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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!
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.
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Європейський парламент 23 листо-
пада більшістю голосів ухвалив резолю-
цію про визнання російської федерації 
державою-спонсором тероризму. Відпо-
відне голосування відбулося у Страсбур-
зі під час пленарного засідання Європар-
ламенту. «За» цей документ висловилися 
494 депутати, «проти» – 58, ще 44 євро-
пейських політики утрималися. Основні 
положення резолюції наступні. 

«Європарламент… рішуче засуджує 
воєнні злочини та акти терору проти ци-
вільного населення, що здійснені росій-
ською федерацією та її поплічниками з 
метою досягнення руйнівних політичних 
цілей в Україні та на території інших кра-
їн, та визнає росію як державу, що спон-
сорує тероризм, та як державу, що вико-

ристовує терористичні засоби». Тобто, не 
лише спонсорує тероризм, а й сама за 
суттю є терористом. 

 «Європарламент… підтверджує свій 
заклик до Європейської комісії та до кра-
їн-членів щодо підтримки всіх законних 
міжнародних та національних процесів з 
розслідування злочинів, що здійснені під 
час агресивної війни росії проти України, 
з огляду на необхідність притягнення всіх 
злочинців до відповідальності, а також 
для надання належної підтримки ство-
ренню спеціального трибуналу, що за-
йматиметься злочином агресії росії про-
ти України». 

Депутати закликали Єврокомі-
сію та країни-члени поєднати зусилля 
для створення широкого міжнародно-

го «компенсаційного механізму», який 
має включати створення міжнародно-
го реєстру завданої шкоди та механізми 
взаємодії із українською владою у цих 
справах.

Президент України Володимир Зе-
ленський привітав рішення Європей-
ського парламенту про визнання росії 
державою-спонсором тероризму та дер-
жавою, яка використовує засоби теро-
ризму. «Росію необхідно ізолювати на 
всіх рівнях і притягнути до відповідаль-
ності, щоб покласти край її багаторічній 
політиці тероризму в Україні та світі». 

Перед цим ряд європейських країн, 
а також Парламентська асамблея НАТО 
вже визнали російську федерацію дер-
жавою-спонсором тероризму.

Європарламент визнав Росію державою– терористом

Наша газета продовжує хроніку 
війни, що її веде всі останні місяці.

15 листопада
Президент України Володимир Зе-

ленський у виступі онлайн перед учас-
никами «Групи двадцяти» на Балі в Ін-
донезії представив пропозиції Украї-
ни щодо досягнення миру з Росією, які 
передбачають 10 пунктів. Пропозиції 
передбачають наступне. Радіаційна та 
ядерна безпека. Продовольча безпека. 
Енергетична безпека. Звільнення всіх 
полонених і депортованих. Виконання 
Статуту ООН і відновлення територіаль-
ної цілісності України та світового по-
рядку. Виведення російських військ і 
припинення бойових дій. Повернення 
справедливості. Протидія екоциду. Не-
допущення ескалації. Фіксація закін-
чення війни.

Кожному пункту український лідер 
присвятив окрему увагу.

«Укрзалізниця» вперше з почат-
ку повномасштабного вторгнення Ро-
сії відновила пасажирське залізничне 
сполучення з Миколаєвом. Вранці 15 
листопада до Миколаєва прибув пер-
ший потяг із Києва.

15 листопада російські загарбни-
ки випустили по Україні близько 90 
ракет, таким чином перевищивши ма-
сований ракетний удар 10 жовтня, коли 
окупанти спрямували 84 ракети. 70 
були збиті, але через влучання понад 7 
мільйонів людей тимчасово залишили-
ся без світла.

У Польщі в селі Пшеводув Грубе-
шівського повіту Люблінського воєвод-
ства, поблизу українського кордону, 
впала ракета. Повідомляється про за-
гибель двох людей. Польща почала роз-
слідування.

16 листопада 
G20, тобто «Група двадцяти», кон-

ференція найбільших держав світу, 
що працювала на острові Балі в Індо-
незії, погодила спільну заяву з пунктом, 
у якому висловлюється осуд війни Ро-
сії проти України і згадується резолю-
ція Генасамблеї ООН із закликом до РФ 
вивести війська з міжнародно визнаної 
території України.

Верховна Рада України продо-
вжила воєнний стан і загальну мобілі-
зацію на 90 днів, до 19 лютого 2023 

року. Український парламент вже вчет-
верте голосує за продовження воєн-
ного стану. Після 24 лютого аналогічні 
голосування відбулися 15 березня, 21 
квітня і 15 серпня.

ППО, артилерія, боєприпаси: для 
України. Міністр оборони США Ллойд 
Остін повідомив, що принаймні шість 
країн оголосили про подальшу військо-
ву допомогу Україні на сьомому засі-
данні Контактної групи з питань оборо-
ни, відому як формат «Рамштайн».

17 листопада
У Стамбулі домовилися про про-

довження роботи «зернового коридо-
ру» для експорту продовольства з трьох 
українських морських портів ще на 120 
днів. Гарантами виконання Ініціативи 
залишилися Організація Об‘єднаних 
Націй та Туреччина. Також Україна офі-
ційно звернулася до партнерів у рамках 
Ініціативи з пропозицією продовжити її 
щонайменше на рік та долучити до неї 
порт Миколаїв. 

18 листопада
Від початку повномасштабної ві-

йни Україна отримала від міжнарод-
них партнерів 23 млрд доларів фінан-
сової допомоги. В тому числі 4,8 млрд 
надійшло від Єврооюзу, 8,5 млрд – від 
США. Кошти використовують на випла-
ти бюджетникам, пенсіонерам, пересе-
ленцям та одержувачам субсидій.

19 листопада
До звільненого Херсона вранці 

прибув потяг з Києва, вперше з почат-
ку повномасштабного вторгнення Росії 
в Україну. Потяг відправився зі столиці 
18 листопада о 22.14. У вагонах було 
200 пасажирів.

Прем’єр-міністр Великої Британії 
Ріші Сунак прибув до Києва з візитом. 
Він зустрівся з президентом України 
Володимиром Зеленським. Сунак ого-
лосив про нову допомогу Великобри-
танії Україні. Зокрема, це 125 зенітних 
гармат, десятки радарів і засобів раді-
оелектронної боротьби з безпілотними 
літальними апаратами.

20 листопада
Україна отримала від Франції 

дві зенітні системи Crotale для захис-
ту неба. Ще раніше Франція передала 
нам 18 самохідних артилерійських уста-
новока Caesar, ракети Milan та Mistral, 

близько 60 бронетранспортерів VAB, 
Також у Франції вже пройшли навчання 
400 українських військових, загалом 
тут планується навчити 2000 осіб із 15 
000, як запропонували на рівні ЄС.

21 листопада
Президент України Володимир Зе-

ленський привітав українців з Днем 
Гідності та Свободи. «Усі побачили, 
який в нас народ. Готові віддати остан-
нє. Готові стояти до останнього. Не 
втратили гідність, мужність, віру в себе. 
І об’єднались, щоб не втратити волю. 
Не втратити незалежність. Не втратити 
Україну».

Чинний глава Казахстану Касим-
Жомарт Токаєв переміг у неділю на 
президентських виборах, набравши 
81,31% голосів. За інформацією ЦВК 
країни, проголосували понад 8,3 міль-
йона осіб, або 69,44% виборців.

Росія пошкодила ракетами май-
же всі ТЕС і ГЕС в Україні. Після шостої 
масованої ракетної атаки Росії на укра-
їнську енергетичну систему минулого 
тижня в Україні практично не залиши-
лося неушкоджених великих теплових і 
гідроелектростанцій, а також вузлових 
підстанцій «Укренерго».

22 листопада
Президентка Єврокомісії, керів-

ного виконавчого органу Євросоюзу, 
Урсула фон дер Ляєн оголосила про ви-
ділення Україні 2,5 млрд євро макро-
фінансової допомоги. «Також плануємо 
18 мільярдів євро на 2023 рік, з регу-
лярним виділенням фінансування».

На 89-му році життя помер Юрій 
Шухевич, син головнокомандувача 
Української Повстанської Армії Романа 
Шухевича. Помер у Німеччині, де перебу-
вав на лікуванні. Шухевич народився 28 
березня 1933 року в селі Оглядів Львів-
ської області. Він був відомим україн-
ським політичним діячем, дисидентом, 
нардепом України VIII скликання, чле-
ном Української Гельсінської Групи та 
провів 28 років у в'язницях і таборах 
СРСР як політичний в'язень. У 1990 орга-
нізував і до 1994 року очолював УНА-УН-
СО (Українська національна асамблея 
– Українська народна самооборона). У 
серпні 2006 року президент Віктор 
Ющенко присвоїв Юрію Шухеви-
чу звання Героя України.

Зима тривог і надій 1 грудня – 31-а річниця 
Всеукраїнського референдуму 
про незалежність України
Всеукраїнський референдум 1991 року — загальнона-

ціональний референдум на території колишньої УРСР щодо 
проголошення незалежності України. На нього було винесе-
но питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення неза-
лежності України?». Акт був ухвалений Верховною Радою 24 
серпня 1991 року і тоді ж Рада ухвалила постанову про необ-
хідність затвердження його Всеукраїнським референдумом. 

Громадяни України висловили на референдумі повну під-
тримку незалежності. У голосуванні взяли участь 31891742 
особи – 84,18 % населення України. З них 90,32 % проголосу-
вали «За». Незалежність більшістю голосів громадян підтри-
мали ВСІ без винятку регіони України, всі 27 адміністратив-
них одиниць: 24 області, включаючи Донбас, тобто Донецьку 
і Луганську області, а також Автономна республіка Крим та 
міста зі всеукраїнським статусом – Київ і Севастополь. 

Підсумки референдуму стали остаточним фактором для 
юридичної ліквідації Союзу Радянських Соціалістичних Рес-
публік. Це було зроблено 8 грудня 1991 року при підписан-
ні в Білорусі Біловезьких угод главами України, Росії і Біло-
русі, держав – свого часу засновників СРСР. Цими угода-
ми було встановлено, що СРСР припиняє своє існування і на 
його території утворюються з колишніх республік незалежні 
держави. 

Перші президентські вибори
Одночасно з референдумом пройшли перші в історії не-

залежної держави України вибори президента. Балотувал-
ся 6 кандидатиів. Уже в першому турі переміг Леонід Крав-
чук, Голова Верховної Ради, котрий балотувався як самови-
суванець., він набрав 61,59 % голосів. Другим став кандидат 
Народного Руху України В`ячеслав Чорновіл – 23,27 %. Тре-
тім – кандидат Української республіканської партії Левко 
Лук`яненко – 4,49 % голосів.

Ще з літа Україною котився могутній рух 
за остаточний вихід з СРСР
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1 23 листопада
США надають Україні до-

датково $4,5 мільярди доларів 
прямої бюджетної підтримки у вигля-

ді грантів. Кошти почнуть виплачува-
тися найближчими тижнями і допомо-
жуть уряду України підтримати основні 
державні послуги, включаючи заробіт-
ну плату медикам, держслужбовцям, 
вчителям, а також соціальну допомогу 
для літніх людей та вразливих верств 
населення. Ці виплати доведуть за-
гальний обсяг прямої бюджетної під-
тримки України з боку США до $13 мі-
льярдів, усі у вигляді грантів.

В Офісі президента повідомили, 
що захисники України звільнили від 
російської окупації вже 1886 насе-
лених пунктів. Уже відновлені і пра-
цюють у вказаній клькості населених 
пунктів: медичні заклади – у 965; за-
клади освіти – у 1065; соціальні служ-
би – у 1264; фінансові послуги – у 
1206. Відновлені у населених пунктах: 
газопостачання – у 1303; електрое-
нергія – у 1340; водопостачання – у 
1432; мобільний зв'язок – у 1190.

Україна має звільнити ще близь-
ко двох тисяч своїх міст та сіл, окупо-
ваних Росією, повідомив президент 
Володимир Зеленський. Мінімум де-
сятки з них зруйновані ударами росій-
ської армії повністю, як Маріуполь чи 
Волноваха

Через російські обстріли диспет-
черський центр «Укренерго» застосу-
вав аварійні відключення електрое-
нергії по всій території України. 

У Києві троє людей загинули вна-
слідок сьогоднішнього ракетного об-
стрілу столиці, 11 поранені. Є загиблі і 
поранені і в регіонах країни.

24 листопада
Європарламент: Режим Лукашен-

ка разом із Росією має відповісти за 
воєнні злочини в Україні. Білоруський 
режим Олександра Лукашенка розді-
ляє з Росією відповідальність за во-
єнні злочини в Україні, за які він має 
бути притягнутий до відповідальності 
перед міжнародним трибуналом і Між-
народним кримінальним судом. Про це 
йдеться у затвердженій Європарла-
ментом резолюції.

25 листопада
Директор Міжнародної комісії з 

питань зниклих безвісти (ICMP) Ме-
тью Холлідей заявив, що під час ві-
йни в Україні зникли безвісті понад 
15 тис. людей. Цифра далеко не по-
вна, якщо врахувати, що в одному 
лише Маріуполі, за оцінками укра-
їнської влади, загинули або зникли 
безвісти 25 тис. осіб. Холлідей зая-
вив, що наразі невідомо, скільки лю-
дей були насильно переміщені, утри-
муються під вартою в Росії, розлуче-
ні зі своїми сім'ями, або померли та 
поховані в імпровізованих могилах. 
ІСМР створена після балканських 
воєн 1990-х років, організація базу-
ється в Гаазі. У липні ICMP відкрила 
офіс у Києві, щоб допомогти Україні 
документувати та розшукувати зни-
клих безвісти.

26 листопада
Українська влада нагадує, що 

росіяни будуть відповідати за істо-
ричний злочин Голодомору та ни-
нішні воєнні злочини. Про це заявив 
президент України Володимир Зелен-
ський у прямому ефірі з нагоди Дня 
пам`яті жертв Голодомору. Україна за-
пускає ініціативу Grain from Ukraine 
(«Зерно з України») у День пам’яті 
жертв голодоморів, згідно з якою до 
60 суден з українським зерном змо-
жуть бути відправлені до найбідні-
ших країн Африки. Суть програми по-
лягає в тому, що країни-учасниці про-
єкту купують сільськогосподарську 
продукцію в українських виробників 
– пріоритет надається малим та се-
реднім підприємствам – і передають 

її до країн, що перебувають на межі 
голоду. Одне судно, профінансоване 
Німеччиною, вже відправлено в Ефі-
опію. Зеленський заявив про це на 
зустрічі з іноземними лідерами, які 
відбулися в Києві. Зазначив про лі-
дерську роль України у продовольчій 
безпеці, адже завдяки українській 
експортній зерновій ініціативі з трьох 
чорноморських портів на світовий ри-
нок уже відправлено близько 12 міль-
йонів тонн продовольства до 40 кра-
їн світу. Із них більш як 2,5 млн тонн 
– країнам, у яких люди голодують або 
перебувають на межі голоду: Ефіопії, 
Ємену, Сомалі й Афганістану. 

27 листопада
У Німеччині було зареєстровано 

майже 1,03 мільйона українських бі-
женців від початку російського втор-
гнення в Україну. За даними агент-
ства ООН у справах біженців УВКБ 
ООН, з 24 лютого близько 7,9 млн осіб 
з України шукали захисту за кордо-
ном через війну. Згодом чимало з них 
повернулися додому. Найбільше укра-
їнських біженців прийняла Польща – 
понад 1,5 мільйона осіб. Чеська Рес-
публіка також прийняла багато укра-
їнців по відношенню до кількості жи-
телів (їх близько 10,7 млн осіб), а саме 
близько 463000. У Франції зареєстро-
вано близько 119000 біженців, в Іта-
лії близько 173000 і в Іспанії близько 
154000.

Внаслідок російських обстрілів в 
Україні постраждало вже близько 32 
тисяч цивільних об’єктів і понад 700 
об’єктів критичної інфраструктури. Це, 
в першу чергу, приватні або багато-
квартирні будинки мирних мешканців. 
Лише 3% від кількості зафіксованих 
обстрілів – це військові об’єкти. Під 
прицілом росіян залишаються і об’єкти 
критичної інфраструктури. Понад 700 
таких об’єктів, аеродроми, мости, на-
фтобази, електричні підстанції і тому 
подібне, попали під удари орків.

За добу російські окупанти вда-
рили по Херсонщині 30 разів, внаслі-
док чого одна людина загинула та ще 
двоє отримали поранення. Влучили в 
приватні та багатоквартирні будинки 
Херсона. Також загарбники стріляли 
по 10-ти населених пунктах району. 

28 листопада
До Києва разом прибули з візи-

том міністри закордонних справ 7-ми 
європейських країн. Спільне фото на 
тлі потяга «Укрзалізниці» виклали мі-
ністр закордонних справ Латвії Едгарс 
Рінкевичс та його литовський колега 
Габріелюс Ландсбергіс. Останній напи-
сав: «Ми, міністри закордонних справ 
Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Лит-
ви, Норвегії та Швеції, сьогодні у Киє-
ві, щоб засвідчити повну солідарність 
з Україною. Попри «дощі» з російських 
ракет та варварську жорстокість, 
Україна переможе».

Міністр оборони Литви Арвідас 
Анушаускас повідомив: «За останні 
дні 6 вантажівок зі 114 трансформа-
торами було відправлено з Литви до 
України. Загалом Литва має намір по-
ставити 252 трансформатори». Литов-
ські енергокомпанії вже направили 
підтримку на суму 3 мільйони євро на 
реконструкцію енергетичного секто-
ру України і на ще 2 мільйони євро на-
правляється зараз.

29 листопада
Втрати російських агресорів  

станом на 29 листопада  склали: осо-
бового складу – близько 88380 осіб;  
танків – 2911; бойових броньованих 
машин – 5866; артилерійських сис-
тем – 1901; ракетних систем зал-
пового вогню  – 395; засобів ППО 
– 209; літаків – 280; гелікоптерів – 
261; БПЛА оперативно-тактичного 
рівня – 1555; крилатих  ракет – 531;  
кораблів/катерів – 16; автомобільної 
техніки та автоцистерн – 4423.

Зима тривог і надій

Розчищення 
території від 

вибухонебезпечних 
предметів 

З початку масштабно-
го вторгнення російських 
військ піротехнічними 
підрозділами Держслуж-
би з надзвичайних ситуа-
цій на території Чернігів-
щини здійснено 4231 ви-
їзд на виявлення вибухо-
небезпечних предметів, 
проведення обстежен-
ня територій населених 
пунктів.

У результаті виявле-
но та вилучено (знешко-
джено) 48711 вибухо-
небезпечних предметів, 
обстежено понад 39 тис. 
гектарів території Черні-
гівського, Ніжинського 
районів, 236 об’єктів інф-
раструктури та життєза-
безпечення населення, 
22 км ліній електропере-
дач, 222 км автодоріг та 
більше 7,5 км ліній газо-
проводів. Так, лише про-
тягом попереднього тиж-
ня вилучено та перевезе-
но до місця тимчасового 
збору 237 вибухонебез-
печних предметів.

Також продовж тижня 
надзвичайники 77 разів 
залучались до ліквідації 
надзвичайних ситуацій. 
Вогнеборцями ліквідова-
но 25 пожеж. На жаль, 
внаслідок вогню 2 люди-
ни загинули, ще 1 трав-
мована. 

У Дніпровському Центрі 
журналістської солідарності 
Національної Спілки журналіс-
тів пройшла зустріч місцевих 
медійників та журналістів-пе-
реселенців із цьогорічними во-
лодарями відзнаки імені Іва-
на Багряного, видатного пись-
менника і політичного діяча. 
Відзнаку заснували 2016 року 
Фундація ім. Івана Багряного 
(США) та Всеукраїнський щомі-
сячник «Бористен» (представ-
ництво Фундації ім. І. Багряно-
го в Дніпропетровській облас-
ті). Вже близько 50 громадян 

України та представників укра-
їнської діаспори є володарями 
цієї відзнаки.

У 2022 році нагороду при-
суджували за волонтерську, 
просвітницьку діяльність, все-
бічну гуманітарну допомогу 

ЗСУ, громадянам України, за 
підтримку героїчної боротьби 
українського народу проти ро-
сійської агресії. Ось лауреати 
цього року.

Доктор Богдан Боднарук 
(Флорида, США) – секретар То-
вариства Української мови в 
США: за багаторічну працю в 
розбудові української України.

Василь Стан (м. Бостон, 
США) – громадський діяч: за 
підтримку героїчної боротьби 
українського народу під час по-
вномасштабного вторгнення 
рф.

В’ячеслав Дідик (Дніпро, 
Україна) – український підпри-
ємець та меценат, засновник 
благодійного фонду допомоги 
ЗСУ «Січ»: за систематичну во-
лонтерську та просвітницьку 
діяльність

Яна Ушакова (м. Дніпро, 
Україна) – засновниця ГО «Мо-
лодь, яка творить державу», во-
лонтерка: за всебічну гумані-
тарну допомогу ЗСУ, евакуацію 
населення з окупованих тери-
торій, системну передачу гума-
нітарної допомоги на окупова-
ні та деокуповані території.

Максим Свисенко (м. Київ, 
Україна) – волонтер, керівник 
проекту «СпівДія:Шелтер»: за 
допомогу ЗСУ та громадянам 
України, що мешкають у деку-
пованих та прифронтових на-
селених пунктах.

Сархош Ісмаїлов (м. Дні-

про, Україна) – голова Наці-
онально-культурного Центру 
азербайджанської діаспори м. 
Дніпра: за систематичну гума-
нітарну допомогу ЗСУ.

Іван Вєтров (м. Рівне, Укра-
їна) – голова обласної «Про-
світи»: за просвітницьку діяль-
ність у період російської агре-
сії.

Олександра Сумарук (м. 
Самбір, України) – голова 
«Просвіти» м. Самбір, Львівщи-
на: за просвітницьку діяльність 
у період російської агресії.

Розпочинаючи імпрезу, 
шеф-редактор щомісячника 
«Бористен» Фідель Сухоніс за-
читав вітальне слово від Голо-
ви Фундації імені Івана Багря-
ного, голови ТУМ (США) пані 
Віри Боднарук. Очевидно, що 
через війну не всі цьогорічні 
лавреати могли відвідати імп-
резу. На жаль, були відсутні 
Богдан Боднарук, Василь Стан, 
Олександра Сумарук. Рівнянин 
Іван Вєтров звернувся до зі-
брання через Інтернет.

В перебігу імпрези своїм 
мистецтвом слухачів пораду-
вав майстерним виконанням 
українських мелодій інстру-
ментальний дует «Life». Також 
приємною несподіванкою було 
для учасників імпрези ознайо-
митися з художнім портретом 
Василя Стана у військвій фор-
мі, що нині має велике симво-
лічне значення.

Відзнака імені Івана Багряного

З цих поетичних рядків 27 
листопада у залі Чернігівської 
філармонії відбувся творчий ве-
чір Заслуженої артистки Украї-
ни, художньої керівниці та голов-
ної диригентки Капели банду-
ристів ім. О. Вересая обласного 
філармонійного центру, викла-
дача-методиста Чернігівсько-
го музичного коледжу ім. Л. Ре-
вуцького Раїси Борщ.

Цього листопада пані Раїса 
відсвяткувала свій ювілей. По-
над півстоліття вона на сцені – 
як співачка, бандуристка, дири-
гентка. Не злічити лауреатів все-
українських і міжнародних кон-
курсів, яких вона виховала як 
педагогиня. 

Вітаючи Раїсу Борщ з ювіле-
єм, директорка департаменту 
культури і туризму, національ-
ностей та релігій Чернігівської 

ОВА Людмила Замай підкресли-
ла: «Капела бандуристів — це 
легенда Сіверського краю, відо-
ма далеко за межами нашої об-
ласті. Ми дуже горді, що ви попу-
ляризуєте українську пісню, яка 
є генетичним кодом нашої нації».

Цього дня разом зі своїм ко-
лективом Раїса Борщ святкува-
ла ювілей на сцені, презентую-
чи концертну програму «Я хочу 

бачити вас, друзі!» У програму 
увійшли найпопулярніші твори з 
репертуару капели – авторські 
пісні Раїси Борщ, твори україн-
ських і зарубіжних композиторів 
у її аранжуванні: «Зачарована 
Десна», «І знову лине...», «Батьків 
моїх земля», «Весна шаліє над 
Десною», «Santa Lucia» та інші. 
Солісти – Лілія Козлова, Сер-
гій Сидоренко, Дмитро Аксьон і, 
звісно, Раїса Борщ. 

Чільне місце у концертній 
програмі було відведено за-
хисникам українського на-
роду. Прозвучали у програмі 
і народні пісні – як присвята 
батькам ювілярки. Диригував 
капелою і чоловік ювілярки –
головний хормейстер капели, 
Заслужений працівник куль-
тури України Микола Борщ. 
І недаремно для свого соль-

ного виступу він обрав пісню 
Ігоря Поклада й Ігоря Бараха 
«Кохана».

Під час творчої зустрічі була 
презентована поетична збір-
ка Раїси Борщ «Ніщо не віщува-
ло нам війни». Разом з авторкою 
щемливі вірші зі збірки предста-
вив глядачам заслужений ар-
тист України Олексій Биш.

Численні друзі і колеги, гля-
дачі вітали пані Раїсу. 

Раїса Борщ: 
«Я хочу бачити вас, друзі!»
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«Попри складнощі, викликані війною, 
за результатами 10 місяців роботи про-
курорів та слідчих майже на чверть у по-
рівнянні з попереднім роком зросла кіль-
кість осіб, щодо яких обвинувальні акти 
направлено до суду. 19 обвинувальних 
актів стосовно 50 осіб. Серед них 3 висо-
копосадовці, 1 суддя, 28 правоохоронців, 
у тому числі 3 прокурори та 7 слідчих, а та-
кож 18 цивільних осіб», йдеться в повідо-
мленні Офісу Генерального прокурора.

Зокрема, до суду скеровано обвину-
вальний акт стосовно колишніх міністра 
внутрішніх справ України, його заступ-
ника та директора Департаменту мате-
ріального забезпечення МВС України 
за фактом перевищення влади та служ-
бових повноважень під час поставки із 
рф спеціальних засобів – гранат неле-
тальної дії, що спричинило тяжкі наслід-
ки. Також скеровано обвинувальний 
акт стосовно 5 так званих «тітушок» за 
фактом умисного вбивства журналіста 
В’ячеслава Веремія.

Окрім того, на цей час завершено до-

судове розслідування ще у 9 проваджен-
нях стосовно 21 особи, з них у 2022 році 
– у 5 провадженнях щодо 5 осіб, в числі 
яких 2 високопосадовці, 2 правоохорон-
ці та 1 цивільна особа.

«У цих провадженнях триває озна-
йомлення сторони захисту з матеріала-
ми слідства, після завершення якого об-
винувальні акти у них будуть невідкладно 
направлені до суду».

Так, завершено досудове розсліду-
вання щодо колишнього заступника се-
кретаря РНБО України, підозрюваного у 
вчиненні 30 листопада 2013 року у Києві 
незаконної насильницької протидії збо-
рам та мітингам.

