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

14 грудня
У Європейському парламенті вру-

чили премію Сахарова сміливому наро-
ду України. Її за 2022 ріку отримав «смі-
ливий народ України в особі президента 
Зеленського, обраних лідерів та грома-
дянського суспільства». На церемонії в 
Страсбурзі Володимир Зеленський висту-
пив по відеозв'язку, натомість у залі пар-
ламенту були присутні Олександра Мат-
війчук, юристка-правозахисниця і голова 
«Центру громадянських свобод», що став 
одним із лауреатів Нобелівської премії 
миру 2022 року, засновниця доброволь-
чого корпусу швидкої допомоги «Анге-
ли Тайри» Юлія Паєвська, міський голова 
Мелітополя Іван Федоров, інші представ-
ники державних і громадських структур 
України. Вручаючи нагороду, президент-
ка Європарламенту Роберта Метсола го-
ворила про мужність і жертовність укра-
їнського народу: «Послання з Європи було 
чітким: ми стоїмо з Україною».

З України через війну виїхали 20% 
населення. Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини Дмитро Лубінець по-
відомив: «7 млн 900 тисяч осіб виїхали за 
межі країни, шукаючи прихисток за кор-
доном – це 20% від фактичного населен-
ня держави». 4 млн 900 тисяч громадян 
України стали внутрішньо переміщеними 
особами всередині держави, з них 30% 
– це пенсіонери та особи з інвалідністю. 
Фактично кожна друга сім'я має одного 
чи більше дітей. Частина наших громадян 
уже повернулися з-за кордону або з ін-
ших наших територій додому. Водочас 13 
мільйонів громадян України залишають-
ся в районах інтенсивних бойових дій та 
на тимчасово окупованій території. Ста-
ном на 1 грудня 2021 року населення 
України оцінювалося в 41,208 млн осіб.

15 грудня
Європейський парламент визнав Го-

лодомор, спричинений радянським режи-
мом в Україні у 1932 – 1933 роках, гено-
цидом. «Депутати Європарламенту рішуче 
засуджують ці дії, що призвели до смерті 
мільйонів українців, і закликають всі країни 
та організації, які ще не зробили цього, на-
слідувати їхній приклад і визнати його гено-
цидом», йдеться у заяві парламенту. Депута-
ти Європарламенту також засуджують жах-
ливі російські злочини, які знову здійсню-
ються проти українського народу.

16 грудня 
Українські сили збили 60 із 76 ра-

кет, які цього дня випустила Росія по 
Україні. В тому числі по Києву випустили 
понад 40 ракет, 37 з них збито. 

Євросоюз схвалив 9 пакет санк-
цій проти Росії. Рада ЄС затвердила па-
кет нових санкцій, спрямованих на по-
силення тиску на Росію у зв’язку з її ві-
йною проти України. Узгоджений пакет 
вводить нові заходи експортного контр-
олю та обмеження на товари і техноло-
гії подвійного призначення, а також то-
вари та технології, які можуть сприя-
ти технологічному вдосконаленню ро-
сійського сектору оборони та безпеки, 
значно розширюючи список суб'єктів, 
пов'язаних з військово-промисловим 
комплексом Росії.

17 грудня
У полон здаються цілі підрозділи РФ.
Інформаційними ресурсами україн-

ського державного проєкту «Хочу жить», 
який дає можливість для окупантів зда-
тися в полон, скористалися понад 1 
мільйон 200 тисяч осіб, більшість із яких 
на території РФ. Це поки що не прямі 
звернення, але це люди, які вивчають 
для себе або для своїх рідних можли-
вість зберегти життя у війні. Результати 
вагомі, які стосуються і окремих рашис-
тів, які здаються в полон, і цілих підроз-
ділів.

18 грудня
Президент України Володимир Зе-

ленський ініціює скликання спеціаль-
ного саміту формули миру вже цієї 
зими. «Ми готуємо вже цієї зими спеці-
альний саміт. Саміт заради миру. Для на-
шої країни і для будь-якого іншого наро-
ду, який може зазнати такої ж агресії, та-
кого ж терору, що Росія принесла на нашу 
землю. Українська формула миру – це 
десять чітких пунктів, які здатні створи-
ти нову архітектуру безпеки, глобально 
важливу.»

19 грудня
У зруйнованому і окупованому росі-

янами Сєвєродонецьку Луганської об-
ласті залишаються близько 7 тисяч ци-
вільного населення. У місті не працює 
каналізація, немає опалення, зруйнова-
ні або пошкоджені будинки. До повно-
масштабного вторгнення в місті прожи-
вали понад 115 тисяч людей.

20 грудня
Президент Володимир Зеленський 

відвідав Бахмут Донецької області. 
Бахмут – найгарячіша точка фронту. 
Окупанти вже котрий місяць намага-
ються прорвати лінію оборони ЗСУ, але 
розбиваються на підступах до міста. 
Президент під час цієї поїздки до Доне-
цької області зустрівся з військовими, 
вручив державні нагороди. Їх отрима-
ли воїни механізованих, мотопіхотних, 

гірсько-штурмових, танкових, артиле-
рійських та аеромобільних підрозді-
лів. Президент відвідав передові пози-
ції однієї з механізованих бригад, осо-
бовий склад якої протистоїть ворогу на 
підступах до міста.

Україна отримала 2 мільярди дола-
рів гранту від США.

До держбюджету України надійшли 
грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів 
США. Це вже другий транш з гранту за-
гальним розміром 4,5 млрд доларів. Ко-
шти надані США через Цільовий фонд 
Світового банку. Фінансування буде 
спрямовано на забезпечення пенсійних 
виплат та заробітних плат працівникам 
цивільного захисту, а також на оплату 
медичних послуг за програмою медич-
них гарантій.

21 грудня
Ексглава Роскосмосу Дмитро Ро-

гозін і так званий «глава уряду ДНР» 
Віталій Хоценко дістали поранення в 
Донецьку. За повідомленням росіян, 
увечері на околиці Донецька обстрілу 
з боку України зазнав готель, у якому 
проживала група військових радників 
на чолі з Дмитром Рогозіним. Водночас 
видання «SOTA» повідомляє, що Рогозі-
на поранили в ресторані «Шеш-беш» у 
Донецьку, де він відзначав день наро-
дження.

22 грудня
Збройні сили України знищили по-

над 100 тисяч окупантів. Загальні бо-
йові втрати противника з 24.02 по 22.12 
орієнтовно склали: особового складу — 
близько 100 400 осіб. 

Міністри фінансів країн «Групи 
семи» за підсумками зустрічі оголосили 
про наміри направити до 32 мільярдів 
доларів бюджетної підтримки Україні та, 
за необхідності, збільшити цю суму. До 
названої суми входять, серед іншого, за-
тверджена Європейським Союзом про-
грама макрофінансової допомоги в роз-
мірі 18 мільярдів євро, бюджетна допо-
мога США, а також кредит Світового бан-
ку під гарантії Великої Британії.

23 грудня
У тимчасово окупованому Маріупо-

лі російські загарбники почали зносити 
будівлю драматичного театру. Повному 
демонтажу підлягає задня та централь-
на частина театру, фронтальну залишать 
цілою, як «основу реконструкції». Тоб-
то демонтуються ті частини будівлі, які 
підтверджують бомбардування. Під час 
авіаційного удару Росії по театру 16 
березня загинуло понад 300 ма-
ріупольців.

Вступаючи в рік 2023-й 

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

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Передплатна ціна — без змін:  

16 гривень на місяць.

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

Візит Президента України 
Володимира Зеленського до США

21 грудня Президент України Володимир Зеленський здійснив 
свій перший закордонний візит після початку повномасштабної ві-
йни 24 лютого. Показово, що це візит саме до Сполучених Штатів 
Америки, головного союзника України в боротьбі проти російської 
агресії. 

Зеленський поїздом прибув до Польщі, прикордонного міста 
Перемишль. Звідти до центру цього Підкарпатського воєводства 
– міста Жешув, якому ще на початку війни своїм указом присво-
їв почесне звання міста-рятівника, за велику підтримку України. 
Звідти американським літаком прибув до США. 

Зустріч з Президентом США
Володимир Зеленський провів у Вашингтоні, в Білому домі зу-

стріч із Президентом США Джозефом Байденом. Від імені україн-
ського народу він висловив подяку Джозефу Байдену та всім аме-
риканцям за величезну підтримку й лідерство, яке Сполучені Шта-
ти проявляють у допомозі Україні. «Пане Президенте, це велика 
честь для мене – бути тут. Я хотів прибути раніше, але не міг цьо-
го зробити через складну ситуацію. І оскільки я тут, це означає, 
що ми контролюємо ситуацію. І це насамперед завдяки вашій під-
тримці», сказав глава Української держави перед початком пере-
говорів.

Джозеф Байден приві-
тав Володимира Зеленсько-
го у Вашингтоні: «Пане Пре-
зиденте, радий знову бачи-
ти вас, радий, що ви змогли 
дістатися до нас. І для мене 
честь – бути на вашому боці 
у спільному захисті в жорсто-
кій війні, розв’язаній Путіним. 
Важко в це повірити, але ми-
нуло вже 300 днів із моменту 
жахливого нападу на право 
українців на існування».

Лідер Сполучених Штатів відзначив хоробрість і рішучість, яку 
демонструє український народ у відстоюванні свого майбутнього. 
США продовжуватимуть забезпечувати можливість України захи-
щатися.

Президент України передав колезі відзнаку «Хрест бойо-
вих заслуг» від українського військового – командира батареї 
HIMARS. Офіцер отримав цю нагороду за участь у бойових діях на 
найгарячішому напрямку й під час зустрічі з Володимиром Зелен-
ським у Бахмуті попросив передати свою відзнаку Джозефу Бай-
дену на знак подяки за неоціненну підтримку України.

Україна та Сполучені Штати розпочали 
новий етап у двосторонніх відносинах

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час 
спільного з Президентом США Джозефом Байденом брифінгу за 
результатами зустрічі у Вашингтоні. «Хочу ще раз подякувати пану 
Президенту Байдену за щиру підтримку і – що дуже важливо – ро-
зуміння України. А також за будівництво й підтримання міжнарод-
ної коаліції для посилення міжнародного правопорядку».

Володимир Зеленський повідомив, що на всіх зустрічах сьо-
годні звучать питання про протидію російському терору та віднов-
лення зруйнованої інфраструктури України, передусім енергетич-
ної. Також під час зустрічі обговорювався подальший санкційний 
та юридичний тиск на державу-терориста. Він також відзначив 
важливість лідерства США у реалізації української формули миру.

Зі свого боку Президент США зазначив: « 300 днів народ Укра-
їни показує Росії та всьому світові стійкість і незламність у бороть-
бі за свою країну».

Він зазначив, що з моменту вторгнення Росії США та інші кра-
їни стали на підтримку України, запевнив, що ця підтримка трива-
тиме.

Володимир Зеленський виступив у Конгресі США
Увечері 21 грудня (за українськими часом почалося 22 грудня) 

Президент України виступив у американському парламенті – на 
спільному засідання обох палат Конгресу США, Палати представ-
ників і Сенату. Повний текст виступу Зеленського – на 3 сторінці. 

Patriot та інші домовленості
Володимир Зеленський повідомив, що повертається із США 

з хорошим результатом і окрім рішення про постачання системи 
протиповітряної оборони Patriot є й інші домовленості, які допо-
можуть Україні. 

Дорогою до України Володимир Зеленський зустрівся з Пре-
зидентом Польщі Анджеєм Дудою в місті Жешув.

Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку 
українців з боку Польщі та її громадян. Президенти обговорили 
стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх від-
носин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році.
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Дорогі українці! 
Цей рік почався 24 лютого. Без 

передмов і прелюдій. Різко. Рано. О 
4-й годині. 

Було темно. Було гучно. Багатьом 
було складно, комусь – страшно. Ми-
нуло 311 днів. Нам усе ще може бути 
темно, гучно й складно. Але нам точно 
вже ніколи не буде страшно. І ніколи 
не буде соромно.

Це був наш рік. Рік України. Рік 
українців.

24 лютого ми прокинулись. Інші 
ми. Інший народ. Інші українці. Пер-
ші ракети остаточно зруйнували ла-
біринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. 
На що здатні друзі, вороги, а головне 
– на що здатні ми самі. 

24 лютого мільйони з нас зробили 
вибір. Не білий прапор, а синьо-жов-
тий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч 
ворога. Опір і боротьба. 

Вибухи 24 лютого нас оглушили. 
Відтоді ми не все чуємо. І не всіх слу-
хаємо. Нам казали: у вас немає інших 
варіантів, аніж здатися. Ми кажемо: у 
нас немає інших варіантів, аніж пере-
могти.

24 лютого ми почали творити 
нашу перемогу. З багатьох цеглинок – 
сотень інших перемог. 

Ми перемогли паніку. Не розбі-
глись, а зібралися. Ми перемогли сум-
ніви, зневіру, страх. Ми повірили в 
себе й у свої сили. Збройні Сили Укра-
їни. Розвідку. Нацгвардію. СБУ. ССО. 
Прикордонників. Тероборону. ППО. 
Поліцію. ДСНС. Усі наші сили оборо-
ни й безпеки. Я пишаюся вами всіма, 
наші воїни!

Цей рік можна назвати роком 
втрат для України, для всієї Європи, 
для всього світу. Але це неправильно. 
Ми не маємо так говорити.

Ми нічого не втратили. У нас за-
брали. Україна не втратила синів і до-
ньок – їх забрали вбивці. Українці не 
втратили домівок – їх знищили теро-
ристи. Ми не втратили своїх земель 
– на них зайшли загарбники. Світ не 
втратив мир – Росія його зруйнувала.

Цей рік поранив нас у серце. Ми 
виплакали всі сльози. Прокричали всі 
молитви. 311 днів. Про кожну хвилину 
нам є що сказати. Але більшість слів 
– зайві. Вони не потрібні. Не потрібні 
пояснення, прикраси. Потрібна тиша. 
Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усві-
домити. 

Ранок 24 лютого. 
Гостомель. Буча. Ірпінь. Бородян-

ка. Харків.
«Мрія».
Краматорськ. Вокзал. Іграшка.
Чернігів.
Маріуполь. Драмтеатр. Напис 

«Діти».
Оленівка.
Одеса. Багатоповерхівка. Дівчин-

ка. Три місяці.
Вільнянськ. Пологовий. Немовля. 

Два дні. 
«Азовсталь». 
Це неможливо забути. І неможли-

во пробачити. Але можливо перемогти.
Ми вистояли на ногах, бо було те, 

що нас тримало. Наш дух. 
Оборона Києва.
Харків.
Миколаїв.
Чорнобаївка. 
Острів Зміїний.
HIMARS.
Антонівський міст.
«Бавовна».
Кримський міст.
«Нептун».
Крейсер «Москва».

Русскій воєнний корабль.
Ізюм, Балаклія й Куп’янськ.
Херсон.
І молимося, що буде Кремінна та 

Сватове, Мелітополь, увесь Донбас, 
Крим.

Ми б’ємося й битимемося далі. За-
ради головного слова: «перемога».

Вона точно буде. Ми йдемо до неї 
311 днів. 

Віддали багато сил. Але в мить, 
коли здається, що ти вже не можеш 
іти далі, згадайте, що ми вже з вами 
пройшли.

Я хочу сказати всім вам: українці, 
ви неймовірні! Погляньте, що ми зро-
били й що ми робимо!

Як наші воїни з перших днів роз-
носять цю «другу армію світу».

Як наші люди зупиняли колони їх-
ньої техніки.

Як дід зупиняв руками танк. 
Як жінка збила дрон банкою по-

мідорів. 
Як в окупації крали ворожі танки, 

БТРи, гелікоптер, снаряди. 
Як збирали за години на «Ловців 

Шахедів», морські дрони, броньовики, 
швидкі й «Байрактари».

Як витримали всі погрози, обстрі-
ли, касетні бомби, крилаті ракети, 
темряву й холод.

Як підтримували одне одного і 
державу.

На війні важливий кожен.
Хто тримає в руках зброю, кермо 

авто, штурвал судна чи літака, скаль-
пель чи указку.

Кожен, хто за ноутбуком, хто ке-
рує комбайном, потягом.

Хто на блокпосту й на електро-
станції.

Журналісти й дипломати, кому-
нальники та рятувальники.

Всі. Хто працює. Вчиться в універ-
ситеті або школі. І навіть ті, хто тільки 
вчиться ходити. 

Все це – заради них. Наших дітей. 
Наших людей. Нашої країни.

У великій війні немає маленьких 
справ. Немає непотрібних. Кожен із 
нас – борець. Кожен із нас – фронт. 
Кожен із нас – основа оборони. 

Ми б’ємось як одна команда – уся 
країна, усі наші регіони. Я захоплюю-
ся вами всіма. Я хочу подякувати кож-
ному незламному регіону України. 

Харків. Понівечений, але неско-
рений. Ви довели ворогу, що бути по-
руч територіально не означає бути по-
руч ментально. Харків – це українське 
місто. Місто-герой. 

Незламний Миколаїв. Героїчно 
витримує всі удари. Місто на хвилі, яке 
долає всі шторми. 

Сумщина й Суми. Ви одними з пер-
ших відчули на собі повномасштабне 
вторгнення окупантів. Для них Сум-
щина стала кісткою в горлі. Звичайні 
люди робили коктейлі Молотова, па-
лили ворожі колони, взяли перших по-
лонених. Сумщина – це сила. 

Дніпро. Опора й надійний тил на-
шого фронту. Ви приймали людей, ви 
повертали пораненим бійцям життя. 
Попри постійні удари Дніпро живе. 

Одеса. Сонячна й привітна, те-
пер – фортеця. Світова фортеця. Яка 
захищає нас і яка захищає світ. Го-
дує його, щодня відправляючи морем 
мільйони тонн порятунку. Бо вона – 
Одеса-мама.

Херсон! Ви – героїчні люди! Ви 
були в окупації понад вісім місяців. 
Без новин. Без зв’язку. Відірвані від 
України. 

Тисячі з вас виходили на акції про-
ти рашистів. Ви не знали, чи бачать це 
в Україні, чи знають про це. Окупанти 
брехали вам, що Україна вас кинула й 
не буде боротися за вас. Але ви вірили 
й попри все дочекалися. Обличчя Хер-
сона посічене уламками снарядів, але 
головне, що Новий рік ми зустрічаємо 
вільними й разом під синьо-жовтими 

прапорами. А отже, все відновимо, 
усе відбудуємо. Так само, як Чернігів 
і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут.

Ті, хто став прихистком для міль-
йонів українців: це Рівне, Івано-Фран-
ківськ, Тернопіль, Вінниця. Я дякую 
вам! Ті, хто отримує й передає міль-
йони тонн допомоги з Європи та сві-
ту: Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк. 
Дякую вам! Ті, хто приймає в евакуа-
ції бізнес, підприємства, університе-
ти: Хмельницький, Житомир, Кропив-
ницький, Полтава, Черкаси. Дякую 
вам!

І ті, хто чекає Україну. І дочекаєть-
ся. Донбас, Луганщина, Крим. Завдя-
ки вам, наші воїни!

І, звісно, Київщина й Київ – сер-
це наше, яке завжди б’ється завдяки 
вам, усі наші українці!

Ми всі – одна сім’я. Одна Україна.
Це рік, коли Україна змінила світ. 

