
лось. Зараз в колгоспах і на 
промислових підприємствах 
району плодотворно займають-
ся ідейним вихованням трудя-
щих понад 600 агітаторів, 269 
політінформаторів, до 200 про-
пагандистів системи політичної 
і економічної освіти, понад 400 
лекторів первинних організа-
цій товариства «Знання». 

Для блага людей. Неухиль-
не піднесення добробуту і куль-
тури нашого народу – найви-
щий закон для всієї діяльності 
партії комуністів. 

«Поліська правда», 
орган Куликівського райкому 

Компартії України та районної 
Ради народних депутатів 

Чернігівської області. 
29.05.1980 р.

Сторінками старих газет

Навіть експансія укра-
їнських територій 2014 року 

не привела до усвідомлення по-
тенційних загроз з Півночі, а відтак 

й до зміцнення оборонного потенціа-
лу держави. В умовах початку повно-
масштабної війни з боку Росії це істот-
но ускладнило дії українських військ, 
привело до значних людських і тимча-
сових територіальних втрат.

4. Після захоплення червоногвар-
дійськими загонами Харкова 12 (25) 
грудня 1917 року на зібранні прихиль-
ників більшовизму проголошено пова-
лення Центральної Ради та створен-
ня альтернативного уряду – Народно-
го Секретаріату. Подальші військові 
дії червоних проти українців і встанов-
лення радянської влади велися під 
прикриттям «українського» уряду.

Кремлівське керівництво у 2014 
року також шляхом збройного втру-
чання інспірувало проголошення сепа-
ратистських «урядів». Використовуючи 
місцевих колаборантів – прихильників 
«русского мира», провело псевдорефе-
рендуми на окупованих українських те-
риторіях, проголосило їх частиною Ро-
сійської Федерації, а жителів – її гро-
мадянами.

Однак патріотизм українців і успіш-
ні дії ЗСУ зривають ці намагання за-
гарбників. Світова спільнота засуджує 
і не визнає анексіоністські дії Росії.

5. У 1918 році військову допомогу 
окупованій більшовиками УНР нада-
ли лише Німеччина і Австро-Угорщина, 
керуючись абсолютно прагматичними 
інтересами отримання продовольчих 
і сировинних ресурсів. Україна стала 
суб'єктом міжнародного права, а мілі-
тарна сила центральноєвропейських 
імперій звільнила Україну від більшо-
вицьких військ і примусила РСФРР до 
перемир'я з Українською Державою.

У сучасному протистоянні росій-
ській збройній агресії Україна дістала 
потужну військово-технічну, фінансо-
ву, інформаційну, санкційну підтримку 
провідних світових держав. Дії Росії на 
окупованих територіях кваліфікуються 
як воєнні злочини, тероризм, геноцид 
українців.

Однак, ядерний шантаж Путіна, за-
гроза світової війни стримує безпосе-
редній виступ союзників на боці України.

6. Мирні російсько–українські пе-
реговори 1918 року багато в чому на-
гадують тривалий «мінський» перемов-
ний процес і недавні мультираундові 
переговори сторін.

Тоді кремлівські дипломати Хрис-
тиян Раковський і Дмитро Мануїль-
ський майже півроку затягували укла-
дення мирного договору з Українською 
Державою, очікуючи поразки Німеччи-

ни у Світовій війні. А дочекавшись, де-
нонсували Брестські угоди і розпочали 
проти УНР нову війну.

Путін і «яструби» з його оточення 
сподівалися в результаті переможно-
го «бліцкригу» продиктувати свої за-
гарбницькі умови миру переможеним, 
а тепер, заведені власними воєнними 
поразками в глухий кут, заявляють про 
готовність до переговорів, намагаю-
чись виграти час і відтермінувати не-
минучу поразку.

7. Наприкінці січня 1918 року при 
наступі військ Муравйова тривав ба-
гатоденний обстріл Києва з важких да-
лекобійних гармат, застосовувалися 
отруйні гази, Печерськ зазнав важких 
руйнувань, вирували пожежі, гинули 
люди. А після зайняття міста було вини-
щено кілька тисяч «ворогів революції».

Здається, що нинішні завойовники 
у своїх спробах «повернення втрачених 
територій» діють за кривавими лекала-
ми тодішніх більшовицьких емісарів з 
поправкою на новітній арсенал ракет-
ної, вакуумної, касетної, фосфорної та 
іншої зброї.

При цьому постійно використову-
ється шантаж погрозами застосування 
ядерної зброї. І водночас поширюють-
ся фейки про намір України застосува-
ти «брудну» ядерну зброю.

8. До складу вищого командуван-
ня російських військ, які здійснювали 
збройну агресію проти УНР, входили 
етнічні українці Юрій Коцюбинський, 
Микола Подвойський, Віталій Прима-
ков та інші. У кінці січня 1918 року го-
ловнокомандувачем більшовицьких 
військ був Юрій Коцюбинський – син 
відомого українського письменника 
Михайла Коцюбинського.

Український літературознавець і 
громадський діяч Сергій Єфремов піс-
ля варварського штурму Києва звер-
нувся до нього з відкритим листом:

«Десять день мільйонове місто, міс-
то беззбройних і беззахисних дітей, жі-
нок і мирної людності, конає в смер-
тельному жаху. Десять день смерть лі-
тає над головами неповинних людей.

Десять день творяться такі жахи – я 
їх бачив, пане Коцюбинський! – од яких 
божеволіють люди. Десять день конає 
українська воля... І ви, син великого 
батька. що любив – і це я знаю – наше 
місто – ви його не захистили».

Серед нинішніх російських військо-
вих, зокрема й генералів, є чимало ет-
нічних українців, які, реалізуючи путін-
ські злочинні плани, не зупиняються 
перед нанесенням ударів по близьких, 
рідних, навіть батьківських оселях.

Юрія Коцюбинського та інших 
«українських» командувачів сталінське 
керівництво «віддячило» у 1930-х ро-
ках розстрілами. Путіна і його «полко-
водців» чекає міжнародний воєнний 
трибунал.

9. Можна знайти аналогії в постім-
перській психології українських селян-
ських мас революційної доби і пострадян-
ській ментальності нинішніх українців.

Перші – повірили облудним біль-
шовицьким гаслам – землі, миру, спра-
ведливості й вступали до червоно-
гвардійських загонів. Другі – донедав-
на щиро сподівалися на непорушність 
«дружби братніх народів», що нібито ви-
йшли з «спільної колиски».

На жаль, серед прихильників «рус-
ского мира» знайшлося чимало тих, хто 
свідомо вчинив державну зраду, став-
ши на службу окупантам, коригуючи во-
рожий вогонь по позиціях ЗСУ, видаючи 
окупантам українських патріотів, допо-
магаючи встановлювати «новий поря-
док», проводити псевдореферендуми.

Отже, історія має властивість по-
вторюватися. Як бачимо з наведених 
вище порівнянь сучасна російсько-
українська війна має певну схожість, 
однаковість, подібність до подій століт-
ньої давнини. Проте нині її загарбниць-
кий, терористичний, антигуманний, ци-
нічний, руйнівний характер не має ана-
логів у повоєнній історії людства.

Михайло Грушевський надзвичай-
но важливим і цінним наслідком пер-
шої російсько-української війни вва-
жав «визволення від песького обов'язку 
супроти Московщини». Іншим її резуль-
татом стало проголошення у січні 1918 
року держаної самостійності України.

Поза сумнівом, звитяжна боротьба 
українського народу, новітні злочин-
ства держави-агресора в сучасній ві-
йні вже повністю розвіяли пострадян-
ські свідомісні рудименти щодо «брат-
ськості» росіян.

Героїчна самопожертва українців, 
перемога над путінським режимом до-
водить, що Україна не Росія, що вона 
по праву має зайняти гідне місце се-
ред європейської і євроатлантичної 
спільнот.

Руслан ПИРІГ, 
доктор історичних наук, професор, 

головний науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України

«Українська правда» – 
«Історична правда», 07.11.2022

Pravda.com.ua

Криваві більшовицькі 
лекала нинішньої російської 

війни проти України

Штаб Гайдамацького коша Слобідської України, який протидіяв більшовицькій 
агресії на полтавському напрямку. В центрі – Симон Петлюра. Початок 1918 року

Будинок Української Центральної Ради, де 23 травня 1918 року 
розпочались російсько-українські мирні переговори

Публікація «Листа без конверта» 
Сергія Єфремова до Юрія 

Коцюбинського у «Новій Раді» 
за 19 лютого 1918 року
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Україна – земля козацька. Але не 
лише Запорізька Січ була єдиною ко-
зацькою оселею. Національно-ви-
звольна революція 1648 – 1657 ро-
ків призвела до небаченого процесу 
покозачення. Мало залишилося чо-
ловіків, які з байдужістю поставили-
ся до палаючого антипольського на-
ціонального виступу. Кожен хотів бути 
козаком, жити вільним життям, зміни-
ти існуючий стан речей, здобути славу 
та багатство. 