«Наразі прокурорами профільного 
Департаменту здійснюється процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуван-
ням у 51 кримінальному провадженні. На 
даний час прокурори Офісу Генерально-
го прокурора забезпечують підтримання 
публічного обвинувачення у 120 судових 
справах стосовно 247 осіб», йдеться в по-
відомленні.

За сприяння Фунда-
ції «Свобода і Демократія» 
(Варшава).

Ця столична студія вже 
два десятиліття є феноме-
ном української культури. 
Насамперед, у створен-
ні документальних філь-
мів про видатних українців, 
людей, пов̀ язаних долею, 
творчістю з Україною. Мова 
про грандіозний проєкт 
«Гра Долі». Але не тільки це. 

«ВІАТЕЛ» – дітище тала-
новитого подружжя україн-
ських митців. Це Василь Ві-
тер і Галина Криворчук (на 
фото). 

Василь Петрович Ві-
тер – засновник студії «ВІ-

АТЕЛ», президент ТОВ «ВІ-
АТЕЛ». Кінорежисер, сце-
нарист, член Національної 
спілки кінематографістів 
України, доцент, завідую-
чий кафедрою телережису-
ри Київського національно-
го університету театру, кіно 
і телебачення ім. І. Карпен-
ка-Карого, Заслужений діяч 
мистецтв України

Галина Іванівна Кри-
ворчук – засновник студії 

«ВІАТЕЛ», директор ТОВ «ВІ-
АТЕЛ». Сценаристка, про-
дюсерка, член НСКУ, Наці-
ональної спілки журналістів 
України

Проєкти студії.
Цикл телепрограм «Ва-

силь Вітер. Ретроспекти-
ва». Василь Вітер знімав і 
знімає кіно завжди. А ще 
він розповідає про зйомки 
своїх фільмів неймовірно 
цікаві історії.

Дистрибуція і промо-
ція українського кіно. Сту-
дія не тільки знімає фільми, 
але й активно просуває їх 
на екрани. Прем’єрні пока-
зи в Будинку кіно і в кіноте-
атрах по всій Україні. Участь 
у фестивалях і культурних 
акціях. 

Поліграфія і видавни-
цтво. Фотоколекції фото-
художників стали основою 
кількох престижних настін-
них календарів. Спільно з 
«Видавництвом Горобець» 
випустили декілька набо-
рів листівок. А найкращи-
ми зразками поліграфічної 
продукції стали фотоальбо-
ми «Слово про Михайлів-
ський Золотоверхий» та 
«Михайлівський Золото-
верхий собор».

Цикл «Про міста Укра-
їни». Про деякі міста чи 
регіони України студія 

зняла окремі фільми. 
Творче об`єднання 

«ВІЛЬНІ». Це молодіжне 
об’єднання – випускни-
ки майстерні Василя Вітра, 
які завершили навчання 
в КНУТКТ 2014 року. Сту-
дія «ВІАТЕЛ»і далі опікуєть-
ся тим, щоб фільми молодих 
режисерів потрапили на 
теле- і кіноекрани.

Cеріал «Гра Долі». Сері-
ал документальних фільмів 
(веб-сайт hradoli.com) Ав-
тор-ведуча Наталка Сопіт. 
При створенні фільмів ви-
користовуються матеріали 
українських архівів, музе-
їв. Зйомки ведуться по всій 
Україні, інколи і за кордо-
ном. Загадкові, інтригуючі 
історії з життя знаменитих 
людей, які жили на україн-
ській землі, та українців, 
рознесених по всьому сві-
ту. Фільми демонструють-
ся по українському телеба-
ченню, в основному 5 ка-
налом. Серіал має числен-
ні нагороди на конкурсах 
і фестивалях, в тому числі 
міжнародних.

Документальний цикл 
«Волонтери»

Національна спілка кі-
нематографістів України, кі-
ностудія «ВІАТЕЛ», Fundacja 
Wolność i Demokracja 
(Варшава) представили до-

кументальний цикл «Волон-
тери». В рамках проєкту «Я 
поляк – громадянин Украї-
ни» Громадської Організації 
«Центр польської культури 
та європейського діалогу».

Короткометражні доку-
ментальні фільми «Дві країни 
в одному серці» та «Я маю дві 
батьківщини» розповідають 
про волонтерський рух, за-
снований польськими органі-
заціями на теренах України. 
З початку війни за підтримки 
польського уряду, консуль-
ських представництв Поль-
щі в Україні та різноманітних 
польських фундацій в Європі 
Україні надається неоцінен-
на гуманітарна, медична та 
військова допомога.

Презентація проєкту 
була присвячена 104-й річ-
ниці Незалежності Польщі 
і пройшла в Києві, в Будин-
ку кіно, в день цього свята 
– 11 листопада.

Галина Криворчук пре-
зентувала цикл фільмів 
«Волонтери», створений 
за ініціативою Варшав-
ської фундації «Wolność i 
Demokracja».Ці фільми пе-
редані на зберігання до Цен-
трального державного аудіо-
візуального та електронного 
архіву, про що на презента-
ції розповіла директорка ар-
хіву Олена Косенко. На уро-

чистий вечір були запрошені 
герої одного з фільмів – ви-
кладачі і учні Житомирсько-
го польського центру освіти 
та науки під керівництвом 
Наталії Шумлянської. Поль-
ську державу представляв 
директор Польського інсти-
туту у Києві Роберт Чижев-
ський.

Студія «ВІАТЕЛ» розмі-
щує фільми з циклу «Во-
лонтери» на YouTube-каналі 
«Гра долі», який був започат-
кований за підтримки УКФ 
в 2018 році і щороку попо-
нюється новим контентом. 
Захід пройшов за медіа-під-
тримки «5 каналу», на якому 
відбулися прем`єри нових 
фільмів. 

Ось посилання на ко-
роткі версії обої фільмів: 

ht tps://fex.net/uk/s/
kl6xcfv – «У мене є дві бать-
ківщини»;

h t t p s :// f e x . n e t /u k /
s/6rpyesv – «Дві країни в 
одному серці». 

Також посилання на 
Facebook-ресурси: https://
www.facebook.com/hradoli

Медіа-партнери проєк-
ту «Волонтери»: «5 канал», 
радіо «Культура», газета 
«Україна молода», Чернігів-
ські обласні газети «Світ-
інфо» і «Струна», Альманах 
Українців у Польщі. 

Студія «ВІАТЕЛ» створила фільми 
про польські громади України

Окружний суд міста Га-
аги (Нідерланди), що роз-
глядає справу про збиття 
авіалайнера MH17, дійшов 
рішення про те, що авіалай-
нер був збитий комплексом 
«Бук» з території, що була не 
підконтрольна Україні. Тоді, 
влітку 2014 року, в цій тра-
гедії було збито літак ма-
лайзійських авіаліній, за-
гинули всі 298 людей на 
борту, екіпаж і пасажири, 
в основному громадяни Ні-
дерландів. 

«MH17 був збитий вна-
слідок запуску ракети комп-
лексу «Бук» з поля побли-
зу Первомайського, ціллю 
якою був саме літак рейсу 
MH17», заявив суддя, зачи-
тавши довгий перелік дока-
зів та експертиз.

Суд у Гаазі визнав ви-
нними у збитті літака Ігоря 
Гіркіна, а також підлеглих 
йому бойовиків Сергія Ду-
бинського та Леоніда Хар-
ченка. Гіркін – офіцер ро-
сійських збройних сил, ко-
трий, під іменем Стрєлкова, 
у 2014 році командував ро-
сійським десантом, що за-
хопив місто Славянськ До-
нецької області. З чого і по-
чалася окупація Донбасу 
росіянами та їхніми підруч-
ними, місцевими сепара-
тистами.

Суд, зокрема, встано-
вив, що Дубинський та Хар-
ченко функціонально були 

причетні до постачання з 
Росії ЗРК «Бук» для запус-
ку ракети, а також до його 
евакуації. Суд зазначив, що 
основною ціллю мали бути 
українські військові літаки. 
Однак, суд вважає, що на-
мір збивати військові, а не 
цивільні літаки, не зменшує 
вину обвинувачуваних. 

Рівень співучасті Ігоря 
Гіркіна є іншим, але його 
суд також визнав винним. 
Так, суддя постановив, що 
Гіркін не давав розпоря-
дження про збиття літа-
ка: «Гіркін відповідав за 
збиття українських літа-
ків та гелікоптерів. Однак 
з перехоплених перегово-
рів виходить, що Гіркін не 
знав, що була випущена 
ракета «Бук», до її запуску. 
Через це ми не можемо го-
ворити, що він був класич-
ним співучасником». Утім, 
його як керівника співу-
часть у вбивстві 298 па-
сажирів та членів екіпа-
жу рейсу MH17 суд вважає 
доведеною. 

Окружний суд Гааги за-
очно засудив до довічного 
ув’язнення Ігоря Гіркіна, 
Сергія Дубінського та Ле-
оніда Харченка та доручив 
забезпечити їхній арешт.

Обвинувачувані не були 
присутні на засіданні суду. 
Це означає, що прокурату-
ра має право оголосити їх у 
міжнародний розшук.

Гаага, вирок суду: 
пасажирський літак над Донбасом 

у 2014 році збили російські військові
Наступний вирок Гааги – 
по російських військових 

злочинцях
Президент України Володи-

мир Зеленський заявив, що суд у 
Гаазі забезпечив основу, щоб за-
судити винних і вищого рівня. Про 
він сказав у вечірньому звернен-
ні 17 листопада.

«Дуже важливе рішення сьо-
годні ухвалене в Нідерландах. Є 
перший вирок убивцям, які зни-
щили малайзійський боїнг у небі 
над Донбасом у 2014 році», ска-
зав Зеленський.

За його словами, Росія бага-
то брехала про цю катастрофу, 
але все одно ключові факти були 
встановлені. І є основа, щоб за-
судити й винних вищого рівня.

«Тих, хто несе повну особисту 
відповідальність за злочин агре-
сії проти України – первісний 
злочин, який породив усі інші, 
скоєні рашистами від 2014 року. 
Це те, без чого неможливо убез-
печити світ від повторення таких 
війн, як російська агресія проти 
нашої держави. Коли всі вбивці й 
кати будуть засуджені, коли Росія 
відшкодує всі збитки, завдані ро-
сійською агресією, це буде дуже 
міцний фундамент довготривало-
го миру», сказав Зеленський.

Він додав, що є всі можли-
вості, щоб це забезпечити. Ко-
жен російський воєнний злочин, 
кожен їхній терористичний удар 
отримає свою юридичну відпо-
відь. Нинішнє рішення в Гаазі це 
доводить.

В Україні підготовлено вже понад 4 
тисяч пунктів незламності, де люди змо-
жуть погрітися та зарядити телефони у 
разі тривалого відключення світла.

Що має бути у пункті незламнос-
ті: опалення; вода; світло; мобільний 
зв'язок; інтернет; живлення для мобіль-
них пристроїв; місце для відпочинку; все 
необхідне для мами і дитини; аптечки.

Зазвичай пункти розташовують у 
школах, будівлях районних та обласних 
військових адміністрацій, органах міс-
цевого самоврядування.

АЗС, супермаркети, відділення бан-
ків можуть надавати безкоштовне тепло 
та підзарядку пристроїв. Інші послуги мо-
жуть бути платними на розсуд власників.

Найближчий до вас пункт можна 
знайти на інтерактивній мапі.

Пункти, які розташовані на при-
фронтових територіях, а саме у Херсон-
ській, Запорізький, Донецькій та Хар-
ківській областях, на мапі не позначені 
з міркувань безпеки. Їхні адреси можна 
дізнатися в органах місцевої влади.

У пункті незламності можуть од-
ночасно перебувати від 40 до 500 лю-
дей. Однак навіть якщо у пункті, куди 
ви прийдете, не буде місця, фахівці му-
сять зробити все необхідне, аби вас 
прийняти.

 Час перебування у пункті необме-
жений. Однак варто пам’ятати про те, 
що іншим людям також потрібно зігріти-
ся і зарядити пристрої.

Справи за злочини проти Майдану 
таки надходять до до суду 

Відкрито пункти незламності
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30 років тому вийшла газета 
«Сіверщина»

8 грудня 1992 року вийшов 
перший номер знаменитої Чер-
нігівської обласної газети «Сі-
верщина». У другій половині 1990-
х – першій половині 2000-х це була 
найпотужніша і наймасовіша демо-
кратична, незалежна газета області 
і одна з таких в Україні. Щодо другого 
визначення, то точніше буде сказати, 
що незалежними в юридичному сен-
сі є газети, які видає сама редакція. 
Ця ж вийшла як видання двох орга-
нізацій. Але при тодішньому доміну-
ванні державної преси, тобто видань 
влади, все, що не було такими видан-
нями, називалося незалежним. 

Газета була створена, зареє-
стрована двома обласними орга-
нізаціями: Всеукраїнського Това-
риства «Просвіта» і Народного Руху 
України. 

Передісторія така. У 1990 і 1991 
роках, тобто на фініші Перебудови 
і, як виявилося, і Радянського Со-
юзу, обласні Рух і «Просвіта» прове-
ли агітаційно-просвітницькі походи 
«Дзвін-90» і «Козацькими шляхами». 
Перший, дводенний, – центральни-
ми районами області, другий, тижне-
вий, – північними. Обидва з фінішем 
у Батурині, славній Гетьманській 
столиці України, він тоді тільки від-
роджувався для нас із замовчува-
ної до цього історії. Відроджувався 
патріотами, насамперед згаданими 
організаціями. Другий похід завер-
шився великим Козацьким святом 
всеукраїнського масштабу, і відтоді 
понад 20 років такі свята, обласні, 
всеукраїнські, інколи й міжнародні, 
стали у Батурині традиційними. 

В обох походах відчувалася го-
стра нестача агітаційних матеріалів: 
були якісь листівки, що йшли нароз-
хват у селах і містах, але не було дру-
кованих періодичних видань. 

І ось в Русі і «Просвіті» області й 
зародилася ідея таких видань. При-
родно, ініціаторами стали журналіс-
ти. А якщо конкретно, то автор цих 
рядків і голова обласної «Просвіти» 
Василь Чепурний. Обидва працю-
вали журналістами, я в Куликівській 
районній газеті «Поліська правда», 
Чепурний в обласній газеті «Комсо-
мольський гарт» (нині «Гарт). Ідею по-
вністю підтримав голова обласного 
Руху Володимир Ступак. 

Звісно, всі ми, в тому числі і на-
звані журналісти, працювали над га-
зетою, як нині говориться, як волон-
тери, мусили суміщати це зі своєю 
постійною роботою. 

На газету «замахнутися» було од-
разу непросто, адже періодичне ви-
дання має і виходити саме періодич-
но, регулярно, а не епізодично. Тому 
спершу з̀ явилася ідея альманаху об-
ласної «Просвіти», просвітницького, 
агітаційного видання, що виходило б 
десь один раз на квартал. 

Тепер скажу про практичне вті-
лення ідеї. Бо давньою проблемою 
багатьох патріотичних людей, як і та-
ких же організацій, було та й нині є 
невміння втілювати ідеї в реалії. У 
нас була така можливість. І насам-
перед тому, що я працював у рай-
газеті. А наша редакція була прак-
тично єдиним організмом з Куликів-
ською районною друкарнею, хоча й 
окремою організацією. Але видан-
ня газет ще з радянських часів вва-
жалося основним для друкарень, які 
виконували й інші замовлення. Та й 
будинок друкарні був за кілька кро-
ків від редакції. 

Коли ми в «Просвіті» підготува-
ли до друку альманах «Просвіта-92», 
то мені було доручено практично за-
йнятися його виданням в Куликів-
ській друкарні, в якості редактора. 

Хоч, звісно, це була лише формаль-
ність, редакторство, альманах ми го-
тували колективно. 

В друкарні, за суттю моєму ко-
лективі, з розумінням, я б сказав, 
симпатією, поставилися до випуску 
альманаху. Як і згодом до видання 
газети «Сіверщина». 

Альманах вийшов у світ. Він був 
досить насичений публікаціями чер-
нігівських авторів. Публіцистика, іс-
торія, краєзнавство, проза, поезія. 
Ми поширили видання на бібліотеки, 
навчальні заклади.

Успіх видання, реальні можли-
вості щось видавати і далі спонука-
ли мене до ідеї все-таки наважитися 
на видання газети. І це було підтри-
мане керівниками Руху і «Просвіти», 
загалом нашими активістами. Щодо 
себе, додам, що ще в листопаді 1991 
року я створив у Куликівці район-
ну організацію «Просвіти», активно 
включився у просвітянські справи 
обласної організації. В партію На-
родний Рух вступив пізніше. 

Перш ніж далі продовжити про 
газету, треба згадати і ще один, як те-
пер кажуть, проект. Це літературний 
журнал «Чернігів», пізніше перейме-
нований у «Літературний Чернігів». 
Нині його видавці чомусь відзнача-
ють 30-річчя журналу, хоч насправді 
ця дата буде за кілька місяців: жур-
нал вийшов у квітні 1993 року. Втім, 
при великому бажанні можна від-
значати ювілей і зараз, юридичний. 
Журнал дійсно був зареєстрований, 
тобто юридично «народився», восени 
1992-го. Але потрібно було кілька мі-
сяців, щоб він вийшов у світ. Ось я ж 
говорю, що ця моя газета «Світ-інфо» 
вийшла у світ 11 лютого 2012 року, 
хоч зареєстрована в юстиції у жов-
тні попереднього року. 

Журнал народився теж у облас-
ній «Просвіті». І тут треба згадати ві-
домого письменника Михайла Тка-
ча (друкується як Михась Ткач). Він 
тоді був відповідальним секретарем 
обласної «Просвіти», відтак разом 
з нами з Чепурним стояв біля вито-
ків журналу. Але не лише ми троє. 
Ще влітку 1992-го група письменни-
ків і журналістів створила громад-
ську організацію «Літературна спіл-
ка Чернігів». Одразу «з прицілом» ви-
давати журнал. Назву тих, хто ще, 
окрім нас з Ткачем, створював Спіл-
ку, а це відомі письменники і журна-
лісти Володимир Шкварчук, Василь 
Струтинський, Ростислав Мусієнко, 
здається – і Володимир Сапон. Всі 
нині, на жаль, покійні. Трудиться на 
журналістській і літературній ниві 
Владислав Савенок. Перепрошую, 
якщо когось забув. Головою Спілки 
ми обрали Михайла Ткача. 

Журнал «Чернігів» створили, тоб-
то стали засновниками, дві громад-
ські організації : «Літературна спілка 
Чернігів» і обласне Товариство «Про-
світа». Через кілька років «Просві-
та» вийшла зі співзасновників, жур-
нал став виданням лише Спілки, як є 
і досі, одночасно був перейменова-
ний у «Літературний Чернігів». 

Після успішного видання аль-
манаху «Просвіта-92» , засновни-
ки журналу призначили мене і його 
редактором. Звичайно, я був за сут-
тю лише, як нині говорять, менедже-
ром, що організовував випуск ви-
дання в тій же Куликівській друкарні. 
Напрям, концепцію, зміст журналу, 
як і гласить закон, визначали його 
засновники, тобто власники. І жур-
нал готувала до друку редколегія. 

Але так чи інакше, я був пер-
шим редактором журналу, в його 
перший рік, хоч нам вдалося вида-
ти за 1993 рік всього два номери. 

У листопаді 1993 року конферен-
ція обласної «Просвіти» призначи-
ла мене редактором газети «Сівер-
щина». До цього майже рік були ви-
конуючий обов’язки редактора Че-
пурний (очолюючи прес-службу, 
по-теперішньому, обласної адміні-
страції, тобто будучи держслужбов-
цем, він не міг очолювати громад-
ське видання), і я, як відповідальний 
секретар газети. 

Логічно, після призначення мене 
редактором газети, редактором 
журналу «Чернігів» засновниками 
був призначений Михайло Ткач, го-
лова Спілки. І Михайло Михайлович 
«тягне» цього воза вже майже три 
десятиліття. І добре, що в нашій об-
ласті виходить такий журнал, які є 

далеко не скрізь. А нашим літерато-
рам є де друкуватися, при майже від-
сутності чомусь літературних публі-
кацій в тих кількох десятках район-
них і обласних газет Чернігівщини. 
Що, до речі, також спонукало мене 2 
роки тому створили обласну літера-
турно-мистецьку газету «Струна».

Повертаюсь до газети «Сіверщи-
на». Первісно вона виходила під на-
звою «За Україну», запропонована, 
здається, Владиславом Савенком, 
як рядок з відомого вірша Миколи 
Вороного: «За Україну, за її волю, за 
честь і славу, за народ». Але Украї-
ни і слів, похідних від назви держа-
ви, стало дуже багато в назвах га-
зет країни, особливо нових. Тому ви-
давці змінили назву, ще й прагнучи 
наблизити її до нашого славного іс-
торією краю. Так і з̀ явилася знаме-
нита назва «Сіверщина». Вже не при-
гадаю, хто її запропонував, може я, 
може хтось з колег. 

Газета виходила в Куликівській 
друкарні два з половиною роки. В 
такій поліграфії, якою видавали пре-
су і за сто років до цього. Але як до-
рога, безцінна була для нас ця га-
зета, для видавців, патріотів з кола 
просвітян і рухівців і, звісно, для чи-
тачів. Скромна, спершу на 4 сторін-
ках, газета, яка виходила в кращо-
му разі один раз на два тижні, стала 
дуже потрібна людям. Звісно, ніякої 
передплати ще не існувало. Ми самі 
поширювали газету, потроху прода-
вали на ринках, в електричках, щоб 
зібрати якісь кошти на наступні но-
мери. Кошти загалом шукали за-
сновники газети. Допомагали добрі 
люди, патріоти. 

Від липня 1994 року в газеті ста-
лися три приємні кардинальні змі-
ни. Ми перейшли на друк в обласне 
видавництво «Десна», де виходять і 
нині основні обласні газети і бага-
то районних. І тут газета стала дру-
куватися вже прогресивним офсет-
ним друком. Друга зміна – ми пере-
йшли на щотижневий випуск. Третя 

– газета пішла по передплаті. Дех-
то з чернігівських колег поставив-
ся іронічно до останнього факту. Але 
іронія розвіялася, коли мало відома 
масовому читачеві, нова для перед-
плати газета на липень 1994 року 
набрала одразу 900 передплатни-
ків. Що стало стартом подальшого 
стрімкого зростання тиражу. 

У 1995 році «Просвіта» створи-
ла як юридичну особу організацію – 
Редакція газети «Сіверщина». Я вже 
офіційно став її першим працівни-
ком, відтак весною наступного року 
полишив роботу в Куликівці і зосе-
редився на «Сіверщині». Згодом ко-
лектив виріс до півтора десятка лю-
дей, що не так і багато на уже три га-
зети, про що – далі. Редакція з пер-

шого дня перебувала в приміщенні 
обласної «Просвіти» на Воровського, 
10 (зараз вулиця Хлібопекарська). 
Фото будинку на 5 сторінці. На піку 
популярності газета утримувала не 
лише себе, а й будинок Товариства, 
і навіть дві додаткові газети. 

Газета не поривала зв’язків з на-
званими творцями журналу – літе-
раторами і журналістами. В перших 
редколегіях були і згаданий Шквар-
чук, і відома журналістка Оленя Ки-
яшко, що недавно пішла з життя. А 
головне – газета стала виданням 
самих читачів. Люди писали сюди 
про все, що наболіло. Газету можна 
було хвалити, критикувати, судитися 
з нею (були численні суди, найперше, 
з чиновниками, зачепленими публі-
каціями), але це була газета, не схо-
жа на інші в області. 

На кінець 1990-х – початок 
2000-х, стрімко набираючи тираж, 
газета вже мала понад 30 тисяч пе-
редплатників. 

В цей час ми взяли на видання 
з Ніжина газету «Просвіта». Це було 
видання просвітянської організації 
Ніжинського педуніверситету ім. Го-
голя. Видавалася насамперед ста-
раннями викладачів вузу, патріотів 
України подружжя Астаф̀ євих: це 
Олександр, нині покійний, і Марія. 
Газета народилася на кілька місяців 
раніше «Сіверщини». Але з часом ні-
жинцям уже не було змоги її видава-
ти, та й Астаф̀ єви переїхали на пра-
цю в Київ. І ми взялися за видання 
цієї газети. Видавали кілька років. 
А коли вже стало непросто видава-
ти три газети, повернули «Просвіту» 
просвітянам Ніжина. На жаль, десь 
через рік вона перестала виходити.

А чому три газети? Обласна вла-
да, це при Кучмі, стурбована вели-
чезною популярністю «Сіверщини», 
почала адміністративними метода-
ми «накручувати» тиражі своїх га-
зет. Це відбирало у нас частину пе-
редплатників, адже ми в єдиному 
медіа-просторі. Тому у 1998 році ми 

створили дочірнє видання «Сівер-
щини» – обласну газету «Біла хата». 
Доля дому, для сім`ї – такою була її 
концепція. Тобто, для менш заанга-
жованих політично читачів. Звісно, 
теж з інформацією про події, а далі – 
жанр «домашнього читання». Ми «пі-
арили» майбутню газету в «Сіверщи-
ні», аж до видання в ній вставних но-
мерів майбутньої газети. І ось нова 
газета, яку ще ніхто в очі не бачив, 
набрала на 1998 рік 11 тисяч перед-
платників! За суттю, «Сіверщина» по-
ділилася ними з новою газетою. 

Ще одна зміна: весною 1998 
року обласна організація Народно-
го Руху вийшла зі співзасновників 
«Сіверщини», бо була така ситуація, 
що легше було видавати громадські 
газети, ніж партійні чи спільно з пар-
тіями. Єдиним засновником газети 
залишилася «Просвіта», а обласний 
Рух залишився співвидавцем. Газе-
ту було перереєстровано в Києві, 
притому, як всеукраїнське видання, 
тобто з правом передплати по всій 
Україні, хоч, звісно левина доля її 
була в області. 

Далі коротко, бо це вже дуже 
складна тема. У квітні 2006 року рі-
шенням юридично «Просвіти», а фак-
тично спільно з обласним Рухом, 
я був звільнений з посади редак-
тора, після 12-ти з половиною ро-
ків редакторства. Редактором цим 
же рішенням був призначений Ва-
силь Чепурний, як голова обласної 
«Просвіти». Передплатний тираж га-
зети на той момент був 12 з поло-
виною тисяч. Кілька тисяч ще мала 
газета «Біла хата». На цих тиражах 
ще можна було триматися. На жаль, 
уже через три роки тираж «Сівер-
щини» впав удвічі, до 6-ти тисяч, на-
віть менше. І далі котився вниз ти-
раж «Білої хати». При таких тиражах 
уже потрібні дотації, спонсори. Газе-
та ще якось протрималася два роки. 
Але промовистим був номер у грудні 
2010-го: чиста, біла 1-ша сторінка, 
як сигнал, що газета може зникнути, 
і на цій сторінці лише кілька рядків 
заклику до читачів рятувати газету 
фінансово. 