А світ відкрив Україну. Нам казали: 
капітуляція. Ми обрали контрнаступ! 
Нам казали йти на поступки та комп-
роміси. Ми йдемо у Євросоюз і НАТО. 

Світ почув Україну. Європарла-
мент, Бундестаг, парламент Британії, 
Кнесет, Конгрес США. 

Світ відчув Україну. Україна в ме-
діа. У серцях людей. У топі пошуку 
Google. 

Світ побачив Україну. На головних 
площах у Торонто, Нью-Йорку, Лондо-
ні, Варшаві, Флоренції, Сіднеї, інших 
містах.

Українці дивують. Українцям апло-
дують. Українці надихають.

Чи є щось, що може нас злякати? 
Ні. Чи є хтось, хто може нас зупини-
ти? Ні.

Бо ми всі – разом.
Ось за що ми воюємо. Одне за од-

ного.
Найкращий для нас салют – на 

складах окупантів. Найкращий пода-
рунок – цифри у звіті Генштабу.

Ми не знаємо достеменно, що 
принесе нам новий, 2023 рік. Але го-
тові до всього. 

Нові здобутки? Ми будемо щасли-
ві. Нові удари? Ми будемо непохитні. 
Продовження боротьби? Будемо би-
тися. А коли переможемо – будемо 
обійматися.

Дорогі українці! 
Залишається кілька хвилин до но-

вого року. Я хочу всім нам зараз поба-
жати одного – перемоги. І це головне. 
Одне побажання для всіх українців. 

Нехай цей рік буде роком повер-
нення. Повернення наших людей. Во-
їнів – до своїх родин. Полонених – до 
своїх домівок.

Переселенців – до своєї України.
Повернення наших земель. І тим-

часово окуповані стануть назавжди 
вільними.

Повернення до звичайного життя. 
До щасливих хвилин без комендант-
ської години. До земних радощів без 
повітряних тривог.

Повернення того, що у нас вкрали. 
Дитинства наших дітей, спокійної ста-
рості наших батьків.

Щоб на канікулах онуки приїхали 
до бабусь і дідусів. На кавуни в Хер-
сон. І на черешню в Мелітополь.

Щоб наші міста були вільні. Наші 
друзі – вірні. 

І щоб у звітах біля цифри 100 ти-
сяч знищених ворогів, тисяч одиниць 
знищеної російської техніки з’явилася 
наша головна цифра і головний успіх 
– 603 тисячі 628 кілометрів квадрат-
них. Площа незалежної України, як це 
було з 1991 року. Як це буде завжди.

Нехай усе це принесе новий рік. 
Ми готові за це боротися. Ось чому ко-
жен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі 
тут. Ми всі – це Україна. 

Слава Україні!
З Новим роком! 

 31 грудня 2022 року, 23.55.

24 грудня
У межах допомоги на 

тлі руйнування Росією енер-
гетичної інфраструктури України 

держави Європейського Союзу 
передали вже нашій країні понад 
тисячу електричних генераторів: 
для забезпечення електроенер-
гією будинків та лікарень.

26 грудня
Четверо українських військо-

вослужбовців – Юрій Горовець 
(1988 року народження), Мак-
сим Михайлов (1990 р. н.), Тарас 
Карпюк (1984 р. н.), Богдан Лягов 
(2003 р. н.) – загинули на терито-
рії РФ, у Брянській області, під час 
виконання бойового завдання.

27 грудня
Конституційний суд визнав 

таким, що відповідає Конституції, 
закон, згідно з яким Українська 
православна церква Москов-
ського патріархату має змінити 
назву і вказати свою приналеж-
ність до Росії. Закон зобов’язав 
релігійні об’єднання відобража-
ти належність до релігійної ор-
ганізації (об’єднання) за меж-
ами України, до якої вона вхо-
дить, шляхом обов’язкового від-
творення у своїй назві повної 
статутної назви такої релігійної 
організації.

28 грудня
Данілов відповів Пєскову: 

Немає ніяких «нових територій 
РФ», реалії Росії – це поразка 
і розвал. Секретар Ради націо-
нальної безпеки і оборони Олек-
сій Данілов відреагував на сло-
ва спікера російського диктато-
ра Дмитра Пєскова про те, що 
РФ добровільно не покине оку-
повані території України, а всі 
«мирні» договори мають врахо-
вувати «нові території РФ». Пря-
ма мова Данілова: «Немає нія-
ких реалій, в яких існують «нові 
території в складі рф». Крем-
леспікерам час вийти зі ста-
ну інформаційної маячні. Реа-
лії РФ – це ганьба, поразка та її 
розвал.».

Протягом 2022 року АТ «Ук-
ргазвидобування» пробурило 
47 нових свердловин. Цей по-
казник практично не відрізня-
ється від довоєнного. У компанії 
зазначили, що темпи видобутку 
на сході України падають, вод-
ночас на заході – збільшують-
ся. Крім цього, у жовтні буровий 
підрозділ «Укргазвидобування» 
– «Укрбургаз» – встановив ре-
корд із місячної проходки бурін-
ня – 30 505 м.

29 грудня
Повітряні сили України 29 

грудня знищили 58 із 70 крила-
тих ракет, чотири розвідувальні 
БПЛА і один вертоліт Мі-8. Вранці 
агресор здійснив пуски крилатих 
ракет повітряного та морського 
базування, зенітних керованих 
ракет до ЗРК С-300 по об’єктах 
енергетичної інфраструктури на-
шої країни.

Президент США Джо Байден 
підписав законопроєкт про фе-
деральний бюджет на суму 1,7 
трильйона доларів. Широкий 
пакет включає приблизно 45 мі-
льярдів доларів на надзвичайну 
допомогу Україні та союзникам 
по НАТО.

30 грудня
Російські загарбники об-

стріляли місто Семенівка Черні-
гівськох області, застосувавши 

ствольну артилерію. Зафіксовано 
три прильоти. Повідомлено про 1 
загиблого. Вночі окупанти також 
вели обстріл з артилерії по тери-
торії біля села Грем’яч Новгород-
Сіверської громади. Обійшлося 
без жертв та руйнувань. 

Від 1 січня на період дії во-
єнного стану продовжиться ав-
томатичне нарахування дер-
жавних соціальних допомог. 
Відповідне рішення ухвалив 
Уряд. Воно дозволяє продовжи-
ти автоматичне здійснення со-
ціальних виплат, дія яких закін-
чилась під час воєнного стану. З 
1 січня автоматично продовжені 
такі соціальні виплати та допо-
моги: на дітей, над якими вста-
новлено опіку чи піклування; на 
дітей з тяжкими захворюван-
нями; дітям, батьки яких ухиля-
ються від сплати аліментів; осо-
бам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю; людям, 
які доглядають за особами з ін-
валідністю І та ІІ груп внаслідок 
психічного розладу; особам, які 
не мають права на пенсію та лю-
дям з інвалідністю. 

31 грудня
З 24 лютого Росія завдала 

збитків українському довкіл-
лю на понад 1,5 трильйона гри-
вень. Таку суму збитків зафік-
сували в Держекоінспекції. Так, 
до Єдиного реєстру збитків було 
внесено 1042 факти подій, які 
відбулися внаслідок військової 
інтервенції РФ завдали шкоди до-
вкіллю. Зокрема, спеціалістами 
Держекоінспекції відібрано 854 
проб ґрунтів та 1138 проб вод.

Україна та РФ провели чер-
говий обмін полоненими: Укра-
їна повернула 140 осіб, Росія – 
82. Серед українців – поранені, а 
також захисники Маріуполя, ост-
рова Зміїний, наші з Бахмутсько-
го напрямку. Це бійці ЗСУ, ТРО, 
Нацгвардії, ВМС, Держприкор-
донслужби. Загалом 132 чолові-
ки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 
сержантів та солдат.

1 січня 
Внаслідок російської ата-

ки дронами в ніч на 1 січня у Ки-
ївській області є пошкодження 
об'єкта інфраструктури. По об-
ласті було запущено майже три 
десятки безпілотників. У районі 
Києва було виявлено 32 повітря-
ні цілі, усі було знищено!

Увечері в Україну залетіло дві 
групи іранських безпілотників, 
Станом на 21.15 повітряну триво-
гу оголошено у Кіровоградській 
та Запорізькій областях, на Лу-
ганщині та в окупованому Криму.

Пізніше тривога поширила-
ся також на Херсонську, Микола-
ївську, Дніпропетровську, Доне-
цьку і Черкаську області. Потім до 
них додалися низка інших облас-
тей, включаючи Київську.

2 січня
Втрати російських агресо-

рів із 24.02.22 по 02.01.23 скла-
ли: особового складу – близько 
107440 осіб; танків – 3031; бойо-
вих броньованих машин – 6093; 
артилерійських систем – 2027; 
ракетних систем залпового вог-
ню – 423; засобів ППО – 213; лі-
таків – 283; гелікоптерів – 269; 
безпілотних літальних апаратів 
оперативно-тактичного рівня – 
1836; крилатих ракет – 723; ко-
раблів/катерів – 16; автомо-
більної техніки та автоцистерн – 
4725.

Вступаючи 
в рік 2023-й 

Новорічне привітання 
Президента України 

Володимира Зеленського
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Дорогі американці!
В усіх штатах, містах і гро-

мадах. Усі, хто цінує свободу та 
справедливість. Цінує так само, 
як українці – в усіх наших містах, 
у кожній родині. Хай сьогодні мої 
слова поваги та вдячності будуть 
почуті кожним американським 
серцем!

Пані віце-президент, я дякую 
вам за ваші зусилля в допомозі 
Україні!

Пані спікер, ви сміливо відві-
дали Україну в час повномасштаб-
ної війни! Дякую вам!

Це велика честь і привілей – 
бути тут!

Шановні члени Конгресу – від 
обох партій, – які теж були в Киє-
ві! Шановні члени Конгресу та се-
натори – від обох партій, – які ще 
побувають в Україні, я впевнений 
у цьому, в майбутньому! Шановні 
представники нашої діаспори, які 
присутні тут і присутні по всій краї-
ні! Шановні журналісти!

Для мене честь бути в Конгре-
сі Сполучених Штатів Америки та 
звертатися до вас і до всіх амери-
канців.

Всупереч усім перешкодам і 
похмурим сценаріям Україна не 
впала. Україна жива та б’ється.

І це дає мені вагомі підстави 
поділитися з вами нашою першою 
спільною перемогою – ми перемо-
гли Росію в битві за думки світу. У 
нас немає страху. І ні в кого у світі 
не повинно його бути.

Українці перемогли, і це дає 
нам сміливість, якою захоплюєть-
ся світ. Американці перемогли, і 
тому вам вдалося об єднати гло-
бальну спільноту заради захисту 
свободи й міжнародного права. 
Європейці перемогли – ось чому 
Європа зараз найбільш сильна й 
незалежна, ніж будь-коли у своїй 
історії... Російська тиранія втрати-
ла контроль над нами й більше ні-
коли не впливатиме на наші дум-
ки.

Але ми маємо зробити все, 
щоб країни Глобального Півдня та-
кож здобули таку перемогу.

Я знаю: у росіян теж може бути 
шанс на свободу, лише коли вони 
переможуть Кремль у своїх дум-
ках.

Але битва досі триває. І ми по-
винні перемогти Кремль на полі 
битви. 

Це битва не тільки за землю, 
за ту чи іншу частину Європи. Це 
битва не тільки за життя, свободу 
й безпеку українців чи будь-якого 
іншого народу, який Росія прагне 
підкорити. Це битва за те, у якому 
світі житимуть наші діти й онуки та 
їхні діти й онуки. Вона визначить, 
чи буде це демократія – для укра-
їнців і для американців, для всіх.

Цю битву не можна заморози-
ти чи відкласти. Її не можна ігнору-
вати, сподіваючись, що океан чи 
щось інше захистять самі собою. 
Від Сполучених Штатів і до Китаю, 
від Європи й до Латинської Амери-
ки, від Африки й до Австралії – світ 
надто взаємопов’язаний, надто 
взаємозалежний, щоб хтось один 
міг залишитися десь осторонь і 
водночас у безпеці, коли триває 
така битва. Наші дві нації є союз-
никами в цій битві.

І наступного року – вирішаль-
ний час у ній. Час, коли українська 
сміливість і американська рішу-

чість мають гарантувати майбут-
нє нашої з вами свободи. Свободи 
людей, які стоять за свої цінності.

Пані та панове!
Американці!
Учора, перед поїздкою сюди, 

у Вашингтон, я був на передовій, 
у нашому Бахмуті. У нашій форте-
ці на сході України, на Донбасі, яку 
російські військові та найманці 
штурмують безперервно з травня. 
Атаки щодня й щоночі. Але Бахмут 
стоїть.

Ще минулого року там жили 70 
тисяч людей. Зараз там лишилися 
одиниці цивільних. Там немає міс-
ця, яке не було б полито кров'ю. 
Там не буває години, коли не зву-
чав би страшний гуркіт артилерії. 
Там один окоп може по кілька ра-
зів на день переходити з рук у руки 
після кривавих боїв, іноді руко-
пашних. Але український Донбас 
стоїть.

Російська армія використовує 
проти Бахмута та інших наших пре-
красних міст усе, що може. Пере-
вага окупантів в артилерії дуже 
відчутна. У них у рази більше сна-
рядів, ніж є в нас. Вони використо-
вують у рази більше ракет та авіа-
ції, ніж ми будь-коли мали. Але 

наші сили оборони стоять. І ми всі 
пишаємося ними.

Російська тактика примітивна. 
Вони випалюють все перед собою. 
Вони нагнали на фронт головорі-
зів. Вони відправляють «зеків» на 
війну... Вони кинули все проти нас 
так само, як свого часу інша тира-
нія кинула все проти вільного світу 
у битві за Виступ. Подібно до того, 
як відважні американські солдати 
чинили опір і відбивалися від гіт-
лерівських військ попри всі труд-
нощі під час Різдва 1944 року, від-
важні українські солдати роблять 
те саме з військами Путіна цього 
Різдва. Україна стоїть і ніколи не 
здасться!

Ось це – лінія фронту: тиранія, 
яка не знає дефіциту жорстокості, 
проти життя вільних людей.

Ми потребуємо вашої допомо-

ги, щоб не просто стояти в таких 
боях, а щоб переломити це. Щоб 
перемогти на полі битви.

У нас є артилерія. Так. Дякую 
вам. Чи її достатньо? Відверто – 
ні. Щоб Бахмут був не лише фор-
тецею, яка відбиває атаки росій-
ської армії, а щоб російська ар-
мія повністю відступила, потрібно 
більше гармат і снарядів. У такому 
випадку, як і в битві під Саратогою, 
боротьба за Бахмут змінить пере-
біг і нашої війни за незалежність і 
свободу.

Якщо ваші «Патріоти» зупинять 
російський терор проти наших 
міст, це дасть змогу українським 
патріотам повною мірою працю-
вати на захист нашої свободи.

Якщо Росія не дістає до наших 
міст артилерією, вона намагаєть-
ся знищити їх ракетами. Ба біль-
ше, Росія знайшла спільника в цій 
геноцидній політиці. Це Іран. Іран-
ські вбивчі дрони, які йдуть до Ро-
сії сотнями, стали загрозою для 
нашої критичної інфраструктури. 
Так один терорист знаходить ін-
шого. І це питання часу, коли вони 
вдарять по інших ваших союзни-
ках, якщо ми не зупинимо їх зараз. 
Ми повинні зробити це!

Я вважаю, що не має бути яки-
хось табу між нами в союзництві. 
Україна ніколи не просила й не 
просить, щоб американські солда-

ти воювали на нашій землі замість 
нас. Запевняю вас, що українські 
воїни чудово можуть самі керува-
ти американськими танками й лі-
таками.

Фінансова допомога також 
критично важлива. І я хотів би по-
дякувати вам як за фінансові па-
кети, які ви вже надали нам, так і 
за ті, щодо яких ви, можливо, ухва-
лите рішення. Ваші гроші – це не 
благодійність. Це інвестиція у гло-
бальну безпеку та демократію, 
до якої ми ставимося найвідпові-
дальніше.

Росія може зупинити цю агре-

сію, якщо захоче. Але ви може-
те прискорити нашу перемогу, я 
знаю це. І вона доведе будь-якому 
потенційному агресору, що вже ні-
кому не вдасться порушити кордо-
ни іншого народу, чинити звірства 
й царювати над людьми проти їх-
ньої волі.

Наївно чекати кроків до миру 
від Росії, якій подобається бути 
державою-терористом. Росіяни 
ще отруєні Кремлем.

Відновлення міжнародного пра-
вопорядку – наше спільне завдан-
ня. Нам потрібен мир. Україна вже 
дала відповідні пропозиції, і щойно 
я обговорював їх із Президентом 
Байденом – нашу формулу миру. 
Десять пунктів, які можна й треба 
реалізувати заради нашої спіль-
ної безпеки, гарантованої на деся-
тиліття вперед. І саміт, який мож-
на провести, – я радий відзначити 
сьогодні, що Президент Байден під-
тримав цю нашу ініціативу. Кожен із 
вас, пані та панове, може сприяти 
в її реалізації. Щоб лідерство Аме-
рики залишалося беззаперечним, 
двопалатним і двопартійним.

Ви можете посилювати санк-
ції так, щоб змусити Росію відчува-
ти, наскільки руйнівна її агресія. У 
ваших же силах –допомогти нам 
притягти до відповідальності всіх, 
хто розв язав цю неспровоковану 
й незаконну війну. Зробімо це! Хай 
держава-терорист відповідає за 
терор та агресію й відшкодує всі 
завдані війною збитки.

Хай світ бачить, що Сполучені 
Штати – тут!

Пані та панове!
Американці!
За два дні ми будемо святкува-

ти Різдво. Можливо, при свічках. 
Не тому, що так більш романтично. 
А тому, що не буде світла. Мільйони 
не матимуть ні опалення, ні води. 
Все це буде наслідком російських 
ракетних і безпілотних ударів по 
нашій енергетичній інфраструкту-
рі. Але ми не скаржимося.

Ми не дивимося, кому легше. 

Ваш добробут є результатом вашої 
національної безпеки, результатом 
вашої боротьби за незалежність і 
ваших численних перемог.

Свою війну за незалежність і 
свободу ми, українці, також про-
йдемо гідно та успішно.

Ми святкуватимемо Різдво. 
І навіть якщо не буде електрики, 
світло нашої віри в нас самих не 
згасне.

Якщо будуть російські ракети, 
ми зробимо все, що можемо, щоб 
захиститись. Якщо будуть іранські 
дрони й нашим людям доведеться 
йти в бомбосховище увечері перед 
Різдвом, українці й там сядуть за 
святковий стіл і підтримають одне 
одного. І нам не обов’язково знати 
бажання кожного, оскільки ми зна-
ємо, що всі ми, мільйони українців, 
прагнемо одного – перемоги. Лише 
перемоги.

Ми вже збудували сильну Укра-
їну – із сильними людьми, сильною 
армією, сильними інституціями. Ра-
зом з вами!

Міцні гарантії безпеки для на-
шої держави, для всієї Європи та 
світу розробляємо. Разом з вами!

І так само разом з вами поста-
вимо на місце кожного з тих, хто ки-
нув виклик свободі. Це буде фунда-
ментом захисту демократії у Європі 
та світі.