Одним з осередків козацького руху 
ІІ пол. XVII ст. було місто Ніжин – центр 
провідного козацького полку Лівобе-
режної України. Козаки мешкали в Ні-
жині з кінця XVI століття. У 1620 р. Ні-
жин став центром реєстрового козаць-
кого полку, що був складовою армії ко-
роля Речі Посполитої. У 1648 р. Ніжин 
було визначено центром Ніжинського 
козацького полку як військової і адміні-
стративно-територіальної одиниці Геть-
манщини. 

Не зайвим буде нагадати чим відо-
ме ніжинське козацтво й чому ніжин-
ська земля пройнята козацькою сла-
вою та відвагою.

«Що не хлоп – то козак»
Перемога війська гетьмана Б. 

Хмельницького під Корсунем забезпе-
чила звільнення Лівобережної Украї-
ни з-під польського панування. На Лі-
вобережжі активно створюються ко-
зацькі полки. У червні 1648 р. Прокіп 
Шумейко, один з лідерів місцевого ко-
зацтва, був обраний першим полковни-
ком Ніжинського козацького полку. Під 
його пірначем перебувало 10 тисяч ша-
бель. Потужна сила, що була вагомою 
перешкодою для будь-якої армії. Втім, 
у 1649 р. умови Зборівського догово-
ру гетьмана Б. Хмельницького з поль-
ським королем зменшили кількість ні-
жинського козацтва до 10 сотень, з 
яких 7 (6 Ніжинських сотень і сотня Г. 
Кобилецького) базувались в ніжин-
ських передмістях і навколишніх селах. 
Іншими словами, з 991 козака Ніжин-
ського полку, що значився у реєстрі, 
майже 700 було ніжинцями. 

Порівняння прізвищ сучасних меш-
канців Ніжина з прізвищами козаків з 
реєстру Ніжинського полку 1736 року 
дозволяє стверджувати, що приблизно 
кожен п’ятий сучасний ніжинець є ко-
зацького роду. Підтверджують це і піз-
ніші метричні книги початку ХХ століття. 
Для прикладу метричні книги Введен-
ського монастиря за 1902 р. згадують 
такі характерні для XVIII ст. ніжинські 
козацькі прізвища як Вольга, Желєзко, 
Латиш, Тарасенко та інші.

«Один на землях 
трьох держав»

З 1654 р. і до наслідків Чорної 
ради 1663 р. Ніжинський полк був те-
риторіально найбільшим полком Геть-
манщини, розміром переважаючи 
такі сучасні країни як Бельгія, Данія, 
Швейцарія та Голландія (згідно з під-
рахунками ніжинського історика Луня-
ка Є. М.). В ті роки влада ніжинського 
полковника поширювалася на сучас-
ну Чернігівську область, північну час-
тину Сумської області, Брянську об-
ласть Російської Федерації та прилеглі 
до сучасної України білоруські землі (у 
1654 – 1656 рр. ніжинський полков-
ник контролював такі білоруські міста, 
як Гомель, Бобруйськ, Могилів, Новий 
Бихів та інші). 

Цілком справедливо український 
історик Володимир Кривошея нази-
вав Ніжинський козацький полк «пол-
ком-гігантом». Як бачимо, територія ко-
лишнього Ніжинського козацького пол-

ку розташовувалася на землях трьох 
сучасних держав: України, Білорусі 
та Росії.

Вперше зменшити величезну те-
риторію Ніжинського козацького пол-
ку спробувало Московське царство 
після перемоги в українсько-москов-
ській війні (1658 – 1659 рр.). Під час 
переговорів між українською старши-
ною і московськими урядовцями у ході 
підписання Переяславського догово-
ру 1659 р., московський князь Олек-
сій Трубецький оголосив гетьману Ю. 
Хмельницькому вимогу царя Олексія 
Михайловича – повернути Москов-
ському царству міста Новгород-Сі-
верськ, Чернігів, Стародуб і Почеп «бо 
ті міста з давніх-давен належали до 
Московщини, а не до Гетьманщини». 
У відповідь українська старшина за-
явила, що м. Новгород-Сіверськ, По-
чеп і Стародуб належать тепер до Ні-
жинського полку і віддавати їх Москві 
гетьман не буде. У протилежному ви-
падку, в разі скасування козацького 
устрою на цих землях, невдоволення 
козаків Ніжинського полку будуть про-
блемою і головним болем виключно 
московського царя. Як наслідок, Мо-
сква була змушена відступити від сво-
їх територіальних претензій.

Кардинальні зміни адміністратив-
но-територіального устрою Ніжинсько-
го козацького полку відбулися у 1663 
р. і були викликані наслідками сумноз-
вісної Чорної ради під Ніжином. Після 
страти свого опонента у боротьбі за 
гетьманську булаву ніжинського пол-
ковника В. Золотаренка, новообра-
ний гетьман Іван Брюховецький при-
ймає рішення послабити опозиційний 
йому Ніжинський полк. Внаслідок ад-
міністративно-територіальної рефор-
ми зі складу Ніжинського полку було 
виокремлено три нових полки: нада-
лі постійний Стародубський (Мглин-
ська, Новгородська, Погарська, дві 
Почепські, Стародубська, Топальська 
та Шептаківська сотні), та тимчасові 
Сосницький (1663 – 1668 рр.) і Глухів-
ський (1663 –1665 рр.). Шість сотень 
відійшло до Чернігівського та дві до 
Київського полків. Загалом, кількість 
сотень Ніжинського полку скоротила-
ся з 36 до 20 одиниць. Відтепер со-
тенні центри були зосереджені у на-
ступних містечках: Ніжин (три полкові), 
Олишівка, Мрин, Нові Млини, Веркіїв-
ка, Салтикова Дівиця, Прохори, Борз-
на, Шаповалівка, Івангород, Бахмач, 
Батурин, Короп, Кролевець, Вороніж, 
Глухів (1665 – 1668 рр.) та Ямпіль.

«Твердиня на перехресті 
трикутника смерті»

З моменту створення Ніжинський 
козацький полк мав статус прикордон-
ної території. Ніжинський замок був 
центральною оборонною фортецею 
Північного Лівобережжя, тож «той, хто 
володіє Ніжином, має ключі до Сівер-
щини та Лівобережної України». 

Землі полку на півночі межували з 
Великим князівством Литовським, на 
сході – з Московським царством. Були 
свої особливості і стосовно південного 
напрямку, що був пов’язаний з Крим-
ським ханством. Хоч Ніжинщина безпо-
середньо і не межувала з Кримським 
ханством і територіально була віддале-
на від нього, татари становили постійну 
небезпеку для Ніжинського полку. Тому 
аж до середини XVIII ст. Ніжинський за-
мок входив до переліку фортець з сис-
теми протитатарської оборони. 

Ніжинський козацький полк зна-
ходився на перетині загарбницьких ін-
тересів трьох країн, в оточенні ворогів. 
Й невідомо, з якого боку могло прийти 

лихо, чия орда була страшніша: татар-
ська чи московська? Неодноразово 
литовці (1651 р.), московіти (1659 р.) і 
татари (1661 р.) намагались захопити 
Ніжин, втім козацька шабля вміло бо-
ронила місто. Крім Москви, Вільно та 
Бахчисарая, Ніжин прагнули захопи-
ти Річ Посполита, Османська імперія 
та Шведське королівство. Так, поль-
ський король Ян ІІ Казимир був під сті-
нами Ніжина у 1663/1664 р. У 1668 р. 
ніжинське козацтво під булавою Пе-
тра Дорошенка було готове прийня-
ти підданство османського султана. 
Шведське військо марширувало Ні-
жинським полком у 1708 році. Бага-
тьох загарбників бачила ніжинська 
земля. Втім, ніжинське козацтво що-
раз до останнього стояло з шаблею в 
руках на обороні державних та націо-
нальних інтересів.

«Лиш вітер пам’ятає 
їхні імена»

Козацьке життя – як вогонь на вітру, 
то розгорається до пекельного жару, 
то раптово гасне. Гасне вмить і безпо-
воротно. Такою є козацька смерть, що 
часто зустрічала ніжинських козаків у 
полі, лісах, морі, тюрмах.

Ніжинські козаки упродовж ІІ пол. 
XVII – XVIII ст. стали учасниками низ-
ки великих походів під проводом укра-
їнських гетьманів та російських полко-
водців. Оборона кордону від військ ли-
товської армії Януша Радзивілла 1649 
–1653 рр. Білоруський похід 1654 – 
1656 рр.; Конотопська битва 1659 
р.; оборона Ніжина від московських 
військ 1659 р.; українсько-московська 
війна в Ніжині 1668 р.; Чигиринські по-
ходи 1677 – 1678 рр.; Кримські походи 
1687, 1689 та 1695—1697 рр.; Північ-
на війна 1700—1721 рр.