Звісно, що тут насправді могли 
рядові читачі? Довелося залучати 
спонсорів. Ними стали кілька міс-
цевих бізнесменів, підприємців, які 
взялися рятувати газету. Весною 
2011 року вони були допущені «Про-
світою» до видання газети в якості 
видавців. Спонсори, у форматі Ре-
дакційно-видавничого комплексу 
«Сіверщина», мали забезпечити ви-
дання газети. Напрям і зміст газети 
залишався за «Просвітою», засно-
вником, як і говорить закон про пре-
су. Так було розподілено обов’язки. 

Співпраця тривала три роки. 
Перше завдання спонсорів було ви-
конане: вони врятували газету від 
банкрутства, закриття, продовжили 
її видання на три роки. Друге в цій 
співпраці не вдалося: так і не було 
повернуто тираж у 12 тисяч, а були 
плани навіть у 15 чи й більше. 

Спонсори, які сподівалися на 
самоокупність газети чи навіть на 
прибутки від неї, пішли з газети. Но-
вих спонсорів залучити не вдалося. 
«Просвіта» не мала коштів на продо-
вження видання. Весною 2014 року, 
до речі, після другого Майдану, газе-
та «Сіверщина» припинила вихід. Ра-
зом з нею і «Біла хата». Ця друга га-
зета – назовсім. «Сіверщину» облас-
на «Просвіта» влітку 2016 року від-
новила, з наміром знову відродити 
потужну, тиражну 16-сторінкову га-
зету (вона вийшла вже на 8-ми сто-
рінках). Але після півтора років 
відновлення газета зникла, 
і по сьогодні. 5



№232   1 грудня 2022 року№232   1 грудня 2022 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Світ Чернігівщини

Новини Чернігова  «Український вояж 
М. Коцюбинського: 

подорожні історії в пейзажах»
В Чернігівському літературно-меморіальному музеї-запо-

віднику Михайла Коцюбинського відкрита виставка під такою 
назвою. На ній близько п’ятидесяти пейзажів різних художни-
ків, картини із фондової колекції музею.

Коцюбинський був завзятим мандрівником. Народився у 
Вінниці, та родина його часто переїздила. Жили вони в місті 
Бар, Кукавиці, Шаргороді. Побував Коцюбинський і в Кам’янці-
Подільському, де потрапив під поліцейський нагляд. А в Захід-
ній Україні відвідав чимало цікавих місць, де споглядав життя і 
побут місцевих жителів. У Седневі гостював у свого товариша 
адвоката Іллі Шрага. Крим зачарував його красою морських 
пейзажів.

Якими краєвидами насолоджувався письменник, подоро-
жуючи Україною, можна побачити на картинах чернігівських 
художників на виставці. 

Концерт оркестру «Філармонія»
Вперше після майже дев’ятимісячної перерви Академічний 

симфонічний оркестр «Філармонія» (художній керівник та голо-
вний диригент – заслужений діяч мистецтв України Микола Су-
кач) зустрівся зі своїми глядачами.19 листопада оркестр, яким 
цього разу диригував відомий скрипаль Михайло Скидан, на 
сцені обласного філармонійного центру представив шедеври 
світової камерної музики. 

Концерт почався з виконання славетної «Мелодії» Мирос-
лава Скорика – як данина пам’яті людям, чиї життя забрала 
ця війна. Твори Баха, Вівальді, Доніцетті, Сальєрі, Данці про-
звучали у двох відділеннях концерту. Солісти оркестру Ольга 
Шадріна, Анна Шевчуковська, Павло Шевчук, Дмитро Шевчен-
ко, Андрій Будзяк, Вікторія Якушева, Родіон Тишкевич, Олексій 
Слуцький розкрили для глядачів всю глибину ідей, закладених 
у класичних творах.

 

Суд скасував рішення 
про ліквідацію 5-ти шкіл області

Господарським судом Чернігівської області задоволено 
позови прокурорів про визнання незаконними та скасуван-
ня рішень органів місцевого самоврядування про ліквідацію 
п’яти загальноосвітніх шкіл у Корюківському та Прилуцькому 
районах.

Завдяки активній правовій позиції прокурора судом під-
тверджено обґрунтованість доводів щодо протиправності вка-
заних рішень, оскільки при їх прийнятті допущені порушення 
вимог законодавства про освіту. А саме: неналежним чином 
дотримано процедуру громадського обговорення проєктів цих 
рішень з метою врахування думки громади. Порушено порядок 
оприлюднення та терміни вирішення питань про ліквідацію на-
вчальних закладів, з урахуванням внесених змін до ст. 32 За-
кону України «Про повну загальну середню освіту».

Результатом вжиття заходів прокурорського реагуван-
ня стало припинення порушень принципу доступності осві-
ти, гарантованого Конституцією України, обмежень доступу 
дітей до початкової та базової середньої освіти за місцем їх 
проживання.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури

СБУ викриває прокремлівських 
агітаторів

На Чернігівщині Служба безпеки України продовжує ви-
являти осіб, які йдуть на співпрацю з спецслужбами країни-
агресора, виправдовують збройну агресію рф проти України 
та розповсюджують ворожу пропаганду.

Так, кіберфахівці Управління СБ України в Чернігівській об-
ласті викрили мешканця м. Сновська, який у соцмережах ви-
правдовував збройну агресію рф. Пропагандист, уродженець 
рф, створив в одній із заборонених соціальних мереж сторін-
ку, де розміщував матеріали у яких виправдовував та визна-
вав правомірною збройну агресію рф проти України. Крім того, 
агітатор схвалював загарбницькі дії представників збройних 
формувань рф, органів влади країни-агресора та незаконних 
збройних формувань, які створені та фінансуються рф.

Співробітниками спецслужби було викрито мешканку м. 
Прилуки, яка поширювала у соцмережах матеріали де виправ-
довувала збройну агресію рф проти України та схвалювала 
окупаційні дії ворога. Ворожа пропагандистка розміщувала ін-
формацію, відео та ілюстрації, у яких прославлялись військо-
вослужбовці рф та схвалювались загарбницькі дії представни-
ків збройних формувань країни-агресора.

Також, ворожим поплічником виявився громадянин однієї 
з європейських країн, який проживав на Чернігівщині. Він ра-
зом зі своєю співмешканкою за допомогою власних Ютуб- і Те-
леграм-каналів поширював дописи та відеосюжети, у яких під-
тримував збройну агресію рф і виправдовував військові зло-
чини окупантів проти цивільного населення та критичної інф-
раструктури українських міст.

Наразі двох ворожих пропагандистів за рішенням суду ви-
знано винними у скоєнні злочину за ст. ст. 436-2 (виправдову-
вання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального ко-
дексу України. Стосовно інших двох агітаторів триває досудове 
розслідування. 

Секретар Чернігівської міської 
ради Олександр Ломако побував 
з робочим візитом у Франції, де 
було підписано тристоронню угоду 
між Чернігівом, Великим Реймсом 
та Реймсом. 

– Поспілкувався з мером міста 
Арно Робіне, а також президентом 
Великого Реймса Катрін Вотрен. 
Також мав нагоду виступити на 
засіданні в міській раді Реймса, де 
була підписана угода про співпра-
цю між нашими містами. Беззапе-
речно, вони захоплюються укра-
їнцями та нашим містом й щиро 
хочуть підтримати нас у складний 
час, – говорить Олександр Лома-
ко. – Нас цікавить досвід Реймса 
в поводженні з відходами та пере-
робкою сміття, очистка води, роз-
виток громадського транспорту, 
співпраця в сфері культури. Але 
в першу чергу – це дружба між 
нашими містами на багато поко-
лінь вперед. Адже між нами бага-
то спільного. Обидва міста близь-
кі від столиці та знають перева-
ги та недоліки цього. Реймс дуже 
сильно постраждав під час Пер-
шої світової та має досвід не про-
сто відновлення, а переосмислен-

ня міста, над чим зараз працює 
Чернігів. Обидва міста з надзви-
чайною історичною спадщиною та 
працюють над розвитком туриз-
му. А головне, ми вміємо однако-
во відважно боротися за свобо-
ду, пристрасно кохати та віддано 
дружити!

Співпраця між Черніговом та 
Реймсом стала можливою завдя-
ки допомозі Програмі «U-LEAD з 
Європою». 

Реймс – місто у Франції з на-
селенням понад 180 тисяч осіб. 
Відоме, як столиця шампанських 
вин, там розташовані найбільші 
його виробники. Також у місті зна-
ходиться великий авіабудівель-
ний завод, що випускає літаки за-
гального призначення.

Це друге велике європейське 
місто з яким Чернігів укладає 
партнерство під час широкомасш-
табної війни. Раніше офіційно за-
кріпили домовленості про співп-
рацю з польським Жешувом. 

Також зараз триває робота з 
підписання аналогічного договору 
з німецьким Аахеном.

 Прес-служба 
Чернігівської міської ради 

Вшанували пам’ять жертв 
Голодомору-геноциду 
Захід відбувся 26 листопада біля 

П'ятницької церкви за участі представ-
ників міського та обласного керівництва, 
військових, священнослужителів та гро-
мадськості.

Щороку, в четверту суботу листопа-
да, в Україні та світі вшановують пам’ять 
жертв Голодомору в Україні 1932–1933 
років і масових штучних голодів 1921–
1923 і 1946–1947 років. 

Захід розпочався о 15. 50. Присут-
ні запалили лампадки, настоятель кафе-
дрального храму Святої Катерини (Право-
славної церкви України) отець Роман (Кі-
ник) відправив заупокійну літію за жерт-
вами голоду.

О 16. 00 Чернігів разом зі всією Украї-
ною вшанував пам'ять українців, заморе-
них голодом, хвилиною мовчання.

– Дуже схожі події 1932-1933 років 
та 2022-го – вбивають українську на-
цію і вбивають ті, хто називали свого 
часу українців і росіян братами. Давайте 
пам'ятати свою історію, – сказав Черні-
гівський міський голова Владислав Атро-
шенко. 

Провів паралелі між політикою Ста-
ліна та путіна стосовно українського на-
роду і секретар міської ради Олександр 
Ломако. 

Чернігів та Реймс: 
угода про партнерство

Ще до зникнення у 2014 році га-
зети я пішов з неї. Кілька років від-
працював у столичній газеті «Слово 
Просвіти», а ще раніше почав ось цю 
свою газету. 

Це лише коротка хронологія. Що 
ж, в Україні останні років 10-15 зни-
кло багато газет і журналів, на пре-
великий жаль. В тому числі майже 
зникла преса Руху і «Просвіти», а 
один час «Сіверщина» була по перед-
платі найбільш масовою газетою цих 
організацій в Україні. Врешті, важко 
назвати область, де «Просвіта» спіль-
но з Рухом видавали б три свої га-
зети. А «Сіверщина» вписала славну 
сторінку в історію Чернігівщини, та й 
України. 

…Як би там не було, але тре-
ба добрим словом згадати ті часи 
і тих, хто понад 20 років видавав 
«Сіверщину». 

Щоб не впадати в довгі носталь-
гійні спогади, додам лише одне фото 
з численних з історії нашої газе-
ти, нашу редакцію (воно на сторін-
ці 4, де початок публікації). На ньо-
му просто зафіксовано найбільше 
людей, порівняно з іншими такими 
фото. Ми гуртом відзначали свята, 
державні, релігійні, дні народження 
кожного. Це фото з дня народжен-
ня моєї доньки Тетяни, яка теж ба-
гато років відпрацювала в газе-
ті комп`ютерницею. Це січень 2005 
року. Називаю зліва направо. Сто-
ять в другому ряду: Ірина Чайков-
ська, Наталія Пронько, Петро Анто-
ненко, Оксана Бушак, Ірина Волош-
ко (рідні сестри, наші бухгалтери), 
Василь Чепурний, Юрій Чайков-
ський, Наталія Мірошниченко, Оле-
на Махотко. Перший ряд, сидять: 
Юлія Фалько, активна читачка га-
зети і подруга моїх доньок, які пра-
цювали в газеті, далі – доньки Ірина 

Антоненко, Тетяна Антоненко (нині 
Півторацька), Інесса Фтомова, три-
має на руках сина Чайковських Во-
лодю, нині вже студента. 

Це далеко не всі, хто за понад 
20 років працював у газеті. А це ще 
кореспондент з Мени Валерій Ма-
гула, відповідальний секретар га-
зети Наталія Повжик, Тетяна Ку-
зик, Олександр Ясенчук, Сергій Кор-
дик – останній редактор «Білої хати» 
(нині веде кілька чернігівських сай-
тів), Олександр Олійник, Людмила 
Сіра, Володимир Назаренко, Олег 
Лук`янець. 

А ще у нас була Молодіжна ре-
дакція, веселі хлопці і дівчата, зде-
більшого студенти, які кілька років 
видавали в газеті молодіжну сто-
рінку «Експресія». Ми мали намір 
почати й видання окремої молодіж-
ної газети, але забракло коштів. 
Назву бодай тих «експресівців», що 
стали журналістами: Олег Голова-

тенко, Ірина Шевченко, Олена По-
тоцька. Може, когось не згадав, 
перепрошую. 

Варто ще згадати, що 20 років 
тому було велике свято – 10-річчя га-
зети «Сіверщина». Це був урочистий 
вечір в обласній філармонії, з розпо-
віддю про історію газети, концертом. 
На свято приїхали і багато відомих 
людей зі столиці,читачів і друзів газе-
ти. Зокрема, Левко Лук`яненко, Лю-
бов Голота, Анатолій Погрібний, Віта-
лій Карпенко. Ми тоді провели перед 
цим і «круглий стіл» про український 
медіа простір. 

20-річчя газети ми уже скромно 
відзначили в музеї Коцюбинсько-
го, з яким газета дружила всі роки. 
30-річчя відзначимо бодай спогада-
ми про славну газету. Вона була в на-
шому житті, в нашому медіа просторі, 
в житті області. 

Петро АНТОНЕНКО 

30 років тому вийшла газета 
«Сіверщина»
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Вітання 
президента СКУ 

Павла Грода
Дорогі українці!
Дорога всесвіт-

ня українська гро-
мадо!

Сьогодні я маю 
честь звернутись до вас зі словами при-
вітання з нагоди величної дати для всьо-
го світового українства: 55 років від часу 
створення Світового Конґресу Вільних 
Українців.

Саме цього дня 55 років тому наші 
славетні попередники зібрались на пер-
ший всесвітній конґрес у Нью-Йоркові, 
щоб голосно заявити на весь світ: Україн-
ці були, є і будуть на цій землі! І яка б від-
стань не розділяла нас, де б ми не жили, 
ми є ЄДИНІ, ЗГУРТОВАНІ, ОБ’ЄДНАНІ на-
шими традиціями, мовою, вірою, на-
шою національною пам’яттю та нашою 
любов’ю до України.

Від часу свого створення і до 1991 
року, Світовий Конґрес Вільних Українців 
був потужним голосом Вільної України у 
світі у той час, коли вона перебувала під 
радянсько-російським ярмом.

Українці діаспори допомагали здобу-
вати незалежність, всіляко підтримуючи 
національно-демократичні сили у їхній 
боротьбі всередині України та адвокую-
чи визнання української держави у світі. 
Саме зусиллями організованої діаспори 
незалежна Україна здобула швидке ви-
знання країн Заходу у 1991 році, а також 
була забезпечена легітимність перехід-
ного демократичного уряду після Рево-
люції Гідності 2014 року.

З початку повномасштабного втор-
гнення російської федерації мільйони 
українців діаспори включилися у захист 
України. Тривають регулярні мітинги у 
сотнях міст по всьому світу. Сотні тисяч 
українців повернулися на Батьківщину з 

еміграції після 24 лютого і взяли до рук 
зброю.

Ще більше тих, хто допомагає нашим 
захисникам. Це українці з усього світу. 
Це цілий український світ, який сьогодні 
споряджає українську армію, спонукає 
політиків своїх країн активніше допома-
гати нашій державі, опікується україн-
ськими біженцями.

Лише за перші місяці з початку по-
вномасштабної війни наша кампанія 
Unite With Ukraine зібрала понад 40 міль-
йонів доларів США на спорядження бій-
ців територіальної оборони усім необхід-
ним. Загальна сума допомоги від світо-
вого українства перевищила $500 млн 
доларів.

Гуртуймося довкола СКУ! Разом ми – 
українська сила!

Слава Україні! Героям слава!

Вітання Уряду України
Вітання СКУ, з нагоди його 55-річчя, 

що відзначалося 14 листопада, надісла-
ли від імені Кабінету Міністрів Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль, Міністр закор-
донних справ Дмитро Кулеба, заступни-
ця Міністра оброни Ганна Маляр.

Прем’єр-міністр України Денис Шми-
галь нагадав, що «55 років тому україн-
ці по всьому світу об’єдналися задля збе-
реження й примноження нашої культури, 
традицій та звичаїв, побудову демокра-
тичної правової держави. Історія Світо-
вого Конґресу Українців посідає своє по-
чесне місце в літописі боротьби україн-
ського народу за свою незалежність».

«Кабінет Міністрів України високо 
цінує двосторонню співпрацю зі Світо-
вим Конґресом Українців задля захисту 
прав українців у світі, утвердження не-
залежності та суверенітету України, за-
безпечення її територіальної цілісності 
та сприяння євроінтеграційним та Євро-
атлантичним прагненням», йдеться також 
у вітанні від очільника уряду.

Парамедики отримали 
обладнання від СКУ

Світовий конґрес українців передав для по-
треб парамедиків поліції Донецької області, що 
несуть службу на лінії фронту та в деокупованих 
містах, п’ять тактичних наплічників. «Дякуємо 
СКУ за підтримку та гуманітарну допомогу. Отри-
мані засоби тактичної медицини парамедики за-
стосовуватимуть для порятунку людей у найбільш 
обстрілюваних районах, а також деокупованих 
Святогірську та Лимані», зазначив Олександр Са-
венко, начальник тренінгового центру поліції До-
неччини, де готують парамедиків.

Правоохоронці-парамедики рятують поране-
них на місцях російських обстрілів, беруть участь 
в евакуації хворих і маломобільних людей. Також 
поліціянти надають першу допомогу мешканцям 
у населених пунктах, де через активні бойові дії 
не працюють медичні установи. І хоча поліція за-
безпечена всіма необхідними медичними засо-
бами, вони швидко витрачаються.

«Нові тактичні наплічники укомплектова-
ні сучасними кровоспинними турнікетами, 
перев’язувальними матеріалами, приладдям для 
штучної вентиляції легень, допомоги при пнев-
мотораксі, переломах тощо. Все це дасть змо-
гу швидко повернути людину до життя в умовах 
бойових дій», йдеться в повідомленні донецьких 
правоохоронців.

Допомога на відбудову 
школи

Громада невеличкого містечка Піктон (провін-
ція Онтаріо, Канада) зібрала більше 100 тис. ка-
надських доларів на відновлення зруйнованої ро-
сійськими загарбниками школи на Київщині. Про 
це розповіла Юлія Ковалів, посол України в Кана-
ді. «Ще одна неймовірна історія з маленького міс-
течка за 160 км від Торонто, в якому проживає 4,7 
тис. людей. 102 тис. доларів місцева громада зі-
брала на підтримку України, відновлення школи 
та закупівлю медичних засобів», поділилася вона.

За словами дипломатки, це вже друга вели-
ка фандрейзингова кампанія в цього містечку, 
спрямована на підтримку України. «Я подякувала 
їм за підтримку», зазначила вона.

За повідомленням Meest-Online 

Світовий Конгрес Українців 
відзначає 55-річчя

HFU відправила в Україну 
вже 16-й контейнер

До складських приміщень у Флорам-Парку (штат 
Нью-Джерзі) доставлено вже 16-й морський контей-
нер для завантаження матеріальної допомоги Укра-
їні. Це робить доброчинна американська організа-
ція «Надія для України» (HFU). Завдяки величезній 
підтримці американських добродіїв, отриманій за 
останні шість місяців, HFU змогла доправити Україні 
36 млн харчових наборів, сотні аптечок першої допо-
моги на передовій, медичне приладдя для чотирьох 
лікарень, житло та медичну допомогу для 1,2 тис. бі-
женців, одяг і засоби гігієни для більш ніж 3 тис. сі-
мей, харчі для 120 тис. людей і багато іншого. Крім 
того, групи допомоги на місцях успішно брали участь 
у рятувальних місіях, аби вивезти цивільних зі зони 
бойових дій. 660 т продовольства перевезли з країн 
Європи до Львова, де щотижня отримують харчуван-
ня відвідувачі Центру HFU.

HFU працює в Україні з 2016 року і має найбільшу 
волонтерську мережу в країні, охоплюючи кожен ре-
ґіон із більш ніж 100 волонтерами. Широкий спектр 
ініціатив HFU, в т. ч. проєкти «Біженці» , «Медична під-
тримка», «Посмішка дитини».

HFU почала доброчинну діяльність 2016-го з до-
помоги в США дітям зі захворюваннями головного, 
спинного мозку та хребта. У Києві цим займається 
приватна нейрохірургічна клініка, яку очолює Ігор Ку-
рилець. До того HFU брала участь у ряді проєктів, по-
чинаючи з 2014 року. Серед них – реабілітаційний та-
бір у Львові для дітей зі зони бойових дій, доставка 
готових страв людям на передовій у Донецькій облас-
ті, допомога за проєктом «Поранений воїн», відвідини 
поранених бійців у госпіталі.

Коли Росія напала на Україну, організація поши-
рила доброчинну діяльність у ряді інших сфер. У Цен-
трі HFU у Львові постійно живуть 80 утікачів від війни. 
У листопаді майже 600 родин внутрішньо переміще-
них осіб у Львові отримали зимовий одяг і взуття, за-
соби гігієни. Більше 200 дітей отримали шкільне при-
ладдя. У реґіони України доправили теплий одяг і мо-
більні печі для опалення дровами.

Важливо, що HFU співпрацює переважно з аме-
риканськими компаніями та доброчинцями, що 
значно розширює поле допомоги Україні. Адреса: 
Hope For Ukraine, 101 Eisenhower Pkwy, Suite 300, 
Roseland, NJ 07068. Тел: 973-795-1203, електронна 
пошта: info@hfu.org

Товариство Української 
Мови (США) продовжує пома-
гати «Просвітам» в Україні в 
цей неспокійний час війни з 
московською навалою. Фінан-
сова поміч використовується 
на видавничу діяльність та гу-
манітарну допомогу. Листи по-
дяки приходять електронною 
поштою коли немає перешкод.

Голова Буковинської «Про-
світи» в Заставі Світлана Мас-
ловська повідомила, що 9 
листопада було організовано 
День Української Писемності 
та Мови. Але ця щорічна імпре-
за відбулася цим разом інак-
ше через війну. Замість писа-
ти радіодиктант на тему «Твій 
Дім», через відключення елек-
троенергії, зацікавлені зібра-
лися у Мама-Центрі, де голо-
ва «Просвіти» розповіла про 
вшанування пам’яті Нестора 
Літописця, причину заснуван-
ня Дня Написання Диктанту 
Єдності та зачитала текст цьо-
горічного диктанту: «Твій Дім». 
Присутні були люди зі східніх 
областей  (переселенці), які 
втратили свій дім через війну і 
опинилися на Буковині. Їм було 
важко писати про свою оселю, 
тому голова «Просвіти» запро-
понувала іншу тему: «Микола 
Івасюк: мистецтва невмиру-
щий птах». Він народився на Бу-
ковині і широко відомий як ху-
дожник картини «Вїзд Богдана 
Хмельницького в Київ». Він був 
страчений радянським союзом 
85 років тому, коли розстрі-
лювали українських письмен-
ників, композиторів, мистців.
Присутні дякували за нове від-
криття для себе та необхідність 
розвитку української мови.

Голова Луганської облас-
ної «Просвіти», який перебу-
ває у м. Вишгород, але є в тіс-
ному контакті з луганськими 
активістами, дякує за підтрим-
ку ТУМ. Він повідомляє, що хоч 
і як тяжко через відсутність 
електронного зв̀ язку, теле-
комунікації, будинкового опа-
лення, але паніки немає, тільки 
гнів і злість на ворога. На тере-
ні Київщини просвітяни не при-
пиняють культурно-просвіт-
ницьку діяльність. Вони відзна-
чали День української писем-
ності і рідної мови та пам’ять 
жертв Голодоморів-Геноцидів 
українського народу 20-30-40 
рр. минулого століття.

Голова Самбірської «Про-
світи» Олександра Сумарук 
пише, що у вересні відбулися 
чергові Франківські читання, 
які почалися в 2010 році біля 
погруддя Івана Франка в селі 
Ралівна коло Самбора. Але че-
рез епідемію в 2020 і 2021 рр. 
читання відбувались в Самбо-
рі. Цього року, хоч і небезпеч-
но було збирати людей через 
війну, але читання таки відбу-
лися.

Віталій Міхалевський, го-
лова Хмельницької «Просвіти», 
повідомляє, що в рамках від-
значення Дня української пи-
семності та мови було прове-
дено низку заходів, щоб вша-
нувати Українське Слово на 
національному святі держав-
ної мови. Було організовано 
участь у Радіодиктанті націо-
нальної єдності; зустріч зі сту-
дентами Хмельницької гума-
нітарно-педагогічної академії; 
зустріч зі студентами Хмель-
ницького кооперативного ін-

ституту; спів організацію літе-
ратурно-просвітницького про-
єкту «Мова – це те, що житиме 
вічно» у Хмельницькому Наці-
ональному Університеті. На-
віть повітряні тривоги не пре-
шкодили учасникам вшанува-
ти українське слово.

Катерина Сичик, голова 
міської «Просвіти» Рівного, по-
відомляє про великий успіх 
курсів української мови для 
переміщених осіб з Маріупо-
ля, Харкова, Мелітополя, Бер-
дянська, Ірпеня, Києва, Мико-
лаєва, Попасної та Феодосії. 
Ці курси почалися в квітні в 
музеї «Просвіти» і на них запи-
салося 32 особи. На нинішній 
день вже відбулося 3 сесії ви-
кладання і курс закінчили 103 
особи, які отримали сертифі-
кати. Викладачами були учите-
лі української мови в місцевих 
школах і ліцеях. Назва курсів 
української мови: «Філіжанка 
кави по-рівненськи».

Ректор Національного Уні-
верситету «Острозька Акаде-
мія» (НУОА) Ігор Пасічник пові-
домив, що частину отриманих 
фондів, переданих в пам’ять 
св. п. Мирослави Наливайко,  
буде використано на облашту-
вання спеціяльної кімнати при 
Інституті Дослідження Україн-
ської Діаспори НУОА, яка но-
ситиме її ім’я. А друга частина 
фондів піде на підтримку воя-
ків ЗСУ у вигляді ліків, продук-
тів харчування, гігієнічних за-
собів і ліків. 

Віра БОДНАРУК,
Голова Товариства 

Української Мови (ТУМ-США), 
професор

Світлини з архіву Боднаруків.

Пам̀ яті 
Марії Мицьо

У США 24 листопада по-
мерла американська журна-
лістка та медіа юристка укра-
їнського походження Марія 
Мицьо.