Зараз, перед Різдвом, у ці осо-
бливі дні я хочу подякувати вам. 
Усім вам.

Дякую кожній американській 
родині, яка цінує тепло свого дому 
й бажає такого ж тепла іншим лю-
дям. Дякую Президенту Байдену й 
обом партіям у Конгресі та Сенаті 
за неоціненну допомогу. Дякую ва-
шим містам і громадянам, які цьо-
горіч підтримали Україну, які при-
ймали наших людей, які вивішува-
ли наші прапори, які діяли, щоб до-
помогти нам.

Дякую! Від кожного, хто зараз 
на фронті. Від кожного, хто чекає 
перемоги.

І саме зараз доречно згадати 
слова великого Президента Спо-
лучених Штатів Франкліна Дела-
но Рузвельта: «Американський на-
род використає всю свою правед-
ну потугу в ім'я досягнення ціл-
ковитої перемоги». Переможе й 
український народ. Абсолютно. Я 
знаю, що все залежить від нас. Від 
Збройних Сил України! Але як бага-
то залежить від світу! Як багато у 
світі залежить від вас!

Коли я був учора в Бахмуті, наші 
герої передали мені прапор. Бойо-
вий прапор. Прапор тих, хто захи-
щає Україну, Європу та світ ціною 
своїх життів.

Вони попросили мене передати 
цей прапор вам – Конгресу Сполу-
чених Штатів Америки, членам Па-
лати представників і сенаторам, чиї 
рішення можуть урятувати мільйо-
ни людей.

Нехай же ці рішення будуть 
ухвалені! Нехай цей прапор буде 
у вас, пані та панове! Цей прапор 
символізує те, що ми переможемо 
в цій війні. Ми стоїмо, ми боремось 
і ми виграємо. Бо ми – разом. Укра-
їна, Америка й увесь вільний світ.

І останнє. Нехай Бог береже наші 
мужні війська та громадян! Нехай 
Бог назавжди благословить велику 
Америку! Щасливого Різдва та щас-
ливого переможного нового року!

Слава Україні!

Ми стоїмо, боремось і виграємо, бо ми разом – 
Україна, Америка й увесь вільний світ

Виступ Володимира Зеленського на спільному засіданні обох палат Конгресу США
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Олексій Данілов: 
Путін – наче загнаний щур. 
Його життя стало суцільним жахом

Попри нові загрози з боку 
РФ та регулярні ракетні обстріли 
України, секретар Ради національ-
ної безпеки і оборони Олексій Да-
нілов завжди виглядає спокійним. 

«Ми навчилися боротися 
із «шахедами», але 

є проблема, що Росія 
веде перемовини з Іраном 

щодо ракет»
– Раніше ви заявляли, що росі-

янам вистачає ракет ще надекіль-
ка масованих обстрілів території 
України. Яка ситуація зараз?

– Росіяни не володіють вели-
кою кількістю ракет. Але є пробле-
ма, що вони ведуть перемовини з 
Іраном про поставки. І це для нас 
виклик. Наш президент, люди, які 
займаються міжнародними контр-
актами, міністр закордонних справ 
роблять все можливе, щоб цього не 
відбулося. Але ми не можемо гаран-
тувати, що цього не станеться. Тому 
що Іран з 1979 року живе, скажімо 
так, у власній парадигмі, у власно-
му світі. 

Але якщо Російська Федерація 
уже просить ракети у цієї країни, 
тоді мова йде про те, що внутріш-
ніх спроможностей з виробництва 
у них немає. 

Вони виготовляють якісь свої 
ракети, але та кількість, яка у них 
була на початку війни, і те, що вони 
виробляють – це неспівставні речі. 

– Росіяни продовжують при-
цільно бити по енергосистемі. Ми 
навчилися, як не допустити блека-
уту? Чи все ще можливий повний 
блекаут України?

– Не буду розповідати, чого ми 
навчилися, бо не хочу наврочити. 
Можу точно сказати, що всі викла-
даються на 100% по будь-якому на-
прямку щодо забезпечення життє-
діяльності нашої країни. 

Ворог може робити все, що за-
вгодно, з урахуванням того, що 
вони поставили на кін руйнацію 
своєї країни. І це не наше рішення, 
це вони вирішили зруйнувати Росій-
ську Федерацію. І вони самі потуж-
но цим питанням займаються.

У нас єдине до них було питан-
ня і прохання – відчепіться від нас, 
поверніться на свою територію. Але 
це було колись. 

Зараз вони мають зробити по-
вністю всі сатисфакції, контрибуції, 
всі репарації і так далі. Після того 
ми можемо з ними про щось гово-
рити на майбутнє.

При цьому наголошу, що Росій-
ська Федерація має бути позбавле-
на ядерної зброї. 

Ми ж не даємо людям із хворою 
психікою, наприклад, гострі пред-
мети або сірники. Таких людей ізо-
люють від суспільства.

Російську Федерацію через 
ядерну зброю треба ізолювати від 
цивілізованого суспільства. Вони 
дуже небезпечні і довели, що хворі.

«Путін насправді боїться 
Кадирова»

– Що відбувається у російській 
владі? Після того, як їхні війська 
вийшли з Херсона, російські ме-
діа писали, що еліта РФ остаточ-
но усвідомила програш у війні. Чи 
є дані в РНБО про те, чи насправ-
ді у російській політичній і бізнесо-
вій еліті зростає невдоволення пу-
тіним?

– Не розумію, де у словах «елі-

та» і «Росія» можна знайти якусь 
спільну річ. Це не еліта, а люди, які 
завдяки наближенню до Путіна і до 
цього терористичного консорціуму, 
мали можливості набивати собі ки-
шені. Якщо б це була еліта, то 24 лю-
того вони мали сказати, що так не 
можна.

Там є частина еліти, яка покину-
ла країну. Цих людей я ще можу від-
носити до еліти, бо у них є позиція. 
А люди, які, знаєте, сьогодні кажуть 
одне, завтра – друге, а післязавтра 
– третє, це не еліта. 

Те, що стосується незадоволен-
ня процесами, які відбуваються на 
їхніх болотах, можу сказати, що дій-
сно – це відбувається з квітня, коли 
в кінці березня ми їх викинули з те-
риторії Київської, Сумської, Черні-
гівської областей, частини Харків-
ської області. 

Потім була потужна операція 
всього сектору оборони на Херсон-
щині – це ж іде цілий ланцюг. 

Зараз вони розуміють, що шан-
сів виграти в цій війні у них нуль. І 
не тому, що нам хтось допомагає, а 
тому, що це світоглядна війна. Вона 
нагадує війну, яка була в минуло-
му столітті, коли проти фашизму 
об'єдналися всі країни без виклю-
чення.

Путінська Росія на сьогоднішній 
день – це суцільний сучасний фа-
шизм. 

– Можемо говорити, хто саме 
зараз незадоволений Путіним у 
владі Росії?

– У них дуже багато процесів 
відбувається, і вони, як завжди, 
підкилимні. Там немає відкритої пу-
блічної дискусії, публічної демокра-
тії, яка є в багатьох країнах світу, в 
тому числі і в нашій – там все відбу-
вається підкилимно. 

І може так статися, що в будь-
який день ми з вами прокинемося, 
а там уже все змінилося. Як при-
клад, нагадаю, що відбувалося 1 
травня 91-го року на Червоній пло-
щі. Там були традиційні на той час 
події: парад, прапори, керманичі 
стояли там на Мавзолеї і так далі. 

Але за чотири місяці те, що на-
зивалося СРСР і вважалося, що ні-
коли не розвалиться, припинило іс-
нування.

Тому давайте очікувати пев-
них подій, які там будуть відбува-
тися. Вони там будуть відбуватися 
обов'язково.

– Хто зараз у Росії головні ло-
бісти війни? Кирієнко і Патрушев? 

– Насправді найстрашніше для 
нас те, що підтримка війни населен-
ням Російської Федерації є головним 
чинником її продовження. Ми ж має-
мо соціологію і більшість їхнього на-
селення підтримують це все. 

За 22 роки знущання і ґвалту-
вання російського народу з боку Пу-
тіна вони їм так запарили мозок, що 
вони зараз підтримують дії влади.

Причому вони кажуть, що ми ні-
бито їм «брати, сестри» і таке інше. 
Дивна така річ, коли вони так до нас 
відносяться. 

Якщо у росіян немає зовнішньо-
го ворога, вони дуже швидко роз-
падаються. В Радянському союзі 
був зовнішній ворог – це країни ка-
піталістичного укладу життя.

Я маю вік і пам'ятаю, що ко-
лись по неділях була така програ-
ма «Міжнародна панорама». Вона 
йшла до 20 хвилин, і ведучий май-
же постійно казав, що «вот, загни-
ваючий капіталізм, от зараз їм при-
йде кінець, у них там нічого немає, у 
них безробіття, вони там голі, босі, 

вони там страждають» і таке інше. 
Це було таке жахіття із жахіть. 

При цьому всі хотіли поїхати у відря-
дження у капіталістичну країну, щоб 
привезти звідти якесь взуття, штан-
ці, куртку тощо. 

Я думаю, що Путін, з урахуван-
ням його дитинства й усього жит-
тя, був пронизаний цими речами і 
до цього часу він живе в такій па-
радигмі. 

– Кадиров і Пригожин: чому їм 
дозволено критикувати військове 
командування? Кремль їм це до-
зволяє, чи вони вже самостійні?

– У Російській Федерації є окре-
мо російська армія, є окремо армія 
Кадирова. Якщо Путін не дав би по-
вну свободу дій, не дозволяв би Ка-
дирову та всім його спільникам без-
карно робити все, що їм заманеть-
ся в будь-якому місті Російської 
Федерації, тоді б Ічкерія давно по-
встала і була уже вільною. 

У них є така домовленість, що 
Путін дає все: гроші, преференції, 
можливості, ордени, ну все. Взамін 
Ічкерія залишається у складі Росії. 

Як тільки не стане Путіна, Ічке-
рія стане вільною країною. Чи то з 
Кадировим, чи то без Кадирова, по-
вірте, це відбудеться обов'язково 
і дуже-дуже швидко. Тому що це – 
окрема країна, яка не має відно-
шення до Російської Федерації від 
слова зовсім.

Інша ситуація – всі знають, в 
тому числі Кадиров, що саме Путін 
дав команду убити батька Кадиро-
ва. І по законах, які є в цього наро-
ду, має бути обов'язкова відповідь. 
Чому це Кадиров не робить, вже 
окрема розмова.

Насправді Путін боїться Кади-
рова. Тому що це людина, яка може 
створити йому дуже величезний 
клопіт. 

– З Пригожиним яка історія?
– Це людина, яка була допуще-

на до величезних фінансових спро-
можностей через освоєння бю-
джетних коштів грабувати, в тому 
числі і російську армію – на харчу-
ванні та багатьох інших процесах. І 
так само зараз він має свою армію 
під назвою «Вагнер», яка виконує 
доволі неприємну роботу. Тому що 
це ж наймані вбивці, терористи. 

І, звичайно, у Пригожина нія-
кого життя в майбутньому не буде, 
тому що ця людина очолює терорис-
тичну організацію. Загалом ниніш-
ня Росія – це терористична органі-
зація.

– У РНБО є дані стосовно того, 
як взагалі зараз Путін живе, де пе-
ребуває, чи взагалі він при здоро-
вому глузді?

– У нього життя – це суціль-
ний жах. Тому що він прокидається 
зранку, не знаю в якому бункері, і 
не розуміє, що йому далі треба ро-
бити.

Важливо, щоб ми кожного дня 
робили те, аби його життя ставало 
все жахливішим, жахливішим і жах-
ливішим. І воно так відбувається. 

– Путін наче загнаний звір?
– Наче загнаний щур. Причому, 

що він спочатку загнав сам себе, 
а потім його стали заганяти дії на-
шого президента, дії Збройних сил і 
всього нашого народу. 

Ми не починали цієї війни – цю 
війну почав Путін проти власного 
народу. 

Тому що своїми діями він зни-
щить Російську Федерацію, вона 
припинить існування в тих межах, 
в яких вона на сьогоднішній день є 
завдяки діям Путіна і його оточення. 

«Позитивно ставлюся 
до прогнозів Буданова. 
Дуже хочу, щоб Кирило 

не помилився» 
– Повернемося до війни і за-

гроз. В останні дні лунає низкв 
заяв від представників нашої вла-
ди про те, що впродовж січня-лю-
того може статися масштабний на-
ступ росіян. Про що мова?

– Можуть бути посилення тих 
позицій, які на сьогоднішній день є. 
У нас є розуміння, що це може від-
бутися. 

Більше того, ми не відкидаємо 
варіант, що вони можуть оголоси-
ти загальну мобілізацію, щоб яко-
мога більше було знищено їхніх гро-
мадян. 

Для чого? Для того, щоб у них 
не було якихось неприємностей на 
їхній території. Тому що люди, яких 
вони сюди відправляють, поверта-
ються у зовсім іншому стані фізич-
ному. 

Ми то розуміємо, за що ми вою-
ємо: ми воюємо за свою країну, за 
своїх дітей, за свою незалежність. 
А за що вони воюють? За що їх тут 
вбивають, за що їх тут кожного дня 
молотять наші хлопці і дівчата? Так 
у них побудовано суспільство, що їх 
все влаштовує. 

– Росіяни спробують ще зайти 
вглиб України?

– Вони можуть мати бажання 
на все, що завгодно. А ми маємо 
бути готовими до будь-якого розви-
тку подій, включно і з Білоруссю, і 
іншими територіями. 

І ми готуємося, готуємося і ще 
раз готуємося.

– Коли росіяни почали повно-
масштабну війну, їхньою ціллю був 
Київ. Ми пам'ятаємо про «три дні» 
та чим це все закінчилося. Станом 
на сьогодні вони відмовилися від 
ідеї взяти Київ, чи ця загроза все 
таки існує?

– Я хочу, щоб ми всі з вами ро-
зуміли: вони не відмовилися від ідеї 
знищити нашу націю. Якщо у них не-
має в руках Києва, у них в руках не-
має нічого – ми маємо це розуміти. 

Але чи будемо ми їм віддавати 
Київ, чи надамо ми їм таку можли-
вість? Ні. 

На що вони розраховували 24 
лютого? Вони розраховували, що 
буде паніка, що люди будуть тікати, 
що не буде кому захищати Київ. Але 
величезна кількість людей лишила-
ся. І важливо те, що залишився пре-
зидент. 

І я можу зараз вже сказати, що 
була величезна кількість бажаючих 
з боку різних країн, щоб президент 
звідси поїхав, тому що їм на той час 
так було би набагато простіше. 

У мене була така, знаєте, не 
зовсім приємна роль, коли кожен 
раз, коли я отримував офіційні по-
відомлення про небезпеку життя 
президента, то мав його інформу-
вати. 

Ви розумієте, коли якийсь раз 
вже приходиш до людини, кажеш: 
«Пане президенте, є загроза вашо-
му життю». А він каже: «Мячеславо-
вичу, скільки можна, вони мені вже 
набридли»…

– До речі, коли вам востаннє 
як секретарю РНБО надходила ін-
формація про небезпеку життю 
президента?

– 7 березня було останнє пові-
домлення. Чому? Тому що на 7 бе-

резня вони планували закінчення 
цієї «операції». 

– Кирило Буданов сказав, що 
війна має закінчитичя до початку 
літа наступного року. Ви вірите в 
такий прогноз?

– Я хочу, щоб Кирило не поми-
лявся. Позитивно ставлюся до цьо-
го прогнозу. 

Я б хотів, щоб це сталося рані-
ше. Але з урахуванням того, що я 
реаліст, розумію, що раніше весни 
– літа у нас навряд чи буде таке свя-
то. Але воно обов'язково буде на 
нашій вулиці.

– Луганськ, Донецьк, Сімферо-
поль – наступного року ЗСУ захо-
дять у ці міста?

– Вони мають обов'язково бути 
повернуті до нас, це буде наша те-
риторія, там буде наша влада. 

– Я точно не військовий екс-
перт, але мені видається, що До-
нецьк, Луганськ, Крим – це досить 
важкі цілі. Можете привідкрити 
карти, як наступного року ми ре-
ально можемо повернути всі наші 
землі?

– Давайте я дам відповідь дово-
лі просту: в житті немає нічого не-
можливого. Головне – це не ляка-
тися.

Має бути розум, розрахунок і 
дія. Якщо у вас є розум, розрахунок 
і дія, то перемога буде обов'язково 
за вами. 

І головне – якщо на вашому 
боці правда. А правда – на нашо-
му боці

– І прямої відповіді, чи справ-
ді війна закінчиться наступного 
року, ви не дасте, правильно?

– А як я можу? Послухайте, я 
дуже хотів би, щоб вона взагалі не 
починалася. 

Нам треба здобути перемогу 
не тільки у війні, але й після війни, 
адже у нас багато викликів. 

Це окремий напрямок, яким ми 
зараз займаємося в Апараті Ради 
національної безпеки і оборони.

Тому що ті процеси турбулент-
ні, які можуть початися після війни, 
можуть так само бути для нас дуже 
небезпечними. 

– Поясніть, про що ви?
– Найбільший запит у суспіль-

ства після війни – це буде спра-
ведливість. І ми маємо розумін-
ня, що цю справедливість маємо 
забезпечити. І якщо хтось вва-
жає, що він буде продовжувати 
так судити, так керувати, здій-
снювати ті чи інші речі, не відпо-
відаючи перед суспільством по 
справедливості, тоді буде велика 
проблема. 

Ми не маємо залишити країну в 
несправедливому стані. Більш того, 
я більш ніж впевнений, що Володи-
мир Олександрович це усвідомлює 
і робить все можливе для того, щоб 
ми заздалегідь розуміли, як ми бу-
демо поводитися в тій чи іншій си-
туації, тому що це для нас буде ви-
клик. 

Нам треба буде будувати, буду-
вати і будувати. Треба розуміти, що 
під словом «будувати» я маю на ува-
зі не лише будівництво. Нам тре-
ба буде будувати країну. Це дуже 
складний процес.

Роман КРАВЕЦЬ
«Українська правда», 19. 12. 2022

Pravda.com.ua
(Зі скороченням).



№234   5 січня 2023 року№234   5 січня 2023 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Україна і світ

Нововедення з січня
Податки, тарифи, пенсії: 
що змінюється з 1 січня
Мінімальна зарплата
1 січня набув чинності закон про 

держбюджет на 2023 рік. Кошторис із за-
планованим доходом 1,3 трлн грн не пе-
редбачає підвищення мінімальної зарп-
лати. Весь рік вона залишатиметься на 
рівні грудня 2022 року – 6 700 грн на мі-
сяць.

Розмір прожиткового мінімуму теж не 
зміниться: 2 684 грн – для працездатних, 
2 272 грн – для дітей віком до шести ро-
ків, для дітей 6 – 18 років – 2 833 грн, 
для осіб, які втратили працездатність, – 
2 093 грн.

Тарифи на газ 
та електроенергію
Уряд заявив, що тарифи на комуналь-

ні послуги взимку не мінятиме. У липні 
Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на 
газ для виробників тепла (7,4 грн за куб 
м) до 31 травня 2023 року. Незмінна ціна 
на газ дасть змогу місцевій владі не під-
вищувати тарифи на тепло та гаряче во-
допостачання.