За роки Гетьманщини через реє-
стри Ніжинського полку пройшли де-
кілька сот тисяч козаків. Але не всім 
судилося дожити до старості. Низка 
побратимів загинули в походах. Єди-
ною згадкою про них є безіменні мо-
гили, що губляться в безкрайніх сте-
пах Причорномор’я, Прибалтики, Си-
біру та Кавказу. Лиш вітер пам’ятає 
імена ніжинських козаків, яким не су-
дилося повернутися з походу до рідної 
домівки.

* * *
В честь 370-річчя створення Ні-

жинського козацького полку, з ме-
тою вшанування учасників національ-
но-визвольних змагань XVII – XVIII 
ст., продовжуючи справу українсько-
го державотворення було б доцільним 
встановити в м. Ніжині пам’ятник без-
іменному ніжинському козаку. Істо-
рія Гетьманщини традиційно пишеть-
ся крізь призму діяльності гетьманів, 
старшини, полковників тощо. Тобто 
людей, чиї постаті і державотворчі до-
робки досі неоднозначно сприймають-
ся історичною наукою та громадськіс-
тю. Імена гетьмана Б. Хмельницького, 
ніжинських полковників І. Золотарен-
ка чи Г. Гуляницького навіки вписа-
ні до сторінок літопису минулих діянь. 
Втім, віддаючи належне старшині, слід 
пам’ятати, що все найскладніше, най-
небезпечніше на війні лягало на пле-
чі простого козацтва, чий внесок час-
то навмисне ігнорувався провладни-
ми літописцями. Тож не забуваймо 
якого ми роду, будьмо справедливи-
ми, віддамо належним чином шану на-
шим славним предкам – ніжинським 
козакам.

Роман ЖЕЛЄЗКО,  
науковий співробітник Ніжинського 

краєзнавчого музею

Безсмертя ніжинського козацького духу
Ніжинський козацький полк як військова 

і адміністративно-територіальна одиниця Гетьманщини

Фото 
з Державного архіву 
Чернігівської області

Доярка Ященко Л. С. з дочками Вірою та Наталкою 
– активні учасниці художньої самодіяльності. 

с. Терехівка Чернігівського району. 
Травень 1974 року.

Вокальний ансамбль «Десняночка» Сосницького 
сільськогосподарського технікуму.  

20 квітня 1968 року.

Пересувний автобус-кіно «Малятко» на площі 
ім. Куйбишева (нині Красна площа) Чернігова.  

24 січня 1963 року.

Самодіяльна жіноча вокальна група 
Чернігівського комбінату хімічних волокон.  

1966 рік.
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Батурин — гетьманська столиця

Пилип Орлик – гетьман України, 
провісник незалежної, модерної, де-
мократичної держави, архітектор її 
нинішніх і майбутніх правових, еконо-
мічних, духовних, культурних вимірів. 

Орлик – єдиний гетьман, який на-
родився і помер за межами України. 
Проте життєва дорога його назавжди 
пов’язала з Батурином. Адже саме в 
гетьманській столиці він сформував-
ся, як визначний політичний діяч. Саме 
в гетьманській столиці, в оточенні ко-
зацької старшини, довірених осіб геть-
мана Івана Мазепи зароджувалась 
ідея правової держави, яка втілилась 
у написання «Договорів і Постанов-
лень прав і вольностей Війська За-
порозького» Пилипом Орликом. Бату-
ринська земля надійно зберегла фун-
даменти його будинку. З 2018 року 
територію єдиної відомої на сьогодні 
садиби Пилипа Орлика продовжують 
досліджувати археологи. І вже зна-
йшли сенсаційну знахідку – кахлю з 
родинним гербом «Новина». 

Пилип Орлик у пантеоні україн-
ських гетьманів посідає виняткове 
місце, він – єдиний гетьман, який біль-
ше тридцяти років гетьманував в емі-
грації та безперестанку боровся за 
незалежність української землі від ро-
сійської імперії. Він вільно спілкувався 
з правителями багатьох країн Захід-
ної та Центральної Європи і постійно 
на високому рівні піднімав українські 
питання. Його освіченість і диплома-
тичний хист, незрівнянний стиль пу-
бліциста викликали захоплення у єв-
ропейської еліти. Завдяки діяльності 
Пилипа Орлика та його прихильників у 
XVIII ст. українська справа в Європі за-
ймала досить помітне місце. 

У 2022 році Україна на держав-
ному рівні відзначає 350-ту річницю 
з дня народження гетьмана Пилипа 
Орлика. 

Колектив Національного заповід-
ника «Гетьманська столиця» при під-
тримці державних політичних діячів, 
провідних істориків, художників та ме-
ценатів, з 2002 року працює над на-
лежним представленням широкому 
загалу життя і діяльності Пилипа Орли-
ка, та формує фондову колекцію. 

Поданий нижче матеріал, основні 
віхи життя Пилипа Орлика, зібраний 
істориками заповідника. Дати пода-
ються за новим стилем та вказані то-
гочасні і сучасні назви країн. 

Основні життєві дороги складе-
ні за працями: Дмитришин І., «Григо-
рій Орлик, або Козацька нація у фран-
цузькій дипломатії» (2019); Рендюк Т., 
«Пилип Орлик: молдавські та румун-
ські шляхи» (2013); Соболь В., «Дух Ма-
зепи в діях та «Діаріуші» його наступ-
ника» (2009), «Помножені часом сві-
ти» (2009), «Его-документи епохи баро-

ко у порівняльному контексті» (2012), 
«Атропологія родинної пам’яті і філо-
софія витривалості» (2020), «Пилип 
Орлик сам про себе» (2021).

21 жовтня 1672 р. Річ Посполита 
(Білорусь), с. Косута. Народився Пилип 
Орлик. Походив із шляхетної чеської 
родини Степана Орлика та Ірини Ма-
лаховської.

Історія роду Орликів, згідно гене-
алогічної довідки, укладеної Григорі-
єм Орликом у 1747 р., сягає ХІІ ст. Пер-
шим у родоводі згадується чех за по-
ходженням Станіслав Орлик, від яко-
го беруть свій початок дві гілки роду: 
перша – Шлезька (Сілезія), друга – 
Польська, яка з часом прийняла до 
родового імені ще назву «de Laziska». 
Продовжувачем польської лінії і був 
Пилип Орлик.

1682 – 1694 рр. Гетьманщина, 
Київ. Освіту здобував у Києво-Моги-
лянській академії. Під час навчання 
виявив особливий хист до філософії 
і богословських наук, історії, поети-
ки, риторики і логіки, вивчав інозем-
ні мови та розкривав літературні зді-
бності. 

1694 – 1698 рр. Гетьманщина, 
Київ. Працював кафедральним писа-
рем Київської митрополії, у канцеля-
рії митрополита Київського, Галицько-
го та всієї Малої Росії Варлаама Ясин-
ського.

1698 р. Гетьманщина, Полтава. 
Служить писарем полтавського полку. 
Одружується з Ганною Герцик, донь-
кою полтавського полковника Павла 
Герцика, чим зміцнює своє становище 
серед козацької старшини.

1699 – 1708 рр. Гетьманщина, 
Батурин. У 1699 р. Пилип Орлик з дру-
жиною та новонародженою донькою 
Анастасією переїздить у гетьманську 
столицю, де впевнено піднімаєть-
ся кар’єрними щаблями в уряді Івана 
Мазепи: 1699 –канцелярист, 1700 – 
старший канцелярист Генеральної вій-
ськової канцелярії, з 1707 – Генераль-
ний писар. Освічений, талановитий та 
відданий справі Пилип Орлик поділяє 
та підтримує погляди і справи гетьма-
на Івана Мазепи та стає одним із най-
ближчих і найбільш довірених людей 
гетьмана. В Батурині у родині Орли-
ків народжуються діти: сини Григорій 
(1702), Михайло (1704) і донька Варва-
ра (1707).

5 квітня 1710  – 1714 рр. Молдав-
ське князівство (Молдова), Бендери. 
На козацькій раді Пилипа Орлика об-
рали гетьманом в еміграції. У цей же 
день були схвалені «Договори і Поста-
новлення прав і вольностей Війська 
Запорозького». Гетьманом України 
Пилипа Орлика визнали представни-
ки ряду європейських країн, а також 
Османська імперія та Кримське хан-

ство. Уклав Кайрський договір (1711) 
між Гетьманщиною, представленою 
еміграційним урядом, і Кримським 
ханством, та здійснив похід на Право-
бережну Україну. Виступ був невда-
лим. В Бендерах гетьманська родина 
поповнилась двома дітьми: Яків (1711) 
та Марта (1713).

1714 – 1720 рр. Швеція, Крістіан-
стад, Стокгольм. Гетьман віддав пере-
вагу протекції Карла XII та разом з ро-
диною, козацькою старшиною емігру-
вав до Швеції, де користувався «всіма 
привілеями та почестями». У Швеції 
Ганна Орлик народжує дві доньки: Ма-
рину (1715) та Катерину (1718). Піс-
ля смерті шведського короля Пилип 
Орлик потрапляє у складне політич-
не і матеріальне становище, проте не 
відступає від своєї мети звільнити ко-
зацьку націю від московського ярма. 
Веде переговори з королем Речі По-
сполитою Августом ІІ (1709-1733), спи-
раючись на підтримку запорозьких ко-
заків. 