Вона одна з перших за-
хідних журналістів, хто приї-
хали в СССР писати про Чор-
нобиль і політику. Вона пра-
цювала кореспонденткою 
американської газети Los 
Angeles Times. Була дирек-
торкою Програми правово-
го захисту та освіти ЗМІ IREX 
U-Medi та членом Україн-
ського конгресового коміте-
ту Америки.

Батько Марії – Мирон Ми-
цьо, вояк УПА, активіст лем-
ківської громади в україн-
ській діаспорі.

У 2005 році вийшла книж-
ка Марії Мицьо «Полиновий 
ліс: Хроніки Чорнобиля». 

Поміч на збереження Рідної Мови 

Буковина: Диктант Єдності

Самбір: учасники акції «Підійдімо до Франка»

Хмельницький: Педагогічна Академія, 
учасники свята мови, посередині сидить голова 

«Просвіти» Віталій Міхалевський 
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У Польщі створили Базу знань 
про клімат

Актуальні та надійні джерела інформації про змі-
ну клімату можна знайти у цій нещодавно створеній 
базі (пол. Klimatyczna Baza Wiedzy). Це загальнодос-
тупний та безкоштовний портал, мета якого полягає 
у підтримці боротьби з дезінформацією. До проєкту 
були залучені експерти з понад 10 неурядових орга-
нізацій, науково-дослідних інститутів, а також науко-
вих центрів. База даних є колекцією звітів і публіка-
цій про зміну клімату, це, зокрема, урядові докумен-
ти, звіти міжнародних організацій та фондів. Це бага-
то різних видів досліджень, дуже достовірних звітів, 
документів, пов’язаних із питаннями клімату в різ-
них сферах: як у сфері охорони здоров’я, так і у сфері 
стихійних лих, у сфері, пов’язаній зі зміною клімату, із 
впливами, пов’язаними з адаптацією, із тим, як нам 
потрібно адаптуватися до цих уже існуючих, але також 
прийдешніх змін клімату.

Вчені зняли голуба-фазана, 
якого 140 років 

вважали вимерлим

Рідкісного голуба зняли на відео у лісах Папуа-
Нової Гвінеї, повідомляє організація дослідників 
American Bird Conservancy. Колись вчені задокумен-
тували чорноголового голуба-фазана у 1882 році, і 
дотепер цього птаха не бачили.

Щоб знайти рідкісного голуба у ХХІ столітті, на-
уковці місяць провели на острові Фергюссон. Зре-
штою, знайти птаха в останні дні експедиції вченим 
допоміг місцевий мисливець Августин Грегорі. Ко-
манда науковців встановила камери в районі густо-
го лісу. Камера зафіксувала чорноголового фазана-
голуба.

Цікаве по планеті
Речі, реальні розміри яких набагато більші, ніж ви думали.
Тільки у порівнянні з чимось звичним, реальні розміри цих речей по-

справжньому вражають!

Президент африканської країни 
встановив світовий рекорд 

перебування на посаді
Президент Екваторіальної Гвінеї 80-річний Теодо-

ро Обіанг Нгуема вшосте був переобраний на поса-
ду, отримавши 95% голосів на виборах, які відбулися 
20 листопада. Він уже 43 роки незмінно керує держа-
вою, завжди отримуючи понад 90% голосів на вибо-
рах. Правда, спостерігачі ставлять під сумнів такі ре-
зультати. Так чи інакше, шостий термін на посаді про-
довжить правління лідера, якого називають найдовго-
вічнішим сучасним керівником держави у світі.

У західноафриканській країні з населенням май-
же 1,5 мільйона було лише два президенти від часу 
здобуття незалежності від Іспанії в 1968 році. Обіанг 
позбавив цієї посади свого дядька Франсіско Масіа-
са Нгему в результаті державного перевороту в 1979 
році. 

Критики кажуть, що Обіанг мало зробив для того, 
щоб вивести країну з бідності, незважаючи на його 
шалені багатства. Правозахисні організації звинува-
чують президента в придушенні інакомислення та на-
падах на своїх суперників. Його сина, якого спостері-
гачі вважають потенційним наступником, у 2020 році 
французький суд визнав винним у розтраті. 

Книга рекордів Гіннеса 
визначила найстарішу 

кішку
Рекордсменкою стала 26-річна Флоссі з 

Орпінгтона, що на південному сході Лондо-
на. Флоссі встановила рекорд у віці 26 ро-
ків 329 днів, що у перерахунку на людський 
вік становить приблизно 120 років. Кішка-
рекордсменка погано бачить і чує, але до-
бре почувається, любить гратися і швидко 
адаптується до нового середовища.

Cats Protection, благодійна організація 
у Великій Британії, яка займається захис-
том котів, повідомила: «Ми були приголо-
мшені, коли побачили у ветеринарній карті 
Флоссі показала, що їй 27 років».

Сенсації чемпіонату світу 
з футболу

У Катарі з 20 листопада по 18 грудня 
проходить 22-й чемпіонат світу з футболу. 
Вперше на Близькому Сході, вперше прак-
тично в зимову пору, адже в цій невеликій 
арабській країні влітку величезна спека. 

Як і на останніх турнірах, виступають 32 
команди: господарі без відбору, інші про-
йшли відбірковий турнір. Команди розді-
лені на 8 груп, по 4 в кожній. Грають в одне 
коло. Дві кращі команди груп виходять у одну 
восьму фіналу, на матчі «з вибуванням». 

Діючі чемпіони світу – Франція чудово по-
чали турнір, з двох перемог, і дочасно забез-
печили вихід з групи й перше місце в ній. Але 
не обійшлося без сенсацій уже в першому турі. 

Одним з головних фаворитів назива-
ють Аргентину, дворазового чемпіона світу 
(1978 і 1986 роки). Тим паче, що її капітан 
Ліонель Мессі – кращий футболіст планети, 
володар рекордних 7-ми «Золотих м`ячів». 
До речі, для нього, як і володаря 5-ти та-
ких же нагород, капітана збірної Португа-
лії Кріштіану Роналду, це 5-й чемпіонат сві-
ту. Вони увійшли в невеличку когорту таких 
рекордсменів. На 5-ти чемпіонатах світу ви-
ступали легендарний воротар збірної Італії 
Джанлуїджі Буффон, який і зараз, у 44 роки, 
виступає в чемпіонаті Італії, також воро-
тар Антоніо Карбахал (Мексика), захисни-
ки Рафа Маркес (Мексика), Лоттар Матте-
ус (Німеччина). Буффон і Маттеус ставали і 
чемпіонами світу. 

Так от, уже в першому матчі в Катарі Ар-
гентина сенсаційно програла скромній у 
футболі Саудівській Аравії – 1:2. Мессі від-
крив рахунок, але потім аргентинці пропус-
тили 2 м`ячі. В другому турі Аргентина пере-
могла Мексику – 2 : 0. Рахунок чудовим уда-
ром відкрив Мессі, а потім асистував моло-
дому Фернандесу. 

Свій перший матч програла і Німеччи-
на, 4-разовий чемпіон світу: поступилися 
Японії – 1 : 2. Натомість перемоги здобу-
ли такі сильні збірні, як Нідерланди, Англія, 
Португалія, Бельгія, Бразилія, Іспанія (ре-
корд чемпіонату – 7 : 0 проти Коста-Ріки). 
Чемпіо нат у розпалі. 

Найстарша королева Європи 
відсвяткувала 50-річчя перебування на престолі

82-річна королева Данії Маргрете ІІ за-
вершила святкування 50-річчя свого пере-
бування на троні разом із родиною – нині 
вона є найстаршим монархом Європи та єди-
ною жінкою-королевою у світі після смерті 
королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

12 листопада Маргрете ІІ проїхалася в 
кареті данською столицею Копенгагеном, а 
також узяла участь у церемонії в мерії міста. 
Ці заходи мали відбутися ще у вересні, але 
були відкладені на тлі смерті Єлизавети II –
троюрідної сестри Маргрете ІІ.

На завершення святкувань королева Да-
нії помахала рукою з балкона мерії Копенга-
гена, привітавши близько 1500 людей, які зі-
бралися на головній площі столиці.

Маргрете була коронована у віці 31 року 
14 січня 1972 року. На момент її вступу на 
престол лише 45% данців підтримували коро-
лівську сім'ю, не погоджуючись із місцем, яке 
вона посідала в сучасній демократії. Сьогод-
ні вона має підтримку понад 80% населення. 
Син Магрете, 54-річний спадкоємець принц 
Фредерік, має стати її наступником.

У Японії збираються 
добувати електрику 

зі снігу
Місто на півночі Японії вважає, 

що воно може використати забутий 
енергетичний ресурс, якого воно 
має в надлишку: сніг. Аоморі щоро-
ку витрачає десятки мільйонів до-
ларів на прибирання снігу з доріг. 
Сніг зазвичай скидається в океан. 

Перевірочне випробування в 
місті розпочнеться наступного мі-
сяця і триватиме до березня. Ви-
пробування передбачатиме ски-
дання снігу у басейн, розташований 
у закритій школі. Електрика виро-
блятиметься шляхом різниці тем-
ператур між снігом і зовнішнім по-
вітрям. Теплообмінні трубки будуть 
розміщені в снігу, джерелі холод-
ного повітря. Зовнішнє повітря тим 
часом нагрівається сонцем. Ця різ-
ниця температур використовується 
для створення конвекційного стру-
му в теплоносії всередині турбіни. 
Конвекційний струм обертає турбі-
ну для виробництва електроенергії.

Підраховано, що цей процес 
може виробляти електроенергію 
так само ефективно, як сонячна 
енергія. Очікується, що електро-
енергія снігу вироблятиметься з 
низькими витратами. 

Подібним чином японський мор-
ський вантажовідправник Mitsui 
OSK Lines планує комерціалізува-
ти систему, яка генерує електро-
енергію, використовуючи різницю 
температур між поверхнею води та 
океанськими глибинами.

Існують також плани використо-
вувати тепло з гарячих джерел для 
створення ще більших коливань 
температури. У північно-східному 
регіоні Японії є багато курортів із 
гарячими джерелами, і тут випадає 
багато снігу. Одним із них є Сукаю 
Онсен в Аоморі.

В Австралії побудують 
багатоповерхівку 

з енергетичними стінами
В Мельбурні у 2023 році побуду-

ють нову висотну офісну будівлю, яка 
зможе повністю забезпечувати себе 
електроенергією. Її фасад обладнають 
1182 сонячними панелями та встанов-
лять додаткові СЕС на даху. Для будів-
лі будуть використані панелі німецької 
компанії Avancis, яка виготовляє кож-
ну скляну панель такої ж товщини, як 
і звичайний фасад. Ці тонкоплівкові 
сонячні батареї вбудовані в кожну па-
нель. 

NASA розпочало 
місію до Місяця 

Американське агентство з дослі-
дження космосу 16 листопада запусти-
ло ракету на Місяць з місією «Артеміда 
I». Її мета – перевірка можливісті по-
вернути астронавтів на поверхню Міся-
ця, вперше за півстоліття після остан-
нього перебування їх там. 

Політ здійснила ракета заввишки 
98 метрів. На її вершині розташований 
космічний корабель «Оріон» – капсула у 
формі гумової краплі. Вона відокреми-
лась від ракети після досягнення кос-
мосу.

NASA поки запустили корабель без 
людей – всередині манекени та робо-
ти, які мають зібрати важливі дані, не-
обхідні для запуску майбутніх живих екі-
пажів.

Оріон пройде приблизно 2 мільйони 
кілометрів, це – найвіддаленіша точка 
для людини за всю історію польотів.

Після орбіти Місяця космічний кора-
бель розпочне зворотну подорож, яка 
звершиться приблизно за 25,5 днів. 
Астронавти прогнозують, що 11 грудня 
капсула впаде в Тихий океан біля узбе-
режжя Сан-Дієго. Вчені маєють оцінити 
роботу «Оріону» та його готовність здій-
снити пілотовану місію на орбіту Місяця 
у 2024 році

Сміттєвоз на шахті і шкільний автобус Найбільше дерево у світі, гігантська секвойя
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Назва. Назву Директорія, за 
твердженням одного з активних ді-
ячів з підготовки антигетьмансько-
го повстання і учасника наради, на 
якій було сформовано Директорію 
УНР, Микити Шаповала, нібито утво-
рено за прикладом чи аналогією 
п'ятиособового революційного уря-
ду Французької республіки у кінці 18 
століття.

Цю версію розвинув Матвій Ста-
хів у своїй праці «Україна в добі Ди-
ректорії», її «напівавтоматично» по-
вторювали й інші історики, як в діа-
спорі, так і в Україні.

Проте, зв'язувати Директорію 
УНР і французьку Директорію, хроно-
логічно віддалених одна від одної на 
півтора століття, не можна, адже були 
значно ближчі приклади і аналогії.

Найближчий приклад революцій-
ного державного органу управління 
з назвою Директорія – це Директо-
рія кримськотатарського народу, яку 
утворив установчий з'їзд кримських 
татар (Курултай) 13 (26) грудня 1917 
року у складі п'яти осіб на чолі з Но-
маном Челебіджиханом.

Проіснувала до кінця січня 1918 
року, фактично ліквідована після оку-
пації Криму російськими більшовиць-
кими військами. 

Прикладом для української Ди-
ректорії могли послужити і тогочас-
ні російські зразки. Це в першу чергу 
п'ятиособова петербурзька Директо-
рія (Рада п'яти), що існувала в пері-
од урядової кризи Тимчасового уря-
ду Росії у вересні-жовтні 1917 року. 
Голова – Олександр Керенський, до 

складу входив також міністр закор-
донних справ Михайло Терещенко.

Росія дала ще два тогочасних 
приклади Директорії. Так, у верес-
ні 1918 року утворено Уфимську Ди-
ректорію, або «Врємєнноє всєроссій-
скоє правітельство», що мало діяти 
до скликання «Всеросійского учрєді-
тєльного собранія». Самоліквідува-
лась у листопаді 1918 року.

Була ще Директорія або «Врємєн-
ноє сібірскоє правітельство» на чолі 
з Петром Дербером, що контролюва-
ла Сибір і Далекий Схід, вона існува-
ла у проміжку від липня по листопад 
1918 року.

В добу Української революції 
1917 – 1921 років на українських те-
ренах, правда дещо пізніше, існува-
ла ще одна Директорія – Директорія 
Підкарпатської Русі на чолі з Григорі-
єм Жатковичем. Це був тимчасовий 
дорадчий орган з п'яти осіб при вій-
ськовій чехословацькій адміністрації 
Підкарпатської Русі. Заснована 12 
жовтня 1919 року і діяла до 19 люто-
го 1920 року.

Місце. Обрання української Ди-
ректорії відбулося таємно. Місцем 
проведення наради став будинок Мі-
ністерства шляхів на бульварі Шев-
ченка, 34 (тоді – Бібіковський буль-

вар). Будинок перед тим належав ро-
дині Терещенків.

Тут провів своє дитинство уже 
згадуваний вище міністр закордон-
них справ Тимчасового уряду Росії 
Михайло Терещенко, до речі, член ро-
сійської Директорії (Ради п'яти).

За Центральної Ради будинок пе-
редано під Генеральний секретарі-
ат шляхів УНР (згодом Міністерство 
шляхів), довший час в будинку в кіль-
кох кімнатах мешкали і міністри.

Вибір місця для наради має по-
яснення. В міністерстві начальником 
департаменту працював майбутній 
член Директорії Андрій Макаренко 
(одночасно голова Спілки залізнич-
ників). Він мав свій кабінет у будинку 
міністерства і зрозуміло, що мав віль-
ний доступ до приміщення.

У складі міністерства шляхів з 
червня 1918 року формувався кор-
пус залізничної охорони під команду-
ванням генерала Олександра Осець-
кого, який при підготовці повстання 
приєднався до змовників. Необхідно 
також згадати і чиновника міністер-
ства зі спеціальних доручень О. Сто-
коза і його особливе значення. 

Дата. День проведення нара-
ди, на якій була створена Директорія 
у різних джерелах дещо різниться. 
Так, Володимир Винниченко у «Відро-
дженні нації» і газета «Україна» у ре-
дакційній статті вказують 13 листо-
пада, Ростислав Лащенко у своїх спо-
гадах – 14 листопада, а Микита Ша-
повал – 15 листопада.

Найпростіші підрахунки вказу-
ють на те, що вибори Директорії від-
булися саме ввечері 13 листопада, а 
не пізніше. Коли б вони пройшли 14 
чи 15, то обов'язково згадувалася б 
гетьманська федеративна грамота 

від 14 листопа-
да, та призна-
чення нового 
складу уряду на 
чолі з Сергієм 
Гербелем, який 
мав виразно 

проросійський характер, а цього не-
має.

14 листопада члена Директорії 
Федора Швеця ввечері бачили на ки-
ївському вокзалі, він виїхав потягом 
до Білої Церкви.

Треба врахувати, що в уряді Сер-
гія Гербеля портфель міністра шля-
хів замість Бориса Бутенка отримав 
Еміль Ландсберг, а 13 листопада 
«господарем» будинку все ще був Бо-
рис Бутенко, який, хоч і не належав 
до жодної республіканської партії, 

але займав виразно проукраїнську 
позицію.

Хто. Який статус мала нарада і 
хто був присутнім? Микита Шаповал 
в одному місці говорить, що зібралася 
«президія УНСоюзу, представники вій-
ськових кол (власне — січових стріль-
ців) і партій, які запропонували свої 
послуги» , в іншому – він пише, що ви-
брали Директорію на «засіданні Ради 
Українського Національного Союза».

Газета «Україна» у статті «Як була 
вибрана Директорія» говорить, що цю 
нараду «скликали В. Винниченко і М. 
Шаповал від імені Національного Со-
юзу» у будинку Міністерства шляхів, 
де «зібрався гурток українських дія-
чів, представників Українського Наці-
онального Союзу та українських пар-
тій», які і обрали Директорію. Мабуть 
визначення «від імені» буде найточ-
нішим. Спробуємо установити, хто ж 
був на нараді 13 листопада в примі-
щенні Міністерства шляхів.

Окремі автори у спогадах чи при-
нагідно подають окремі прізвища 
учасників. Найкоротший список у Во-
лодимира Винниченка. Він згадав 
лише себе та Микиту Шаповала. Рос-
тислав Лащенко наводить список з 
10 осіб. 12 осіб подає Микита Шапо-
вал і тільки він вказує прізвище пол-
ковника Євгена Коновальця. Найдо-
вший же перелік з 14 осіб подано га-
зетою «Україна».

Статус нелегального таємного 
зібрання далекий від формального. 
Учасників наради ніхто не обирав. 
Частина з них належали до Прези-
дії УНСоюзу, але навряд чи партії або 
організації, які вони представляли, 
ухвалювали легітимне рішення про 
участь у цій нараді і делегували пра-
во обирати Директорію.

Власне Президія 
УНСоюзу складалася з 
28 осіб, а в нараді взя-
ло участь 14 осіб (мож-
ливо, що список не по-
вний). Якщо врахувати, 
що частина учасників 
не були членами Прези-
дії УНСоюзу, принаймні 
військовики, то ступінь 
правочинності залиша-
ється під сумнівом. Легі-
тимність вибору Дирек-
торії може трактуватися 
лише у площині револю-
ційної доцільності.

Чи були на цій нараді Євген Ко-
новалець та Симон Петлюра. Полк 
Січових стрільців Євгена Коноваль-
ця на той час був головною зброй-
ною силою, яка підтримала організа-
торів антигетьманського повстання. 
Полковник у праці «Причинки до істо-
рії Української революції» не згадує 
про свою участь у нараді по вибору 
Директорії.

Хоча подія була дуже важливою і 
його участь, на перший погляд, була 
б закономірною. Газета «Україна» та-

кож не називає Євгена Коновальця 
серед учасників наради. Лише Ми-
кита Шаповал вказує на присутність 
Євгена Коновальця на нараді. 

Дмитро Донцов (на нараді не був) 
пізніше писав, мовляв, він, після ден-
ної наради в УНСоюзі 13 листопада, 
почув від Євгена Коновльця, що той 
«виїздить нині до Білої Церкви». Це 
свідчить, що Євген Коновалець того 
дня був у Києві, але планував виїхати 
до Білої Церкви.

Враховуючи, що з Києва до Білої 
Церкви близько 70 кілометрів, цю 
відстань потяг залежно від зупинок 

на проміжних станціях та інших чин-
ників, долав за 2 – 3 години.

За свідченнями Осипа Назарука 
11 листопада він разом з Володими-
ром Шухевичем та Євгеном Коноваль-
цем виїхали з Києва до Білої Церкви, 
тобто на ранок 12 Євген Коновалець 
був у Білій Церкві. Зрозуміло, що він 
міг знову виїхати до Києва і потрапити 
на вечірню нараду 13 листопада.

Встановлено, що у Києві він був 
15 листопада, мав зустріч з Павлом 
Скоропадським та намагався його 
переконати відкликати «федератив-
ну» грамоту. А «вечером виїхав я з Во-
лодимиром Винниченком (він пере-
браний, як залізничник) останнім по-
тягом до Білої Церкви».

З сказаного не можна зробити 
висновок, що Євген Коновалець 13 
листопада брав участь у нараді по 
створенню Директорії.

Окремо варто зупинитися на пи-
танні, чому на нараді по створенню 
Директорії не було Симона Петлюри і 
де він був 13 листопада. Зі слів Воло-
димира Винниченка «адресу того міс-
ця, де мали зібратися представники 
орґанізацій і війська для виборів Ди-
ректорії», він особисто повідомив Си-
мону Петлюрі. Але він на ній не був. 
Тому є пояснення. 

Принципове питання про член-
ство Симона Петлюри у Директорії, 
як свідчить Микита Шаповал, було 
вирішено ще раніше. Поїхати на свою 
руку з Києва в такий вирішальний 

день Симон Петлюра не міг, це було 
узгоджено з Володимиром Винничен-
ком та Микитою Шаповалом.

На нараді, де обиралася Дирек-
торія, з конспіративних причин не по-
відомлялася причина відсутності Си-
мона Петлюри. Свою роль у цій ситу-
ації зіграла телеграма міністра вну-
трішніх справ Ігоря Кістяківського від 
12 листопада про негайне затриман-
ня Симона Петлюри.

До того ж присутність у Білій 
Церкві Симона Петлюри була викли-
кана ще й іншими обставинами. В 
розташування полку січових стріль-
ців саме прибули галицькі посланці 
– Осип Назарук та Володимир Шу-
хевич. Вони намагалися переконати 
стрільців негайно їхати на Галичину 

для оборони від поль-
ської «інвазії».

Коли б їм це вда-
лося, то антигетьман-
ське повстання на-
вряд чи могло відбу-
тися (принаймні, у той 
час). Симон Петлюра, 
який користувався 
повагою і авторите-
том у січовиків і був 
ніби їхнім «відпоруч-

ником» у складі Директорії, мав три-
мати там ситуацію під контролем.

Нарада. На 13 листопада ситу-
ація в Києві набирала особливої го-
строти. Зранку на засіданні гетьман-
ського уряду розглядалося питання 
про дозвіл на проведення Національ-
ного Конгресу 17 листопада. Рада мі-
ністрів заборонила проведення цьо-
го опозиційного форуму.

Гетьман розумів, що після такого 
рішення «українські ліві партії негай-
но вдадуться до агресивних заходів», 
тому він вирішив «створити рішучіший 

кабінет» і, за його ж словами, зро-
бив ставку на «більш підходящі для 
того військові сили, на які я вирішив 
спертися, на російський офіцерський 
склад і на свою Сердюцьку дивізію».

Цього ж 13 листопада «відбуло-
ся засідання повної президії Націо-
нального Союзу, якій доповіли про 
повстання. Всі згодилися, ніхто не 
перечив […] На восьму годину вечора 
призначене конспіративне засідання 
президії Національного Союзу з на-
шими представниками війська».

Підготовка до наради зводилася 
до того, що необхідно було знайти під-

ходяще місце, де могло б зійтися два 
десятки осіб і їхній збір не викликав 
зайвої цікавості у гетьманських спец-
служб та забезпечити певну охорону.

Найкращим визнано Міністер-
ство шляхів, до якого, як зазначало-
ся, мали вільний доступ кілька змов-
ників. Нарада мала відбутися, як пи-
сала газета «Україна» «в атмосфері 
таємничости й конспіративности, так 
тихо і непомітно, що «ні людське око 
не видало, ні людське ухо не чувало».

На нараду збиралися по одному з 
різних частин міста. В середині листо-
пада дні досить короткі – о 20 годині 
було вже темно. Біля будинку міністер-
ства виставлено спостерігачів, «при 
світлі ліхтарів вони здавалися скоріше 
якимись чорними чоловіко-подібними 
фігурами, темно сірими тінями».

На випадок, коли б з'явилася по-
ліція, передбачено було покинути бу-
динок через запасний вихід, що вів у 
сусідній двір. До речі, будинок до на-
шого часу свого планування практич-
но не змінив, цей прохід є й нині.

Швидше за все, існував список, 
за яким допускали в будинок, чи ко-
ристувалися умовленим гаслом, бо 
ледве чи охоронці знали усіх учасни-
ків наради в обличчя. Ростислав Ла-
щенко розповідав, що початок на-
ради трохи затягувався, і він разом 
з Опанасом Андрієвським на запро-
шення О. Стокоза оглянули кабінет 
міністра: «відчувалося, що цей кабі-
нет вже не належав гетьманському 
міністрові, і що небавом в цей кабі-
нет прийде інший господар».

Сама нарада проходила у кабінеті 
О. Стокоза, кімната мала порядковий 
номер 6. Як правило, згадуючи про О. 
Стокоза, зазначають, що він був чи-
новником для особливих доручень 
при міністрі. У ті часи до функцій та-
кого чиновника належало виконання 
специфічних завдань, часто це були 
таємні доручення.

Отож, О. Стокоз був особою на-
ближеною до міністра шляхів Бори-
са Бутенка і втаємничений у багато 
справ, зрозуміло, що він користував-
ся довірою міністра. Тут виникає пи-
тання, наскільки був проінформова-
ний Борис Бутенко у справі підготов-
ки повстання? На жаль, на це питання 
поки що остаточної відповіді (доку-
ментованої) немає. 

«Останній прийшов Винниченко і 
сів як Голова Національного Союзу за 
«предсідательський» стіл, поруч з ним 
сіли Ф. Швець, П. Дідушок. М. Шапо-
вал майже не сідав, він дуже нерву-
вав. Через кілька хвилин по тому В. 
Винниченко оголосив початок нара-
ди, і виступив з першою, короткою 
доповіддю закликавши «взя-
тись за зброю».

Директорія: хто, чому, як?
Влітку 1918 року опозиція до 

влади гетьмана Павла Скоропад-
ського, зібрана в Український На-
ціональний Союз (УНСоюз), ра-
дикалізувалася. Опозиційні діячі 
взялися до підготовки збройно-
го повстання. Директорія — ке-
рівний орган повстання — була 
сформована ввечері 13 листопа-
да 1918 року.