Схожа ситуація і з електроенергією. 
Згідно з постановою уряду, до 31 березня 
2023 року ціна для побутових споживачів 
становитиме 1,44 грн за кВт-год за спо-
живання до 250 кВт-год на місяць та 1,68 
грн за кВт-год – понад 250 кВт-год.

Зміняться тарифи на електроенер-
гію для бізнесу: на кілька копійок підви-
щиться тариф на транспортування. Це 1,3 
– 1,5 % вартості електроенергії для біз-
несу. Кінцева ціна для більшості підпри-
ємств становить 5 – 6 гривень за кіловат-
годину. У цю ціну входять ціна виробленої 
електроенергії, тариф на розподіл елек-
троенергії мережами обленерго і тариф 
«Укренерго», тобто тариф на передавання 
магістральними мережами.

Пенсії та індексація
Мінімальна пенсія з 1 грудня зросла 

на 66 грн, до 2 093 грн, максимальна – 
на 660 грн, до 20 930 грн. Індексація пен-
сій у 2023 році планується. Березнева ін-
дексація становитиме 5,4%.

У 2023 році оформити вихід на пен-
сію за віком у 60 років зможуть українці 
зі стажем 30 років, у 63 роки – зі стажем 
20 років, у 65 років – 15 років.

Українцям, які мають стаж менше 
15 років, пенсії не нараховуватимуться, 
для них передбачена грошова допомо-
га. Отримати її зможуть громадяни, дохід 
яких менший за прожитковий мінімум.

Cубсидії – 
через Пенсійний фонд
Нарахування субсидій тепер відбува-

тиметься через Пенсійний фонд, дохідна 
та видаткова частини якого збільшені на 
12,6 млрд грн. Це для підвищення ефек-
тивності нарахування субсидій. Україн-
цям, які вже отримували субсидії, їх при-
значатимуть автоматично. Очікується, що 
середній розмір субсидії становитиме 
близько 1800 гривень на місяць. 

Як замінити лампи 
розжарювання 
на LED-лампи

У зв’язку з ракетним терором РФ 
Україна для подолання дефіциту в енер-
госистемі потребує підтримки міжнарод-
них партнерів. Одним з проєктів Євроко-
місії стало фінансування закупівлі 30 млн 
світлодіодних ламп.

Уряд планує безкоштовно обміняти 
отримані до кінця 2022 року LED-лампи 
на лампи розжарювання населення та 
низки установ протягом зими. Старт про-
грами – 1 січня 2023 року.

Люди віком понад 18 років зможуть 
завітати до відділення «Укрпошти» або 
залишити заявку в «Дії», а потім прийти 
до відділення «Укрпошти» і безкоштовно 
поміняти лампи розжарювання на LED-
лампи. Одна людина зможе замінити 
п'ять лампочок. LED-лампи споживають у 
сім-вісім разів менше електроенергії.

До суду скерували обвину-
вальний акт відносно колиш-
нього заступника секретаря 
РНБО України Володимира Сів-
ковича за організацію розгону 
«Студентського Майдану» в лис-
топаді 2013 року.

Повідомляє Державне 
бюро розслідувань: «Праців-
ники Бюро встановили, що ко-
лишній працівник КДБ СРСР за 
завданням своїх кураторів пі-
шов працювати до органів дер-
жавної влади України. З часом 
Володимир Сівкович став за-
ступником секретаря РНБОУ та 
отримав до дня Незалежнос-
ті України у 2013 році військо-
ве звання генерал-майора за-
пасу.

Наразі він є одним з очіль-
ників антиукраїнського руху, 
створеного спецслужбами РФ».

За даними ДБР, Сівкович, 
за завданням Віктора Януко-
вича та Андрія Клюєва, дав 
вказівку, а начальник голов-

ного управління столичної мі-
ліції дав наказ – в ніч з 29 на 
30 листопада 2013 року щодо 
насильного розгону мирної ак-
ції протесту – «Студентського 
Майдану» в центрі Києва.

Він зокрема передба-
чав залучення спецпідрозді-
лу «Беркут» для застосування 
сили до мітингувальників. То-
дішні «правоохоронці» заподія-
ли тілесні ушкодження різного 
ступеня тяжкості 55 громадя-

нам, вчинили насильницькі дії, 
які завдали фізичного болю, ще 
понад 30 потерпілим.

Правосуддям надано дозвіл 
на здійснення спеціального до-
судового розслідування щодо 
Сівковича, оскільки підозрюва-
ний утік і переховується на те-
риторії РФ – держави-агресо-
ра, агентом якої він був в Укра-
їні і на яку працював. Суд зао-
чно арештував Сівковича.

В Офісі генпрокурора за-

значають, що за вчинення 
злочинів, пов’язаних з подія-
ми 30 листопада 2013 року в 
Києві, до кримінальної відпо-
відальності притягнуто зага-
лом 47 осіб. З них – 6 високо-
посадовців, у тому числі екс-
президент України та міністр 
внутрішніх справ, секретар 
РНБО, а також 41 правоохоро-
нець. Впродовж 2017 – 2022 
років до суду передано 26 об-
винувальних актів щодо 38 
осіб. Наразі справи стосовно 
33 осіб розглядаються судами 
м. Києва.

Саме грубий розгін цієї сту-
дентської акції став безпосе-
реднім приводом для актив-
ного початку другого Майдану 
Вже на ранок у центр столиці 
вийшло до мільйона протесту-
ючих громадян, вони захопи-
ли Майдан і прилеглі території. 
Майже три місяці тут тривало 
силове протистояння опозиції 
і влади.

Україна ініціює 
процес виключення 

Росії з ООН 
Україна 26 грудня закликала держави-члени 

ООН відновити застосування Статуту ООН у питан-
ні легітимності перебування Російської Федера-
ції в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена 
Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому. Про 
це йдеться в заяві міністерства закордонних справ 
України.

МЗС нагадує, що питання членства Росії в Орга-
нізації Об’єднаних Націй, як і її перебування в Раді 
Безпеки ООН, так і не було належним чином врегу-
льоване відповідно до міжнародного права.

«Росія хибно вважає питання врегульованим, 
посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а 
в публічній площині – з 31 грудня 1991 року в Рад-
безі ООН з'явилася табличка з її назвою. Насправ-
ді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і 
досі немає жодних легітимних підстав», наголошу-
ється в заяві.

Зокрема зовнішньополітичне відомство звер-
тає увагу, що в Статуті ООН немає слів «Російська 
Федерація», а країна не пройшла процедур і кроків 
для набуття членства, передбачених документом – 
як це зробили, приміром, Чехія і Словаччина після 
того, як Чехословаччина припинила існування.

«Таким чином, Російська Федерація ніколи не 
проходила правомірної процедури набуття член-
ства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН неза-
конно. З юридичної та політичної точок зору може 
бути лише один висновок: Росія – узурпатор місця 
Радянського Союзу в Радбезі ООН», зауважує МЗС.

У заяві вказується, що ані домовленість гру-
пи країн колишнього Радянського Союзу, ані думка 
юридичного радника Секретаріату ООН не можуть 
підміняти чинний Статут Організації та не могли «слу-
гувати основою для мовчазної згоди щодо прийнят-
тя Росії у члени ані для Секретаріату ООН, ані для 
держав-членів ООН, включно з членами Радбезу».

«По суті, це був безпрецедентний випадок в іс-
торії ООН, коли країна нав’язала своє членство в 
Організації одностороннім рішенням, а країни-чле-
ни ООН були позбавлені статутного права вислови-
ти свою позицію шляхом голосування в Генераль-
ній Асамблеї щодо прагнення РРФСР набути член-
ства у спосіб, не передбачений Статутом», підкрес-
лює відомство.

МЗС також нагадує, що дії Росії як постійного 
члена Радбезу ООН та члена ООН загалом не відпо-
відають принципам миролюбності та гарантуван-
ня миру, наводячи як приклад агресію проти Укра-
їни, Молдови, Грузії, Республіки Ічкерія, втручання 
у внутрішні справи країн Балто-Чорноморського 
регіону, зловживання правом вето в Раді Безпеки 
тощо.

У відомстві наголошують, що виключення Росії 
з Ради Безпеки ООН та Організації в цілому має ви-
рішуватись усіма членами ООН.

Державне бюро розслідувань і 
Офіс генерального прокурора завер-
шили спеціальне досудове розсліду-
вання за підозрою колишніх прези-
дента Януковича та прем’єр-міністра 
Азарова у вчиненні державної зради 
за імплементацію «Харківських угод». 
Матеріали розслідування відкриті сто-
роні захисту для ознайомлення.

Встановлено, що колишні високо-
посадовці сприяли військовим пла-
нам держави-агресора. Вони «опіку-
вались» збільшенням кількості осо-
бового складу та військової техні-
ки окупантів. Спочатку їх «допомога» 
була використана для анексії у 2014 
році АР Крим та міста Севастополя, а 
надалі – для повномасштабної агре-
сії РФ проти України у лютому 2022 
року.

Експрезидент-втікач забезпечив 
легалізацію відповідної зрадницької 
угоди. За його вказівкою був підготов-
лений проєкт міждержавної угоди, по-
годжений центральними органами ви-
конавчої влади та схвалений на засі-
данні Кабміну.

Надалі так звані «Харківські угоди», 
ратифікувала Верховна Рада, і їх було 
імплементовано.

Янукович свідомо розподілив ролі 
для підготовки необхідних документів 
та для створення видимості законнос-
ті відповідних процедур. Він залучив 
до виконання «завдання» майже всіх 
високопосадовців уряду та підконтр-
ольних нардепів.

«Харківські угоди» були підписані у 
квітні 2010 року Януковичем в перші 
ж тижні його перебування на посаді 
президента. Він підписав їх з Росією в 
особі тодішнього предидента Медвє-
дєва. Угоди, підписані, всупереч на-
ціональним інтересам України, про-
довжували термін перебування Чор-
номорського флоту Росії в Україні, в 
Криму, ще аж на 25 років. Причому, 
навіть не від дати укладення у 2010 
році, а після завершення дії попере-
дньої міждержавної угоди. Вона була 
підписана у 1997 році терміном на 
20 років, передбачала повне виве-
дення російського флоту і пов̀ язаних 
з ним формувань з території України 
до 2017 року. А угода, підписана Яну-
ковичем, мала продовжити цей тер-

мін на 25 років і після цього, тобто аж 
по 2042 рік. Також «Харківські угоди» 
передбачали нарощування особово-
го складу збройних сил та військової 
техніки ворога в Криму, хоч згідно з 
базовими угодами 1997 року росіяни 
мали поетапно зменшувати свій кон-
тингент на півострові

Через злочинні угоди наприкінці 
2013 – початку 2014 років на терито-
рії АР Крим та м. Севастополя чисель-
ність особового складу військових РФ, 
їх військової техніки перевищувала 
встановлені базовими угодами кіль-
кісні рівні, зокрема в Севастополі пе-
ребувало щонайменше: 2 тис. 917 осіб 
морської піхоти, 152 бойових броньо-
ваних машин, 30 артилерійських сис-
тем калібру 100 міліметрів і вище. РФ 
таємно модернізувала свою техніку, 
на що українське керівництво не звер-
тало уваги.

За вчинення державної зради та-
кож повідомлено про підозру та оголо-
шено в розшук колишніх міністрів обо-
рони, юстиції та закордонних справ 
України, а слідчим суддею відносно 
них аналогічно обрано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою. 

На даний час триває екстрадицій-
на процедура відносно колишніх міні-
стрів юстиції та закордонних справ, 
один з них за наявними даними пере-
ховується на Кіпрі, а місцезнаходжен-
ня іншого перевіряється.

Колишній міністр оборони Украї-
ни, підозрюваний у вчиненні держав-
ної зради, переховується на терито-
рії Білорусі, що на даний час унемож-
ливлює його екстрадицію. Більше того, 
військове міністерство Білорусі вжи-
ває заходів до оформлення йому вій-
ськової пенсії, зазначають у ДБР.

Не менш ганебною також є рати-
фікація, тобто затвердження, «Харків-
ських угод» Верховною Радою України, 
в дуже короткий термін після їх підпи-
сання і з численними порушеннями за-
кону. На це абсолютно не відреагував 
і тодішній Конституційний суд України. 
Знаючи, до чого це призвело невдо-
взі, наше суспільство, державні орга-
ни мають дати і юридичну, і політичну 
оцінку діям тодішніх парламентарів та 
суддів КС. 

«Харківські угоди»: 
розслідування державної 
зради нарешті завершено

Суди в справах за розгін «Студентського Майдану»
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Закордонне українство Переможець премії 
імені Шевельова

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу укра-
їнську есеїстику 2022 року отримав журналіст, істо-
рик та перекладач Андрій Павлишин за книжку «Нам 
і далі загрожує вічність». 

Імена переможців оголосили на урочистій цере-
монії в укритті Києво-Могилянської Бізнес Школи. 
Традиційно премія вручається 17 грудня – в день на-
родження мовознавця, історика української літерату-
ри, есеїста Юрія Шевельова.

«Есеїстика – мій улюблений жанр. З появою цієї 
книжки я як есеїст вийшов з тіні. Багато років я пра-
цював перекладачем. Вийшло понад пів сотні книжок 
і тисячі статей у моєму перекладі. Але перекладач най-
частіше залишається непоміченим. У цій книжці я зі-
брав есеї, розкидані в різні роки по різних виданнях. 
Я уклав цю книжку для того, щоб оповісти читачам про 
те, які люди в минулому жили у Львові. Бодай вірту-
ально, я спробував повернути їх до життя», зазначив 
у своїй промові Андрій Павлишин.

Андрій Павлишин – український журналіст, істо-
рик та перекладач. У минулому – програмний і голо-
вний редактор видавництв «ЕСПОЛ», «Фенікс», «Про-
світа», редактор культурологічного часопису «Ї», голо-
вний редактор «Львівської газети» та ресурсу «Західна 
аналітична група». Співзасновник Форуму видавців у 
Львові. Дослідник відносин між Польщею та Україною, 
творчості Бруно Шульца та перекладів інтелектуаль-
ної літератури з польської на українську мову.

Папа Римський повертає 
Греції статуї Парфенону 

з колекцій Ватикану
Папа Римський Франциск вирішив повернути Гре-

ції три 2500-річні фрагменти Парфенона, які протягом 
двох століть перебували в папських колекціях музеїв 
Ватикану. Папа передасть їх архієпископу главі Грець-
кої православної церкви та духовному лідеру Греції Іє-
роніму II як «пожертву» та «знак його щирого бажання 
йти екуменічним шляхом правди».

Ці три фрагменти храму богині Афіни, добудовано-
го у 5 столітті до н.е. та оздобленого найвеличнішими 
зразками давньогрецької скульптури, включають го-
лову коня, голову хлопчика та голову чоловіка з боро-
дою. Вони зберігалися Ватиканом з 19 століття. 

Втім, експерти зазначають, що рішення Папи «по-
жертвувати» скульптури саме церкві, а не повертати 
безпосередньо державі, є спробою Ватикану уникну-
ти прецеденту, який може вплинути на інші скарби в 
його музеях. Наразі багато країн по всьому світу, що 
були пограбовані під час колонізаційних війн, вимага-
ють від західних музеїв повернення артефактів і тво-
рів мистецтва.

Приміром, Греція вже десятиліттями безрезуль-
татно звертається до Великої Британії з вимогою по-
вернути велику колекцію статуй з Парфенону, які на 
початку 19 сторіччя забрав з храму в Афінах британ-
ський дипломат Лорд Елджин. 

Повномасштабна війна на території України ще го-
стріше актуалізувала питання про повернення вкра-
дених культурних цінностей і для українських музеїв. 
Окрім вивезення з України цінностей окупаційною ра-
дянською владою, нині російські загарбники масово 
грабують музеї в окупованих містах. За міжнародним 
правом це вважається воєнним злочином. Тож після 
перемоги Україні доведеться домагатися покарання 
винних і повертати награбоване російським військом. 

У Німеччині заявили 
про завершення пандемії 

коронавірусу
Керівник відділу вірусології берлінської клініки 

«Шаріте» Крістіан Дроссен, який входить до складу 
ради з питань коронавірусу при федеральному уряді 
Німеччини, вважає, що пандемія COVID-19 уже добі-
гла кінця. По завершенні зими імунітет до COVID-19 у 
населення буде настільки поширеним і стійким, що ві-
рус навряд чи зможе масово поширюватись улітку. 

Коментуючи ситуацію в Китаї, де наразі масово 
поширюється коронавірус, Дростен сказав: «Великою 
помилкою в Китаї було те, що не було обізнаності про 
вакцинацію серед населення, особливо серед людей 
похилого віку».

На його думку, кампанія з вакцинації у Німеччи-
ні та Європі загалом стала вирішальним кроком у бо-
ротьбі з пандемією. Вірусолог водночас вважає ви-
правданими обмеження, запроваджені через поши-
рення COVID-19.

Ще влітку Єврокомісія попереджала, що на дер-
жави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля COVID-19, 
і закликала прискорити вакцинацію вразливих груп 
населення.

Зазначимо, що від жовтня в Німеччині все ж по-
силили обмежуальні заходи через поширення коро-
навірусу.

У Канаді 
виставка митців 

діаспори
Українська спілка обра-

зотворчих митців Канади і 
Канадсько-українська мис-
тецька фундація запрошують 
на виставку мистців УСОМ 
під назвою Spirit of Freedom, 
що зараз експонується в То-
ронто.

На виставці представле-
ні митці Марія Антонів, Люд-
мила Барміна, Віктор Дейсун, 
Данило Глинчак, Богдан Голо-
вацький, Станіслав Хоменко, 
Христина Кудрик, Іван Лазір-
ко, Олег Лесюк, Олег Ліпчен-
ко, Павло Лопата, Михайло 
Ляхович, Наталія Мачкур, Лі-
лія Муґлія-Вовк, Михайло Пе-
трух, Роксоляна Підгайна-Бе-
нуа, Ігор Поліщук, Андрій Си-
нитар, Ірена Сірко, Дарія Ті-
щенко-Журавель, Наталія 
Валенюк, Віра Юрчук, Яри-
на Юрик, Микола Журавель 
і Роман Зузук. Виставка три-
ватиме у приміщенні Галереї 
КУМФ до 29 січня 2023 року.

За повідомленнями 
Meest-Online

Українська громада 
південно-західньої Фло-
риди з релігійним і куль-
турним Осередком ім. Св. 
Андрія в місті Норт Порт, 
Флорида (США) святочно 
відзначила празник св. Ан-
дрія в неділю 11-ого груд-
ня, в залі Осередку. Після 
Літургії, яку відправив о. 
Олег Сацюк, члени і гості 
завітали до святочно-при-
браної залі на перекуску – 
обід з борщем і пиріжками.

Святочну програму від-
крила культурно-освітня 
референтка Осередку Віра 
Боднарук і згадала пере-
каз-легенду про Апостола 
Андрія та його предсказан-
ня про заснування золо-
товерхого Києва, столиці 
України, де засяє благо-
дать Божа. На екрані були 
показані церкви Києва, 
збудовані в минулі століт-
тя. А переказ про Апостола 
Андрія і заснування Киє-
ва, описані літописцем Не-
стором в «Повісті Времен-
них Літ», прочитав Нестор 
Олесницький.