1720 – 1722 рр. Річ Посполита 
(Польща), Краків. Разом з родиною пе-
ребирається до Кракова, знаходить 
свого родича барона Орлика. Намага-
ється створити коаліцію держав проти 
Російської імперії. Заради безпеки за-
лишає дружину і 5 дітей в одному з міс-

цевих монастирів. Старший син Григо-
рій йде на військову службу до коро-
ля Августа ІІ, а Михайло слідує разом 
з батьком.

Листопад 1722 р. – лютий 1734 р. 
Османська імперія (Греція), Салоніки. 
Пилип Орлик з сином Михайлом пере-
буває під захистом Османської імперії 
в Салоніках за правління султана Ах-
меда ІІІ (1703 – 1730 рр.). Султан при-
йняв українського гетьмана під свій 
протекторат, забезпечив його трива-
ле перебування та надійну охорону. 
Османська імперія, тримаючи Пилипа 
Орлика у напів ув’язненні, могла спе-
кулювати його особою в переговорах 
із іноземними державами. В свою чер-
гу гетьман мірою своїх сил та можли-

востей боровся за звільнення україн-
ської землі, вів дипломатичне листу-
вання з європейськими правителями, 
листувався з родиною та мріяв про по-
верненням до козацької нації.

Квітень – травень 1734 – 1742 
рр. Молдавське князівство (Румунія), 
Ясси. Пилип Орлик остаточно обла-
штувався у молдавського господаря 
Костянтина ІІІ Маврокордату (1735–
1741 рр.) та продовжив невтомну бо-
ротьбу за козацьку націю, представ-
ляючи українські питання на міжна-
родній арені. Помер 26 травня 1742 
р. Похований в кафедральному соборі 
Ясської митрополії.

Наталія ДРОБЯЗКО

У 1913 р. у світ вийшла публікація Ка-
міла Львовича Розумовського, прямого на-
щадка гетьмана України під назвою «Aus 
alten zeiten. Graf Kirill Grigoriewitsch 
Rasumovsky. 1728–1803. Ein gedenkblatt 
für den letzten Hetman der Ukraine». Він 
один із перших, хто виявив зацікавленість 
до минулого своїх славних пращурів і почав 
збирати матеріали про історію роду. Назва 
його твору українською звучить «З давніх ча-
сів. Граф Кирило Григорович Розумовський. 
Пам’ятний лист останньому гетьману України». 

Працю було видано у німецькому міс-
ті Галле. На початку книги розміщено дві ци-
тати. Одна німецькою «Meinen söhnen 
zugeeignet» перекладається як «Присвячу-
ється моїм синам», а друга – латиною «Gloria 
Filiorium, Patres Eorum», що означає «Слава 
сину, отцям».

 Як зазначає автор у передмові до книги, 
він написав її з метою ознайомлення дітей з 
особистістю гетьмана Кирила Розумовського, 
нащадками якого вони є. Каміл Львович вико-
ристав матеріали, які зберігалися в сімейній 
бібліотеці. Він також додав ілюстрації, що є цін-

ним джерелом інформації про життя родини. 
Ймовірно, книгу було завершено автором 

у Відні в лютому 1913 р., про що засвідчує над-
пис у кінці вступу «Wien, im Februar 1913». Кни-
га вийшла за кошти Каміла Львовича незна-
чним тиражем та призначалася для обмежено-
го кола читачів: родичів та найближчих друзів. 

Відомо, що два екземпляри видання нині 
зберігаються у відділі рідкісних книг Росій-
ської державної бібліотеки. Ще один знахо-

диться в бібліотеці Віденського університету. 
Чи мають сучасні гетьманські нащадки дану 
книгу – невідомо. 

Книга складається з 9 різних за обсягом 
розділів, кожен з яких має добре продуману 
назву. За своєю структурою та змістом кни-
га подібна до праці О. Васильчикова «Сімей-
ство Розумовських», але містить і маловідо-
му інформацію та ілюстрації. Праця розпочи-
нається оповіддю про козацьке походження 
родини, основні віхи життя братів Розумов-
ських, зокрема, про закордонну освітню по-
дорож гетьмана, часи президентства Кирила 
Григоровича в Імператорській академії наук 
і мистецтв у Санкт-Петербурзі, період геть-
манства, особисте життя та найближче ото-
чення. 

Завершується розповідь відомостями про 
останні роки життя гетьмана в Батурині, роз-
поділ володінь між його дітьми, курйозні ви-
падки з особистого життя та описом візиту Ка-
міла Львовича до Батурина в 1909 р. 

Досить цікавим є ілюстративний матеріал, 
що презентує різнобічні аспекти життя гетьма-

на та представляє собою портрети, фотознім-
ки місцевостей, пов’язаних з Розумовськими: 
різні пам’ятки, родове дерево. Привертають до 
себе увагу портрети батьків гетьмана – Григо-
рія та Наталії Розумів, Кирила Розумовсько-
го і Катерини Наришкіної в момент укладання 
шлюбу, синів та дочок гетьмана: Олексія, Пе-
тра, Андрія, Лева, Івана, Григорія, Наталії, Ган-
ни, Єлизавети. 

Не менш цінними є знімки та зображення 
села Лемеші, палаців Кирила Григоровича в 
Батурині, Почепі, усипальниці гетьмана в Ба-
турині, собору Різдва Богородиці в Козельці, 
Трьохсвятительської церкви в Лемешах, зраз-
ків посуду. 

Книга містить цінну інформацію і потребує 
детального опрацювання та перекладу з ні-
мецької мови. Каміл Розумовський підсумовує 
свою оповідь словами «Це праця чесноти!»

Альона ГРАБОВЕЦЬ

Автори публікацій – науковці Національного 
історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця».

Шлях гетьмана Пилипа Орлика

Григорій та Наталія Розуми

Пам̀ ятний лист останньому гетьману України

Пам’ятник Пилипу Орлику в 
м. Крістіанстад (Швеція) та 

меморіальну дошку на будинку де 
мешкав український гетьман 

урочисто відкрили 29 червня 2011 р. 
Заходи ініціювало Посольство України 

у Швеції. Пам’ятник виготовляла 
майстерня українських скульпторів 

Олеся Сидорука та Бориса Крилова за 
підтримки народного артиста України 

Богдана Бенюка та мецената 
Івана Омелянюка.

Пам’ятник Пилипу Орлику в м. Київ, урочисто відкритий 24 червня 2011 р. 
Монумент створив авторський колектив скульптора, народного 

художника України, Анатолія Куща та заслуженого архітектора України, 
Олега Стукалова на державне замовлення.

Пам'ятний знак на честь 300-річчя першої Конституції України Пилипа 
Орлика в м. Бендери (Молдова), урочисто відкритий 9 квітня 2010 р. на тери-

торії військово-історичного меморіального комплексу «Бендерська фортеця». 
Виготовлений на кошти Спілки українців Придністров’я імені О. М. Бута. 
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Повідомляє Служба безпеки України

За матеріалами СБУ повідомлено 
про підозру двом прокремлівським 

агітаторам
За матеріалами Управління СБ України в Чернігівській об-

ласті повідомлено про підозру за фактом виправдовування, ви-
знання правомірною збройної агресії Російської Федерації про-
ти України двом мешканцям Київщини та Чернігівщини.

Прокремлівських агітаторів було викрито під час проходжен-
ня ними огляду на одному з блок-постів регіону.

Слідством встановлено, що мешканець Бориспільського ра-
йону Київської області, через інтернет-месенджер, поширював 
матеріали, де йшлося про те, що метою російського вторгнення 
є боротьба зі злом та нацизмом.

Інший ворожий поплічник, мешканець Чернігова, розповсю-
джував пропагандистську інформацію, у якій серед іншого ви-
словлювалось захоплення роботою російських військових.

Призначеною СБУ експертизою підтверджено протиправний 
характер публікацій фігурантів проваджень. 

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 436-
2 (поширення матеріалів із виправдовуванням, визнанням пра-
вомірною, запереченням збройної агресії російської федерації 
проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу 
України. Триває досудове розслідування.

Коли святкувати 
День Чернігова?

Метою «круглого столу» в Чернігові стало запро-
понування дати святкування Дня міста. В обговоренні 
взяли участь, зокрема, ректор Національного універ-
ситету «Чернігівська політехніка» Олег Новомлинець, 
секретар міської ради Олександр Ломако, представ-
ник Українського інституту національної пам’яті в об-
ласті Сергій Горобець, директор центру перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації службовців Володимир 
Бойко, начальник відділу управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту міської ради Валерій Семенець, ди-
ректор ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін ім. 
Лазаревського Олександр Коваленко, заступник ди-
ректора історичного музею ім. Тарновського Максим 
Блакитний, директорка обласної бібліотеки ім. Коро-
ленка Інна Аліференко, проректор НУ «Чернігівська 
політехніка» Ольга Мельник. 