Одна з перших відозв Директорії УНР. 
20 листопада 1918 року

Будинок, у якому створено Директорію 
(Київ, бульвар Шевченка, 34)

Генерал Олександр Осецький, 
який очолив штаб 

республіканських військ

Газета «Україна» з передовицею до першої річниці 
повстання Директорії

Полковник Євген Коновалець

Симон Петлюра (по центру)
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8 Календар 
всесвітньої історії
2 грудня
1015 – князь Ярослав Мудрий 

посів у Києві престол.
1991 – незалежність України 

визнали першими Канада і Польща
Народився: 1890 – Олександр 

Шумський, український радянський 
державний діяч, активний поборник 
українізації 1920 – 1930-х.

Помер: 1959 – Олександр Гре-
ків, український військовий діяч, ге-
нерал-хорунжий армії УНР. 

3 грудня
1879 – Томас Едісон уперше 

публічно продемонстрував роботу 
лампи розжарювання.

1967 – хірург Крістіан Барнард 
здійснив у Кейптауні (Південна Аф-
рика) першу в світі успішну тран-
сплантацію серця.

Народився: 1722 – Григорій Ско-
ворода, український філософ, пись-
менник.

4 грудня
1992 – IV Всеукраїнський з'їзд 

Народного руху України перетворив 
НРУ на політичну партію, а її головою 
обрав В'ячеслава Чорновола. 

Помер: 1131 – Омар Хайям, пер-
ський поет, математик, філософ.

5 грудня 
1879 – у США запатентували 

першу автоматичну телефонну стан-
цію. 

Народився: 1867 – Юзеф Пілсуд-
ський, польський військовий і дер-
жавний діяч, перший керівник від-
родженої Польщі (очільник держави 
в 1918 – 1922 рр., прем’єр-міністр у 
1926 – 1928 рр. і 1930 р.).

Помер: 1791 – Вольфганг Ама-
дей Моцарт, видатний австрійський 
композитор.

6 грудня 
1917 – парламент Фінляндії 

ухвалив рішення про відокремлення 
зі складу Росії та проголошення не-
залежної держави

1991 – Верховна Рада ухвалила 
Закони «Про оборону України», «Про 
Збройнi сили України». День Зброй-
них сил України. 

Народилися: 1871 – Микола Во-
роний, поет доби Розстріляного Від-
родження; 1903 – Микола Колесса, 
композитор, диригент, педагог; 1913 
– Микола Амосов, визначний медик, 
учений у галузі кардіохірургії й біокі-
бернетики.

7 грудня 
Народилася: 1900 – Катерина 

Білокур, майстриня народного деко-
ративного живопису.

Помер: 1870 – Михайло Вер-
бицький, український композитор, 
хоровий диригент, священик, автор 
музики українського гімну «Ще не 
вмерла Україна».

8 грудня 
Народився: 1878 – Михайло 

Омелянович-Павленко, український 
військовий діяч, генерал-полковник 
Армії УНР, головнокомандувач УГА, 
командував операціями І Зимового 
походу. Помер у Парижі.

1991 – у Віскулях (Біловезька 
пуща, Білорусь) президенти України 
Леонід Кравчук, РРФСР – Борис Єль-
цин і голова Верховної Ради Респу-
бліки Білорусь Станіслав Шушкевич 
підписали документи про ліквідацію 
СРСР і створення СНД. 

9 грудня 
1990 – лідер «Солідарності» Лех 

Валенса всенародним голосуван-
ням обраний першим президентом 
оновленої Польщі.

Народилися: 1861 – Євген Чи-
каленко, український меценат, аг-
роном, землевласник, видавець, пу-
бліцист, один із засновників україн-
ських щоденних газет на Наддніпрян-

щині – «Громадська думка» (1906) і 
«Рада» (1906 – 1914); 1863 – Борис 
Грінченко, письменник, учений-мо-
вознавець, один з організаторів то-
вариства «Просвіта»; 1925 – Патрі-
арх Володимир (Василь Романюк), 
релігійній діяч, богослов, дисидент, 
багаторічний в’язень радянських та-
борів, член Української Гельсінської 
групи, Патріарх Київський і всієї Ру-
си-України в 1993 – 1995 рр.

10 грудня 
1948 – Генеральна Асамблея 

ООН ухвалила Загальну декларацію 
прав людини. Відтоді 10 грудня від-
значається як День прав людини. 

11 грудня
Народився: 1909 – Микола Ле-

бідь, від 1941 р. – заступник Сте-
пана Бандери в ОУН (б), один із за-
сновників Української Головної Ви-
звольної Ради, генеральний секре-
тар закордонних справ УГВР.

12 грудня 
Народився: 1890 – Андрій Мель-

ник, військовий і політичний діяч, 
полковник армії УНР. Організатор 
формації Січових стрільців у Киє-
ві, Української військової органі-
зації. Від 1938 р. – голова Проводу 
ОУН (м), «мельниківської». У 1957 р. 
висунув ідею створення світового 
об’єднання українців на еміграції, 
реалізовану 1967 р. зі створенням 
Світового конгресу вільних україн-
ців.

1955 – британський інженер 
Крістофер Кокерел запатентував 
судно на повітряній подушці.

1979 – Політбюро ЦК КПРС 
ухвалило рішення про введення ра-
дянських військ до Афганістану. 

13 грудня 
Народилися: 1877 – Микола Ле-

онтович, композитор; 1893 – Мико-
ла Хвильовий (Фітільов), письмен-
ник, громадський діяч. 1928 – Євген 
Сверстюк, громадський діяч, доктор 
філософії, дисидент.

Помер: 1963 – Василь Симонен-
ко, український поет-«шістдесятник», 
діяч руху дисидентів.

14 грудня 
1911 – експедиція норвежця Ру-

аля Амундсена у складі шести осіб 
уперше в історії людства досягла 
Південного полюса. 

Народилися: 1654 – Дани-
ло Апостол, гетьман Лівобережної 
України у 1727 – 1734 рр.; 1840 – 
Михайло Старицький, письменник, 
театральний діяч.

Померли: 1583 – Іван Федо-
рович (Федоров), перший відомий 
український друкар, гравер. Засну-
вав друкарні в Москві й Острозі, пра-
цював також у Львові й Литві; 1799 
– Джордж Вашингтон, один із бать-
ків-засновників США, перший пре-
зидент Сполучених Штатів у 1789 – 
1797 рр; 1989 – Андрій Сахаров, ра-
дянський фізик і громадський діяч, 
лауреат Нобелівської премії миру 
1975 р., академік, дисидент; 2000 – 
Мирослав-Іван Любачівський, кар-
динал, предстоятель Української 
греко-католицької церкви в 1984 – 
2000 рр.

15 грудня 
1791 – у США після ратифікації 

Конгресом набув чинності Білль про 
права – перші десять поправок і до-
повнень до Конституції 1787 р., які 
законодавчо закріпили основні ци-
вільні права (свобода совісті, слова 
і друку, зборів, носіння зброї). 

1934 – розстріляні Григорій Ко-
синка та Кость Буревій, українські 
письменники, обвинувачені радян-
ською владою в причетності до на-
ціоналістичної терористичної орга-
нізації.

Спочатку обговорили 
кількісний склад Директорії. 

Пропозицій розглянуто декілька. 
Обговорювалася і тричленна Дирек-

торія і п'ятичленна. Була пропозиція 
обрати Директорію у складі Президії 
УНСоюзу, тобто 28 осіб.

Внаслідок дискусії вирішили обра-
ти Директорію з п'яти осіб. Але, з огляду 
на ситуацію, негайно обрати трьох чле-
нів і доручити їм підібрати ще двох осіб 
та кооптувати до складу Директорії.

По тому, Олександр Янко від УПСР 
та Селянської спілки, які він представ-
ляв, формально запропонував трьох 
кандидатів – Володимир Винниченко, 
Симон Петлюра та Микита Шаповал. 
Подібно твердить і Микита Шаповал: 
«Директорію було справді намічено в 
складі — Винниченко, Петлюра і я», але 
у перебігу наради ситуація змінилася…

На питання про згоду відсутнього 
Симона Петлюри, Андрій Макаренко 
«заявив, що говорив з ним про це спе-
ціально і Петлюра згодився поставити 
свою кандидатуру». Згоду Симона Пет-
люри увійти до складу Директорії під-
твердив також Володимир Винниченко. 
Заперечень не було, і Андрій Макарен-
ко запропонував голосувати без обго-
ворення. Але тут раптом виступив Ми-
кита Шаповал і заявив про самовідвід.

Це було досить несподівано, бо до 
цього часу він був одним з найактив-
ніших зі змовників і його кандидатура 
до складу Директорії ні у кого не викли-
кала заперечень. Ось як він поясню-
вав пізніше свою відмову: «я попросив 
слово і заявив, що я рішуче проти сво-
єї кандидатури. Всі повернули до мене 
голови – чому? […] Я сказав, що не по-
чуваю себе здібним до такої ролі, котра 
вимагає передовсім великого і постій-
ного напруження волі». 

Можна лише гадати, що Микита 
Шаповал згодом, коли повстання вда-
лося, страшенно шкодував про своє рі-
шення відмовитися від членства в Ди-
ректорії.

В «Схемі життєпису» Микита Ша-
повал у 1950-х роках пише дещо по-
іншому про мотивацію свого рішення: 
«недовіряю а ні Петлюрі, а ні Винничен-
кові, як честолюбцям, нездібним по-
ставити громадські справи вище свого 
«я». […] Мені було б дуже боляче, коли б 
мене запідозрив хтось в «кар'єризмові» 
(як виразові еґоїзму) і тому я відмовив-
ся від участі у Директорії з мотивацією, 
що я прийму всяке доручення, хоч би й 
солдатом» .

Андрій Макаренко, Володимир Ви-
нниченко і Олександр Янко все ж про-
бували переконати Микиту Шаповала 
не відмовлятися. Утім, він заявив: «моя 
присутність в Директорії зразу дасть їй 
марку більшовицької. Ви ж знаєте, що 
моя репутація з 1917 року і потім біль-
шовицька […] Всі скажуть, що я більшо-
вик, така-бо то за мною репутація. На 
Винниченка і Петлюру не скажуть. Ви-
бирайте їм третього».

І одразу вніс кандидатуру однопар-
тійця члена ЦК УПСР Олександра Янка. 
Янко також відмовився, посилаючись 
на аналогічну «репутацію більшовика».

Треба було рятувати ситуацію. Тоді 
звернулися до присутнього члена УПСР 
проректора Українського університету 
професора геології Федора Швеця, ко-
трий представляв в УНСоюзі Селянську 
спілку. Він також спочатку відмовляв-
ся, але врешті згодився: «Ну коли тре-
ба – то треба», – рішучо сказав Швець, 
вдаривши кулаком по столу, наче під-
креслюючи тим свою згоду».

За партійною ознакою Володимир 
Винниченко і Симон Петлюра - пред-
ставники УСДРП, Федір Швець -- УПСР 
та Селянської спілки. Одночасно кооп-
товано і безпартійного «залізничника», 
директора департаменту Міністерства 
шляхів Андрія Макаренка як відпоруч-
ника досить організованої і активної 
групи працівників і службовців україн-
ських залізниць.

Для політичної «різнобарвності» і 
за наполяганням присутнього голови 
УПСС Олександра Макаренка, до Ди-
ректорії кооптовано представника пар-
тії соціалістів-самостійників Опанаса 
Андрієвського. Таким чином було сфор-
мовано склад Директорії і сталося це, 
за спогадами Ростислава Лащенка, «на 
початку одинадцятої» години вечора.

Директорію очолив Володимир 
Винниченко. Схоже на те, що це було 
очевидною справою, а тому ні у спо-
гадах учасників ні в газеті «Україна», 
сам факт обрання голови Директорії 
не зафіксований. 

«Після обрання Директорії зібран-
ня приступило до обговорення тих го-
ловних засадничих точок, які нова вла-
да повинна була задекларувати». Федір 
Швець і Микита Шаповал пропонува-
ли, що Директорія після перемоги має 
у формі того чи іншого державного акту 
відновити Центральну Раду. Проти був 
Володимир Винниченко.

Його мотивація була такою – Цен-
тральна Рада вже відіграла свою роль, 
усім пам'яталися її помилки, особливо 
невдалий земельний закон, тому по-
вертатися до такої форми правління не-
доцільно. Додавалося також прагнен-
ня Володимира Винниченка бути «пер-
шою» особою, а не «другою», як то було 
за Центральної Ради.

Загальна думка присутніх схиляла-
ся до того, що необхідно взяти за основу 
політики питання проведення Установ-
чих Зборів, вибори до яких були прове-
дені та була призначена дата скликання.

Майбутній юридично-правовий ста-
тус Директорії (крім загально-політичних 
означень) не обговорювався. Не визна-
чили, як і кому вона передасть (чи не пе-
редасть) владу, чи взагалі має Директо-
рія існувати далі, буде виконавчим орга-
ном чи матиме функції законодавчого.

Звертає на себе увагу те, що ніяких 
документів чи актів на нараді не роз-
глядали і не ухвалили, так само не вівся 
протокол.

Нарада розпочалася із запізненням, 
десь о 20.30, а закінчилася по 22 годині. 
Після чого почали розходитися. Залиша-
лися лише члени Директорії та військові, 
котрі мали обдумати наступні дії. 

Гетьманські спецслужби знали, що 
десь відбувається таємна нарада змов-
ників. Але їм не вдалося довідатися точ-
ного місця проведення. Вони цілий ве-
чір активно шукали учасників наради. 
Продовжили і наступного дня.

Стараннями державної варти був 
затриманий командир кінного дивізіо-
ну по охоронні Києва полковник Мико-
ла Аркас (учасник наради). Він сказав, 
що не зважаючи ні на що «повстання 
все одно спалахне». Чи дізналися геть-
манці від Миколи Аркаса деталі – неві-
домо. Швидше, що ні. Павло Скоропад-
ський пише, мовляв, допит арештова-
ного дозволив довідатися про «змову» і 
плани змовників «захопити мене і уряд, 
так би мовити, ненароком» .

Володимир Винниченко після ство-
рення Директорії залишився у Києві 
«для складення й випуску відозви від 
імені Директорії». Наступного ранку 
друкували наклад по частинах у різних 
місцях.

Про те, що частину накладу тиражу-
вали в міністерстві народного здоров'я 

на гектографі, стало відомо державній 
варті. В міністерстві було зроблено об-
шук, але віддруковані листівки вдалося 
врятувати.

Члени Директорії та інші поспіхом 
виїздили до Білої Церкви, де з 12 лис-
топада перебував Симон Петлюра. Тим 
часом члени Директорії переховували-
ся на конспіративних квартирах у Киє-
ві. Ростислав Лащенко вказує: «Всі чле-
ни вспіли в пору добре скритися (Винни-
ченко на Маріїнсько-Благовіщенській 
вул., Швець і Андрієвський на приват-
них квартирах у знайомих, а Макаренко 
на Деміївці)».

Членам Директорії Федору Швецю 
і Опанасу Андрієвському вдалося поо-
динці непомітно виїхати з Києва і діста-
тися Білої Церкви.

Точно відомо, що Федір Швець ви-
їхав з Києва поїздом Київ – Севасто-
поль 14 листопада. Його бачив на ки-
ївському вокзалі Володимир Кедров-
ський, який також їхав разом з Фе-
дором Черником та іншими січовими 
стрільцями до Білої Церкви.

На пероні «стояв Ф. Швець закутав-
шись в якесь не то пальто волохате, не 
то кавказький сірак, і повернувшись до 
стіни, ніби там щось розглядав». Їхали 
вони у різних вагонах і вже у Білій Церк-
ві разом діставалися до казарм січових 
стрільців.

Довше затримався у Києві Володи-
мир Винниченко. До Білої Церкви він 
разом з Євгеном Коновальцем поїхав 
15 листопада. Це підтверджується спо-
гадами командира січових стрільців: 
«виїхав я з Володимиром Винниченком 
(він перебраний як залізничник) остан-
нім потягом до Білої Церкви».

Для повного складу Директорії 
у Білій Церкві не вистачало лише Ан-
дрія Макаренка, який так і не зміг ви-
братися з Києва і «майже 1 1/2 тиж-
ня скривався на Деміївці і тільки в часі 
переговорів штабу С. Петлюри з Ні-
мецькою Радою Вояцьких Депутатів у 
Києві переодягнений виїхав з німець-
ким відділом у Фастів».

Таким чином, 15 листопада у Білій 
Церкві зібралася Директорія (за винят-
ком Андрія Макаренка), і звідси вело-
ся керівництво антигетьманським по-
встанням на першому його етапі. 

Фактично одночасно з відозвою 
Володимира Винниченка оприлюднено 
та поширено інший документ із закли-
ком до повстання. Цей документ назва-
но Універсалом, що мало вказувати на 
зв'язок з Українською Народною Рес-
публікою.

Універсал вийшов за підписом Го-
ловного отамана республіканських 
військ Симона Петлюри і начальника 
штабу генерала Олександра Осецького. 
У першому ж абзаці документу від імені 
Симона Петлюри сказано: «З наказу Ди-
ректоріату Української Народної Респу-
бліки стаю на чолі всього Українського 
війська як головний його отаман».

Микола Ковалевський, що при-
був до казарм січових стрільців у Білій 
Церкві 14 листопада пізно увечері, за-
став там «Коновальця, що стомлений 
напівлежав на ліжку, спираючись но-
гами о підлогу, С. В. Петлюру, що сто-
яв у військовому плащі (шинелі), обер-
нувшись плечима до дверей, вздовж 
по кімнаті широкими, нервовими кро-
ками ходив незнайомий мені чоловік 
[О.Назарук], з зав'язаним горлом і цві-
кером на носі. Вони обговорювали ре-
дакцію відозви проти гетьмана».

Отож, як згадує Осип Назарук, він 
взявся підготувати текст Універсалу із 
закликом підтримати Директорію: «На-
писавши відозву, пішов я з нею до стар-
шинської столової, де вечеряли члени 
Директорії в товаристві кількох наших 
старшин. Я відчитав їм проект відозви 
й вони прийняли його. Петлюра дописав 
у ній уступ звернений проти гетьмана – 
і її таки зараз послано до друку […] по-
встання мало початися завтра».

Ось таким чином якісь дві години 
13 листопада змінили перебіг україн-
ської історії….

Олександр КУЧЕРУК,
історик, журналіст.

Київ
«Українська правда» – «Історична 

правда», 18. 10. 2018. Pravda.com.ua

Директорія: хто, чому, як?

Микита Шаповал відмовився від 
членства в Директорії

Перший голова Директорії 
Володимир Винниченко. 

Кадр з кінохроніки 1918 р.
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Парламент ухвалив звернення 
щодо визнання Голодомору 

геноцидом
Верховна Рада України 17 листопада ухвалила 

звернення до парламентів держав світу щодо визна-
ння Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом 
українського народу. Рада закликає парламенти дер-
жав світу визнати Голодомор геноцидом. У тексті звер-
нення зазначається, що в 1932 – 1933 роках комуніс-
тичний тоталітарний режим СРСР задумав та реалізу-
вав в Україні злочин – винищення мільйонів українців 
голодом. На позначення цієї трагедії використовується 
слово «Голодомор».

«У 1932-1933 роках мільйони українців помер-
ло найстрашнішою із смертей, опір комуністично-
му режиму придушений, частина українського на-
роду була асимільована. Режиму вдалося прихо-
вати свій злочин за стіною пропаганди і брехні в 
межах СРСР та за кордоном. Однак в українського 
народу виявилося достатньо сил для того щоб відро-
дитися від втрат, болю, нав'язаної історичної амне-
зії та вибороти свою незалежність», підкреслюється 
в зверненні.

Український дисидент 
Мирослав Маринович отримав 

міжнародну нагороду
17 листопада у Національному театрі у Пра-

зі відбулася церемонії вручення чеської «Нагоро-
ди Пам'яті народів», якою щорічно, з 2010 року, вша-
новують видатних борців з тоталітаризмом. Ор-
ганізатор події – освітня громадська організація 
«Post Bellum», заснована чеськими журналістами та 
істориками. 

Цього року вперше на-
городу отримав і лауреат з 
України. Ним став дисидент 
Мирослав Маринович (на 
фото). Він український пра-
возахисник, публіцист, релі-
гієзнавець, член-засновник 
Української Гельсінкської 
групи, віце-ректор Україн-
ського Католицького Універ-
ситету у Львові.

Кожен із нас може скласти до-
вгий список того, що Володимир 
Путін зруйнував за довгі роки сво-
го правління. Демократичні інсти-
тути, вільну пресу, мораль, міжна-
родні відносини – продовжуйте 
самі. А що він збудував?

Якщо слухати його, то цілий 
світ, буквально як Господь Бог. 
Новий світовий порядок. З хаосу 
створив! А насправді?

Зі світовим порядком не ви-
йшло – лідером антиамерикан-
ського світу Путіна не визнає ніх-
то. Дехто думав, що він створив 
ефективну армію. Але, судячи з 
того, з якою швидкістю Росія на-
ближається до ганебної поразки у 
війні з Україною, з армією у росій-
ського президента не склалося, як 
і з багато чим іншим.

Але здобутки в нього теж є. І 
їх характер змушує згадати не так 
про Петра Першого, з яким Путін 
так любить себе порівнювати, як 
про Івана Грозного, до якого він, 
втім, теж ставиться з повагою.

Володимир Путін, як і ті два 
його попередники на російсько-
му троні, створив нову державу. 
Опричнина царя Івана була не про-
сто одним з його безумств. Його 
не влаштовувала держава – апа-
рат, механізм прийняття рішень – 
й Іван Грозний спробував збудува-
ти нову державу, вільну від слаб-
костей та недоліків колишньої. В 
міру свого розуміння.

Петру теж не подобалася дер-

жава, що дісталася йому у спадок, 
і він послідовно зводив нову, ча-
сом залишаючи старі структури 
просто тихо вмирати, позбавляю-
чи їх реальних справ і переклада-
ючи їх на все нові, підпорядковані 
безпосередньо йому структури. У 
нього не було опричників, але була 
гвардія, що являла собою не тіль-
ки військову організацію. Гвар-
дійські офіцери і навіть сержан-
ти могли призначатись на цілком 
цивільні і дуже високі посади, що 
давали їм владу, набагато більшу, 
ніж у колишніх вельмож.

Володимиру Путіну, у свою чер-
гу, не подобалася держава, яку він 
отримав від Єльцина. Але, будуючи 
нове, він формально жодного ко-
лишнього інституту державної вла-
ди не закрив: є і Федеральні збори, 
і Конституційний Суд, і багато іншо-
го. Але вони не працюють, нічого не 
вирішують, як свого часу Інозем-
ний «приказ» за Петра. Парламент 
навіть не імітаційний – адже ніхто 
в цю імітацію не вірить – а чисто 
декоративний. До управління дер-
жавою він має не більше відношен-
ня, ніж Цар-гармата до Збройних 
сил. Конституційний Суд існує лише 
тому, що його забули чи не вважа-
ли за потрібне закрити: не зава-
жає, та й коштує недорого. З ре-
штою – так само. Навіть Уряд пере-
став грати якусь політичну роль, ви-
конуючи лише суто технічні функції.

Натомість, як отруйний гриб 
після дощу, виросла Рада безпеки 

– орган каламутний та незрозумі-
лий. Чи є у нього реальні повнова-
ження, не ясно: судячи з того «від-
критого засідання», яке нам пока-
зали напередодні війни, там також 
суцільна клоунада та страх перед 
начальником. Але хоча б не супер-
ечить фактам уявлення, що там 
принаймні щось важливе обгово-
рюється. Інших органів, які можна 
було б назвати органами держав-
ної влади, у путінській системі не-
має. Можливо, є щось на кшталт 
кухонного кабінету, але не відо-
мо до ладу, хто туди входить, на-
скільки стабільним є його склад, 
та й взагалі – чи не виконує його 
функції якийсь віртуальний спів-
розмовник Володимира Володи-
мировича: хтось із улюблених ним 
історичних персонажів чи сам Гос-
подь Бог?

Путін не став переносити сто-
лицю, як це зробив Петро, він зро-
бив простіше. Путін виселив із Мо-
скви всіх, хто йому заважав. Від-
правив когось у вигнання, а ко-
гось у неоголошене заслання, 
коли людину взагалі не видно, ніби 
вона довічно перебуває у своєму 
дальньому маєтку. Чиновна Мо-
сква сьогодення населена зовсім 
не тими людьми – не тієї якості, не 
з тією освітою і не з такими біогра-
фіями, як на початку царювання 
вождя.

І гвардія в нього також є. Це 
ФСБ – справжня кузня кадрів пу-
тінського держави. Знайти серед 

призначених останніми роками 
губернаторів та міністрів людину, 
яка не закінчила Академії ФСБ, 
напевно, можна, але треба поста-
ратися.

Втім, від Петра Путін рухається 
до Івана. Сина не вбив за відсут-
ністю такого, але опричники, які 
відкрито вимагають визнати себе 
частиною державної структури, 
вже з'явилися. Рамзан Кадиров 
щойно фактично звільнив гене-
рал-полковника Лапіна – принай-
мні його звільнення відбулося піс-
ля відкритих заяв Кадирова про 
некомпетентність генерала. При 
цьому Кадиров поводився не про-
сто як стурбований ситуацією на 
фронті громадянин, а як людина, 
наділена владними повноважен-
нями. Наприклад, він обурювався 
тим, що три дні не може зв'язатися 
з генералом

Не на захист генерала Лапіна, 
але чому один із найвищих воєна-
чальників країни має зв'язуватися 
з губернатором регіону, який зна-
ходиться так далеко від театру во-
єнних дій? А тому, що Кадиров не 
просто губернатор: у путінській 
системі влади він має дуже вели-
ку, ніде не прописану посаду. По-
саду, яка дозволяє йому як роз-
поряднику феодальної армії вести 
власну війну, паралельну тій, яку 
веде держава. Після загибелі кіль-
кох десятків своїх бійців в Україні 
Кадиров оголосив «операцію від-
плати», тобто пообіцяв здійснити 

військові дії, не пов'язані з плана-
ми командування ЗС РФ, яке фор-
мально поки що існує.

Так веде себе й інший путін-
ський опричник – Євген Приго-
жин. Його «приватна військова 
компанія» знаходиться поза пра-
вовим полем Росії, що не зава-
жає йому все частіше і голосніше 
виступати як господарю ПВК. Він 
відкрив її офіційний центр у Пе-
тербурзі, він зажадав заборонити 
Youtube та оголосити небажаною 
організацією Google. Кому, крім 
нього самого, підпорядковується 
його армія, невідомо. Путіну? Чи 
вже нікому?

Звісно, очевидні історичні па-
ралелі не означають тотожності. 
Хоча за рівнем збитків, завданих 
країні, Путін, звісно, дуже близь-
кий до Івана, але не до Петра, ре-
зультати діяльності якого були хоч 
і не такими однозначними, як це 
описувалося радянською історіо-
графією, але й не лише руйнівни-
ми – багато в нього вийшло.

А після Путіна залишаться руї-
ни, деморалізована країна, гидли-
ва зневага всього світу. Створена ж 
Путіним держава годиться лише для 
нього – вона зникне разом із ним. І 
все треба буде робити наново.