Про минуле Києва зга-
дують також українські 
поети у своїх поезіях, як 
наприклад Олександер 
Олесь та Володимир Со-
сюра. Вірш О. Олеся «Поча-
ток Києва» виконала Оля 
Бабчук, а вірш В. Сосюри 
«Київ» деклямувала Леся 
Попель.

Золотоверхий Київ та-
кож згадується в піснях. 
Популярну пісню «Києве 
мій» чудово виконав со-
ліст Орест Грицик, а «Білі 
каштани» та арію «Де згода 
в сімействі» з опери «Запо-
рожець за Дунаєм» вико-
нали Орест Грицик та Юрій 
Шевчук, при супроводі 
Влоді Шпічки на акордеоні. 
Присутні виявили своє за-

хоплення чудовим співом 
гучними оплесками.

Під сучасну пору Київ і 
вся Україна б’ється з мос-
ковською навалою за 
свою незалежність. Чудові 
храми і пам’ятки з минулих 
століть загрожені знищен-
ням. Але з Божою поміч-
чю і добрими людьми усьо-
го світу , московська орда 
буде спинена і Україна від-
будує свої храми і свої істо-
ричні цінності.

Голова Осередку Ві-
ктор Лісничий подяку-
вав виконавцям програ-
ми та присутнім гостям за 
участь у Празнику. Він зга-
дав, що було не легко від-
повідно приготуватись до 
Празника через гураган 
Іян. Осередок зазнав бага-
то шкоди від гурагану і по-
требує багато направи, як 

було показано на екрані.
Тому увесь дохід із Празни-
ка призначений на ремонт 
Осередку.

Щира подяка членам 
управи Осередку, які до-
клали багато зусилля, щоб 
Празник відбувся якнай-
краще. Члени управи: Ві-
ктор Лісничий, Дарія Тома-
шоска, Анна Мацілинська, 
Богдан Боднарук, Наталя 
Невмержицька, Галя Ліс-
нича, Євген Томашоский, 
Клара Шпічка та Орест 
Грицик.

Віра БОДНАРУК, 
культурно-освітня 

референтка Осередку, 
голова Товариства 

Української Мови (США), 
професор.

Фото Віктора Лісничого

Вітання 
зі святами

Дорогі друзі!
Товариство Укрїнської Мови iм. 

Шевченка (ТУМ-США) щиро вітає Вас i 
Ваших рідних з Різдвом Христовим та 
Новим Роком у цей неспокійний час ві-
йни з московською ордою. Віримо, що 
з Божою поміччю та добрими людьми 
всього світу Україна переможе жорсто-
кого ворога в скорому часі.

Наше Товариство невтомно пра-
цює, щоб зібрати потpiбi кошти на до-
помогу Укpaїнi. Також безупинно пише-
мо до державних урядовців, щоб пот-
рбна поміч Укpaїнi не припинялася.

Як знаете, до волонтерів, що пома-
гають Україні, приєдналося багато му-
зикантів, артистів, митців. У нас всюди 
видно синьо-жовті кольори – як доказ 
підтримки Укpaїни. Наші американські 
друзі моляться за Україну у своїхх церк-
вах.

Україна переможе! Слава Укpaїнi! 
Слава Героям!

За Управу ТУМ – 
Bipa Боднарук, 

голова ТУМ, професор.
США.

*  *  *
Світова Рада Суспільної Служби 

Світового Конґресу Українців з наго-
ди Різдва Христового, Нового Року та 
Богоявлення вітає весь український 
нарід на рідній землі та на всіх посе-
леннях земної планети. Вітаємо укра-
їнський уряд, Збройні Сили України, 
українські Церкви, добровольців, ме-
диків, ранених українських захисників 
і їхні сім’ї. Наш доземний уклін Героям 
України, які віддали своє життя в боях 
з окупантом за вільну і від нікого неза-
лежну Україну. Нехай це свято подарує 
добро, перемогу, мир та радість. Бажа-
ємо, щоб у вашому домі не гас вогонь 
добробуту, щоб ваші серця були зігріті 
любов’ю та надією. Нехай Різдво пода-
рує для вас диво, мир і спокій, нехай на 
небі яскраво засяє зірка щастя. Хрис-
тос Рождається! Славімо Його! 

Ірина Ващук, 
голова і члени управи СРСС СКУ. 

Канада.

Президент Світового 
конгресу українців провів 

зустрічі в Україні
Павло Ґрод, президент СКУ, який очолив деле-

гацію СКУ до України, обговорив із Ганною Маляр, 
заступницею міністра оборони України, подальшу 
співпрацю між СКУ та міністерством. Обговорення 
торкнулося тем: підтримка «Мілітарі Медіа Центру» – 
єдиного голосу Сил оборони України; створення на 
базі медіацентру експертного майданчика для залу-
чення експертів світового рівня; способи донесення 
правди до світу про геноцид, який вчиняє Росія, во-
єнні злочини окупантів, масові порушення прав лю-
дини; підтримка українців, які вимушено опинилися 
на тимчасово окупованих територіях. Ганна Маляр 
закликала СКУ протистояти російській пропаганді у 
всьому світі. 

Після цього п. Ґрод зустрівся з генерал-майором 
Ігорем Танцюрою, командувачем Сил територіальної 
оборони України Збройних сил України (ЗСУ). Йшло-
ся про ситуацію на фронті, нагальні потреби, які ма-
ють українські захисники. Ігор Танцюра відзначив 
Павла Ґрода почесною грамотою та висловив сло-
ва вдячності за кампанію СКУ UniteWithUkraine, яка 
збирає кошти та купує спорядження для воїнів, які 
боронять Україну. 

Пізніше делегацію СКУ прийняли Блаженнійший 
Святослав (Шевчук), глава Української греко-като-
лицької церкви, і Блаженнійший Епіфаній, глава Пра-
вославної церкви України. До складу делегації СКУ 
також увійшли Стефан Романів, перший віцепрези-
дент СКУ, голова комісії з релігійних питань і Сергій 
Касянчук, директор Представництва СКУ в Україні.

У Нью-Йорку відкрили 
Будинок героїв

У Нью-Йорку відкрили Будинок героїв для 
реабілітації та протезування українських воїнів, 
які втратили кінцівки на війні. Він розташований 
в дільниці Статен-Айленд, неподалік від узбе-
режжя океану. Його перші мешканці Віктор Не-
стеренко й Антон Домарацький нещодавно про-
йшли лікування та отримали сучасні протези, 
які, за словами Антона дають їм змогу «швидко 
ходити, стрибати, їздити на велосипеді».

Реалізує програму реабілітації поранених 
Олександр Рубцов, бізнесмен українського по-
ходження із Маямі, який має компанію, що за-
ймається нерухомістю. Він орендував будинок 
та акумулює донорські кошти для подальшої ре-
абілітації українських бійців. Очікується приїзд 
ще кількох поранених.

Подальша завантаженість центру залежить 
від надходження відповідних коштів. За даними 
п. Рубцова, один сучасний протез коштує від 12 
до 15 тис. USD. Українськими воїнами на волон-
терських засадах займаються лікар-реабіліто-
лог українського походження Дмитро Шевчен-
ко та протезист Стефан Манучарян. Бійці Несте-
ренко та Домарацький повернуться в Україну з 
твердим наміром продовжити службу у Зброй-
них силах України.

Сергій Кислиця, постійний представник 
України при ООН, який узяв учать у церемонії 
відкриття Будинку героїв, зазначив, щощо Укра-
їна за підтримки союзників розгромить ворога. 
Однак, після війни Україну чекають складні часи 
відбудови, позаяк «масштаби руйнувань неймо-
вірні».

Празник Святого Андрія 
в Осередку 

Ведуча програми—
Віра Боднарук

Виконавці пісень Орест Грицик і Юрій Шевчук, 
при супроводі Влодьо Шпічка

Нестор Олесницький читає 
легенду про заснування 

Києва



№234   5 січня 2023 року№234   5 січня 2023 року
Світ-Світ- інфоінфо 7Cвіт планети

1930 Уругвай Уругвай  – Аргентина –  4:2

1934 Італія Італія – Чехословаччина – 2:1, д.ч.

1938 Франція Італія – Угорщина – 4:2

1950 Бразилія Уругвай – Бразилія – 2:1.

1954 Швейцарія ФРН  – Угорщина – 3:2 

1958 Швеція Бразилія  – Швеція  - 5:2

1962 Чилі Бразилія  – Чехословаччина – 3:1

1966 Англія Англія – ФРН – 4:2, д.ч.

1970 Мексика Бразилія  – Італія – 4:1

1974 Німеччина ФРН – Нідерланди – 2:1

1978 Аргентина Аргентина – Нідерланди – 3:1, д.ч.

1982 Іспанія Італія – ФРН – 3:1

1986 Мексика Аргентина – ФРН – 3:2

1990 Італія Німеччина – Аргентина – 1:0

1994 США Бразилія  – Італія – 0:0, пен. 32 

1998 Франція Франція  – Бразилія  – 3:0

2002 Японія, Корея Бразилія  – Німеччина – 2:0

2006 Німеччина Італія – Франція –– 1:1, пен. 5:4

2010 ПАР Іспанія – Нідерланди – 1:0, д.ч.

2014 Бразилія Німеччина – Аргентина – 1:0, д.ч.

2018 Росія Франція – Хорватія – 4:2

2022 Катар Аргентина– Франція – 3:3, пен. 4:2.

Чемпіонати світу та їх фінальні матчі
Рік і місце проведення, фінальний матч і його  рахунок 
(першою вказана команда-переможець, чемпіон світу)  

22-ий чемпіонат світу з футболу 
пройшов у Катарі з 17 листопада по 
18 грудня. Вперше – взимку, адже 
в цій невеликій арабській держа-
ві Близького Сходу влітку стоїть не-
ймовірна спека. 

У відбірних змаганнях близько 
двохсот країн-членів ФІФА бороли-
ся за 31 путівку на турнір, а ще одну 
традиційно віддали без відбору гос-
подарям. 

32 команди в груповому турнірі 
чемпіонату були розбиті жеребку-
ванням на 8 груп. По дві кращі з гру-
пи вийшли у одну восьму фіналу. Ось 
підсумкова таблиця групового ета-
пу (набрано очок). При рівності очок 
переможці груп визначалися за до-
датковими показниками (різниця 
м`ячів, кількість перемог, матчі між 
собою).

Група A: Нідерланди 7; Сенегал 
– 6; Еквадор – 4; Катар – 0.

Група B: Англія – 7; США – 5; 
Іран – 3; Уельс – 1.

Група C: Аргентина, – 6; Поль-
ща – 4; Мексика 4; Саудівська Ара-
вія – 3. 

Група D: Франція – 6; Австралія 
– 6; Туніс – 4; Данія – 1. 

Група E: Японія – 6; Іспанія – 4; 
Німеччина – 4; Коста-Рика – 3.

Група F: Марокко – 7; Хорватія 
– 5; Бельгія – 4; Канада – 0.

Група G: Бразилія – 6; Швейца-
рія – 6; Камерун – 4; Сербія – 1.

Група H: Португалія – 6; Півден-
на Корея – 4; Уругвай – 4; Гана – 3.

З восьми країн, що мають зван-
ня чемпіонів світу, на турнір не про-
билася лише Італія – 4-разовий чем-
піон. Притому, вдруге підряд: про-
грала вирішальний матч відбору. 

Нині на чемпіонаті, як завжди, 
виступали багато зірок світово-
го футболу. У тому числі відповідно 
7-разовий і 5-разовий володарі «Зо-
лотого м’яча», капітани своїх збір-
них: Ліонель Мессі – Аргентина, Крі-
штіану Роналду – Португалія. Для 
обох вже 5-й чемпіонат світу і вони 
увійшли в невелику когорту таких 
світових рекордсменів, які виступа-
ли на 5-ти чемпіонатах. 

Вже на стадії групового турніру 
вибули 4-кратні чемпіони світу Ні-
меччина і 2-кратні – Уругвай. А в од-
ній восьмій фіналу – чемпіон 2010 
року Іспанія. 

Одна восьма фіналу:
Нідерланди – США – 3:1.
Аргентина – Австралія – 2:1.
Франція – Польща – 3:1.
Англія – Сенегал – 3:0.
Хорватія – Японія – 1:1 (по пе-

нальті 3:1).
Бразилія – Південна Корея – 

4:1.
Марокко – Іспанія – 0:0 (по пе-

нальті 3:0).
Португалія – Швейцарія – 6:1.
Чвертьфінал: 
Хорватія – Бразилія – 1:1 (по 

пенальті 4:2)
Аргентина – Нідерланди – 2:2 

(по пенальті 4:3). 
Марокко – Португалія – 1:0.
Франція – Англія – 2:1.
У чвертьфіналі вибула Брази-

лія, яку вважали головним фавори-
том турніру. Потім ще одна сенсація: 
вперше в історії чемпіонатів світу у 
півфінал, четвірку кращих, пробила-
ся країна з Африки – Марокко.

Напруженим і красивим був 
матч Франція – Англія, давніх супер-
ників. Олів̀ є Жіру, забивши другий 
м`яч французів, ще більше зміцнив 
рекорд кращого бомбардира збір-
ної Франції в її історії. Він його по-
бив ще раніше на турнірі, забивши 
52-й м`яч, на один випередивши ле-
гендарного Тьєрі Анрі. А це був уже 
53-й м`яч.

13 грудня пройшов перший пів-
фінальний матч: Аргентина – Хор-
ватія. До речі, грали фіналісти відпо-
відно двох попередніх чемпіонатів 

світу. Діючі віце-чемпіони хорвати 
нічого не могли протиставити арген-
тинцям, які перемогли – 3:0. Черго-
вий м`яч на турнірі забив Мессі, від-
кривши рахунок. Потім дубль зробив 
молодий нападник Альварес, одне з 
відкрить турніру.

Більш напружений виявився 14 
грудня півфінал Франція – Марокко. 
Втім, чемпіони світу забили по м`ячу 
на початку і наприкінці гри – 2:0.

17 грудня пройшов матч за 3 
місце між переможеними у півфіна-
лі Хорватією і Марокко. Перемогла 
Хорватія – 2:1, яка й здобула брон-
зові медалі чемпіонату. Якщо додати 
срібло минулого мундіалю, то мож-
на відзначити таку стабільність ко-
манди з невеликої балканської кра-
їни, на чолі якої знову був її капітан, 
37-річний півзахисник мадридсько-
го «Реалу» Лука Модрич. 

Фінал чемпіонату 18 грудня Ар-
гентина – Франція видався винятко-
во бойовим і драматичним. Втретє 
в історії чемпіон світу визначився в 
серії післяматчевих пенальті. Впер-
ше у США в 1994 році, коли Брази-
лія перемогла Італію, вдруге у 2006 
році в Німеччині, коли Італія перемо-
гла Францію.

Обидві команди мали по 2 чем-
піонські титули. Але якщо Франція 
була на момент фіналу діючим чем-
піоном, то Аргентина перемагала 
аж 36 років тому, в Мексиці, з ле-
гендарним капітаном Дієго Мара-
доною. Тому відкладати нове чемпі-
онство ще на 4 роки для аргентин-
ців було вже нікуди. І саме тому вони 
вийшли на матч, як на битву свого 
життя. І весь перший тайм і початок 
другого повністю переграли францу-
зів. По грі був і рахунок. На 23 хвили-
ні Мессі з пенальті відкрив його, на 
36 хвилині подвоїв Анхель ді Марія, 
ще один ветеран збірної, який грав 
у фіналі і 2014 року. Тривав натиск 
і в другому таймі. Але потім стало-
ся диво. На 80 хвилині з пенальті і 
на 81 хвилині з гри два м`ячі забив 
24-річний форвард французів Кіліан 
Мбаппе. До речі, одноклубник Ліо-
неля Мессі. Гра перейшла в додатко-
вий час. А коли той же Мессі забив 
на 109 хвилині свій 7 м`яч на чемпі-
онаті, здавалося, це вже все. Але за 
2 хвилини до завершення додатко-
вого часу той таки Мбаппе з пеналь-
ті зрівнює рахунок. Хет-трик у фіналі! 
Таке вдалося лише один раз в істо-
рії, коли у 1966 році в Англії гравець 
господарів Герст забив 3 м`ячі, й ан-
глійці перемогли Німеччину – 4:2.

Отже, серія пенальті. Перши-
ми забили Мессі і Мбапе. Але потім 
два промахи у французів (з них один 
удар парирував воротар Мартінес), 
всі три наступні точні удари арген-
тинців, і навіть без останнього удару 
перемога 4:2.

Після цього захоплюючого фіна-
лу пройшла церемонія нагороджен-
ня. Срібні медалі отримали футбо-
лісти Франції. А золоті – нові чем-
піони: Аргентина. І традиційно саме 
капітан чемпіонів Мессі першим 
отримав і підняв над головою зо-
лотий Кубок світу, головну нагоро-
ду чемпіонатів. Тепер до наступного 
мундіалю він буде в Аргентині.

Ще перед врученням медалей і 
кубка пройшло індивідуальне наго-
родження за номінаціями. Головний 
приз – кращого футболіста чемпіо-
нату отримав Мессі. До речі, вдру-
ге, і це рекорд, так він був відзначе-

ний і у 2014 році. Кращим бомбар-
диром став Мбаппе – 8 м`ячів, і це 
високий результат, адже зазвичай 
на останніх чемпіонатах цей показ-
ник становить 5 – 6 м`ячів. Кращий 
воротар турніру – Еміліано Мартінес 
(Аргентина). Кращий молодий футбо-
ліст – Енцо Фернандес (Аргентина), 
котрий взагалі дебютував на турнірі 
за збірну. 

Ось склад збірної Аргентини, за-
явлений на чемпіонат. Отже, нові 
чемпіони світу (вказано їхні клуби).

Воротарі: Франко Армані (Рівер 
Плейт, Аргентина), Херонімо Рульї 
(Вільяреал, Іспанія), Еміліано Мар-
тінес (Астон Вілла, Англія). Захисни-
ки: Хуан Фойт (Вільяреал), Ніколас 
Тальяфіко (Ліон, Франція), Гонсало 
Монтьєл (Севілья, Іспанія), Херман 
Песселья (Бетіс, Іспанія), Маркос 
Акунья (Севілья), Крістіан Ромеро 
(Тоттенхем, Англія), Ніколас Отамен-
ді (Бенфіка, Португалія), Ліссандро 
Мартінес (Манчестер Юнайтед, Ан-
глія), Науель Моліна (Атлетіко, Ма-
дрид, Іспанія). Півзахисники: Леан-
дро Паредес (Ювентус, Італія), Ро-
дріго Де Пауль (Атлетіко), Есек`єль 
Паласіос (Байєр 04, Німеччина), 
Алехандро Гомес (Севілья), Гідо Ро-
дрігес (Бетіс), Алексіс Мак Аллістер 
(Брайтон, Англія), Енцо Фернандес 
(Бенфіка). Форварди: Хуліан Альва-
рес (Манчестер Сіті, Англія), Ліонель 
Мессі (Парі Сен Жермен, Франція), 
Анхель Ді Марія (Ювентус), Ніколас 
Гонсалес (Фіорентина, Італія), Хоа-
кін Корреа (Інтернаціонале, Італія), 
Пауло Дібала (Рома, Італія), Лаутаро 
Мартінес (Інтернаціонале).