День міста традиційно відзначається 21 верес-
ня: це дата звільнення міста у 1943 році Радянською 
Армією від нацистських окупантів. Але історики під-
креслюють, що насправді тоді на зміну нацистському 
режиму Німеччини повернувся комуністичний режим 
СРСР, який був таким самим тоталітарним. 

А ось які пропозиції, коли саме відзначати День 
Чернігова, висували учасники «круглого столу». 

В останню суботу липня, наголошуючи про тися-
чолітню історію Чернігова і пов’язати це з Днем Хре-
щення Русі та Днем Української Державності.

27 березня: саме у цей день 1623 року привілеєм 
польського короля Сигізмунда ІІІ місто Чернігів отри-
мало статус Магдебурзького права. Чернігів отримав 
право на самоврядування, податковий і судовий іму-
нітет, право власності на землю. Магдебурзьке право 
було показником приналежності території до історич-
ної Європи з її цінностями.

19 серпня – храмове свято чернігівського Спасо-
Преображенського собору ХІ століття, головного хра-
му могутнього Чернігівського князівства. найдревні-
шого збереженого православного храму України, а 
напевно і колишнього Союзу. 

2 вересня: під цією датою Чернігів зафіксова-
ний у «Повісті минулих літ». Тут використаний дого-
вір Русі з Візантією 907 року, де Чернігів згадується 
другим після Києва. Таким чином, ця дата (912 рік) 
підтверджує і водночас розширює повідомлення за 
907 рік. 

Одна із дат може бути 22 вересня, як день вшану-
вання архієпископа Чернігівського Феодосія, небес-
ного покровителя Чернігова. 

Було запропоновано і 6 березня – день присво-
єнню Чернігову у цьому році почесної відзнаки «Міс-
то-герой України», за мужність і стійкість у нинішній 
війні з російськими загарбниками. 

Таким чином, у процесі обговорення було запро-
поновано кілька дат для винесення їх на голосування 
серед громадськості. 

СБУ повідомила 
про підозру колаборантам

Служба безпеки України продовжує 
розслідування злочинних дій осіб, які в умо-
вах війни закликали співвітчизників до під-
тримки рішень та дій держави-агресора 
щодо України. 

Управлінням СБ України в Чернігівській 
області повідомлено про підозру у колабо-
раційній діяльності двом мешканцям Ні-
жинського району. За даними слідства під 
час окупації регіону прихильники «русско-
го мира» публічно заперечували здійснен-
ня збройної агресії рф та закликали спів-
вітчизників до підтримки окупантів та ви-
знання їхньої влади. Крім того, один з них 
вивішував прапор рф на подвір’ї власного 
будинку, демонструючи свою прихильність 
загарбникам.

Наразі зрадники звинувачуються за ч. 
1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримі-
нального кодексу України. Триває досудове 
розслідування.

СБУ затримала блогера кремлівського 
рупора «russia today»

Служба безпеки викрила інтер-
нет-агітаторів у Чернігівській області. 
Серед затриманих – іноземний бло-
гер, який працював на заборонений 
російський телеканал «russia today» і 
нав’язував кремлівську пропаганду 
жителям Євросоюзу. Для цього вико-
ристовував власні Ютуб- і Телеграм-
канали, загальна аудиторія яких ста-
новила понад пів мільйона підписни-
ків. У своїх дописах і відеосюжетах він 
підтримував збройну агресію рф і ви-
правдовував військові злочини оку-
пантів проти цивільного населення та 
критичної інфраструктури українських 
міст. Також зловмисник розповсюджу-
вав дезінформацію з фронту і закли-
кав країни ЄС обмежити допомогу на-
шій державі.

За даними слідства, ворожим по-
плічником виявився громадянин одні-
єї з європейських країн, який готував 

пропагандистські матеріали для росій-
ського «RT».

Згодом він прибув в Україну та 
оселився на Чернігівщині. Після почат-
ку повномасштабного вторгнення роз-
почав виконувати «редакційні завдан-
ня» кремлівського рупора щодо збору 
матеріалів для підготовки і випуску за-
мовних сюжетів про війну в Україні. До 
злочинної діяльності він залучив свою 
співмешканку, яка допомагала йому 
«монтувати» фейкньюз для зарубіжних 
інтернет-користувачів.

Співробітники СБУ задокументу-
вали факти інформаційно-підривної 
діяльності зловмисників. Наразі їм по-
відомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-
2 (виправдовування, визнання право-
мірною, заперечення збройної агресії 
рф проти України, глорифікація її учас-
ників, вчинені групою осіб) Криміналь-
ного кодексу України.

Фотоконкурс 
«Життя як книга»
Відбулося підбиття підсумків цього 

щорічного фотоконкурсу. Заснований за 
ідеєю директорки обласної бібліотеки 
ім. Короленка Інни Аліференко, конкурс 
уже понад 10 років об'єднує прихильни-
ків фотомистецтва Чернігівщини та всієї 
України.

Спонсорами й партнерами конкур-
су виступили ГО «Чернігівське облас-
не відділення Української бібліотечноїх 
асоціації» (голова – Інна Аліференко) та 
цифровий центр «Фуджі» (представниця 
– фотохудожниця Аліна Андрєєва), за-
вдяки яким переможці у трьох номіна-
ціях цінні подарунки.

Цього року з'явилася нова номіна-
ція – «Книга і війна». Загалом на кон-
курс надійшло 119 робіт від 48 авторів.

Ось хто зайняв відповідно перші три 
місця за номінаціями.

«Читаюча людина»: Олена Сердюк 
(смт Михайло-Коцюбинське), Олена Гу-
бар (Чернігів), Світлана Вітинник (м. 
Сновськ).

«Діти і книги»: Василь Данилевський 
(м. Бобровиця), Анастасія Олещенко (м. 
Мена), Галина Мося (с. Стара Рудня).

«Книга і війна»: Лідія Жидка (с. Олек-
сандрівка), Інна Янголь (смт Куликівка), 
Людмила Юдакова ( Чернігів).

До виставки світлин на першому по-
версі бібліотеки відібрано 16 робіт.

Обережно: шахраї!
14 тисяч за «умовний» генератор. На 

гачок аферистів потрапив 43-річний жи-
тель Чернігівського району.

Як повідомили у поліції області, чо-
ловік знайшов в Інтернеті оголошення 
про продаж генератора за ціною, що зна-
чно нижча за ринкову. Продавець попро-
сив перерахувати на банківський раху-
нок кошти за товар. Потерпілий погодив-
ся і відправив незнайомцю 14 тисяч гри-
вень. Після цього зв’язок із продавцем 
обірвався. Зрозумівши, що його ошука-
ли, потерпілий звернувся по допомогу 
до поліції.

Оформлюючи грошову допомогу 
жінка втратила 10 тис. грн. У Прилуках 
35-річна жінка втратила зі свого бан-
ківського рахунку 10 тисяч гривень під 
час оформлення «грошової допомоги». 
Так спрацювала одна із нині популярних 
шахрайських схем. Із відповідною за-
явою жінка звернулася до поліції. Роз-
повіла, що побачила в Інтернеті та пе-
рейшла за посилання про оформлення 
«грошової допомоги» від відомої міжна-
родної організації. Там ввела реквізити 
та секретні паролі картки, після чого з її 
картки зникли 10тисяч гривень. Тепер 
поліція розшукує причетних до шахрай-
ства у рамках відкритого кримінального 
провадження.

Поліція наполегливо рекомендує 
мешканцям області бути обачними під 
час покупок в соцмережах та на сайтах 
безкоштовних оголошень.

Фото: Адрій Казун

Завдяки мікрогрантам 
відкривають бізнес 

У липні стартувала програма мікрогрантів на ство-
рення або розвиток власного бізнесу проекту «єРобо-
та». На Чернігівщині станом на кінець жовтня позитив-
ні рішення щодо отримання мікрогрантів вже прийнято 
по 40 претендентах. Серед перших отримувачів гран-
тових коштів – жителька с. Плоске, що на Носівщині, 
Анастасія Єрко. Її бізнес-план стосується виробництва 
паливних пелет та заготівлі дров. Пелети є одними з 
найвигідніших видів палива. Вони екологічно чисті, бо 
виготовляються з відходів лісогосподарського та сіль-
ськогосподарського виробництва: тирси, соломи, со-
няшникового лушпиння, а також торфу, прийнятні за ці-
ною, ефективно виробляють тепло, мають мінімальну 
кількість відходів, а попіл з них можна використовува-
ти в якості компосту. Охочих придбати пелети та дрова 
достатньо.

Отримані кошти мікрогранту підприємниця витра-
тила на придбання обладнання для виробництва дерев-
них пелет та заготівлі дров. Приміщення та транспорт 
має власні.

Анастасія вже працевлаштувала двох різноробо-
чих. Поки чекають на обладнання для виготовлення пе-
лет, заготовляють дрова. Коди виробництво запрацює 
на повну потужність, потрібні будуть водій та інженер-
технолог.