Леонід ГОЗМАН,
Опубліковано у виданні 
«Нова газета. Європа».

Сайт «Аргумент». 13.11.2022. 
З російської.

Країна вараварів. Від опричнини 
Івана Грозного до опричників Путіна

У Київській академії 
декоративно-прик лад-
ного мистецтва і дизай-
ну відбулись урочистос-
ті з нагоди 140-річчя від 
дня народження Михайла 
Бойчука

«Україні є ким пиша-
тись. Наша країна має не 
тільки безліч талантів, а 
й непересічних новато-
рів та винахідників. Се-
ред них і Михайло Бойчук. 
Його індивідуальність та 
унікальний стиль вплину-
ли на головні напрямки 
сучасного українського 
мистецтва. Він мав талант 
об'єднувати навколо себе однодумців. 
Так виникла ціла школа послідовників 
митця – так звані бойчукісти. Сьогод-
ні ми, попри повітряні тривоги й війну, 

маємо робити все, аби 
якомога більше людей 
у світі знали, за що так 
самовіддано борються 
українці, – за свою куль-
туру та ідентичність», ска-
зав міністр культури та 
інформаційної політики 
Олександр Ткаченко.

Михайло Львович 
Бойчук (на фото) (30. 
10. 1882, село Романів-
ка, Теребовлянський по-
віт, нині Тернопільська 
область – 13. 07. 1937, 
Київ) – український ху-
дожник, маляр-монумен-
таліст, засновник само-

бутньої школи українського мистецтва 
«бойчукізм», лідер групи «бойчукістів». 
Член Наукового товариства імені Шев-
ченка та Українського наукового това-

риства. Один із засновників монумен-
тального мистецтва України XX століт-
тя. Представник Розстріляного відро-
дження.

Бойчук виступав новатором-мо-
нументалістом, створив свою школу в 
монументальному малярстві. У нього 
був колектив однодумців і послідов-
ників. Наприклад, над розписом при-
міщень 4 поверхів Луцьких казарм у 
Києві 1919 р. працювали близько 200 
художників.

Митець підготував плеяду учнів. Се-
ред них: Тимофій Бойчук, Кирило Гвоз-
дик, Антоніна Іванова, Сергій Колос, 
Оксана Павленко, Іван Падалка, Олек-
сандр Мизін, Василь Седляр, Микола 
Рокицький, Онуфрій Бізюков, Віра Бу-
ра-Мацапура. Це так звані бойчукіс-
ти. Вони втілили його творчі ідеї також 
у кераміці, тканині, книжковій графіці 
тощо.

На Терпопіллі знайшли 
пам'ятку скіфського часу

9 листопада Тернопільським облас-
ним центром охорони та наукових дослі-
джень пам'яток культурної спадщини про-
ведені термінові охоронні розкопки на 
земельній ділянці у селі Угорськ, що нале-
жить до Шумської громади області.

Після проведених робіт під керівни-
цтвом Марини Ягодинської (директор-
ки Центру, археолога, кандидата історич-
них наук) було виявлено, що останки по-
хованої особи розміщувалися в умовній 
кам'яній «скрині», скоріш за все у випро-
станому положенні (більша частина похо-
вання була зруйнована). Дослідниця від-
носить знахідку до могилянської групи 
скіфського часу (VІІ – VІ ст. до н.е.). Вияв-
лені останки будуть в подальшому ретель-
но досліджені.

 У Музеї Революції Гідності від-
крилась виставка картин «Щоденник 
екстреміста», які відображають події 
під час Євромайдану. Автор – Олек-
сій Белюсенко, художник та учасник 
Євромайдану. Всі роботи вистав-
ки написані на основі його власних 
світлин, які він зробив на вулиці Ми-
хайла Грушевського та неподалік Бу-
динку профспілок.

«Я добре пам'ятаю ці емоції, ці 
події, те, що мене вражало, подо-
балось, надихало. Навіть не як ху-
дожника, а як людину. Там, звісно, 
було і небезпечно, і страшно, і хо-
лодно, і голодно – різне було. Але 
запам'яталося те, що біля тебе є 
хтось поруч, хто підставить своє 

плече», говорить автор.
Директор Музею Революції Гід-

ності Ігор Пошивайло зазначив: «У 
назвах вказано навіть хрономе-
траж, коли був зроблений знімок. 
Він уловлював ці миті, стоп-кадри 
Революції Гідності. Олексій Белю-
сенко говорив, що на Майдані були 
різні люди, різні події та емоції. Але 
він зафіксував те, що об'єднує лю-
дей, – миті героїзму, громадянської 
відповідальності за долю країни, со-
лідарність між людьми».

Як зазначив сам художник, дуже 
знаково, що ця виставка відбулася 
саме сьогодні, коли українські за-
хисники боронять нашу державу від 
ворога.

Вшанували художника Михайла Бойчука

У Києві виставка 
до Дня Гідності та Свободи
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      Cвіт історії Чернігівщини

Історія забутих шляхетських спільнот на Чернігівщині, 
які вели «Столітню війну» проти Москви

Про витоки 
української еліти

Історія формування будь-якої на-
ції – це передусім історія формуван-
ня та розвитку національної еліти. 
Зазвичай саме еліта (інтелектуаль-
на, політична, військова) задає век-
тор руху для нації, є носієм держав-
ницької ідеї, забезпечує культур-
ний, науковий поступ суспільства. 
Українців тривалий час переконува-
ли у тому, що у нас своєї національ-
ної еліти практично ніколи в історії 
не було, а якщо і була – то це була 
«зрадницька» еліта, яка діяла всупе-
реч інтересам «народу».

Згідно з «народницькою» кон-
цепцією, що панувала в українській 
історичній науці починаючи з ХІХ сто-
ліття, головним суб’єктом історично-
го процесу проголошувався «про-
стий люд», передусім – селяни. Зго-
дом, вже у радянський період, ця 
тенденція ще більше посилилась. 
Нобілітет як привілейована частина 
суспільства проголошувався «класо-
вим ворогом», що буцімто лише ви-
зискував і пригнічував селянство. 
Прагнення та інтереси шляхти ніби-
то завжди йшли врозріз «інтересам 
народу».

Лише впродовж останніх деся-
тиліть, після здобуття Україною не-
залежності, історики дістали змогу 
об’єктивно оцінити роль української 
(руської) шляхти на різних етапах 
становлення нашої держави. Такі 
вчені, як Наталія Яковенко, Наталія 
Старченко та інші, здійснили коло-
сальну роботу, адже історію шляхет-
ського стану в Україні їм довелося 
писати практично з нуля, не маючи 

змоги спертись на стійку історіогра-
фічну традицію. Були написані фун-
даментальні праці, проте залиша-
ється ще багато білих плям. Зокрема 
це історія регіональних шляхетських 

корпорацій на теренах України.
Чернігівський історик Ігор Кон-

дратьєв досліджує шляхту Любець-
кого та Остерського староств Київ-
ського воєводства Великого князів-
ства Литовського, а від 1569 року – 
Речі Посполитої.

Історія Любеччини – це історія 
території з унікальною історією. Міс-
то Любеч мало важливе стратегічне 
значення, ставши ще за часів Дав-
ньої Русі «північними воротами» до 
Києва. Поселення згадується в уго-
дах князя Олега з Візантією. Очевид-
но, що тут був один з центрів коло-
нізації Подніпров’я варягами, мож-
ливо, тут концентрувалась зібрана 
данина. Дослідники допускають, що 
саме за давньоруських часів в регі-
оні почала формуватися феодальна 
система: княжі дружинники отриму-
вали земельні наділи в обмін на вій-
ськову службу.

«Археологія нам каже, що в да-
тованих XІІ століттям сільських по-
селеннях Чернігово-Сіверщини зна-
ходять предмети, які явно не мали 
відношення до сільської праці. Це 
залишки військового спорядження 
– фрагменти кольчуг, спорядження 
вершника та кінська збруя тощо. На 
селі міг теоретично сидіти умовний 
дружинник, якого садили на землю, 
його місцеві селяни взували, одяга-
ли, озброювали. Він, відповідно, був 
представником влади на місці. За лі-
тописами з того часу нам відома й 
так звана «Сновська тисяча», на зем-

лях якої сиділи княжі дружинники», – 
розповідає історик Кондратьєв.

Вчений припускає, що саме на 
Любеччині частина боярських і дру-
жинницьких родів Давньої Русі мо-
гла пережити монгольське втор-
гнення та вже у XIV–XV століттях вли-
тися до боярства відновленого Київ-
ського князівства, що було васалом 
Великого князівства Литовсько-
го. Згодом київське боярство стане 
руською шляхтою – спочатку в скла-
ді ВКЛ, а пізніше – Речі Посполитої. 
На користь цієї гіпотези можуть свід-
чити й архаїчні суфікси «-ич», що зу-
стрічаються серед назв сіл та пріз-
вищ любецької шляхти (Даничі, Не-
данчичі, Репчичі).

На Остерщині, як вважають іс-
торики-краєзнавці, найдавніший 
із відомих боярських родів – Гирі – 
вперше згадується у джерелах ще у 
1195 році. Вже за часів Хмельнич-
чини представник цього року – Іван 
Гиря – був білоцерківським полков-
ником.

У 1440 році Київське удільне 
князівство було відновлене під вла-
дою князів Олелька Володимирови-
ча (1440 – 1455) та Семена Олель-
ковича (1455 – 1470), нащадків ки-
ївського князя Володимира Ольгер-
довича. Вважається, що саме вони 
почали роздавати землі боярам 
на ленному праві (жалування сень-
йором васалові ґрунтів в обмін на 
службу).

Осередками формування шлях-
ти стають так звані «гродські» зам-
ки – стратегічно важливі форпости, 
де несло службу боярство. Замки 
обростали мережею околичних сіл, 
в яких мешкала «околична шляхта». 
Така система дозволяла ефектив-
но обороняти кордони князівства. 
Загалом «гродських замків» було 
близько десятка. Два з них – на те-
риторії сучасної Чернігівщини – Лю-
беч і Остер.

«Окрім Остра та Любеча це та-
кож Київ, Путивль (до 1500 року), 
Чорнобиль, Овруч, Канів, Черкаси, 
від певного часу Біла Церква. Зна-
чним осередком шляхти був Овруч. 
Овруцька шляхта – це теж цікаве 
унікальне явище. Там досі є села, 
жителі яких вважають себе шлях-
тою, а «нешляхетних» сусідів назива-
ють селянами. Там досі пам’ятають, 
чиї вони нащадки. Явище київських 
замків загалом унікальне. Я спілку-
юсь з польськими, білоруськими іс-
ториками, – вони кажуть, що наяв-
ність подібного ланцюга замків спо-
стерігається лише тут», – зазначає 
Ігор Кондратьєв.

Після смерті останнього київ-
ського князя Семена Олельковича 
Київське князівство перетворилося 
на воєводство в складі Великого кня-
зівства Литовського. У межах воє-

водства були Любецьке та Остерське 
староства. Нині це Чернігівщина, але 
історично – лівобережна Київщина.

 

«30 кілометрів 
московити не могли 

пройти 100 років»
У 1500 –1503 роках відбулась 

московсько-литовська війна, що за-
кінчилась катастрофічною пораз-
кою Литовської держави. Москов-
ський князь поширив свою владу на 
територію колишнього Чернігівсько-
го князівства – землі у верхів’ї Оки, 
Брянщину, Стародуб, Новгород-Сі-
верський, Чернігів, Путивль. До Мос-
ковії відійшов і Любеч, проте він був 
відбитий у 1508 році.

Таким чином, Любеччина та 
Остерщина перетворилися на сво-
єрідний плацдарм Великого князів-
ства Литовського на лівому березі 
Дніпра, що прикривав північні під-
ступи до Києва.

«Любеч закриває собою 
Подніпров’я, а Остер закриває со-
бою Подесення. Це дві ключові точ-
ки, які не обійдеш, адже річки були 
основними транспортними магістра-
лями. Біля Любеча – переправа че-
рез Дніпро, Остер закривав шлях до 
переправи в районі сучасного Випо-
взова».

Життя любецької та остерської 
шляхти чимось нагадувало життя за-
порозького козацтва. І ті, і інші меш-
кали та несли військову службу на 
прикордонні – там, де ніколи не при-
пинялась війна.

«Я колись підрахував, що між 
1500-м і 1635 роком (1635 рік – це 
рік утворення Чернігівського воє-
водства) війна у цьому регіоні три-
вала майже 54 роки. Фактично по-
стійно. Плюс постійні прикордонні 
сутички. Московське боярство хо-
дило грабувати землі під Любечем 
та Остром. У свою чергу, остерські 
та любецькі бояри, козаки грабува-
ли московське прикордоння, дохо-
дячи до Новгорода-Сіверського. Це 
було нормальною практикою з обох 
сторін. Чимось схоже на Столітню ві-
йну», – розповідає Ігор Кондратьєв.

У 1536 році, під час Стародубської 
війни, московський князь Іван Горен-
ський спалив Любеч. Під час Лівон-
ської війни у 1551–1552 роках місто 
деякий час було під московською оку-
пацією. У 1567 році Любеч знову за-
знав розорення від московитів.

Під час московської «Смути» у 
1609–1611 роках замок був базою 
війська Речі Посполитої, а у 1612–
1613 роках – постраждав від напа-
дів московських воєвод. Однак, по-
при окремі тимчасові успіхи, зла-
мати спротив любецької шляхти за-

гарбникам не вдалось.
«Кордон між Московщиною та 

Великим князівством Литовським, 
а згодом Річчю Посполитою, прохо-
див майже паралельно Дніпру. Від 
кордону до Дніпра в найвужчих міс-
цинах було 20–30 кілометрів. Уя-
віть собі – за понад сто років без-
перервних воєн московити не змо-
гли пройти цю відстань, «досунути» 
Чернігівщину до Дніпра. Настільки 
великим було тут скупчення дрібної 
шляхти і настільки добре вона про-
тивилася цій експансії», – наголо-
шує Ігор Кондратьєв.

За даними 1646 року, Любець-
ке староство разом із сусіднім Лоїв-
ським, з яким воно фактично скла-
дало одну структуру, могло виста-
вити близько 600 бояр, озброєних 
«по-козацьки». Зважаючи, що одно-
го вершника виставляли зазвичай 
від п’ятьох родин, загалом тут меш-
кало до трьох тисяч воїнів. За мірка-
ми того часу – це серйозна військо-
ва потуга. Дещо менше шляхти було 
на Остерщині.

Загалом дослідник Кондратьєв 
нарахував на Любеччині до 350 
шляхетських родів, в Остерському 
старостві – близько 220-ти. При-
близно дві третини з них мали «русь-
ке», себто українське походження.

Саме ці роди і вели свою «Сто-
літню війну» з Московією. Не лише 
оборонялися, а й проводили активні 
операції на ворожій території.

Ці сторінки української воєнної 
історії нині майже забуті, адже зали-
шились у тіні військових походів за-
порозьких козаків, які відбувалися у 
той же історичний період. Мало кому 
відомі й імена видатних любецьких і 
остерських вояків.

«Були такі остерські бояри Біли-
ки. Деякі з них навіть згадані у офі-
ційних документах московського 
посольства. На чолі загону з 400 ко-
заків та бояр Іван Білик у 1585 році 
розорив порубіжні московські «де-
ревні». Як писали московські дипло-
мати, «иные деревни порубежные 
воевали, хрестиянъ побили и пере-
грабили, и животы их вси поимали».

Загони охочих пограбувати під-
контрольні Москві землі збирали 
остерські старости, серед яких осо-
бливо відзначився Лаврін Ратом-
ський. А найвідоміший остерський 
староста – це Філон Кміта. У квітні 
1562 року він на чолі загону в 300 
вояків розгромив загін московитів 
чисельністю більше 2 тисяч вояків, 
які йшли на Київ. Розбивши ворога, 
Кміта пішов на Чернігів, хоча місто 
не штурмував, бо там була потужна 
фортеця, а далі попрямував на Лю-
беч», – розповідає Ігор Кондратьєв.

У 1618 році, згідно з Деулін-
ським перемир’ям, Московія повер-
нула Чернігово-Сіверщину до 
складу Польсько-Литовської 
держави.

Кількасот шляхетських родів упродовж понад ста років оборо-
няли підступи до Києва від московської експансії. А після постан-
ня української держави – стали її «обличчям», сформувавши зна-
чну частину владної еліти.

Все це – про унікальні військові корпорації, які існували у XVI-
XVII століттях на теренах сучасної Чернігівщини – любецьку та 
остерську шляхту. Їхня «Столітня війна» та пізніша роль у станов-
ленні Гетьманщини – terra incognita для любителів вітчизняної іс-
торії, та й серед професійних науковців цю тему вивчають одиниці.

Ігор Кондратьєв

Зброя і елементи військового 
спорядження часів Київської Русі, 

віднайдені в Шестовиці 
на Чернігівщині

Київський князь Семен 
Олелькович. Гравюра XVI століття

Межа між Великим князівством 
Литовським і Московією 

на Чернігово-Сіверщині у першій 
половині XVI століття

Товариш «козацької» хоругви 
17 століття. Реконструкція 

Даріуша Велеця
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11 У попередні роки лю-
бецька та остерська шлях-

та брала активну участь у від-
воюванні Чернігова, Новгорода-

Сіверського та інших чернігово-сі-
верських міст. У 1632 році почалась 
чергова війна за Смоленські зем-
лі. У цей час Чернігово-Сіверщину 
прикривали відносно невеликі сили 
чернігівської замкової шляхти, ре-
єстрових козаків, були залучені до 
оборони й шляхтичі Любецького та 
Остерського староств.

У 1633 році ротмістр Костянтин 
Вовк, представник давнього шля-
хетського роду, що мав володіння на 
Любеччині, очолював оборону Чер-
нігова проти війська московських 
воєвод. Тоді козаки та шляхтичі від-
били три штурми міста та змусили 
ворога відступити.

«Елітарне обличчя» 
Гетьманщини

У 1648 році вибухає повстання 
Богдана Хмельницького, яке ділить 
руську шляхту навпіл. Частина пе-
реходить на бік козацтва, решта – 
зберігає вірність Речі Посполитій 
та воює проти козаків.

Більшість шляхти Любеччини 
та Остерщини обирає козацький 
бік. Значення цієї події недооціне-
не істориками. Адже йшлося про 
кілька тисяч професійних військо-
вих, які посилили армію Богдана 
Хмельницького, крім того – ви-
сокоосвічених за мірками свого 
часу людей, які сформували і адмі-
ністративну еліту майбутньої Геть-
манщини.

Як сталось так, що шляхетська 
корпорація, яка століттями проли-
вала кров спочатку за Велике кня-
зівство Литовське, згодом – за Поль-
сько-Литовську державу, перейшла 
на бік ворогів польської Корони?

Причиною було те, що українська 
шляхта після укладення Люблінської 
унії у 1569 році, почала зазнавати де-
далі більших утисків з боку магнатів 
Королівства Польського.

Починаючи з кінця XVI століття «Річ 
Посполита шляхетська» почала пере-
творюватися на «Річ Посполиту маг-
натську». Дрібна шляхта ставала без-
правною, король також не міг вгаму-
вати магнатерію, чий вплив і військова 
могутність зростали з кожним роком. 
Представники магнатських родів Ак-
саків, Калиновських і Пісочинських, 
що опинились на Любеччині та Остер-
щині у першій половині XVIІ століття, не 
цуралися захоплювати володіння дріб-
ної шляхти, обертати самих шляхтичів 
на селян, проводити проти незгідних 
цілі каральні військові експедиції.

«Що вбило Річ Посполиту – це 
якраз свавілля магнатів, оскільки 
вони були ніяк законом не обмеже-
ні. Магнати воювали між собою, мали 
власні армії. Є документ, датований 

1642 роком. Польський магнат, чер-
нігівський воєвода Мартин Калинов-
ський фактично пішов війною на лю-
бецьку шляхту. З барабанами, сурма-
ми військовий загін йшов по селах, 
грабуючи, розорюючи все, що є», – за-
значає історик.

Нагадаємо, що жертвою магнат-
ського свавілля став і дрібний руський 
шляхтич Богдан Хмельницький. При-
водом до повстання, яке змінило іс-
торію всієї Східної Європи, стало спа-
лення його хутора шляхтичем Даніе-
лем Чаплинським, що був підручним 
впливових магнатів Конецпольських.

Значна частина української 
шляхти співчувала саме Хмельниць-
кому та підтримувала ідею створення 
«козацької шляхетської республіки». 
Цьому сприяло і те, що раніше шлях-
та також була важливим джерелом 
формування реєстрового козацтва, 
яке служило королю Речі Посполитої.

Як зазначає історик Кондратьєв, 
можливо, саме для того, щоб схили-
ти місцеву шляхту на свій бік, Богдан 
Хмельницький відправив до Любеча 

свого «конфідента» Петра Головаць-
кого.

Вже у Реєстрі Війська Запороз-
ького 1649 року знаходимо десят-
ки прізвищ любецьких і остерських 
шляхетських родів. Схоже, що геть-
ман Хмельницький використову-
вав шляхетську корпорацію як дже-
рело для формування кадрів ново-
створених лівобережних козацьких 
полків. Любецькі і остерські шляхтичі 
з’являються не лише серед старшини 
Чернігівського та Ніжинського полків, 
але й на Переяславщині, Стародубщи-
ні, Миргородщині, Полтавщині.

«Фактично саме вони формували 
елітарне обличчя козацької верстви, 
бо вони складали більшість вищої ко-
зацької старшини. Звісно, що не всю. 
Частина походила з селянства, міщан-
ства, але більшість складала шляхта. 
Для прикладу, частка шляхти серед ко-
заків Чернігівського полку, за підрахун-
ками історика Володимира Кривошеї, в 
окремих сотнях доходила до чверті. Це 
від усього козацтва, включно з рядо-
вим», – наголошує Кондратьєв.

Вихідцями з любецької шляхти 

були близькі соратники Хмельницько-
го – миргородський полковник Матвій 
Гладкий (страчений за наказом геть-
мана у 1652 році, прямий предок укра-
їнського письменника Пантелеймона 

Куліша), полтавський полковник Мар-
тин Пушкар (зі шляхетського роду Пуш-
карів-Ресинських), київський полков-
ник і генеральний суддя Війська За-
порозького Антон Жданович (предки 

мігрували на Любеччину з Литви), 
родич Хмельницького, київський 
полковник Павло Яненко-Хмель-
ницький, канівський полковник 
Семен Савич, генеральний обо-
зний Війська Запорозького Фе-
дір Коробка. Після смерті Хмель-
ницького високі уряди у Гетьман-
щині обіймали любецькі шляхтичі 
Оникій Силич (чернігівський пол-
ковник за гетьманування Івана 
Виговського та Юрія Хмельниць-
кого).

З остерської шляхти походи-
ли прилуцький і брацлавський 
полковник, генеральний обозний 
Тиміш Носач, ніжинський полков-
ник Прокіп Шумейко, білоцерків-

ський Іван Гиря, київський Василь Дво-
рецький, київський полковник Кос-
тянтин Солонина (за гетьманування 
Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойлови-
ча та Івана Мазепи).

Шляхетську корпорацію на півно-
чі Лівобережної України високо ціну-
вали українські гетьмани. Так, у 1650 
році Богдан Хмельницький видав охо-
ронний універсал для любецької шлях-
ти, гарантувавши недоторканність її 
маєтків.

Це погано вписується в устале-
ний образ Богдана як «вождя повста-
лих селян», але насправді гетьман на-
магався вгамувати «Жакерію», яка ви-
бухнула на українських землях після 
перших перемог козаків над військом 
Речі Посполитої. Вже під час перемов 

із королем Яном ІІ Казимиром перед 
укладенням Зборівської угоди Богдан 
наполягав, щоб шляхтичів, які перебу-

вають у Війську Запорозькому, не вва-
жали «бунтівниками», адже це «без-
честя».

У подальшому охоронні універса-
ли для любецької шляхти видавали й 
інші тримачі булави. Іван Виговський, 
Юрій Хмельницький, Іван Брюховець-
кий, Дем’ян Ігнатович, Іван Самойло-
вич – всі вони брали військово-тери-
торіальну корпорацію під свою осо-
бисту протекцію. А гетьман Іван Ма-
зепа безпосередньо включив Любеч 
і його околиці до своїх володінь, опі-
кувався місцевою військовослужбо-
вою спільнотою, зміцнював Любець-
кий замок.

Це означає, що попри ліквідацію 
Любецького староства та розділення 
його території між кількома сотнями 
Чернігівського полку (а правобереж-
на частина староства залишилась під 
контролем ВКЛ, кордон з яким прохо-
див по Дніпру), місцева шляхта продо-
вжувала зберігати певну корпоратив-
ну єдність.

У 1654 році любецькі шляхтичі 
виступили проти прийняття москов-
ської протекції, про що свідчать до-
несення річпосполитських розвідни-
ків. У 1663 році король польський Ян 
ІІ Казимир під час свого походу на Лі-
вобережну Україну підтвердив приві-
леї остерської шляхетської корпорації, 
яка не стала обороняти проти монарха 
Остерський замок.

«Коли король прийшов на Остер-
щину – він дав привілеї повноправній 
остерській шляхті і остерським боярам. 
У цих документах згадані більше сотні 
представників шляхетських родів. Мі-
щанам Остра та Козельця Ян ІІ Кази-
мир дав Магдебурзьке право. Коли вій-
сько Речі Посполитої відступило у 1664 
році і Лівобережна Україна поверну-
лась під контроль Москви, московська 
влада визнала ці пожалування. Бо ко-
роль є король, а монарша воля – це мо-
нарша воля. І тоді це було легітимним 
пожалуванням, незважаючи на те, що 
це було пожалування супротивника», – 
розповідає Ігор Кондратьєв.

Національна 
аристократія, 
що збереглась 
до ХХ століття

Наприкінці XVIII століття росій-
ський уряд ліквідував Гетьманщину 
та полково-сотенний адміністратив-
ний устрій на Лівобережній Україні. 
26 жовтня 1781 року було наказано 
розпочати «разбор малороссийско-
го шляхетства». За законами козаць-
ка старшина та нащадки шляхти мали 
б бути зрівняні у правах з російським 
дворянством. Теоретично дворянами 
Російської імперії мали стати навіть 
рядові козаки, адже вони покоління-
ми несли військову службу.

«Козацтво несло військову служ-
бу, вело «лицарський» спосіб життя. 
Проте, щоб не зараховувати усіх ко-
заків до дворянства, їх виокремили 
в окремий стан. Для Росії це не було 
проблемою, бо в них було своє коза-
цтво», – зазначає історик.

Значна частина нащадків дріб-
ної шляхти Остра та Любеча на кінець 
XVIII століття покозачилася, когось 
навіть обернули на селян. Під час чис-
ленних воєн та пожеж були втрачені 
королівські привілеї та гетьманські 
універсали, забулася біографія пред-
ків, втрачені земельні маєтності.