Всі вони проголошені чемпіо-
нами світу, отримали золоті чемпі-
онські медалі, незалежно від того, 
в яких матчах і скільки саме грали 
і навіть якщо не вдалося вийти на 
поле. Бо всі повинні були бути гото-
ві в будь-який момент вийти на гру в 
старті чи на заміну. Медалі отримав і 

тренерський штаб збірної. Це ж сто-
сується і команди Франції.

Головний тренер збірної Арген-
тини Ліонель Скалоні. Аргентинець. 
Народився 16 травня 1978 року в 
Росаріо. Грав у клубах Аргентини, 
Іспанії, Італії, за збірну Аргентини. 
Призначений головним тренером 

збірної у 2018 році. Встиг перемогти 
в Кубку Америки (чемпіонат Півден-
ної Америки) 2021 року. Також ново-
му змаганні – кубку між чемпіонами 
Південної Америки та Європи, пере-
міг Італію. І ось вище досягнення – 
чемпіон світу. 

На чемпіонаті було встанов-
лено ряд індивідуальних рекордів. 

Справжнім футбольним богом ви-
знаний Ліонель Мессі, який має ре-
кордні 7 «Золотих м`ячів» кращого 
футболіста Європи і світу, а тепер і 
Кубок світу. Він відіграв на турнірі 
всі 7 матчів, повністю, без жодної 
заміни, в тому числі два з додатко-
вим часом. Тепер має за Аргенти-
ну 172 матчі і 98 забитих м`ячів (ре-
корди збірної). Втім, його постійний 
суперник Кріштіану Роналду з цим 

турніром, де провів 5 матчів, має за 
збірну Португалії 191 матч і рекорд-
ні 117 забитих м`ячів. 

І трохи вирівнялася статистика 
вічного суперництва збірних Євро-
пи і Америки, конкретніше – Півден-
ної, тобто Латинської. Тільки вони і 
ділили 22 чемпіонські титули. Після 
перемоги Бразилії у 2002 році аж 4 
чемпіонати поспіль виграла Європа: 
2006 – Італія, 2010 – Іспанія, 2014 
– Німеччина, 2018 – Франція. Пе-
ревага Європи була вже у три титу-
ли чемпіонів світу. Тепер трохи змен-
шилася: 12:10, все ж на користь Єв-
ропи.

Наступний чемпіонат світу про-
йде уже менш ніж за 4 роки, влітку 
2026 року. Проводять три країни: 
Мексика, США, Канада. Перші вже 
проводили турнір самостійно, Мек-
сика у 1970 і 1986 рр., США – у 1994 
р. Матчі пройдуть загалом у 16 міс-
тах, Вперше участь візьмуть 48 ко-
манд.

Примітки до таблиці
Чемпіонат 1950 року, де висту-

пали 13 команд, був єдиним, де не 
проводився фінальний матч. За-
мість нього пройшов фінальний тур-
нір за участю 4 команд, перемож-
ців груп. Це Уругвай, Бразилія, Шве-
ція, Іспанія. Вони зіграли в одне 
коло. Перед останнім третім туром 
на чемпіонство претендували лише 
Бразилія та Уругвай, і господарі 
турніру випереджали уругвайців на 
одне очко. Але несподівано програ-
ли 1:2. Причому, в столиці, Ріо-де-
Жанейро, на знаменитому стадіоні 
Маракана. 

Після Другої світової війни Ні-
меччина була розділена на дві дер-
жави: Західну – Федеративну Респу-
бліку Німеччини і Східну – Німецьку 
Демократичну Республіку. Чемпіо-
ном ставала або грала у фіналі ко-
манда ФРН. Починаючи з 1990 року, 
тобто об`єднання Німеччини в єдину 
державу, влиття НДР у ФРН, чемпіо-
ном або віце-чемпіоном ставала ко-
манда цієї держави, або, по-іншому, 
просто Німеччина. 

Скорочення д. ч. – в матчі був 
додатковий час, після нічиєї в осно-
вний.

Скорочення пен.: переможець 
визначився після додаткового часу і 
серії пенальті. 

Чемпіон світу – Аргентина

Збірна Аргентини з Кубком світу

Ліонель Мессі

Ліонель Скалоні

Лука Модрич

Кіліан Мбаппе
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Століттями Російська ім-
перія і Радянський Союз сти-
рали пам’ять українців та ін-
ших поневолених народів 
про себе як націю, про істо-
ричні процеси, культурні цін-
ності, наукові здобутки – че-
рез цензуру, пропаганду й ін-
формаційну блокаду.

 Разом із цим відбувало-
ся фізичне знищення україн-
ського народу: депортації, го-
лодомори, репресії та війни, 
зазначає видання Ukraїner. 
Це повторювані методи різ-
них російських державних 
утворень, які вони використо-
вували, щоби знищити родо-
ву пам’ять українців. Видання 
розповідає, через які випро-
бування на шляху збережен-
ня своєї ідентичності доводи-
лося і досі доводиться прохо-
дити українському народові.

Відновлення втраченого 
пласта національної пам’яті 
стало частиною деколоніза-
ції в Україні — процесу по-
збавлення від російської ім-
перської спадщини, що роз-
почався після розпаду СРСР. 
Позитивним кроком у цьому 
напрямку стало створення 
у 2014 році Інституту націо-
нальної пам`яті. Важливими 
аспектом у його роботі є до-
ступ до даних. Тому в Україні 
ухвалили закон, згідно з яким 
архіви про злочини комунізму 
та масові порушення прав лю-
дини стали доступними.

Історична пам’ять – це 
соціокультурний феномен 
колективного осмислення 
спільнотами свого минулого 
(знання основних подій наці-
ональної історії, сприйняття її 
символів, вшанування визна-
чних дат та діячів тощо). Інтер-
претацією історичної пам’яті 
вважають соціальну, націо-
нальну, культурну, публічну 
пам’яті. Основна мета націо-
нальної пам’яті – не виправ-
дати помилки минулого, а на-
вчитися на них, щоб уникну-
ти подібного у майбутньому і 
зробити його кращим.

Голодомори 
та геноциди

Друга стаття «Конвенції 
щодо запобігання і покаран-
ня злочину геноциду» ООН ви-
значає геноцид як будь-які дії, 
«вчинені з наміром знищити, 
повністю або частково, націо-
нальну, етнічну, расову чи ре-
лігійну групу». Різні російські 
державні утворення століття-
ми цілеспрямовано знищува-
ли український народ. Утиски 
українців відбувалися за ча-

сів імперської Росії, Радян-
ського Союзу, а тепер і Росій-
ської Федерації.

Українському народо-
ві довелося пережити три го-
лоди – у 1921–1923, 1932–
1933 і в 1946–1947 роках. 
Наймасштабнішим із них є Го-
лодомор 1932–1933 років. 
Першим правовим актом в 
Україні, який визнав його ак-
том геноциду, був закон 2006 
року «Про Голодомор 1932–
1933 років в Україні».

Масові, навмисно орга-
нізовані радянською владою 
репресії призвели до багато-
мільйонних людських втрат 
на території України. Хоча 
радянська історіографія це 
замовчувала, але однією з 
основних передумов Голодо-
мору 1932 – 1933 років було 
намагання зламати опір укра-
їнців, стерти їхню національ-
ну ідентичність, зробити по-
кірними громадянами Радян-
ського Союзу.

Упродовж десятиліть ін-
формація про примусові зни-
щення українського наро-
ду замовчувалася, а історія 
України була викривленою, 
щоб приховати злочини тота-
літарної радянської держа-
ви. У радянській Україні про 
Голодомор було небезпечно 
згадувати навіть у приватних 
розмовах – це могло кошту-
вати десятиліттям таборів ГУ-
ЛАГу. Та й нині з розповідей 
очевидців подій стає зрозу-
міло, що вони боялися про це 
говорити. Вимушена обереж-
ність і страх передавати істо-
рії про цей злочин призводи-
ла до розривів у тяглості істо-
ричної пам’яті. 

Одним із методів масо-
вого знищення українців у 
Радянському Союзі була фі-
зична розправа над інтелек-
туальною елітою українсько-
го народу. Радянська влада 
впродовж років проводила 
«чистки», арешти, ув’язнення 
й депортації діячів освіти, на-
уки і культури. Українці не мо-
гли вільно творити, займати-
ся академічною діяльністю й 
осмислювати власну історію. 
Відомим втіленням цього фе-
номену стало Розстріляне 
відродження – духовно-куль-
турне та літературно-мис-
тецьке покоління 20-х і 30-х 
рр. XX століття в Українській 
РСР, яке було знищене зде-
більшого під час великого те-
рору. 

Назви вулиць, бібліотек 
та культурних закладів також 
іменували переважно не на 
честь української інтелігенції, 
а на честь росіян – навіть тих, 

що брали участь у репресіях 
проти українського народу. 
Впливаючи таким чином на 
публічний простір, російська 
влада намагалась знищи-
ти культурну спадщину укра-
їнців і пам’ять про важливих 
діячів. Адже вулиці та подібні 
їм об’єкти є такими собі «без-
тілесними пам’ятниками» тим 
явищам або персоналіям, 
яких прийнято вважати ви-
датними.

У XXI столітті українці зі-
ткнулися з новою активною 
фазою геноциду. Вчинене 
майже 100 років тому зло не 
було визнано і покарано, а 
шовіністичні настрої у Росії 
лише посилювалися. Зараз 
РФ вкотре намагається ма-
сово фізично знищити укра-
їнців і все, що асоціюється з 
українством. 14 квітня 2022 
року Верховна Рада України 
проголосила дії російських 
військ на українській терито-
рії геноцидом, ухваливши по-
станову «Про вчинення Росій-
ською Федерацією геноциду 
в Україні». Цей крок підтрима-
ли у парламентах Польщі, Че-
хії, Литви, Латвії, Естонії, Іспа-
нії та Канади.

Депортації 
Примусові переміщення 

українців супроводжувала-
ся терором, репресіями, кон-
фіскацією матеріальних цін-
ностей, обмеженням політич-
них, соціальних, економічних 
і культурних прав. Звісно, все 
замовчували, щоб в нащад-
ків не було спогадів про скоєні 
злочини. Перші масові депор-
тації українців почалися у XVIII 
столітті за часів Російської ім-
перії. Примусово виселяли 
українців й у період Першої 
світової війни, але наймасш-
табніше – за часів СРСР у ХХ 
столітті.

З початком повномасш-
табної війни в Україні РФ зно-
ву вдалася до депортації. За 
інформацією Офісу Президен-
та, станом на жовтень 2022 
року росіяни примусово пе-

реселили понад 1,6 млн укра-
їнців. Російські війська виво-
зять людей до тимчасово оку-
пованих територій України й 
до Росії.

При цьому примушують 
проходити фільтраційні табо-
ри. У звіті Єльського універси-
тету зазначено, що за період із 
квітня по липень 2022 року Ро-
сія створила 21 фільтраційний 
табір лише на окупованому 
сході України. Звільнені з та-
борів повідомляють про анти-
санітарію, нестачу їжі та питної 
води, відмову в медичній до-
помозі, ізоляцію, фізичне на-
сильство і катування.

За даними Українського ін-

ституту національної пам’яті, 
частина депортованих україн-
ців із польсько-українського 
прикордоння під час операції 
«Вісла» у 1947 році опинилися у 
тих південних і східних регіонах 
України, що зараз опинили-
ся під тимчасовою російською 
окупацією або на лінії фронту. 
«До російсько-української ві-
йни лемки казали, що вірять і 
сподіваються, що депортації 
більше не повторяться.

Для них це корінний біль, 
як для багатьох українців Голо-
домор. На землях, куди їх при-
мусово переселили, вже ви-
росли їхні нащадки, які полю-
били степ, полюбили Дніпро. 
І тут знову приходять москалі 
і розповідають їм, що їхні діти 
не так виховуються, що вони 
поїдуть у Сибір і так далі. Це – 
молох (символ жорстокої сили, 

що вимагає багато жертв. – 
ред.) історії, який важко уяви-
ти», розповідає Роман Каба-
чій, історик, дослідник депор-
тацій 1944 – 1951 років.

Депортації зачепили різ-
ні території України: від Лем-
ківщини й Посяння до Криму і 
Донеччини. Одна з цілей при-
мусових переселень – ніве-
лювання кордонів між укра-
їнцями та росіянами, тобто 
асиміляція. Російська влада 
століттями використовувала 
депортації як метод стирання 
національної пам’яті, щоб ви-
корінити прояви національ-
ної ідентичності та зробити з 
представників різних націй 
один «братскій народ».

Депортація має вагомий 
психологічний вплив: такий 
досвід може зламати людину, 
зробити її безвольною і по-
вністю контрольованою тота-
літарним режимом. Депорто-
вані люди залишаються без 
майна, зв’язків, всього, що 
пов’язувало їх із домом. У Росії 
вони не мають змоги зберіга-
ти свою ідентичність, особли-
во діти. Російські сім’ї усинов-
люють українських дітей, що 
подається пропагандою РФ як 
«порятунок дитячих життів», а 
фактично є ознакою геноциду.

Знищення 
культури

Протягом свого існуван-
ня Російська імперія, а згодом 
Радянський Союз, знищува-
ли культурні артефакти та до-
кументи, місця збереження 
історичної пам’яті поневоле-
них нею народів. Згодом РФ 
замовчувала ці дії, маніпулю-
вала історичними фактами та 
привласнювала крадене.

Перші зафіксовані «куль-
турні» крадіжки сягають часів 
Київської Русі. Наприклад, ви-
крадення Вишгородської (Во-
лодимирської) ікони Божої 
Матері – шедевру іконографії 
світового рівня. У 1155 році 
володимиро-суздальський 
князь Андрій Боголюбський 
під час нападу на Київ зруй-
нував частину Вишгорода, по-
грабував місто і викрав іко-
ну Божої Матері. З 1999 року 
вона перебуває у храмі-музеї 
Святого Миколая, що є час-
тиною Державної Третьяков-
ської галереї у Москві. І це не 
поодинока практика.

Київська Русь – середньо-
вічна східноєвропейська дер-
жава зі столицею в Києві, що 
існувала впродовж IX–XIII сто-
літь.

Більше того, Росія нама-
гається вкрасти саму спадко-
ємність Київської Русі. Щоб 

закріпити цю фальсифікацію 
на державному рівні, Петро І 
перейменував тодішнє Мос-
ковське царство на Російську 
імперію. Київська Русь є тим 
фундаментом, з якого роз-
почалася історія Української 
держави. Утворення і розви-
ток княжої держави з центром 
у Києві стали закономірним 
результатом соціально-еконо-
мічного та політичного розви-
тку українців. Натомість ниніш-
ній російський керманич Путін 
неодноразово говорив у своїх 
виступах та інтерв’ю, що укра-
їнська держава – це вигадка.

Століттями Російська ім-
перія і Радянський Союз утис-
кали українську мовута забо-
роняли українську літерату-
ру. Протягом XVIII століття Ро-
сійська імперія видала низку 
розпоряджень і наказів, що 
забороняли та цензурували 
українську мову. У другій по-
ловині ХІХ – на початку ХХ сто-
ліття таких цензурних розпо-
ряджень було близько 470.

Валуєвський циркуляр 
1863 року – таємне розпо-
рядження міністра внутріш-
ніх справ Російської імперії 
Петра Валуєва до територі-
альних цензурних комітетів, 
в якому наказувалося забо-
ронити друк україномовних 
навчальних та релігійних ви-
дань. Емським указом 1876 
року заборонили друкувати 
і ввозити з-за кордону будь-
яку україномовну літературу, 
українські переклади з іно-
земних мов, а також забо-
роняли театральні вистави і 
нотні видання українською 
мовою. На Східній Галичині 
та Буковині, що у ці часи були 
під владою Австро-Угорщини, 
влада намагалася замінити 
кириличну абетку латиницею.

Українських письменни-
ків і діячів культури, які були 
активною частиною дисидент-
ського руху, радянська вла-
да переслідувала, репресу-
вала та послідовно винищу-
вала. Більше того, у Радян-
ському Союзі обмежували 
українську мову, наближаючи 
низку слів та формулювань до 
російської. Так само втручали-
ся в українську історіографію: 
не згадували імперські злочи-
ни, маніпулювали фактами та 
концентрувалися на схвален-
ні певних персоналій і явищ. 
Ці маніпуляції та пропаганда 
були поширені у сфері освіти 
та книговидання. Через за-
мовчування справжньої істо-
рії та культури українська на-
ціональна пам’ять не могла 
вільно поширюватися.

Росіяни здавна прагнули 
знищити докази української 
козацької державності, що є 
важливою частиною прояв-
лення і ствердження україн-
ської державності загалом. 
Росія використовувала коза-
ків у спільних війнах (через 
що переоцінюється міць її ім-
перських військ), а коли їхні-
ми руками вигравали проти-
стояння, намагалась пригно-
бити, при цьому придушуючи 
козацький національно-ви-
звольний рух. Наприкінці XVIII 
століття російська царська 
влада остаточно обмежи-
ла права козаків, перетво-
ривши їхні загони на ар-
мійські військові 
підрозділи.

Як українцям московити 
та комуністи стирали пам’ять?

ГУЛАГ – «Головне управління виправно-трудових таборів» – 
це мережа виправничо-трудових таборів, що існувала 

в Радянському Союзі у 1934 – 1956 роках 

Великий терор – доба в історії СРСР (1937 – 1938 роки), 
коли сталінські репресії були різко посилені та доведені 

до максимуму своєї інтенсивності
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8 Кожне руйну-
вання Запорозької 

Січі супроводжувалося 
захопленням і вивезенням у 

Москву чи Петербург козаць-
ких клейнодів – їхніх атрибу-
тів і символів військової та ци-
вільної влади. Конституція Пи-
липа Орлика, яку вважають 
однією з перших конституцій 
у світі, досі зберігається у Ро-
сійському державному архіві 
давніх актів у Москві. Там цей 
документ у 2008 році знай-
шов український історик Олек-
сандр Алфьоров. Копію цього 
документа Алфьоров передав 
Музею гетьманства у Києві.

Роками російська влада 
як частину своєї політики ви-
користовувала «монументаль-
ну пропаганду». Таку назву за-
пропонував Ленін, підписавши 
у квітні 1918 року декрет «Про 
пам’ятники Республіки». Тоді 
радянці поспіхом почали вста-
новлювати монументи лідерам 
соціалістичної революції, при 
цьому не надто зважаючи на 
їхню художню цінність. Укра-
їнський міський простір напо-
внювали однотипними памят-
нимками радянським вождям, 
що витісняло можливість вша-
нування українських постатей.

Навіть збиратися біля 
пам’ятників або місць похо-
вань видатних українських ді-
ячів у різні роки було заборо-
нено радянською владою. А 
через антирелігійну політику 
СРСР, свята, в яких корінились 
давні українські традиції, за-
бороняли або заміняли тими, 
які було легше політизувати. 
Таким чином в українців сти-
рали згадки про давні звичаї 
й традиції, які передавались з 
покоління у покоління.