Подати заявку та бізнес-план за урядовою програ-
мою «єРобота» можна до 12 грудня 2022 року через 
портал Дія https://is.gd/KT7RoW

Умови надання мікрогранту за посиланням: https://
bit.ly/3ohSjqA

Отримати консультацію щодо мікрогрантів на ство-
рення або розвиток власного бізнесу можна за тел.: 
(0462)77-90-29 або на нашому каналі онлайн-підтрим-
ки в Telegram

https://t.me/pitrymkaDSZChernigiv. Про це повідо-
мив обласний центр зайнятості

Допомога з Австрії
Як знайти порив на водопроводі, якщо вода з тру-

би не витікає на поверхню, а просто тече в лотки тепло-
траси? І потрапляння води може бути де завгодно, на 
відстані навіть в сотні метрів? Як правило, такі пориви 
шукають навмання, розкопуючи водопровід в декількох 
місцях.

Після бойових дій на території Чернігова значну 
кількість водопроводів міста було пошкоджено. 

Декілька місяців тому до КП «Чернігівводоканал» 
звернулися представники Посольства Австрії в Украї-
ні. Комунальному підприємству було запропоновано не 
тільки отримати сучасне обладнання для пошуку пори-
вів на водопровідних мережах від австрійської компанії 
MTA Messtechnik GmbH, але й направити представників 
КП «Чернігівводоканал» для навчання фахівців. Програ-
му навчального візиту, як і саме обладнання для пошуку 
місць поривів водопроводів, було профінансовано Ди-
ректоратом компанії.

На випробувальному полігоні EPC укладено трубо-
проводи різних діаметрів з усіх матеріалів, що випуска-
ються серійно. Загальна протяжність навчальних ме-
реж близько 2500 м. При цьому там змодельовано різ-
ні варіанти пошкоджень мереж: негерметичність, течі, 
розриви та ін. 

Під час візиту чернігівців на навчання з боку пред-
ставників компанії MTA Messtechnik GmbH постійно від-
чували дружню підтримку та бажання допомогти Черні-
гову. 

Нині обладнання, надане компанією, вже надійшло 
до Чернігова та використовується під час пошуку пори-
вів на водопроводах.

Амбулаторії 
отримали допомогу 
від благодійників

За сприяння Надзвичай-
ного і Повноважного Посла 
України в республіці Молдо-
ва Марка Шевченка, диплома-
тів, представників громадської 
організації «Ветерано Сервіс» 
п’ять лікувальних закладів Ми-
хайло-Коцюбинської громади, 
розташованих у селах Андріїв-
ка, Ведильці, Кархівка, Шиби-
ринівка та Пакуль, наприкінці 
жовтня отримали набори меди-
каментів та апаратури для на-
дання первинної медичної до-
помоги населенню.

Також для лікарів первин-
ної ланки Чернігівської, Ми-
хайло-Коцюбинської, Гонча-
рівської та Седнівської сімей-
них амбулаторій від Асоціа-
ції розвитку прав дитини та 
сім’ї «AVE COPIII» та організації 
«Lions Club Chisinau» отримано 
ще один електрокардіограф з 
дитячими електродами, 3 оди-
ниці електронних портатив-
них аспіраторів та 3 ваги для 
немовлят

Кого шукають 
роботодавці 

і платять найбільше?
Ось які вакансії є в облас-

ті, з вказанням пропонованих 
зарплат у гривнях. 

25 тисяч: тракторист-ма-
шиніст, агроном, зоотехнік, лі-
кар ветеринарної медицини ( 
всі вакансії – Ніжинський ра-
йон, с.Коломійцівка); головний 
бухгалтер (Ніжинський район, 
с.Талалаївка).

20 тисяч: медичний дирек-
тор (м. Ічня), лікар-офтальмо-
лог (смт Варва), інженер-кон-
структор ( Чернігів), лікар-аку-
шер-гінеколог (смт Короп), шлі-
фувальник ( Чернігів).

19 тисяч: фахівець (кон-
сультант) інклюзивно-ресурс-
ного центру (Ніжинський ра-
йон, м. Бобровиця);

18 тисяч: машиніст шпалер-
но-друкарської машини (Корю-
ківка), машиніст екскаватора 
(Ніжин).

Більше пропозицій роботи 
на сервісі «Єдиний портал ва-
кансій» https://jobportal.dcz.
gov.ua

Телеграм канал актуаль-
них вакансій «Робота зараз: 
Державна служба зайнятості» 
https://t.me/worknowdcz
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Літературно-мистецька панорама

Театр ім. Т. Шевченка – глядачам
Виставою «ВПО» Чернігівський драмтеатрі ім. Т. Шев-

ченка відкрив новий 67-й театральний сезон. Створена ре-
жисером, заслуженим артистом України Андрієм Бакірович 
за п’єсою української письменниці Ірини Феофанової, ви-
става віддзеркалює реалії воєнного лихоліття, в яких опи-
нилися тисячі вимушених переселенців. Адже ВПО – це 
«внутрішньо переміщені особи», зруйноване мирне життя 
величезної кількості українських родин. Яскравим підтвер-
дженням актуальності спектаклю став аншлаг на чергово-
му представлені 4 листопада.

А днями юні глядачі разом з батьками мали змогу потра-
пити на дивовижну казку «Чарівна лампа Аладдіна». 

«Золотий лев-2022» – 
Молодіжному театру

В и с т а -
ву чернігів-
ського Моло-
діжного те-
атру визна-
ли кращою 
на фести-
валі у Льво-
ві. Поновив 
цю виста-
ву Геннадія 
К а с ь я н о в а 
«Бравий во-

яка Швейк» режисер та художній керівник нашого теа-
тру Ігор Тихомиров, разом з артистами які є учасниками 
вистави: засл. арт України Любов Веселова (саме вона 
грає Швейка), засл. арт України Олексій Биш, арт. Тетя-
на Салдецька, Руслана Остапко, Євген Сидоренко, Руслан 
Бугай.

Актори показали виставу на днях «Золотого лева», що 
пройшли у Львові. У програмі були представлені вистави 
українських та канадського театрів, які є рефлексіями на 
теми війни. Вистава чернігівців перенесла глядачів до Ав-
стро-Угорщини початку Першої світової війни. 

Новий номер журналу 
«Літературний 

Чернігів»
Третє число літературнор-мистецького щокварталь-

ника за 2022 рік (№3/99) увібрало в себе багато вітань. 
Адже небагатьом часописам вдалося протриматися 

30 років.
Відкриває журнал вітання голови Національної спіл-

ки письменників України Михайла Сидоржевського. 
Заступник головного редактора журналу Володи-

мир Кузьменко подає історію журналу. Член редколегії 
журналу Олександр Забарний розповідає про внесок у 
творчий процес «Літературного Чернігова» студентів, 
випускників і викладачів Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя. «Слово членів редколе-
гії про журнал» –  про часопис говорять Олександр Бо-
бир, Дмитро Іванов, Олена Конечна, Олександр Ковален-
ко, Володимир Кузьменко, Владислав Савенок та Віктор 
Тканко.

Письменнику, головному редакторовi «Літератур-
ного Чернігова» Михасю Ткачу виповнилося 85 років. 
Про ювіляра говорять Леонід Горлач, Анатолій Шку-
ліпа, Олександр Забарний, Олена Конечна та інші 
письменники.

«Михась Ткач – просмисл життя, епоху і любов до 
праці» – так називається інтерв̀ ю з ювіляром, яке про-
вів Владислав Савенок. 

Журнал друкує поезії Дмитра Іванова, багаторічного 
члена редколегії журналу Володимира Сапона, Лариси 
Ткач, дебютантки Анни Москаленко, новелу та ліричний 
етюд Олени Конечної, новели В`ячеслава Мальця, Люд-
мили Шамовської, уривок з роману «Літописи Флоренції. 
Невідома історія», який написали молоді чернігівки Кате-
рина Тугай та Марія Май.

Літературознавчий розділ містить дослідження Гри-
горія Самойленка про родину – Пантелеймона Куліша і 
Ганну Барвінок. Михась Ткач до 200-річчя від дня наро-
дження та 155-річчя від дня смерті фольклориста і етно-
графа Опанаса Марковича друкує дослідження про ньо-
го. 22 листопада виповнюється 90 років від дня наро-
дження поета Петра Зуба. Друкуються спогади Олексан-
дра Олійника про цього чернігівця. 

«Літературний Чернігів» друкує працю з творчої спад-
щини – «Роль митця в суспільстві та поняття свободи 
творчості». Її автор поет і етнолог – Микола Ткач, який 3 
роки тому пішов у засвіти.

Друкуються рецензії Олега Василишина та Ігоря Фа-
рини на тритомник Михася Ткача, Валентини Біляцької 
на книгу Анатолія Шкуліпи «Озноб».

Журнал є в бібліотеках. В інтернеті – за посиланням: 
https://issuu.com/600388/docs/lit_chern_03_202

Поетична Прилуччина

Ніна ТКАЧЕНКО
* * * 
Ще ми є 

у зеленім, 
розхристанім 

літі.
Ще нам світять 
крізь слякоть 
найвищі сонця. 