Ситуація загалом була доволі ти-
повою для усієї Лівобережної Украї-
ни, де дворянство могли теоретично 
отримати десятки тисяч претендентів. 
Коли ця маса доказників стала пода-
вати документи, у Петербурзі переля-
калися, що в Україні дворянські титу-
ли може отримати ледь не більше лю-
дей, ніж у самій Росії. Як наслідок, ро-

сійська Герольдія (орган Сенату, що 
вів облік дворянського стану) почала 
масово переглядати справи про но-
білітацію, відмовляючи у дворянстві 
тим, хто не міг надати беззаперечних 
доказів шляхетських привілеїв. Таким 
чином, багато нащадків любецьких 
і остерських шляхтичів залишились 
записаними у козаки або навіть у се-
ляни. Нині українці зі шляхетськими 
прізвищами часто навіть не здогаду-
ються, ким були їхні предки. 

«Колись, як ще був живий «Укрте-
леком», я брав телефонні довідники 
Чернігівщини. Дивлюсь, а там десятки 
«шляхетських» прізвищ: тут Бакурин-
ські, там Кривопиші, Антоновичі і так 
далі. Дуже багато людей», – каже Ігор 
Кондратьєв.

«У нас є серйозна проблема: істо-
рична пам’ять без документів триває 
до 100 років, тобто три покоління.

Я часто запитую у студентів: от 
назвіть мені ім’я когось зі своїх пра-
прадідів. І 90% цього вже не знають. 
Це явище з’явилося не у наш час. Бо 
у XVIII столітті більшість документів 
про підтвердження дворянства – це 
три-чотири покоління, а далі стандарт-
на фраза «давнее происхождение 
покрыто неизвестностью», – конста-
тує історик.

Попри спроби позбавити україн-
ців власної аристократії, чи повніс-
тю розчинити її серед імперської елі-
ти, значна частина дворянських родів 
козацько-старшинського походження 
зберегла свою національну ідентич-
ність. Так само «малоросійське» коза-
цтво, як привілейований стан, хоч і не 

зрівняний з дворянським станом, про-
існувало до початку ХХ століття, взяв-
ши активну участь у національно-ви-
звольних змаганнях 1917–1921 років.

Саме історія українських шля-
хетських родів відображає тяглість 
української державницької тради-
ції. Спадкова лінія української дер-
жавності «Київська Русь – Литов-
сько-Руська держава – Гетьманщи-
на – Українська Народна Республіка 
– сучасна Україна» – це не абстрак-
ція і не штучний конструкт, якщо мати 
на увазі історію умовного боярського 
роду з Остерщини чи Любеччини, що 
виник за часів Давньої Русі, отриму-
вав привілеї від великих князів ли-
товських і королів Речі Посполитої, 
понад сто років воював проти Мос-
ковії, обороняючи рідну землю, поко-
зачився та обіймав старшинські по-
сади у Гетьманщині, підтвердив шля-
хетство або був зарахований до ко-
зацького стану в Російській імперії, а 
вже на початку ХХ століття його пред-
ставники були чиновниками чи воя-
ками УНР. Саме це – історія України, 
історія становлення нашої держави.

Максим ОМЕЛЬЧЕНКО
Опубліковано у видання 

НОВИНАРНЯ
Сайт «Аргумент», 15.11.2022 

Історія забутих шляхетських спільнот на Чернігівщині, 
які вели «Столітню війну» проти Москви

Магнати Речі Посполитої початку XVII століття. 
Фрагмент картини Томмазо Долабелли

Шляхта. Зображення з ікони XVII століття

Антон Жданович. 
Портрет-реконструкція Сергія 

Шаменкова за гравюрою XVII століття

Сотник у війську Богдана 
Хмельницького. Реконструкція 

Сергія Шаменкова

Шляхетський герб Бакуринських
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Батурин — гетьманська столиця

Національний історико-культур-
ний заповідник «Гетьманська сто-
лиця», один із трьох національних 
заповідників Чернігівщини і із 65 
– України, знаходиться у місті Бату-
рині. Створений у червні 1993 року. 
До його складу входять пам’ятки ар-
хітектури, історії, археології, садово-
паркового мистецтва доби Гетьман-
щини.

 Площа охоронних зон: 57 га. Зе-
мельних ділянок: 12, площею 31,7 га. 
Пам’яток – 39, музеїв – 5, парків – 2, 
працівників – 105.

16 листопада 2007 року Прези-
дент України Віктор Ющенко підпи-
сав відповідний Указ. Це був час реа-
лізації амбітних цілей національного 
масштабу – у Батурині тривали робо-
ти, започатковані урядовою програ-
мою 2002 року, розгорнулася велика 
реставрація і відбудова пам’яток за-
повідника.

Подальша музеєфікація і утри-
мання будівель та територій стали ви-
кликом для колективу закладу. Тоді 
він складався з 61 особи.

Гідно прийнявши цей виклик, ба-
туринці науково та креативно піді-
йшли до справи відродження та попу-
ляризації історичної пам’яті про геть-
манську добу і в результаті було від-
крито такі обєкти (дата відкриття). 

14 листопада 2008 – територія 
Цитаделі Батуринської фортеці (на 
фото).

22 січня 2009 – Музей археоло-
гії Батурина.

23 серпня 2009 – музейна екс-
позиція в палаці гетьмана Кирила 
Розумовського.

18 травня 2013 – нова експози-
ція в Будинку генерального судді Ва-
силя Кочубея.

6 червня 2021 – музейний комп-
лекс «Козацький двір».

За 15 років музеї і території, за-
ходи і виставки заповідника відвіда-
ло 2,2 млн осіб, було проведено 103 
тисячі екскурсій.

Найбільший показник відвідува-
ності сягнув 212, 1 тис осіб у 2009 
році. Були спади у кризовий 2014-й і 
«ковідний» 2020-й роки. Цьогорічний 
показник, із об’єктивних причин, най-
нижчий за останні 15 років.

Переважна кількість відвідува-
чів заповідника – з України. Лідиру-
ють Київська, Чернігівська і Сумська 
області. Серед іноземних гостей – в 
основному мешканці країн Європи, 
хоча за 15 років тут побували пред-
ставники усіх континентів.

Від платних послуг на спеціаль-
ний рахунок заповідника за ці роки 
надійшло 28,5 млн грн., які стали ва-
гомою складовою забезпечення ді-
яльності та розвитку «Гетьманської 
столиці» та Батурина.

Впродовж років Міністерство 
культури України підтримувало і під-
тримує проєкти на ствердження та 
розвиток національного заповідника 
та забезпечує його функціонування 
фінансово – гідна заробітна плата, 

кошти на оплату енергоносіїв, надій-
на охорона.

Вперше за свою понад 200-річ-
ну історію єдиний в Україні гетьман-
ський палац відреставровано і від-
крито для відвідувачів. Його сучасне 
призначення – музей.

 

Мистецтво садів 
і парків «Гетьманської 

столиці»
Гостей Батурина зустрічають і 

відразу зачаровують вбрані і догля-
нуті території. Важко повірити, що 
лише 15 років тому тут були або го-
роди, або хащі чагарників, або буді-
вельні майданчики… Сьогодні в на-
ших парках висаджено понад 46 ти-
сяч одиниць насаджень. Сад із тисячі 
троянд, створений у 2009 р. на тери-
торії палацово-паркового ансамблю 
Кирила Розумовського щороку квіт-
не розмаїттям фарб і ароматів, тут 
створюють затишок алеї струнких 
лип, обрамлені самшитом.

Все це підкреслено 
доглянутими, рівно-стри-
женими партерними га-
зонами. Милує і радує 
кожного Сад ірисів із 70-
ти різновидів на Кочубе-
ївщині та композиції од-
норічних і багаторічних 
рослин клумб заповідни-
ка, які сформовані із ви-
рощеного працівниками 
заповідника посадково-
го матеріалу і дбайливо 
доглянуті повсякчас.

 Пам’ятки і фонди: 
зберігаємо 

і комплектуємо
Активна пам’яткоохоронна ді-

яльність заповідника по виявленню 
пам’яток культурної спадщини, їх до-
слідженню і підготовці охоронної до-
кументації принесла вагомі резуль-
тати.

У вересні 2009-го Пам’ятник 
жертвам Батуринської трагедії 1708 
р. внесено до Переліку пам’яток істо-
рії національного значення. У 2012 
р. затверджено «План організації те-
риторії Національного історико-куль-
турного заповідника «Гетьманська 
столиця» (з визначенням меж та ре-
жимів використання зон охорони 
пам’яток)», а також – охоронну доку-
ментацію на 9 пам’яток археології і 
архітектури місцевого значення.

Зараз у постійному користуванні 
заповідника перебуває 12 земель-
них ділянок загальною площею 31,7 
га, а на його балансі – 5 пам’яток на-
ціонального і 4 пам’ятки місцевого 
значення.

Показником успішного розвитку 
заповідника є його фондова збірка. 
Нині вона нараховує майже 20 тисяч 

музейних предметів. Її гор-
дістю є речі, що ілюструють 
історію Гетьманщини та 
гетьманського Батурина.

Серед них – предме-
ти із гетьманських рези-
денцій Дем’яна Ігнатови-
ча, Івана Самойловича та 
Івана Мазепи, предмети 
із старшинських садиб Ва-
силя Кочубея та Пилипа 
Орлика, речі, що належали 
гетьману Кирилу Розумов-
ському та багато інших.

Це – результат постій-
ного і цілеспрямованого 
наукового комплектування музейних 
фондів. Джерелами поповнення фон-
дової колекції є щорічні археологічні 
дослідження у Батурині, етнографічні 
експедиції. Вагому роль відіграла іні-
ційована заповідником щорічна ак-
ція «Подаруй заповіднику експонат».

Значна роль у поповненні фондів 
– це наша системна співпраця з бла-
годійникам, які підтримують ствер-
дження Батурина не лише до глибини 
своєї душі, а і до глибини своєї кише-
ні, – політики і громадські діячі, мит-
ці, українці-патріоти допомагають 
нам весь цей час збирати і зберіга-
ти нашу культурну спадщину. Щиро 
вдячні В. Ющенку, В. Кириленку, О. 
Коваленку, Є. Суру, які з нами впро-
довж всіх років нашого зростання.

Надважливим для кожного укра-
їнця є те, що речі Кирила Розумов-
ського в колекцію «Гетьманської сто-
лиці» передав його нащадок – Грегор 
Розумовський.

Предмети фондової і бібліотеч-
ної збірок 
заповідни-
ка лягли в 
основу ор-
ганізованих 
і проведе-
них 223 ви-
ставок. Це 
і міжнарод-
ні вистав-
кові проек-
ти «Україна-
Швеція: на 
п е р ех р е с -
тях історії» 

(2008, 2010 рр.; Київ, Нью-Йорк), 
«Григорій Орлик: вдатний син видат-
ного батька України. Повернення на 
Батьківщину» (2019 р., Батурин), «Пи-
лип Орлик. Шлях гетьмана. Батурин» 
(2022 р., Чикаго).

 

У пошуку сучасних 
науково перевірених 

знань
В основі діяльності заповідника 

– наукова робота. Постійний науко-
вий пошук у архівах, бібліотеках, му-
зеях і співпраця з фаховими дослід-
никами України і зарубіжжя – її скла-
дові. Результатом цієї роботи є 2168 
наукових і науково-популярних публі-
кацій співробітників в українських і 
закордонних виданнях, участь у ро-
боті 132 наукових конференцій.

З 2006 р. заповідник організо-
вує і проводить міжнародну наукову 
конференцію «Батуринські читання», 
є співорганізатором Спаських науко-
вих читань. За 15 років було прове-
дено 17 наукових заходів, матеріали 
яких опубліковані у збірнику «Бату-
ринська старовина», 7 випусків яко-
го вийшло 

Впродовж 16 років історики за-
повідника через унікальне видання – 

газету «Слово «Гетьманської столиці» 
(одиниці музейних закладів України 
мають своє періодичне видання, яке 
повністю готується працівниками ко-
лективу!) приходять до читача зі свої-
ми новими напрацюваннями. Розлеті-
лося Україною і світом вже 92 випуски 
нашої газети. Науковим колективом 
було підготовлено і видано 5 унікаль-
них збірників документів і матеріалів з 
історії Батурина доби Гетьманщини, пу-
тівники, численні брошури, каталоги.

 

Діти в музеї
Колектив заповідника, поста-

вивши в пріоритет, зумів розгорну-
ти систематичну і різнопланову ро-
боту з дитячою аудиторією, активно 
впроваджуючи передові досягнення 
музейної педагогіки. Це дитячі екс-
курсії, квести, цікаві зустрічі і вихов-
ні години.

Від 2012 р. на базі заповідника 
щорічно проводиться Обласний му-
зичний фестиваль-конкурс молодих 
виконавців імені Андрія Розумов-
ського, з 2015 р. на постійній осно-
ві функціонує історичний гурток «Ба-
туринський канцелярський курінь», з 
2017 р. – щорічний дитячий мистець-
кий конкурс «РОЗУМ-fest».

Діти є постійними учасниками 
численних науково-просвітницьких і 
культурно-мистецьких заходів запо-
відника, яких у статусі національно-
го ним було проведено 176. З них від-
значимо щорічний День пам’яті Бату-
рина (13 листопада), «Козацьке свя-
то» і БАТУРИНФЕСТ «Шабля» (червень).

 

Хранителі часу 
і будівничі майбутнього: 
колектив заповідника

Статус національного засвідчує 
забезпечення заповідником покла-
дених на нього завдань. Рушійною си-
лою реалізації цих завдань є людина 

– член колективу. Показни-
ком розвитку заповідника 
стало збільшення штату з 61 
(2007 р.) до 105 (від 2013 р. 
і до сьогодні) штатних оди-
ниць. Працюючи у Націо-
нальному закладі культури, 
вищу освіту здобули 29 чле-
нів колективу, три наших ко-
леги захистили дисертації 
на звання кандидата істо-
ричних наук.

 42 % членів колекти-
ву має вищу освіту. Освіта і 
самоосвіта – це пріоритет і 
те, що дозволяє заповідни-

ку «Гетьманської столиці» вирішувати 
проблему кадрового забезпечення у 
населеному пункті, де він – найбіль-
ший за кількістю працюючих. Розви-
ток закладу професійною повсякден-
ною відданої працею забезпечують 
апарат управління, бухгалтерська 
служба, технічно-експлуатаційний 
відділ. З 2002 р. заповідник очо-
лює заслужений працівник культури 
України (2009 р.) Наталія Реброва.

Діяльність заповідника отримала 
суспільне визнання. Заклад здобув І 
місце у номінації «Найкраща музей-
на подія року – 2009» Всеукраїнської 
акції «Музейна подія року», вийшов у 
фінал акції 2011 р. «7 чудес України: 
замки, фортеці, палаци» . У 2017 р. 
ми зайняли І місце у обласному огля-
ді-конкурсі на кращу профспілко-
ву організацію Чернігівщини, стали 
переможцем конкурсу Профспілки 
працівників держустанов України на 
кращий колективний договір.

Саме «Гетьманська столиця» ста-
ла переможцем конкурсу «Чернігів-
щина туристична: вибір року 2018» в 
номінації «Музейний заклад». За цей 
час заповідник отримав більше 30 
відзнак: грамот, подяк, нагород дер-
жавних і громадських установ і орга-
нізацій. Співробітники удостоєні дер-
жавних нагород, відзнак, грамот, від-
знак обласних і районних установ, 
громадських організацій.

Усвідомлюючи необхідність по-
дальшого розвитку та поширення здо-
бутого досвіду, у 2022 р. заповідник 
«Гетьманська столиця» інституційно та 
7 членів його колективу вступили до 
Міжнародної ради музеїв (ІСОМ).

Збройна агресія росії проти Укра-
їни змінила наше життя. Беззахисни-
ми проти неї постали наші пам’ятки. Їх 
збереження стало головним завдан-
ням колективу «Гетьманської столиці».

Ми впоралися завдяки нашим 
партнерам та благодійникам – Між-
народному альянсу захисту культур-
ної спадщини в зоні конфліктів ALIPH 
Foundation, Центру порятунку куль-
турної спадщини, Благодійному фон-
ду «Спадок Гетьманщини». Попереду – 
складна і відповідальна робота закла-
ду, на який 15 років тому держава по-
клала поважний статус Національного.

 
Наталія САЄНКО, 

історик Національного
 історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Сам заповідник створений по-
становою Уряду України від 14 черв-
ня 1993 року. Вже 7-й рік наша га-
зета «Світ-інфо» і Національний за-
повідник «Гетьманська столиця» 
ведуть спільний просвітницький 
проєкт «Батурин – Гетьманська 
столиця». За цей час опублікова-
но понад 200 матеріалів науковців 
заповідника. Щирі вітання з юві-
леєм, 15-річчям високого статусу 
Національного!

Батурин: 15 років тому 
заповідник «Гетьманська столиця» 

отримав статус Національного

Концерт «VIVA, Батурин!» – з нагоди Дня Державного 
Прапора України, 23 серпня 2019 р. Вечір, 

парк біля Палацу Розумовського. 

Колектив Національного історико-
культурного заповідника «Гетьманська 

столиця», 18 травня 2021 р.
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Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» Календар 
грудня 

Чернігівська обласна уні-
версальна наукова бібліоте-
ка ім. В. Короленка вида-
ла щорічний календар «Зна-
менні і пам’ятні дати Черні-
гівської області» – на 2022 
рік. Укладачі: Л. В. Студьоно-
ва, І. Я. Каганова, О. В. Доро-
хова. Відп. за вип: І. М. Алі-
ференко. Друкуємо грудне-
ву частину календаря.

3 – 300 років тому народив-
ся Григорій Савич Сковорода 
(1722–1794), поет, філософ. По-
дорожуючи, побував на Чернігів-
щині в 1742 і 1769 рр. – у Черні-
гові, Ніжині, Прилуках.

7 – в Чернігові народився 
Всеволод Михайлович Ганцов 
(1892 – 1979), мовознавець, 
лексикограф. Жертва Велико-
го терору і повторних репресій. 
Після визволення мешкав у Чер-
нігові. 

8 – у 1977 р. засновано об-
ласну бібліотеку для юнацтва.

21 – 300 років тому народив-
ся преподобний Паїсій Велич-
ковський (Петро Іванович Велич-
ковський) (1722–1794), право-
славний аскет, святий. Первісне 
«гніздо» козацько-шляхетського 
роду Величковських зосередже-
не у Любечі. Сам прп. Паїсій де-
який час служив послушником 
у Любецькому монастирі. Його 
перу належать сотні перекладів, 
окремих творів, полеміки і по-
слань.

22 – народився Григорій Ми-
хайлович Курас (1957–2008), 
кандидат історичних наук, випус-
кник ЧДПІ ім. Т. Шевченка, пра-
цював учителем історії в школі 
м. Щорса (Сновська). Автор низ-
ки статей історико-краєзнавчо-
го змісту. Останні роки мешкав 
у США.

Народилася Лариса Вікто-
рівна РОГОВЕЦЬ (1962), співач-
ка, народна артистка України, 
лауреатка Міжнародних сольних 
конкурсів, викладачка і завіду-
вачка відділу сольного співу Чер-
нігівського музичного коледжу 
імені Л. Ревуцького, солістка фі-
лармонійного центру.

23 – на хуторі Забарівка 
Чернігівського району народила-
ся Віра Володимирівна Зайчен-
ко (1937), етнолог, мистецтвоз-
навиця, майстриня художньої 
вишивки, працювала у Чернігів-
ському історичному музеї іме-
ні В. Тарновського. Заслужений 
працівник культури України, ла-
уреат премії імені М. Коцюбин-
ського. 

30 – в Чернігові народив-
ся Анатолій Кіндратович Адруг 
(1947), краєзнавець, кандидат 
мистецтвознавства, доцент На-
ціонального університету «Чер-
нігівський колегіум» ім. Т. Шев-
ченка. 

Батурин: 
Національний 

заповідник 
«Гетьманська столиця»

Проведення екскурсій на 
таких локаціях: Цитадель Бату-
ринської фортеці; Парк «Кочу-
беївський»; Біля палацу гетьма-
на Кирила Розумовського. На 
сайті заповідника https://www.
baturin-capital.gov.ua діє авто-
матизована система прода-
жу квитків та інтернет-магазин. 
ЗСУ та Тероборона – безкоштов-
но! Інформація за тел.: (04635) 
48-0-08, (067)54-297-05.

Уряд на засіданні 10 
листопада 2022 року ухва-
лив рішення, яким вніс до 
Державного реєстру не-
рухомих пам’яток Украї-
ни ряд об’єктів культурної 
спадщини національного 
значення в Чернігові.

«Внесено до Держав-
ного реєстру нерухо-
мих пам’яток України ряд 
об’єктів культурної спад-
щини національного зна-
чення, що розташовані у м. 
Чернігові (Будинок губер-
натора, П’ятницька церк-
ва, Катерининська церк-
ва, Будинок архієпископа, 
Спасо-Преображенський 
собор та ін.), а також комп-
лекс споруд Троїцько-Іл-
лінського монастиря», ін-
формує представник уря-
ду в Верховній Раді Тарас 
Мельничук.

Фото Петра Антоненка

Кавалер Ордена імені Симона 
Петлюри, Заслужений працівник 
культури України, член Національ-
ної спілки краєзнавців України, пу-
бліцист, бібліограф та краєзнавець, 
головний науковий консультант об-
ласної універсальної наукової бі-
бліотеки ім. В. Короленка Людми-
ла Валентинівна Студьонова 20 січ-
ня цього року відзначила знаковий 
ювілей. Знайомство автора з Люд-
милою Валентинівною припало на 
осінь 2004 р., коли дипломований 
випускник Чернігівського музич-
ного училища імені Л. Ревуцького, 

ставши студентом історичного фа-
культету Чернігівського державно-
го педагогічного університету імені 
Т. Шевченка, здобував один з трьох 
дипломів вузу та робив перші кроки 
у науковій кар’єрі. Захопившись іс-
торією життя і діяльності «патріарха» 
та засновника земського лібераль-
ного руху у Російській імперії І. Пе-
трункевича(1843 – 1928), я почав 
по крихтах збирати історіографічну 
та джерельну базу для майбутньої 
кандидатської дисертації, ще не 
знаючи, що у середовищі чернігів-
ських істориків вже була спроба під-
готовки дисертації, присвяченої Пе-
трункевичу, але безуспішна. 

Саме тут автор вперше відчув 
щиросердну підтримку Л. Студьоно-
вої, яка, маючи в особистому архіві 
копію легендарних мемуарів І. Пе-
трункевича, які були відсутні в Укра-
їні, шляхетно надала їх для користу-
вання досліднику-початківцю, зна-
ючи при цьому, що відомі чернігів-
ські історики готують ці спогади до 
часткового опублікування. У 2006 
р. Людмила Валентинівна у черго-
вий раз зробила безцінний подару-
нок молодому науковцю, надавши 

інформацію про одного з останніх 
нащадків І. Петрункевича, правну-
ка великого політика по материн-
ській лінії – Миколу Андрійовича 
Шліппенбаха (1928 – 2010). Уні-
кальні листи останнього до дисер-
танта стали «родзинкою» джерель-
ної бази майбутньої наукової праці. 

Вступ автора цих рядків до аспі-
рантури історичного факультету та 
затвердження теми кандидатської 
дисертації викликали іронію, по-
гано прихований сарказм та скеп-
сис відносно перспектив наукового 
майбутнього автора серед окремих 
представників історичної корпора-
ції. Очевидно, «цехові» ревнощі та 
несприйняття самодостатнього «чу-
жинця», який мав «нахабство» реа-
лізовувати свій потенціал і здібнос-
ті відразу у двох сферах діяльності 
– музичному мистецтві та історич-
ній науці, давали про себе знати. Од-
нак, Л. Студьонова не зрадила собі 
і продовжила допомагати дисертан-
ту. Після успішного захисту автором 
кандидатської дисертації в Інституті 
історії України НАН України у берез-
ні 2012 р. та визнання академіком 
НАН України В. Смолієм згаданого 

захисту як найкращого за поточні 
п’ять років, Людмила Валентинівна 
так само з великою душею продо-
вжила усіляко підтримувати автора 
цих рядків, ставши, по суті, чи не єди-
ним другом у середовищі корпорації 
істориків та краєзнавців. Особливо 
приємним був факт опублікування Л. 
Студьоновою рецензії на першу між-
народну монографію науковця та ії 
включення до яскравої збірки нау-
кових робіт Людмили Валентинівни. 

Викладене яскраво ілюструє ви-
соко моральні якості ювіляра, крас-
номовно свідчить, що Людмила Ва-
лентинівна – ЛЮДИНА з великої літе-
ри, яка маючи навіть найменші мож-
ливості завжди допомагала колегам. 
Глибоко переконаний, що широко-
масштабна та довготривала краєз-
навча діяльність Л. Студьонової стане 
видатним надбанням української іс-
торичної науки, а її величезний твор-
чий спадок буде подарунком наступ-
ним поколінням науковців, предме-
том спеціальних дисертаційних до-
сліджень. Низький уклін і многая Вам 
літа, дорога Людмило Валентинівно!  

Назар КОТЕЛЬНИЦЬКІЙ

Чернігівська земля славна во-
їнами-захисниками, які захищали 
наш край від ворога в різні історич-
ні епохи.

Славетний козацький полков-
ник Мартин Небаба походив із мі-
щанської родини Коростишева. З 
молодих літ опинився на Запорізь-
кої Січі, обирався отаманом.

У травні 1648-го очолив по-
встання проти польської влади на 
Сіверщині. Організатор і перший 
полковник Борзнянського полку. 
Згодом став на чолі Чернігівсько-
го полку, командував визволенням 
Стародуба, Новгород-Сіверського 
та Чернігова. Брав участь у Пиля-
вецькій битві, визвольному поході 
на західноукраїнські землі, боях під 
Дубно, облозі Львова та Замостя. 
На початку 1649-го призначений 
наказним гетьманом лівобережних 
полків.

Одягненого у зелений атласний 

жупан, коштовний панцир із золо-
тими ґудзиками, з оправленою ша-
блею і перстнем на пальці, сучас-
ники називали Небабу одним з най-
кращих полковників Хмельниць-
кого і характеризували як людину 
надзвичайної хоробрості.

Навесні 1651 року Небаба керу-
вав обороною Чернігово-Сіверщи-
ни від наступу військ литовського 
князя Януша Радзивілла. Загинув 
16 липня у бою з переважаючими 
силами ворога під Ріпками поблизу 
Лоєва (тепер Білорусь).

Коли Небаба став до бою з го-
ловними силами литовців, у тил 
йому вдарив загін литовсько-поль-
ської кінноти полковника Мирсько-
го. Козаки мали змогу вирватися з 
цих «кліщів» і відійти. Однак необ-
хідно було затримати ворога хоча б 
на добу, аби дати змогу полку Сте-
пана Пободайла відійти до Черніго-
ва й закріпитися. Козаки Мартина 

Небаби продовжили битися з ли-
товськими авангардами і таки за-
тримали велике військо гетьмана 
литовського. У бою Небаба втра-
тив праву руку, але перехопив ша-
блю лівою і відбивався, доки не був 
зарубаний на місці. За легендою, 
Януш Радзивілл, вражений муж-
ністю Небаби, наказав над місцем 
його поховання насипати високу 
могилу.