Ще одним із методів вті-
лення колоніальної політики 
з перетворення двох окремих 

національностей у парадигму 
«братскіх народав» було зро-
сійщення питомо українських 
прізвищ. Їх змінювали за до-
помогою суфіксів та закінчень, 
як от -ов, -ев, -ин. Таким чином, 
Коваль ставав Ковальовим, 
Шевченко – Шевченковим, а 
Козак – Козаковим. Русифіка-
ція прізвищ утвердилася у той 
час, коли відбувалася паспор-
тизація селян, які до 1970-х ро-
ків не мали документів. Чоло-
віки, які поверталися з армії, 
теж мали механічно зросій-
щені прізвища, які потім вико-
ристовували у їхніх паспортах. 
Через такі насильницькі зміни 
втрачалася суть прізвищ, яка 
часто відображала цілу істо-
рію роду, що обривало в укра-
їнців зв’язок поколінь.

Інформаційна 
блокада

Усі злодіяння російська 
влада приховує інформацій-
ною блокадою. Росія століття-
ми замовчувала свої злочини, 
обмежувала доступ до архівів, 
маніпулювала фактами та ре-
пресувала тих, хто поширю-
вав правдиву інформацію або 
мав думку, що відрізнялася від 

«партійної». Те саме РФ робить 
зараз.

Свідомо або через недба-
лість, комуністична влада зни-
щувала місця, що нагадували 
про певні історичні події. При-
кладом є Куренівська траге-
дія, що сталася 13 березня 
1961 року на тодішній околи-
ці Києва.

Куренівку накрила хвиля 
відходів цегельного виробни-
цтва, які зливали в урочище 
Бабин Яр. Після Другої світової 
війни в Бабиному Яру не спору-
дили жодного пам’ятного зна-
ку – влаштували сміттєзвали-
ще, а потім заповнювали його 
рідкими відходами з цегельно-
го заводу. У планах було вла-
штувати там парк, що зрештою 
і зробили. Щоб заощадити, за-
мість бетонної дамби збудува-
ли піщану, ще й на 10 метрів 
нижчу, а напередодні Куренів-
ської трагедії демонтували на-
сосну станцію. Коли піщана 
дамба в Бабиному Яру не ви-
тримала, сталася трагедія, що 
забрала життя 145 людей (за 
офіційними даними радянської 
влади). Але через замовчуван-
ня трагедії кияни не довіряли 
офіційним заявам. Радянська 
влада не тільки приховувала 
і применшувала масштаби та 

наслідки аварії, але й заборо-
няла згадувати про її жертв.

Бабин Яр – урочище в Ки-
єві, де нацисти у вересні 1941 
року за два дні розстріляли 
близько 34 тисяч євреїв. За-
галом в урочищі вбили близь-
ко 100 тисяч людей різної на-
ціональності. Зараз Бабин Яр 
– один із символів Голокосту.

Історик Віталій Нахмано-
вич описує Куренівську тра-
гедію так: «Усе це було озна-
кою набагато страшнішого, 
як на мене, явища, ніж про-
сто прагнення стерти пам’ять 
про жертв однієї, хай і жахли-
вої, трагедії. Це було втілен-
ням загальної зневаги до по-
ховань, притаманної комуніс-
тичній ідеології, яка відкинула 
Бога, а разом з ним уявлення 
про людську душу, її посмертне 
існування та зв’язок з місцем 
останнього спокою тіла». Лише 
у роки незалежності в Києві 
почали вшановувати пам’ять 
жертв Куренівської трагедії.

Прикладом інформаційної 
блокади є також замовчуван-
ня аварії на Чорнобильській 
АЕС, що сталася 26 квітня 
1986 року. Радянська влада 
на чолі з Горбачовим довгий 
час приховувала від громадян 
трагедію, її масштаби та на-
слідки. Роками КДБ замовчу-
вав причини аварії на атомній 
станції, адже вони вказували 
на недбалість радянського ке-
рівництва.

КДБ – Комітет державної 
безпеки СРСР.

Зараз росіяни так само 
знищують пам’ять про жертв 
злочинних режимів. Зокрема 
на початку повномасштабно-
го вторгнення Росії, 25 люто-
го 2022 року російська армія 
обстріляла архів Служби без-
пеки України в Чернігові. Уна-
слідок обстрілу згорів архів із 

півмільйоном документів.
На початку березня під час 

обстрілу Києва російські вій-
ськові влучили в район мемо-
ріалу Голокосту «Бабин Яр». 23 
березня росіяни поцілили сна-
рядами на територію Меморіа-
лу жертв тоталітаризму у Хар-
кові – місця поховання укра-
їнців і поляків, що були роз-
стріляні НКВС у 1938 – 1940 
роках. Один зі снарядів влу-
чив у могилу; розбились табли-
ці з іменами похованих. Також 
у Харкові 24 березня росій-
ські окупанти обстріляли Ме-
моріал Слави (споруджений 
у пам’ять про солдатів Другої 
світової війни), а 27 березня 
російські снаряди влучили в 
меморіальний комплекс Дро-
гобицький Яр – місце масово-
го вбивства єврейського на-
селення Харкова нацистами у 
Другу світову війну. Фактично 
окупанти так стирали пам’ять 
про один злочин – іншим.

Під час російсько-укра-
їнської війни влада країни-
агресорки невтомно поши-
рює брехню про історію Укра-
їни і російсько-українських 
відносин. У 2021 році Путін 
на офіційному сайті Кремля 
опублікував статтю «Об исто-
рическом единстве русских и 
украинцев». Волонтерська іні-
ціатива «По той бік путінської 
брехні» знайшла у ній понад 
100 маніпуляцій і близько 60 
фейків. З початком повно-
масштабного вторгнення ро-
сійська влада використовує 
підміну понять: називають ві-
йну «спецоперацією», вибухи 
«хлопками», а вимушений від-
ступ «жестом доброї волі». 

Центр протидії дезінфор-
мації відзначає, що інформа-
ційна блокада вигідна Путіну, 
оскільки дезінформованим 
народом легше керувати. В 

установі пояснюють, що росій-
ські окупанти застосовують ін-
формаційну блокаду, щоб схи-
лити населення тимчасово 
окупованих територій Украї-
ни до співпраці. Така ізоляція 
передбачає цілковите обме-
ження доступу до правдивої 
інформації та впровадженні 
наративу «про вас всі забули».

Люди, які живуть на тим-
часово окупованих територі-
ях, розповідають, що росіяни 
розміщують на вулицях плака-
ти, які проголошують, що Росія 
тут нібито назавжди. Інші пла-
кати зображували російські 
паспорти з девізом «Социаль-
ная стабільнасть і бєзапас-
насть». Російська символіка 
всюди – від завезених підруч-
ників до прапора на шкільно-
му подвір’ї. Проте битви за 
культуру, історію та правдиву 
інформацію точаться по всій 
нещодавно окупованій тери-
торії України. Хтось намага-
ється зловити сигнали україн-
ських мобільних операторів, а 
батьки таємно навчають дітей 
в українських онлайн школах, 
щоб уникнути системи освіти, 
яку насаджують загарбники.

Зараз РФ, як століттями до 
цього Російська імперія і Ра-
дянський Союз, вчиняє злочи-
ни проти українців і таким чи-
ном намагається стерти наці-
ональну пам’ять українського 
народу. Тому так важливо фік-
сувати всі злочини окупантів, 
щоб зберегти спогади про по-
дії, що вже стали історією Укра-
їни, а також берегти і розвива-
ти все те, що складає нашу на-
ціональну ідентичність, яку в 
нас намагаються забрати. 

Тоня АНДРІЙЧУК
Опубліковано у виданні 

Ukraїner
 Сайт «Аргумент», 

06.12.2022

Як українцям московити та комуністи стирали пам’ять?

Події 14 грудня 1918 р. для 
когось були трагічними, для ко-
гось – драматичними, а декому 
здалися фарсом. Вони народи-
ли чергові міфи. Але однознач-
но лише те, що Історія мала ба-
гато що сказати про Павла Ско-
ропадського і сказала після 14 
грудня 1918 року

Факт, обставини, процедура та 
події навколо зречення Гетьмана 
Павла Скоропадського від влади, що 
стало трагічним фіналом Української 
гетьманської держави 1918 року, є 
полем для великої кількості міфів.

Умовно їх можна окреслити як 1) 
гетьманський міф; 2) російський бі-
логвардійський; 3) російський біль-
шовицький; 4) український соціаліс-
тичний.

Отже, за порядком.
Гетьманський міф викладено у 

«Спогадах» Павла Скоропадсько-
го невдовзі після події, на початку 
1919 р. Нагадаю: Гетьман пише, що 
був залишений у своєму будинку всі-
ма, хто мав його охороняти або до-
помагати.

Армія захисників Києва танула. 
Загони Директорії вдень 14 грудня 
захопили Печерськ. З одним черго-
вим офіцером Гетьман залишив бу-

динок, не схотів іти до штабу Голов-
нокомандувача князя Долгорукова, 
а прийняв запрошення турецького 
посла.

Ахмед Мухтар-бей займав дво-
кімнатний номер у готелі «Палас» 
(нині на його місці готель «Прем'єр-
Палац» на розі бульвару Тараса Шев-
ченка та вулиці Євгена Чикаленка).

Пряма мова: «У мене на душі був 
тягар. Я думав, чи повинен я все ж 
відмовитися від влади, чи цього ро-
бити не варто.

На мене вплинула кулеметна 
тріскотня, яку було чути десь зда-
леку, і я подумав, можливо, є чесні 
люди, які б'ються доти, доки не отри-
мають відомості, що вони звільнені 
від своїх зобов'язань і від присяги, 
і написав зараз же на папері своє 
зречення від влади.

А потім наказав начальнику шта-
бу здати його Удовиченку».

Текст зречення: «Я, Гетьман всі-
єї України, впродовж семи з полови-
ною місяців усі свої сили клав на те, 
щоби вивести країну з того важкого 
становища, в котрому вона знаходи-
лася.

Бог не дав мені сили впоратися 
з цим завданням. Нині з огляду на 
умови, що склалися, керуючись ви-
нятково благом України, від влади 
відмовляюся. Павло Скоропадський. 
14 грудня 1918 р. м. Київ».

Акт зречення було адресовано 
всім установам, організаціям, вій-
ськовим частинам. Уже наступного 
дня його оприлюднили у пресі (як те-
леграму від Гетьмана).

Які є підстави вважати версію 
подій від самого Скоропадського мі-
фом? У спогадах дуже плутано опи-

сано конкретні обставини пересу-
вання та поведінки Гетьмана остан-
нього дня гетьманства.

Як, з ким він вирушив зі свого бу-
динку? Згаданий супровід чергового 
офіцера, але хто він – невідомо. Як 
народився сам текст зречення – ла-
конічний, обдуманий, дуже чіткий? 
Це явно не була імпровізація в чужо-
му готельному номері. Жодного сло-
ва не сказано і про самого посла. На 
ці питання відповіді немає.

Значно простіше з іншими міфами.

Російський білогвардійський по-
лягав у тому, що Скоропадський по-
кликав на допомогу в боротьбі з Ди-
ректорією російських офіцерів.

Але постійно вів перемовини з 
українцями, напередодні 14 груд-
ня зрадив росіян, наступного дня за 
допомогою німців утік, залишивши 
останніх «захисників» Києва на по-
талу загонам Директорії.

Це відбито у «Белой Гвардии» та 
«Днях Турбиных» Міхаїла Булгако-
ва, в багатьох мемуарах. Ось, на-
приклад, так: «Петлюровцы вошли 

в Киев со стороны Печерска, гет-
мана вывезли немцы, а его главно-
командующий, князь Долгорукий, 
бежал, не оставив никаких распо-
ряжений».

Сам Гетьман рішучо заперечу-
вав «зраді», що стало предметом 
його конфлікту з Російським обще-
воїнським союзом (РОВС) у Бер-
ліні, після постановки там «Дней 
Турбиных».

Російський більшовицький міф 
мало чим різниться від попередньо-
го. Аристократ і німецький запрода-
нець, якого всі ненавиділи, після по-
разки Німеччини не мав можливості 
опиратися революції і втік за своїми 
господарями.

Єдина відмінність – нібито роль 
німецьких військових рад. За біль-
шовицькою версією, ці солдатські 
ради не дозволяли німецькому ко-
мандуванню допомогти Гетьману, 
і навіть захопили всю документа-
цію кайзерівського дипломатично-
го представництва і командування 
у Києві.

Згодом вона опинилася у руках 
червоних росіян і була опублікована 
в апокрифічному збірнику докумен-
тів «Крах немецкой оккупации».

Нарешті останній міф. Українські 
соціалістичні кола (переможна Ди-
ректорія) також описувала крах і па-
нічну втечу Гетьмана.

12 грудня в Козятині між деле-
гаціями Директорії на німецького 
вищого командування було укладе-
но угоду про німецький нейтралітет. 
Тому Гетьман, який нібито випрошу-
вав для себе особисто гарантій не-
доторканості, за два дні втік.

Але маємо деякі деталі, що 

можна вважати певною конкрети-
зацією. Останні дні перед зречен-
ням Гетьман проводив у консульта-
ціях з різними політичними силами, 
намагаючись розірвати гордіїв ву-
зол світової кризи в українському 
вимірі.

Сам Гетьман згадував про пере-
мовини з українськими національ-
ними колами щодо створення ново-
го уряду. Натомість у спогадах укра-
їнських діячів знаходимо інший фор-
мат таких контактів.

Переговори йшли про зречення 
Гетьмана, і саме юристи запропону-
вали текст цього акту. За переказа-
ми, коли Павлу Скоропадському на-
дали його, Гетьман нібито сказав: 
«Господа, да это же отречение! А что 
скажет история?»

На це хтось з правників вигук-
нув: «Вона вже все сказала про Вас, 
Павле Петровичу! І більше нічого не 
скаже!»

Отже, події 14 грудня 1918 р. 
для когось були трагічними, для ко-
гось – драматичними, а декому зда-
лися фарсом. Вони народили черго-
ві міфи. Але однозначно лише те, що 
Історія мала багато що сказати про 
Павла Скоропадського і сказала піс-
ля 14 грудня 1918 року.

Георгій ПАПАКІН,
доктор історичних наук, директор 
Інституту української археографії 

та джерелознавства імені 
М .Г рушевського НАН України

«Українська правда» – 
«Історична правда», 15.12.2022

Pravda.com.ua

Куренівська трагедія 

Міфи навколо Павла Скоропадського. Зречення 14 грудня 1918 року

Павло Скоропадський у своєму 
робочому кабінеті
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Чемпіонат світу 2022 року в 
Катарі багато в чому став особли-
вим. Він вперше в історії відбувся 
наприкінці року посеред футболь-
ного сезону в більшості країн, в 
крихітній країні, збірна якої ніко-
ли раніше не потрапляла на чемпі-
онат світу, а майже всю необхідну 
інфраструктуру їй довелося будува-
ти «з нуля».

А ще це один з найбільш політи-
зованих чемпіонатів (якщо не най-
більш політизований). Адже Ка-
тар має вкрай неоднозначну ре-
путацію та навіть звинувачувався 
в тому, що отримав право на про-
ведення змагань завдяки «нечес-
ній грі».

Втім, цей турнір далеко не пер-
ший, в який втручаються політичні 
чинники. Адже попри деклароване 
дистанціювання спорту 
(і, зокрема, футболу) від 
політики, політика впли-
вала на спорт практич-
но завжди.

А вислови на кшталт 
«Спорт поза політикою» 
чи «Футбол поза політи-
кою» самі стали політич-
ними гаслами та набу-
ли відверто гротескної 
форми – за їх допомо-
гою виправдовують ав-
торитарні та тоталітарні 
режими та їхні злочини.

Отже, ця стаття про те, як на 
найпрестижніше змагання у футбо-
лі та одне з тих змагань, яке мають, 
без перебільшення глобальне зна-
чення та давно вийшли за рамки 
суто спорту, впливали не футболь-
ні чинники – політичні, економічні, 
навіть кліматичні.

Уругвай, 1930
Перший в історії чемпіонат сві-

ту пройшов на тлі відмови від участі 
в ньому багатьох європейських ко-
манд – через Велику Депресію да-
леко не всі могли дозволити собі 
неблизьку подорож до Південної 
Америки. В результаті на турнір пої-
хали лише чотири європейські збір-
ні: Бельгія, Франція, Югославія та 
Румунія.

В складі збірної Югославії до 
«мундіалю» добралися виключно 
сербські гравці. Така ситуація вини-
кла через те, що збірну бойкотува-
ли хорватські гравці через переїзд 
федерації футболу Югославії із За-
греба до Белграда.

Останніми рішення про по-
їздку на турнір прийняли румуни. 
Кілька основних гравців цієї збір-
ної працювали в компанії «British 
Petroleum», яка відмовлялася від-
пускати їх з роботи. Їхати без цих 
гравців румуни не хотіли. Однак ке-
рівництво «British Petroleum» зміни-
ло свою думку після прохання коро-
ля Румунії Кароля ІІ, який, врешті, 
ще й особисто контролював список 
делегації.

Італія, 1934
Другий чемпіонат світу став для 

фашистської Італії Беніто Муссоліні 
тим, чим через два роки стала Олім-
піада в Берліні для нацистської Ні-
меччини Адольфа Гітлера – пропаган-
дистською «вітриною», за допомогою 
якої можна було показати «переваги» 
свого ладу.

Італійці почали лобіювати про-
ведення турніру в себе ледь не од-
разу після завершення уругвайсько-
го «мундіалю». Отриманням права на 
проведення змагань опікувався осо-
бисто Муссоліні, який поставив за-
вдання «привезти чемпіонат в Італію 
та виграти його».

Змагання пройшли під знаком 
фашистської пропаганди, а його 
«програмними словами» став ви-
слів тодішнього президента італій-

ської федерації футболу генерала 
Джорджо Ваккарро, який сказав, що 
метою чемпіонату є «доказ величез-
ного впливу фашистського спорту на 
формування людського ідеалу».

Також арбітрів матчів італійців, 
починаючи з чвертьфіналу проти іс-
панців, звинувачували в упередже-
ному суддівстві на користь збірної 
Італії. Особливо арбітра півфінально-
го та фінального матчів шведа Івана 
Еклінда, який отримав саркастичне 
прізвисько «Граф Римський». Додат-
ковий «ґрунт» для таких звинувачень 
надав вчинок Еклінда перед фіналь-
ним матчем Італія – Чехословаччина. 
Арбітр піднявся в ложу до Муссоліні та 
поговорив з ним, що згодом пояснив 
бажанням «засвідчити шану великій 
людині».

Пізніше гравець збірної Італії 
зразка 1934-го року Луїс Монті зга-
дував, що перед фіналом, окрім обіця-
нок премії в разі перемоги, циркулю-
вали чутки, що гравцям погрожували 
репресіями в разі програшу.

Однак, «політичний слід» на цьому 
чемпіонаті був не лише в італійців. Ще 
на стадії відбіркових матчів (до речі, 
перших в історії) між собою зіграли 
Чехословаччина та Польща. Матч у 
Польщі в жовтні 1933 року виграли 
чехословаки, а на матч-відповідь на 
початку 1934-го поляки не приїхали, 
пояснивши це «антипольською істері-
єю» в Чехословаччині.

Той турнір можна назвати справ-
жнім тріумфом пропаганди та мабуть 
найбільш політизованим та супереч-
ливим аж доки не відбувся нинішній, 
2022 року.

Франція, 1938
Великий вплив на проведення 

третього чемпіонату світу мала не-
спокійна атмосфера передвоєнної 
Європи, в якій він відбувався. Спер-
шу ФІФА вирішила не допускати до 
турніру Іспанію, в якій тривала гро-
мадянська війна.