Та німує душа
 і дороги розмиті, 
і печаль піднебесна 
не сходить з лиця.
 
Я не знаю, чому 
стільки болю у слові –
 я сховатись не вмію 
від болю ніде. 
Загортаю його 
у безсоння любові 
і тулю, як плаксиве дитя, 
до грудей. 

26.06.2003.

* * *
А ліс шумить не так, 

як ти казав, 
і ти мовчиш не так, як я хотіла.
 Спинилася душа біля октав, 
хоча здавалось, що кудись 

летіла. 

А дощ іде не так, як ти ішов, 
і я сміюсь не так, бо майже 

плачу… 
Вчорашній день прилип 

до підошов, 
ще сподіваючись наївно 

на удачу. 

15.02.2011. 

* * * 
Не загуби мене в безсонні – 
я ще не знаю, де живу. 
Думки, лякливо-безборонні, 
долають ламану криву. 

Не загуби мене в мовчанні – 
слова народяться колись. 
І будуть перші чи останні, 
і нам без них не обійтись. 

24.05.2010. 

Євген ПОСТУЛЬГА
* * *
Осінь.
Пора задуми 

і печалі.
Пора тривоги 

і журби.
Солодких 
с п о м и н і в -
причалів
Із проминувшини глибин.
Мінорних лагідних мелодій
І незбагненних кольорів,
Що неминуче так проходять
Перед лицем ясним зорі.
І тиші сповненої духом
Дозрілих яблук і грибів...
Пора незрушності і руху.
Пора від себе і собі.
Осінь.

10.08.1995.

* * *
Що нам вітри осінні принесуть?
Що небеса похмурі 

напророчать?
Чи може сонце випити росу,
Що, як сльоза отавам сліпить 

очі?

Що затанцює листя золоте, 
Перш ніж морози вдарять 

сивиною.
Хіба що вальс в театрі вар'єте,
Де тільки час і є всьому виною?

Де ми лиш гості-гостоньки 
в гостях,

Де вже ніхто не слухає 
й не пише...

Про що твої вуста 
прошелестять,

Як очі в очі стрінемося в тиші?

18.09.2009.

* * *
У повноті і раптом порожнеча.
У серці осінь,хоч і золота.
І час порвав свої тонкі 

вервечки,
І не туди пішло все, і не так.

Вмить спорожніли зали 
й коридори.

Вони тепер, як сироти, німі.
І самота, яку ніхто не зборе,
Та їй від нині сумно і самій.

Але на все, на все є Божа 
воля...

І тільки душу повнить гіркота,
Що ми вже не побачимось 

ніколи,
Як пройдені не пройдемо літа.

31.10.2020.

Валентина 
ГРИБЕНКО
* * *
Як сумно, 

пусто 
і бентежно,

лише 
п р и к л е є н і 
листки.
На цій 
землі, такій 

безмежній,

господарює залюбки

Ця осінь. Мудра господиня.

Картопля й морква вже 

в льохах,

голісінський горіх, і нині,

здається, журиться і птах.

І монотонність дощова

така противна і сірезна,

що в душу крапає, в слова,

а осінь... До плачу помпезна.

Виспівує і виграє,

набридлива і пречудесна.

Ця осінь ще у мене є, 

й весна у серці ще воскресне!

26.10.2019.

* * *

Ще думаю про літо. Ще із ним.

Кокетливо моргає павутина.

Кружляння листя, музики і рим.

Яка прекрасна осені картина!

А вітер обціловує лани.

Бджола шепоче щось 

на вушко ружі.

Ставок поважно з небом 

гомонить.

І є ще в світі щирі й небайдужі.

Фруктовий рай. Малинове 

вино.

Розкрилися горіхів парашути.

На моніторі неба, як в кіно,

Іскриться радість, утікає 

смуток.

І, може, хтось з далеких тих 

планет,

Тихенько заздрить: павутина 

сяє!

І не потрібен зараз інтернет,

Актриса-осінь роль найкращу 

грає.

Ніна ГОРБАНЬ
* * *
Я вдома, 
Господи, 
я вдома...
З плечей 
сповзає 
денна втома,
І метушня 
згортає 
крила.
Я вдома — і уже щаслива.

Таке затерпле дежавю...
Я ніби сплю! Я все люблю:
І запах молока із медом,
І ноги вкрити теплим пледом,
Вечірнє тихе одкровення, 
І кисле з аличі варення,
І Курбасів етнічний спів,
Й веселий дзвін твоїх ключів...
Я вдома. Кину за дверима
Все те, що день ловила спина,
Улесливість, лукавість, зло..
Не треба в дім, нащО воно!
І нервів слабшають дроти..
Мій світ маленький — я і ти.

* * *
То так і треба: 
маленький клаптик неба,
ковток води і два сухих коржі..
То так і треба — люд навколо 

тебе,
багато слів - та все не ті, не ті...
Бринять вони в дротах, в етері.
Летять у світ: кому? куди?
Багато тих, хто стукається 

в двері — 
Не всім дано в твоє життя 

зайти.
Так мусить бути...
Усім не варто чути
Твій серця стук і ранку голоси.
То так і треба — люд навколо 

тебе, 
А ждеш три слова: як там ти?

* * *
Усе минає - і це мине...
За кроком крок — вагань 

немає.
Можливо, в плетиві зірок
Зима нас холодом лякає?
Переживем, перепливем,
Запалим світлячки у душах!
Ми не з лякливих — 
Є ще плед,
І шум прибою в морських 

мушлях.
А ще слова... ще є слова:
Любов, надія, віра, правда!
В них жар і сила вікова,
У них - і нАдих і розрада.
Минуще все... І це мине.
Такий закон - усе минає.
Та слово все переживе,
Бо нам сам Бог допомагає.

Тетяна 
ШЕВЧЕНКО

* * *
Кожна осінь 
— про тебе 

спогад.
І листочок — 
від тебе лист.
Наварити б з 
тобою грогу
і пізнати 

сакральний зміст
цих краплинових повідомлень,
безкінечних пісень дощу,
назбирати у повні жмені 
стиглих жолудів досхочу,
парасольково, 

близько-близько
поділитись новим віршем,
хоч хвилинку побуть 

дівчиськом
під оцим проливним дощем...

Так каштаново б'ється серце,
наче в ті часи золоті –
та в років моїх круговерті
за туманом все далі ти.

* * *
У рамі тихо мерехтить
осінній вечір –
рукам так хочеться лягти
тобі на плечі.

Коли від вітру на вікні
злетить завіса –
запахнуть солодко рясні
твої іриси.

Проб'є годинник на стіні
четверту ранку –
у спогади прийдуть мені
п'янкі світанки.

І знову хочеться почуть –
не знаю, де ти –
у тихім шепоті дощу
твої секрети.

Ніч пролетіла, як життя,
упали роси –
і ні на йоту каяття,
люблю і досі...

2022.

* * *
Життя — це те, що треба 

пережити —
Злітаючи увись, йдучи на дно,
Згоряючи ущент в триклятім 

світі,
Кохаючи, як в давньому кіно.

У відчаї втопитись, 
спопелитись, 

Розбити глеки, до печери —
 жить.

Знайти перлину щастя 
і молитись,

Щоб зупинить благословенну 
мить.

Життя - це море. Щось у нім від 
смерті.

А щось від насолод і ейфорій.
Життя — це лист в заклеєнім 

конверті.
І скільки ж в ньому мрій 

і безнадій...

03.11.2021

* * *
Хтось у сірій хламиді сховався 

в тумані, 
Сірим пензлем своїм 

зафарбовує світ. 
Шарпонув без жалю всі 

листочки останні,
 Краплі вішає всюди, 

притоптує цвіт... 

Так беззахисно-щемно лежать 
на алеї 

Добрих кленів долоньки 
і липок серця, 

Посіріли, пожухли від фарби 
тієї, 

Скрізь сліди нездоланного 
злого митця. 

Ти у сірому світі бредеш 
безпорадно 

– Ні промінчика в небі, 
ні сонця в душі...

 І не знаєш, що все тобі, мила, 
підвладно 

– Якщо хочеш, рецепт чарівний 
запиши! 

В магазинчику поруч купи 
парасолю,

 Та не аби-яку, а що є яскравіш! 
Подзвони вже, нарешті, отій 

своїй долі 
– І удвох, 
по калюжах, 
за сонцем, 
скоріш!

2019.
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Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація Суспільної 
служби Світового 
конгресу українців

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

Газета виходить за сприяння Товариства Укра-
їнської Мови (США) і Міжнародної Фундації імені 
Івана Багряного (голова ТУМ і Фундації – профе-
сор Віра Боднарук, скарбник Фундації – Олексій 
Коновал). 

Корисні порадиКорисні поради

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. 