Степан Пободайло все ж таки 
встиг організувати надійну оборону 
Чернігова. Після невдалого першо-
го штурму, ворог облишив спроби 
здобути місто і вирушив у напрям-
ку Києва.

В лютому 2016 року одну з цен-
тральних вулиць Чернігова було пе-
рейменовано на вулицю Мартина 
Небаби. А в селищі Ріпки на честь 
першого чернігівського полковни-
ка встановили пам'ятний камінь.
«Козак Небаба, ох, таки ж не баба!

Якби під ним не встрелили коня,
хіба б поліг від рук якогось драба
козак Небаба, вихрові рідня?!»
Ліна КОСТЕНКО, 
поема «Берестечко»

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Цікава екскурсія: 
Антонієві печери

Національний заповідник «Чернігів старо-
давній» запрошує на екскурсію в Антонієві пе-
чери, що на Болдиних горах, унікальну пам’ятку 
підземної культової архітектури XI—XIX сто-
літь. Працюють щодня, без вихідних, з 10.00 до 
18.00 (каса для продажу квитків – до 17.30).

Переможці вікторини 
з історії Чернігівщини 

Заповідник «Чернігів стародавній» оголо-
шує переможців вікторини «Чернігів та Черні-
гівщина за часів Української козацької держа-
ви (XVII–XVIII ст.)».

Перше місце – три квитки та екскурсія до 
Антонієвих печер – Соя Анна.

Друге місце – два квитки до Антонієвих 
печер і пам’ятний подарунок – Миколайко 
Олександр.

Третє місце – два квитки до Антонієвих пе-
чер – Непоп Михайло і Чолак Микита.

Дякуємо усім, хто долучився до вікторини!
З 2 по 9 листопада Заповідник проводив 

інтелектуальне змагання, розраховане на 
старшокласників, з історії Чернігова та Черні-
гівщини періоду Української козацької держа-
ви XVII–XVIII ст. Вікторина зацікавила чимало 
поціновувачів старовини серед молоді.

Ми й надалі будемо проводити різноманіт-
ні конкурси з метою підвищити інтерес до істо-
рії України та рідного краю.

Кабінет міністрів вніс до Державного реєстру пам’ятки 
архітектури стародавнього Чернігова

Подвижництво Людмили Студьонової

Захисник України козацький полковник 
Мартин Небаба
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Чернігів отримав допомогу 
з Франції

З Франції днями приїхало три фури з важливим облад-
нанням та медикаментами. Все це було зібрано цією краї-
ною та, зокрема, регіоном Іль-де-Франс, дня підтримки на-
шого міста та його мешканців.

Чернігів отримав: два генератори, будівельні метеріали, 
майже 11 тонн медичних препаратів.

Жителі області зібрали 70 тонн 
допомоги для Херсонщини
70 тонн продуктів для деокупованого Херсону вируши-

ли 22 листопада з Чернігова. Три фури з продуктами, меди-
каментами і буржуйками зібрали жителі Чернігівщини. І це 
вже друга поїздка чернігівських волонтерів у Херсон. Першу 
вони здійснили на третій день після деокупації.

«Прша фура була завантажена тут. Друга у Покровській 
церкві у Ніжині, третя у чернігівського фермера з Рябців із 
Ріпкинської ОТГ», сказав директор фонду «Іскра добра» Ігор 
Кукобко.

Продукти везуть як у Херсон, так і в села регіону, які де-
окупували.» «Це, зокрема, морква, буряк, картопля, консер-
вація, горіхи і все те, що є у людей. Вони діляться з жителями 
Херсону», розповів волонтер Сергій Дудченко.

22 листопада співробітники відді-
лу міграційної поліції Чернігівщини ра-
зом з слідчими обласної поліції спіль-
но зі Службою безпеки України під 
процесуальним керівництвом Черні-
гівської обласної прокуратури припи-
нили діяльність організованої злочин-
ної групи торгівців людьми.

Правоохоронці встановили, що 
зловмисники займались вербуван-
ням та переміщенням осіб до Туреч-
чини та країн ЄС з метою подальшого 
втягнення їх у злочинну діяльність. За-
вербовані люди мали займатися пе-
реправленням нелегальних мігрантів 
(переважно громадян Афганістану та 
Сирії) з Туреччини до Італії заздале-
гідь прокладеним каналом для неле-
гальної міграції.

– В процесі транспортування не-
легальних мігрантів по морю або по 
суші завербованих українців затриму-
вали поліцейські країн ЄС і в подаль-
шому притягували їх до кримінальної 
відповідальності. Така діяльність зло-
чинців передбачає покарання у вигля-
ді позбавлення волі в середньому на 
3 – 5 років, в залежності від країни, 
в якій вони були затримані. Нині нам 
відомо про 6 мешканців Чернігівської 
області, які відбувають покарання за 
такі діяння в пенітенціарних устано-
вах ЄС, – говорить начальник відділу 
міграційної поліції Чернігівщини Ан-
тон Милосердов.

Зловмисники підшукували канди-
датів, які опинились у складних фінан-
сових обставинах. За переправлення 
«партії» нелегальних мігрантів їм обі-
цяли чималий заробіток – приблизно 
3 – 5 тисяч євро. Ділки також покри-
вали всі витрати завербованих осіб 
для їх виїзду за кордон та переїзд до 
«місця роботи».

За кожного завербованого та пе-
реправленого за кордон чоловіка ор-
ганізатори транснаціональної гру-
пи отримували від своїх закордонних 
партнерів до 50% від майбутніх заро-
бітків потерпілого, який перевозив мі-
грантів.

У результаті проведених опера-
тивних заходів, правоохоронці запо-
бігли незаконному переправленню 
за кордон п’ятьох чоловіків з Чер-
нігова. Організатора каналу затри-
мали у Києві, а його співучасника – 
у Чернігові.

За цим фактом поліція відкри-
ла провадження за частиною 2 стат-
ті 149 Кримінального кодексу України 
(торгівля людьми), що карається по-
збавленням волі на строк від п’яти до 
дванадцяти років з можливою конфіс-
кацією майна.

Триває досудове розслідування. 
Встановлюються всі особи, що мо-
жуть бути причетні до протиправної 
оборудки.

Грантові кошти на бізнес 
отримають ще 59 жителів облас-
ті. Саме стільки позитивних рішень 
про надання мікрогранту на ство-
рення або розвиток бізнесу було 
прийнято Державною службою за-
йнятості за дев’ять хвиль реалізації 
програми «Власна справа» урядо-
вого проекту «єРобота».

Наразі триває опрацювання 
заяв, поданих у рамках десятої хви-
лі, і вже наприкінці листопада очі-
кувалися нові рішення. А 14 листо-
пада в Україні стартувала чергова 
одинадцята хвиля. Прийом заявок 
на отримання мікрогрантів три-
ває. Нагадаємо, заявку та бізнес-
план можна подати до 12 груд-
ня 2022 року через портал «Дія» 
https://is.gd/KT7RoW

Напрями підприємництва, які 
обрали заявники, різноманітні. 
Це, переважно, відкриття закла-
дів торгівлі та харчування, салонів 
краси, дитячих студій, пекарень, 
швейного виробництва, сушарок 
деревини, автомайстерень, авто-
мийок, а також виготовлення бе-
тону та виробів з нього, паливних 
пелет, меблів, корму для тварин, 
кондитерських виробів тощо. А ще 
є й такі бізнес-плани, як виробни-
цтво дзеркал, металевих печей-
буржуйок, рослинної олії, консер-

вів, молочної продукції, соєвої 
макухи, екологічних товарів для 
дітей, дому та домашніх тварин, 
відкриття курячої ферми, надан-
ня послуг з прання і чистки кили-
мів, нанесення логотипів на одяг, 
бухгалтерських та будівельних 
послуг.

Серед переможців на отриман-
ня грантових коштів майже третина 
– новачки у підприємництві. Біль-
шість (58%) діючі підприємці. Є й до-
свідчені, які мають бізнес вже кіль-
ка років і наразі планують його роз-
ширення.

Більшість переможців викорис-
тають державну підтримку для при-
дбання обладнання та меблів, за-
купівлю сировини, матеріалів, ін-
струментів. Дехто планує за гран-
тові кошти закупити ліцензійне 
програмне забезпечення, оплати-
ти оренду тощо. 

Діючі та майбутні підприємці 
планують створення від одного до 
шести робочих місць в залежності 
від суми гранту. Отож, найближчим 
часом на Чернігівщині з’явиться 
понад 130 нових робочих місць.

Умови надання мікрогран-
ту – за посиланням: https://bit.
ly/3ohSjqA

Консультації - за тел. (0462)77-
90-29 або на каналі онлайн-під-

тримки в Telegramhttps://t.me/
pitrymkaDSZChernigiv

Працевлаштовано близько 7 
тисяч безробітних. Упродовж січ-
ня-жовтня на Чернігівщині працев-
лаштовано близько семи тисяч без-
робітних. А це кожен четвертий, хто 
звернувся за допомогою в пошуках 
роботи до служби зайнятості.

Найбільше вакансій було на 
підприємствах переробної про-
мисловості, у сфері освіти, охорони 
здоров’я, сільському господарстві 
та торгівлі. Зокрема, потрібні слю-
сарі, електромонтери, водії, інже-
нери, бухгалтери. Сталим попитом 
на регіональному ринку праці ко-
ристуються швачки.

Крім того, до громадських та ін-
ших робіт тимчасового характеру 
профільні фахівці залучили 1463 
особи, ще 1416 скерували на про-
фесійне навчання.

На початок листопада в облас-
ті налічувалось 9,4 тисячі безробіт-
них, для яких у базі даних служби 
зайнятості було 646 пропозицій ро-
боти. Це майже вдвічі менше у по-
рівнянні з минулим роком.

Ознайомитися з пропозиціями 
роботи можна на сервісі «Єдиний 
портал вакансій» та телеграм-кана-
лі актуальних вакансій «Робота за-
раз: Державна служба зайнятості».

Відзначили 
День Гідності і Свободи 

21 листопада у Чернігові відзначили День Гідності і 
Свободи. 

Ще до початку робочого дня В’ячеслав Чаус, голова 
обласної військової адміністрації, вшанував пам’ять Ге-
роїв Небесної сотні, поклав квіти до Меморіальної стели 
на честь Захисників України, які під час Революції Гіднос-
ті віддали своє життя за нашу свободу.«Пам'ятаємо справ-
жніх! Пам'ятаємо незламних! Пам'ятаємо Героїв! А нам гід-
но продовжувати їхню справу вім’я Українського народу. 
Тепер вся країна – Майдан», наголосив він.

Пізніше представники громадськості, міської ради та 
Українського інституту національної пам’яті теж поклали 
квіти до Меморіальної стели «Небесна Сотня».

«Як в Україні, так і на Чернігівщині, події Революції 
Гідності, як і під час Помаранчевої революції, відбува-
лися узгоджено. Українські патріоти Чернігівщини зро-
били вагомий внесок у повалення проросійського, ан-

тинародного режиму Януковича. За перемогу Револю-
ції Гідності заплачено кров’ю. Важливо, що разом із 
молодою генерацією до боротьби стали рухівці – ак-
тивні учасники відновлення незалежності України 1989 
– 1992 роках», підкреслив Сергій Бутко, представник 
Українського інституту національної пам’яті в Чернігів-
ській області.

«Прийшов час увічнити пам’ять Героя Небесної Со-
тні Віктора Орленка в назві однієї з вулиць обласного 
центру. Він уродженець с. ТалалаївкаНіжинського райо-
ну. 12 лютого 2016 року рішенням міської влади вже на-
звані вулиці на честь земляків – Героїв Небесної Сотні 
Андрія Мовчана і Василя Прохорського. Суспільство має 
пам’ятати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу», 
висловив пропозицію Сергій Черняков, активний учас-
ник відновлення незалежності України, Помаранчевої 
революції та Революції Гідності. Її підтримали активісти 
боротьби за чесні вибори та Євромайдану Володимир Хо-
мич і Андрій Глухенький.

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут національної пам’яті

Чернігів

Повідомляє Чернігівський обласний 
центр зайнятості

Поліція спільно з СБУ затримали учасників 
злочинної групи торгівців людьми

«Сьогодні на нас дивиться 
весь світ. Саме від того, як ми 
працюємо та чого прагнемо, 
залежить ставлення розвине-
них країн до нас сьогодні та в 
майбутньому», такі думки ста-
ли джерелом для дискусій та 
обговорень під час конферен-
ції «Одинадцяті “Розумовські 
зустрічі”», що проходила в Чер-
нігові17–18 листопада.

Конференція зібрала екс-
пертів у сфері публічного 
управління, представників ор-
ганів державної влади та міс-
цевого самоврядування, на-
уковців, представників неуря-
дових організацій з України, 
Польщі та США – більше 100 
учасників, присутніх у реаль-
ному та дистанційному просто-
рах.

Присутніх привітали пер-
ший заступник голови об-
ласної ради Ніна Лемеш, за-
ступник голови Національно-
го агентства України з питань 
державної служби Андрій За-
болотний, експерт дослідниць-
кої служби Верховної Ради 
України Валерій Воротін, пред-

ставник Міністерства розви-
тку громад та територій Украї-
ни Лілія Попова.

Серед спікерів конферен-
ції – відомі українські та за-
рубіжні експерти з питань пу-
блічного управління, історики, 
публіцисти – Юрій Ганущак, 
Пьотр Кульпа, Володимир Ку-
прій, Владислав Верстюк, Ла-
риса Івшина, Блер Рубл, Вале-
рій Тертичка.

«Вісім років війни призве-
ли до створення єдиного, сві-
домого та політичного наро-
ду України. Нинішня війна йде 

за силу української держав-
ності і дає можливість відтво-
рити державу. Якщо Україна 
не побудує сильну, прозору та 
відповідальну демократію – 
вона програє у геополітично-
му плані. Головне – подолати 
колективну безвідповідаль-
ність, створити організовану 
та злагоджену систему публіч-
ного управління», підкреслив 
директор програми «Школа мі-
ністрів у Київській школі дер-
жавного управління ім. С. Ниж-
ного», ексміністр праці Польщі 
Пьотр Кульпа (на фото зліва).

У форматі дискусійних па-
нелей учасники конферен-
ції обговорили виклики війни 
для місцевого самоврядуван-
ня України, можливості, які на-
дає міжнародне партнерство. 
Головне досягнення – децен-
тралізація «навчила» громади 
самоорганізовуватися. Ново-
го змісту набуло побратимство 
з європейськими містами.

Також обговорили зміни в 
історичній пам'яті українсько-
го народу, спричинені агресі-
єю РФ, виклики та зміни, необ-
хідні для побудови нової систе-
ми безпеки України, Європи та 
світу.

Конференція організова-
на Чернігівським центром під-
вищення кваліфікації та Сівер-
ським інститутом регіональних 
досліджень у партнерстві з Ки-
єво-Могилянською школою 
врядування ім. Андрія Меле-
шевича НаУКМА, Дослідниць-
кою службою Верховної Ради 
України за сприяння Чернігів-
ської облдержадміністрації, 
обласної ради та за підтримки 
Фонду Ганнса Зайделя.

«Одинадцяті «Розумовські зустрічі» 

Ще дві громади отримали 
ноутбуки для шкіл 

На Чернігівщині продовжується реалізації спільної ініціативи Фун-
дації Олени Зеленської та Глобальної бізнес-коаліції для освіти (GBC-
Education) донорами проєкту «Цифровий актив для України», яка реа-
лізується спільно посольством України в США та з компаніями HP Inc. 
і Microsoft.

Заклади загальної середньої освіти Добрянської селищної та Бах-
мацької міської територіальних громад отримали ноутбуки. 

Добрянський ліцей отримав 8 ноутбуків), Олешнянський ліцей ім. 
С. Русової та Новояриловицький ліцей – по 2.

«Гаджети – сучасні, з веб-камерою, потужним процесором та мож-
ливістю приєднання до інтернету. Щиро сподіваємося, що такі сучасні 
ноутбуки допоможуть вчителям Добрянської громади зробити освітній 
процес більш зрозумілим і якісним», коментує сторінка Добрянської 
селищної ради.

У Бахмацькій громаді передали 66 новеньких гаджетів для на-
вчання, які вже розподілили між закладами.

Ще раніше гаджети для дистанційного навчання отримав викла-
дацький склад Чернігівського обласного наукового ліцею.

10 листопада, перша партія ноутбуків у кількості 3097 шт. пере-
дана вчителям у Луганську та Чернігівську області. Усього в листопа-
ді благодійники планують забезпечити школи Луганської, Донецької, 
Херсонської, Дніпропетровської, Житомирської, Чернігівської та Київ-
ської областей навчальною технікою в кількості 20981 одиниці.
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Чернігівський культурно-
мистецький центр «Інтермеццо» 

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

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

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

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

Газета виходить за сприяння Товариства Україн-
ської Мови (США) і Міжнародної Фундації імені Іва-
на Багряного (голова ТУМ і Фундації – професор 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. 

Гарний засіб для знежирення рук при роботі на кухні 
— цукор. Необхідно розчинити трохи цукру в невеликій кіль-
кості води і протерти руки.

Щоб усунути неприємний запах в холодильнику, потріб-
но поставити на відкриту полицю на кілька днів ємність з рисом.

Для видалення неприємних запахів перегородки ку-
хонних шаф можна іноді протирати оцтом.

Театр ім. Т. Шевченка запрошує
Запрошуємо усіх шанувальників музичного мисте-

цтва завітати до Чернігівського академічного музично-
драматичного театру імені Т. Шевченка на яскраву кон-
цертну програму. Її підготували для вас шевченківці, аби 
створити піднесений передсвятковий настрій у перед-
чутті Різдвяних та Новорічних свят. Чудові пісні, найкращі 
музичні твори і хореографічні номери презентуватимуть 
вам талановиті артисти, вокалісти, солісти балету, а та-
кож оркестр театру під керівництвом головного дириген-
та, заслуженого артиста України Олексія Рощака.

Зробіть подарунок своїм рідним і друзям – запросіть їх 
до театральної зали на перегляд нової концертної програ-
ми. Вона відбудеться в суботу, 3 грудня, початок о 17.00. 

Квитки можна придбати в касі театру або онлайн: 
https://bit.ly/ticketsboxtheatre 

Книжкова декомунізація
Чернігівський Культурно-мистецький центр «Інтер-

меццо» проводить акцію «Книжкова декомунізація». Суть 
акції: очищайте свої бібліотеки від застарілої брехливої 
літератури часів СРСР, сучасної російської квазілітерату-
ри – приносьте цю макулатуру до КМЦ «Інтермеццо» (вул. 
Шевченка, 9). Ми її здамо в макулатуру, а за отримані ко-
шти надамо допомогу воїнам. Кожен волонтер отримає 
цікаву книгу з сучасної історії України.

23 листопада у Прилуць-
кій міській центральній бі-
бліотеці ім. Л. Забашти від-
булася літературна зустріч 
майстрів пера Прилуччи-
ни «Під поетичним небом 
осені».

Із великою зацікавленіс-
тю присутні слухали Анато-
лія Логвиненка, який пред-
ставив свою третю поетичну 
збірку «Скарби з бабусиної 
скрині». Унікальність поезії 
пана Анатолія в тому, що він 
з легкістю використовує міс-
цевий діалект та суржик і це 
не заважає сприймати його 

книгу, як художньо-докумен-
тальну сповідь дитинства.

Почесною гостею зустрі-
чі була поетеса, журналіст-
ка, краєзнавиця із Ічні На-
талія Черненко, яка пред-
ставила свої поетичні збірки 
«Абрикосові дощі» та «Кра-
пелька небесної води». На-
талія Йосипівна також роз-
повіла про краєзнавчий аль-
манах «Ічнянська криниця», 
редактором якого вона є 
протягом багатьох років.

Відкриттям зустрічі ста-
ла творчість Олександра 
Черних, який представив 

свою першу поетичну збірку 
«Пісня сумного янгола». 

Свої нові поезії читали 
прилуцькі поети Євген По-
стульга, Світлана Коробова, 
Тетяна Шевченко. Були про-
читані нові поезії на акту-
альні теми першої лауреатки 
місцевої літературно-мис-
тецької премії ім. Л. Заба-
шти «Квіт папороті», член На-
ціональної Спілки письмен-
ників України Ніни Ткаченко, 
яка в силу життєвих обста-
вин не змогла бути на захо-
ді. Також звучали вірші Олесі 
Білоцвіт, Ніни Полив’яної.

Своєю поезію порадува-
ли й Ірина Іващенко, Тетяна 
Бабенко, Наталія Горб, Ніна 
Горбань, а також дипломант-
ки літературно-мистецької 
премії ім. Л. Забашти «Квіт 
папороті» Катерина Скрип-
ка, Марія Анікіна, Таміла Ва-
щук. Павло Черніков пред-
ставив свій другий том «Ви-
браного». 

Протягом зустрічі ведуча 
заходу головна бібліотекарка 
Ніна Горбань робила інфор-
маційні хвилинки про нові 
імена в поетичному світі, стан 
літературного процесу.

Директорка бібліоте-
ки Людмила Зубко приві-
тала поетів із новими збір-

ками та побажала нових 
досягнень на поетичний 
ниві.

Олена КОМПАНЕЦЬ

Журналістка і по-
етеса, редакторка ра-
йонної газети «Про-
мінь» у місті Сновськ. 
Недавно видала книгу 
поезії.

* * * 
Пізньоцвітом в суцільну негоду,
по коліна в замерзлій траві.
Ну хіба це не чудо природи – 
білокосі ромашки мої !?

Поза хатою, в просині неба,
у незрушнім польоті вітрів 
пишногрудим цвісти стало треба.
Для душі, не за блиск мідяків...

Притуляю листочки грайливі,
М`якнуть серце і осінь сумна. 
І здається: в квітковім пориві 
до нестерпу пульсує життя.

 18. 10. 2022

* * * 
І падало додолу листя,
горіло в полум̀ ї облич,
осінній вітер грав десь близько 
мінорні гами віч-на-віч.

Спішив,летів зухвало й стрімко,
без тями простір переймав.
Торкавсь фіранок сплячих вікон,
душі незіграних октав.

Й понад жовтневою фатою,
уже в теперішнім житті, 
була окрилена тобою – 
чи наяву, чи уві сні.

 27. 10. 2022

* * * 
Пізно стрілися наші стежини 
й не судилось удвох ними йти.
Листопад у кружлянні осіннім 
замітає мрійливі сліди.

Мружить очі багрянець в намисті,
кроки стишує пам̀ ять жива,
в перехресті стою, в падолисті,
по коліна, по вінця одна.

Пізно стрілися наші стежини, 
розійшлися за обрієм літ.
І життя проліта безупинно, 
не сповільнює осені хід.

11. 11. 2022

Микола БУДЛЯНСЬКИЙ

Відомий чер-
нігівський журна-
ліст і письменник. 
Автор багатьох 
книжок – поезії, 
документальних, 
публіцистики, на-

родознавчих. Не раз друкувався в на-
шій газеті, а також у її дочірньому ви-
данні – обласній літературно-мистець-
кій газеті «Струна».

Осінній мотив

Ця осінь незвична на сто кольорів,
На сто голосів оця осінь.
То жовтий, то сірий, то срібний мотив,
То сміхом дзвенить, то голосить.

Я вимріяв неба ще ту голубінь,
Вернути б із вирію птиці.
Я стокольорово в’явлюся тобі,
А ти мені тільки наснишся.

А, може, намаришся юна така –
Веселка в схололому небі.
Чому наша осінь непевна й крихка
Без тебе,кохана, без тебе!

Я стокольорово до тебе прийду –
То цвітом, то вітром, то хмелем…
Зустрінь, як раніше стрічала в саду,
Стежинкою – дивом зеленим.

І вгорнемось ми, як колись, у росу
І в ній росянисто заграєм.
Не зчуємсь як ангели нас понесуть
В любов, що здавалася раєм.

Та поки в нас осінь на сто кольорів,
На сто голосів у нас осінь.
І ти одцвіла, та і я вже одцвів,
І зорі здрібніли, як просо.

Збулося б одне хоч із сотні бажань
І там, де всіх весен початок.
Обняти б тебе на межі зустрічань
Й не відпускати.

 2021 – 2022

…Бо кохання. як молитва, вічне

Як давно не бачились з тобою!
А літа, як кола, по воді…
Наша осінь з сивою косою,
Та в кохання крила молоді.

Лиш поклич, я на літа не зважу,
Прибіжу, як в юності було,
Я до тебе, золота пропажо,
Під розквітлу вишню за село.

Знаю, очі каро сяють й досі,
Наче зорі в небі край села.
І дарма, що в чорні твої коси
Вишня цвіт свій білий заплела.

Час неспинний. В згадки перелиті
Наші стрічі, що були крильми.
Та кохання вічне, як молитва,
А в молитві будем вічні й ми.

Хоч між нами відстані далекі.
Тільки юність завше молода.
Ми вседно колись, немов лелеки,
Прилетим до рідного гнізда.

Закружляєм в парі на сторіччя
І не втома – простір під крильми.

Бо кохання, як молитва, вічне,
А в молитві будем вічні й ми.

 2022

Раїса ОБШАРСЬКА

Мешкає у ста-
ровинному місті 
Чортків на Терно-
пільщині. Педагог, 
директорка дитя-
чого дошкільного 
закладу. Авторка 
багатьох книг по-
езії і прози, лау-

реатка літературних конкурсів. Постій-
на читачка, на сайті в Інтернеті, нашої 
газети.

* * * 
І був той день такий, як інші дні :
Осіннє листя, паморозь, тумани,
Але інакшим видався мені,
Цей вітер, наче звіявся коханням.

Немовби розчинилися у нім –
Мій тихий голос, думи і печалі,
А у повітрі сизо-крижанім,
Розквітли хризантемові вуалі.

Такі рожеві, як ранкові сни,
Що залишають найсолодші муки, 
Я йшла, осіння, тихо до весни,
Із днем, що ніжно взяв мене під руку…

* * * 
Летять листки
Веселки помережили каштани,
Гойдає осінь човен золотий.
Летять листки. Я згадую, коханий,
Як їх колись збирав для мене ти.

Летять листки для тебе і для мене,
Поодиноко ми тепер живем,
Займається вогнем трава зелена,
Багрянцями палає тихий сквер.

Стою сама в обіймах листопаду,
Віддавши душу тисячі вітрам.
Курличе даль мелодією згадок
Про те, що вдвох намріялося нам…

* * * 
Вечір виплачуть очі дощем золотим,
Вітер в кронах шумить, 
Вітер в скронях...
І витає в повітрі мелодія рим,
І думки на припоні,
Мов коні...

Павутиння, як сон, у кленовім гаю,
Де осінні звучать саксофони,
Я зустріну закоханість юну свою,
Поцілункові грона
І спомин...

Перелину, окрилена світлом туди, 
У заквітчаному фаетоні,
Де в пожурхлій траві загубила сліди.
Вітер в кронах шумить,
Вітер в скронях...

Прилуки: літературне свято в бібліотеці