Раїса Миколаївна Борщ 
– художній керівник Капели 
бандуристів імені Остапа 
Вересая Чернігівського об-
ласного центру фестивалів 
та концертних програм, за-
служена артистка України

Народилася 19 листопа-
да 1952 р. в с. Атюша Короп-
ського району Чернігівської 
області в багатодітній сім’ї 
вчителів, які прищепили лю-
бов до рідної культури, музи-
ки, співу. У 1972 р. Раїса Ми-
колаївна закінчила Чернігів-
ське музичне училище ім. Л. 
Ревуцького по класу банду-
ри та класу вокалу. Вже під 
час навчання керувала ан-
самблем бандуристів будин-
ку культури «Чернігівбуд». 

У 1977 р. закінчила Ки-
ївську державну консерва-
торію по класу бандури про-
фесора С. В. Баштана та во-
калу – З. П. Бузіної. У 1977 
– 1986 рр. працює старшим 
викладачем кафедри музи-
ки Ніжинського державно-
го педагогічного інституту 
ім. М. Гоголя. Засновує клас 

бандури і творчий колектив 
– ансамбль бандуристів, 
який у 1982 р. стає лауреа-
том Всеукраїнського телеві-
зійного фестивалю-конкурсу 
народної творчості «Соняч-
ні кларнети». Одночасно Ра-
їса Миколаївна здійснює ве-
лику концертну діяльність як 
солістка-бандуристка, вока-
лістка, керівник ансамблю 
бандуристів. 

З 1986 р. по цей час Р. 
Борщ – викладач-методист 
Чернігівського музичного 
училища ім. Л. Ревуцького. 
Понад 20 років керує капе-
лою бандуристів «Зачаро-
вана Десна», яка стала ла-
уреатом І премії Всеукраїн-
ського конкурсу у Дніпропе-
тровську та Всеукраїнського 
конкурсу бандурного мисте-
цтва ім. О. Вересая (2009).

Одночасно у 1986 р. на 
громадських засадах працю-
вала з колективом камерно-
го оркестру Чернігівської об-
ласної філармонії. Також на 
громадських засадах керу-
вала і була учасницею тріо 
бандуристок «Журавка». Ра-
зом з колективом стала ла-
уреатом І премії Міжнарод-
ного конкурсу «Дружба-93», 
виступала з концертною 
програмою у Білорусі, Росії, 
Латвії, Чехії, Швеції, Польщі, 
Німеччині, Італії. 

У 2010 р. призначена ху-
дожнім керівником капели 
бандуристів ім. О. Вересая 
Чернігівського обласного 
філармонійного центру фес-
тивалів та концертних про-
грам. Головний хормейстер 
Капели – чоловік пані Раїси, 
заслужений працівник куль-

тури України Микола Борщ. 
Талановите подружжя мит-
ців багато робить для розви-
тку нашої національної куль-
тури. 

У складі капели створе-
не Р. Борщ тріо бандуристок 
«Лілея». Раїса Миколаївна – 
авторка пісень та аранжу-
вань художнього репертуару 
колективів «Журавка», «Лі-
лея», «Зачарована Десна», 
капели бандуристів ім. О. Ве-
ресая. Як педагог та висо-
кокваліфікований фахівець 
багато років голова журі об-
ласного конкурсу-огляду

серед дітей музичних 
шкіл, а також член журі Все-
українського конкурсу «Коб-
зарська юнь України» в Чер-
нігові. 

У педагогічному доробку 

Раїси Миколаївни є лауреа-
ти Всеукраїнських та Міжна-
родних конкурсів. За високу 
професійну майстерність та 
вагомий внесок у розвиток 
бандурного мистецтва Раїса 
Миколаївна неодноразово 
нагороджувалася почесни-
ми грамотами Міністерства 
куль- тури і мистецтва Украї-
ни, обласної державної адмі-
ністрації, обласної ради.

26 листопада в обласно-
му філармонійному центрі 
заплановано концерт Капе-
ли бандуристів ім. О. Вере-
сая з нагоди ювілею Раїси 
Миколаївни Борщ. На ньо-
му відбудеться і представ-
лення книги поезій ювіляр-
ки. Початок о 15. 00. Вхід 
вільний. 

Велика концертна програма «Сни до 
та після» була презентована на сцені об-
ласного філармонійного центру 12 листо-
пада. Вона водночас поєднала і розділила 
зустрічі артистів з глядачами на «до вели-
кої війни» і «нині».

Програма розпочалася з демонстрації 
фрагментів шоу «Love is...», яке йшло у фі-
лармонійному центрі увечері 23-го люто-
го. «Наступного ранку серце кожного з нас 
перейшло невидимий Рубікон, що розді-
лив життя на «до» та «після», – зазначають 
артисти. – До сьогодні велика війна іно-
ді здається нам сном, жахом, маренням: 
спиш і ніяк не можеш прокинутись. Але ні. 
Тепер і сни інші». 

Програма «Сни до та після» стала мис-
тецькою рефлексією митців щодо війни, 
місця кожного на цьому етапі української 
історії. Прозвучали пісні, присвячені цій 

темі, в тому числі написані самими артис-
тами. Відео- та концертні прем’єри цих 
творів відбулися нещодавно – «Сни сонця 
війни», «Не залишай», «Повернуся скоро...». 

У концерті, зрежисованому Дмитром 
Обєдніковим, взяли участь солісти – за-
служений артист України Сергій Сулімов-
ський, Марина Коваленко, Марина Мак-
кей, Ксенія Трубіна, Юлія Литвин, Оксана 
Османова, Наталія Липницька, Яна Сидо-
ренко, Анна Михневич, Дар’я Михневич, 
Катерина Іващенко; артисти Театру танцю 
«Екватор» під керівництвом Віктора Вой-
никова – Катерина Велика, Тетяна Герус, 
Євгеній Олещенко, Ольга Кузьменко, Світ-
лана Кугук, Іван Гладков, Артем Коптель.

Прес-центр обласного 
філармонійного центру фестивалів 

та концертних програм

Батурин: 
Національний 

заповідник 
«Гетьманська 

столиця»
Проведення екскурсій на 

таких локаціях: Цитадель Ба-
туринської фортеці; Парк «Ко-
чубеївський»; Біля палацу геть-
мана Кирила Розумовського. 
На сайті заповідника https://
www.baturin-capital.gov.ua діє 
автоматизована система про-
дажу квитків та інтернет-мага-
зин. ЗСУ та Тероборона – без-
коштовно! Інформація за тел.: 
(04635) 48-0-08, (067)54-297-05.

Книжкова 
декомунізація
Чернігівський Культурно-

мистецький центр «Інтермеццо» 
проводить акцію «Книжкова де-
комунізація». Суть акції: очищай-
те свої бібліотеки від застарілої 
брехливої літератури часів СРСР, 
сучасної російської квазілітера-
тури – приносьте цю макулатуру 
до КМЦ «Інтермеццо» (вул. Шев-
ченка, 9). Ми її здамо в макула-
туру, а за отримані кошти надамо 
допомогу воїнам. Кожен волон-
тер отримає цікаву книгу з сучас-
ної історії України.

Вісті з Ніжина
Відзначили День Незалежності Польщі

Агресія росії показала ніжинцям та всій Україні міцність 
польсько-української дружби. За ці 10 місяців поляки, як ніхто 
інший, підтримали нашу державу у боротьбі з рашистською на-
валою та прийняли тисячі українських біженців в Польщі, як рід-
них!

Святкування Дня Незалежності Польщі у такі часи особливо 
знаково для нашої держави та Ніжина, який вже давно став рід-
ною домівкою для багатьох поляків!

10 листопа-
да, напередод-
лені святкової 
дати, у Ніжин-
ській гімназії 
№ 2 відбулися 
святкові захо-
ди, організовані 
Веронікою Ман-
дрико, донькою 
Фелікси Белін-
ської – засно-
вниці Спілки поляків Ніжина «Астер».

На святкування Дня Незалежності Польщі до Ніжинської 
гімназії завітали численні гості, в ході заходу відбувся міжнаці-
ональний онлайн діалог, пролунали вірші та пісні польською мо-
вою у виконанні юних ніжинців.

Камерний і душевний захід ще раз довів: Польща та Україна 
справжні друзі й ця дружба з часом лише міцніє.

 Ніжин.City

Аматорський театр «Городъ N» 
переміг у трьох номінаціях 

Колектив взяв участь 
у Міжнародному конкурсі 
«Алея Зірок України» і здо-
був відразу три перемоги. 
Актори театру давно раду-
ють ніжинців своїми ви-
ступами. 

Нині вони зайняли 
перші місця на конукур-

сі в таких номінаціях: театральне мистецтво, твір «Живий що-
денник МЗ»; театральне мистецтво, твір «Хибні бажання»; ко-
роткометражний фільм, твір «Подарунок долі» (відзначена Анна 
Гришина).

Раїса Борщ: вітання з ювілеєм

«Сни до та після» Приємний аромат пошириться по всій квартирі, якщо 
проварити у воді кілька хвилин лимонні кірки.

Плями на замші можна видалити пилкою для нігтів.
Арахісове масло допоможе видалити жувальну гумку 

з волосся, якщо просто втерти його у волосся.