А в березні 1938 відбувся ан-
шлюс Австрії нацист-
ською Німеччиною. На 
той момент збірна Австрії 
вже пройшла відбір та на-
віть отримала першого 
суперника у фінальному 
турнірі – збірну Швеції.

Втім, після аншлю-
су футбольний союз Ав-
стрії увійшов до складу 
Німецького футбольного 
союзу. До другого раун-
ду змагань збірна Швеції 
пройшла без гри, а деякі 
гравці збірної Австрії почали грати 
за збірну Німеччини.

Далі у проведенні чемпіонатів 
світу настала перерва довжиною у 
12 років. Проведенню «мундіалю» у 
1942 році завадила Друга світова 
війна, під час якої зупинилися і прак-
тично всі чемпіонати, а гравці ви-
живали, як могли. А замість турніру 
1946 року провели конгрес ФІФА.

Бразилія, 1950
У Чемпіонаті Світу 1950 року не 

брали участь Німеччина та Японія. Їх 
футбольні федерації були виключені 
з ФІФА за розв'язання Другої Світо-

вої війни. 
Одним із найбільш 

неочікуваних результа-
тів того чемпіонату сві-
ту стала перемога збір-
ної США над Англією з 
рахунком 1:0.

У 1964 році напад-
ник збірної США Джо 
Гатьєнс, гаїтянин за по-
ходженням, який забив 
у тій грі єдиний гол, був 
убитий тонтон-макута-
ми – гаїтянськими «ес-
кадронами смерті» ча-

сів Франсуа Дювальє. Причиною було 
те, що родичі футболіста перебували 
в опозиції до встановленого Дювальє 
на Гаїті диктаторського режиму.

Швейцарія, 1954
Після Другої світової війни в Угор-

щині, як і в інших країнах Централь-
но-Східної Європи, до влади прийшли 
комуністичні режими. Як і фашисти в 
Італії та нацисти в Німеччині, кому-
ністи в Центрально-Східній Європі 
(в тому числі, і в Угорщині), та й, зре-
штою, в СРСР розглядали спорт і, зо-
крема, футбол, як потужну пропаган-
дистську зброю.

Інтереси угорської комуністичної 
влади співпали з бажаннями трене-
ра Густава Шебеша, автора новатор-
ських для тогочасного футболу ідей, а 
також з появою нового талановитого 
покоління гравців.

Результатом стала найсильніша 
команда початку та середини 50-их 
років минулого століття та одна з най-
сильніших збірних в історії – склад 
збірної Угорщини, який увійшов в іс-
торію під назвою «Золота команда» 
(«Aranycsapat», вимовляється «Арань-
чапат»).

Ця команда була одним з яскра-
вих зразків впливу тоталітарного ре-
жиму на спорт. Водночас цей вплив 
містив притаманні суто комуністич-
ному режиму риси.

Як от «базовий» принцип форму-
вання збірної навколо одного-двох 
клубів (в цьому випадку це «Гонвед» 
та «Вереш Лобого» – нині «МТК» з Бу-

дапешта), в яких збирали майже всіх 
найкращих гравців країни, роботу ін-
ших клубів в інтересах збірної, мобі-
лізацію всіх доступних ресурсів зара-
ди досягнення високих результатів.

Успіхи прийшли доволі швидко – 
«золото» Олімпіади 1952 року, пере-
мога на Кубку Центральної Європи 
рік потому. 

Найсильнішим угорським клубом 
від 1949 року, коли почалися «соціа-
лістичні реформи» в спорті, і до 1955 
року, коли було проведено останній 
повний сезон перед Угорським по-
встанням (через яке не дограли сезон 
1955/56 років) був підпорядкований 
армії «Гонвед» з Будапешта. Саме за 
цей клуб виступали більшість гравців 
«Золотої команди», а безпроблемно 
існувати вона могла доти, доки клуб 
був серед «фаворитів» влади.

Тож збірна Угорщини вважала-
ся беззаперечним фаворитом черго-
вого чемпіонату світу. Однак у фіналі 
вона несподівано програла з рахун-
ком 2:3 збірній ФРН.

Німці повернулися у ФІФА у 1950 
році, втім до фаворитів «мундіалю» 
перед його початком не належали. 
Переможний фінал у Німеччині нази-
вають Wunder von Bern – Бернське 
диво. І мова тут не лише про перемо-
гу слабшого над сильнішим – в країні 
цей матч вважається одним із симво-
лів її післявоєнного відродження.

Швеція, 1958
Угорське повстання осені 1956 

року поставило крапку в існуванні 
«Араньчапат». Після поразки рево-
люції найкращі гравці команди, такі 
як Ференц Пушкаш, Золтан Цибор, 
Шандор Кочіш, відмовилися повер-
татися на батьківщину.

За два роки, на черговому чем-
піонаті світу у Швеції, в основному 
складі збірної Угорщини виходили 
лише троє гравців зі складу зразка 
1954-го року. Ослаблена команда ви-
ступила невдало, не вийшовши з гру-
пи, а хоча б наблизитися до її досяг-
нень збірна Угорщини не може досі.

Чилі, 1962
Чилі отримало право на прове-

дення чемпіонату світу у 1956 році. 
А у 1960 році в плани організаторів 
втрутився «Великий чилійський зем-
летрус» – найбільш руйнівний зем-
летрус ХХ століття, епіцентр якого 
знаходився біля міста Вальдівія.

Попри пропозиції перенесення 
до іншої країни, Чилі вдалося збе-
регти турнір, хоча він був проведе-
ний з меншим розмахом – лише в 
чотирьох містах замість дев'яти та 
за рахунок коштів переважно місце-
вої влади та приватних спонсорів, а 
не державного бюджету.

Англія, 1966
У 1964 році з ФІФА було виклю-

чено Південно-африканську респу-
бліку за проведення політики апар-
теїду. У світовий футбол країна по-
вернулася лише у 1991 році.

Взагалі, 50-ті – 60-ті роки ми-
нулого століття стали часом деко-
лонізації Африки. На континенті 
з'являлися все більше нових неза-

лежних держав, які, ставали члена-
ми міжнародних організацій, серед 
яких були і спортивні.

Африканське представництво 
у відборі на чемпіонат світу різ-
ко виросло – якщо у відборі на тур-
нір 1962 року брали участь шість 
африканських команд, то у відбо-
рі на «мундіаль» 1966-го мали бра-

ти участь п'ятнадцять. При 
цьому окремої континен-
тальної квоти на турнір Аф-
рика не мала.

Члени створеної у 
1957 році Африканської 
конфедерації футболу по-
чали вимагати надання 
Африці такої квоти. ФІФА 
їм відмовила, тож країни 
Африки оголосили бойкот 
Чемпіонату Світу. Квоту ж 
Африка отримала вже на 
наступний світовий форум.

Мексика, 1970
Події, що сталися в червні-липні 

1969 року, є, по-перше, чи не найвідо-
мішим прикладом взаємозв'язку по-
літики та футболу, по-друге, одним з 
найвідоміших прикладів впливу полі-
тики на спорт взагалі, по-третє, яскра-
вим прикладом того, що в ситуації «на-
зрівання війни» приводом для її по-
чатку може бути практично будь-що.

У відбірковому турнірі до Чемпіо-
нату Світу 1970 року між собою мали 
зіграти збірні Гондурасу та Сальва-
дору, які на той момент перебували у 
вкрай напружених відносинах.

Як наслідок, 8 червня 1969 року 
в Тегусігальпі та за тиждень в Сан-
Сальвадорі сталися масові заво-
рушення. Кожна з команд виграла 
матч на «своїй території» – Гонду-
рас у Тегусігальпі, Сальвадор у Сан-
Сальвадорі.

Сальвадорська преса подавала 
поразку в першій грі ледь не як наці-
ональне приниження, а перед другою 
грою в столиці Гондурасу відбулися 
напади на іммігрантів із Сальвадору. 
Постраждали і двоє сальвадорських 
віце-консулів.

«Обмін» перемогами за регла-
ментом передбачав третю гру на ней-
тральній території. Вона відбулася в 
Мехіко 26 червня. З рахунком 3:2 пе-
ремогли сальвадорці, які вийшли до 
фінального етапу відбору. Обігравши 
восени гаїтян, вони відібралися на 
Чемпіонат Світу, на якому програли 
всі три матчі в групі.

Однак, тоді, в кінці червня 1969-
го все пішло шкереберть. Того ж дня, 
коли відбулася третя гра між Саль-
вадором та Гондурасом, країни розі-
рвали дипломатичні відносини.

А 14 липня розпочалася війна – 
сальвадорські війська вторглися на 
територію Гондурасу. За шість днів 
бойових дій з обох сторін загинуло 
від двох до чотирьох тисяч людей. Че-
рез привід до її початку ця війна діс-
тала назву «Футбольної».

ФРН, 1974
Після перемоги на чемпіонаті сві-

ту у 1954 році збірна ФРН здобула тре-
тє місце чотири роки по тому. У 1966 
році вона програла у фіналі англійцям, 
у 1970 – знову стала третьою, за два 
роки виграла чемпіонат Європи. Вре-
шті, саме збірна ФРН стане чемпіоном 
світу на домашньому турнірі у 1974 році.

Поряд з тим збірна НДР вираз-
но «пасла задніх». Однак, у 1974 році 
вона пробилася на єдиний в своїй іс-
торії чемпіонат світу. За іронією долі, 
жереб звів дві німецькі збірні в одній 
групі першого етапу турніру і 22 черв-
ня 1974 року в Гамбурзі відбувся єди-
ний в історії матч збірних ФРН та НДР. 
Фаворитами, звісно ж, вважалися 
«західні» німці, однак з рахун-
ком 1:0 несподівану пере-
могу здобули «східні».

«Пропагандистські вітрини»: 
політична історія чемпіонатів світу з футболу

Збірна Італії на домашньому чемпіонаті світу застосовує 
традиційне італійське фашистське вітання, так званий 

«римський салют»

Угорська «Золота команда» у 1953 році
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6 січня 
1838 – у місті Морріус-

тан( штат Нью-Джерсі, США) 
Альфред Вейл і Семюель 
Морзе провели першу публіч-
ну демонстрацію електрично-
го телеграфа. 

2019 – Православна 
церква України отримала То-
мос про автокефалію. 

Народилися: 1596 – Бог-
дан Хмельницький, гетьман 
України; 1833 – Степан Ру-
данський, поет, перекла-
дач, лікар; 1898 – Володи-
мир Сосюра, поет; 1938 – 
Василь Стус, поет, перекла-
дач, політв’язень, помер в 
ув’язненні у 1985 році; 1938 
– Адріано Челентано, іта-
лійський кіноактор і співак; 
1939 – Валерій Лобанов-
ський, футбольний тренер. 

Померли: 1920 – Лев-
ко Симиренко, селекціонер; 
1945 – Володимир Вернад-
ський, вчений. 

7 січня 
1914 – перший пароплав 

пройшов через Панамський 
канал.

1927 – зроблено перший 
трансатлантичний телефон-
ний дзвінок з Нью-Йорка до 
Лондона. 

Народився: 1853 – Мико-
ла Аркас, письменник, компо-
зитор, історик. 

Померла: 2011 – Михай-
лина Коцюбинська, літерату-
рознавиця, активна учасниця 
руху шістдесятників. 

8 січня
1656 – у місті Гарлем, Ні-

дерланди, вийшов перший 
номер газети Weeckelijcke 
Courante van Europa, найста-
рішого з періодичних видань, 
що нині існують (зараз ви-
ходить від назвою «Гарлем-
ський вісник»).

Народилися: 1879 – у міс-
ті Ічня на Чернігівщині Сте-
пан Васильченко (Панасен-
ко), письменник; 1888 – Гнат 
Юра, театральний режисер, 
актор; 1935 – Василь Симо-
ненко, поет, дисидент.

Померли: 1642 – Галілео 
Галілей, засновник класичної 
механіки, фізик, астроном, 
математик, поет; 1965 – Во-
лодимир Сосюра, поет.

9 січня 
Народилися: 1890 – Ка-

рел Чапек, чеський письмен-
ник; 1907 – Микола Лівиць-
кий, громадсько-політичний 
діяч, журналіст, президент 
УНР в екзилі у 1967 – 1989 
рр.; 1924 – Сергій Параджа-
нов, український кінорежи-
сер, сценарист, художник ві-
рменсько-грузинського похо-
дження.

10 січня 
1569 – у Любліні почав-

ся сейм, присвячений запла-
нованій Унії, об`єднанню Ко-
ролівства Польського і Вели-
кого князівства Литовського. 
Планувалося також приєд-
нання в якості третього дер-
жавного суб`єкта Князівства 
Руського – спадкоємця Київ-
ської Русі, поділеного на той 
час між Польщею і Литвою. 
Але ця ідея так і не була вті-
лена. 

1863 – у Лондоні запуще-
на перша у світі лінія метро 
(3,6 км), потяги були на паро-
вій тязі.

1920 – набрав чиннос-
ті Версальський договір, про 
облаштування Європи після 
Першої світової війни. Також 
Угода про утворення Ліги На-
цій. 

1946 – в Лондоні відкри-
то перше засідання Організа-
ції Об`єднаних Націй (ООН).

1992 – в Україні введено 
в обіг карбованець як купон 
Національного банку України. 

Народився: 1934 – Лео-
нід Кравчук, перший прези-
дент незалежної України. 

11 січня
1785 – Нью-Йорк став 

столицею США (до 1790 р.). 
1919 – у Радянській Ро-

сії введена продрозверстка, 
примусове вилучення у селян 
залишків хліба, торгівля ним 
була заборонена. 

Народилися: 1893 – Ми-
хайль (Михайло) Семенко, 
поет із митців «Розстріляно-
го Відродження»; 1913 – Ва-
силь Кук, останній команду-
вач Української Повстанської 
Армії (1950 – 1954 р. р.)

Померли: 1647 – Петро 
Могила, політичний, церков-
ний і освітній діяч, митропо-
лит Київський, галицький і 
всієї Русі; 1888 – Осип-Юрій 
Федькович, письменник; 
1916 – Лесь Мартович, пись-
менник, доктор права. 

12 січня 
1972 – КДБ СРСР провів 

арешти представників укра-
їнського національного руху. 
Заарештовані В Чорновіл, В 
Стус, І. Світличний, Є. Свер-
стюк, Л. Плющ, В. Романюк. І. 
Дзюба та інші. 

Народилися: 1628 – 
французький письменник-
казкар; 1873 – Василь Кри-
чевський, художник, архі-
тектор і графік; 1876 – Джек 
Лондон, американський пись-
менник; 1878 – Гнат Хотке-
вич. письменник, бандурист, 
композитор; 1907 – Сергій 
Корольов, вчений, конструк-
тор ракетно-космічних сис-
тем; 1909 – Марія Прийма-
ченко, народна художниця.

Померла: 1976 – Агата 
Крісті. англійська письменни-
ця детективного жанру.

13 січня 
1910 – з Нью-Йорка по-

чалася перша публічна раді-
отрансляція, звучали голоси 
Енріко Карузо та інших зірок 
Метрополітен-опери.

1991 – блокуючи вихід 
Литви зі складу СРСР, у Віль-
нюсі Москва кинула підрозділ 
силовиків на штурм місько-
го телецентру і телевежі, що 
призвело до загибелі 15 ли-
товських патріотів. 

Народився: 1877 – Лев 
Мацієвич, український інже-
нер, автор проектів підводних 
човнів, авіаносців. 

Помер: 2013 – Ми-
хайло Горинь, дисидент і 
політв'язень.

14 січня 
Народилися: 1882 – І ван 

Огієнко (митрополит Іларіон), 
мовознавець, історик церк-
ви; 1898 – Юрій Городянин-
Лісовський (Горліс-Горський), 
військовий і громадський 
діяч, письменник, старшина 
Армії УНР; 1937 – Євген Гуца-
ло, письменник.

15 січня 
1992 – затверджено му-

зичну редакцію Гімну Украї-
ни, автором якої є Михайло 
Вербицький. 

Народилися: 1622 – Мо-
льєр, французький драма-
тург; 1871 – Агатангел Крим-
ський, український історик, 
учений, письменник крим-
ськотатарського походження.

16 січня
1918 – Мала Рада ухва-

лила закон про армію Укра-
їнської Народної Республіки. 

1919 – Директорія УНР у 
відповідь на агресію більшо-
вицької Росії оголосила їй ві-
йну. 

17 січня
1921 – у Відні представ-

никами української еміграції 
створено Український віль-
ний університет, незабаром 
переведений до Праги. 

1945 – Варшава звільне-
на від німецької окупації.

Народився: 1706 – Бен-
джамін Франклін, учений, 
журналіст, винахідник, один 
із лідерів війни за незалеж-
ність США, один з авторів 
американської Конституції 
(1787 р.).

Померли: 1954 – Андрій 
Лівицький, український гро-
мадсько-політичний діяч, 3-й 
голова Директорії УНР, 1-й 
президент УНР в екзилі (1926 
– 1954); 2008 – Боббі Фішер, 
американський шахіст, оди-
надцятий чемпіон світу.

18 січня
1654 – у Переяславі ге-

неральна військова рада, 
яку скликав гетьман Богдан 
Хмельницький, вирішила від-
дати Гетьманщину під про-
текторат Московського цар-
ства зі збереженням прав і 
вольностей війська Запоро-
зького.

1918 – у Таврійському 
палаці в Петрограді відкри-
лися Установчі збори (парла-
мент Росії), вибори до яких 
пройшли в листопаді 1917 р. 
Тоді 62% голосів отримали 
есери та меншовики, 25% – 
більшовики, 13% – кадети й 
інші буржуазні партії. Але ре-
альна влада вже належала 
більшовикам, і вони покину-
ли засідання. Наступного дня 
Установчі збори постановою 
пробільшовицького Всеро-
сійського центрального ви-
конавчого комітету були роз-
пущені. Так більшовики си-
ломіць розпустили законний 
парламент республіки. 

1919 – у Версалі поча-
лася Паризька мирна конфе-
ренція країн-переможниць у 
Першій світовій війні. 

Народилися: 1689 – 
Шарль Монтеск`є, французь-
кий філософ, письменник; 
1834 – Володимир Антоно-
вич, український історик, ар-
хеолог, етнограф; 1869 – Іван 
Труш, український художник; 
1882 – Алан Мілн, англій-
ський письменник, автор по-
вісті про Вінні-Пуха. 

19 січня 
1956 – створено Союз 

українців у Великій Британії. 
Народилися: 1809 – Ед-

гар Аллан По, американський 
письменник, засновник де-
тективного жанру; 1912 – 
Ярослав Стецько, україн-
ський політичний та військо-
вий діяч, в’язень німецьких 
концтаборів, керівник Анти-
більшовицького блоку наро-
дів, голова Проводу ОУН (б). 

Помер: 1939 – Михайло 
Драй-Хмара, поет, літерату-
рознавець, жертва комуніс-
тичного терору. 

У 1990 році команди мали зі-
грати знову в рамках відбору до 

чемпіонату Європи 1992 року. Однак 
ще до початку відбіркових матчів було про-

голошене об'єднання Німеччини, збірна НДР 
знялася зі змагань та припинила існування, а 
найкращі її футболісти стали гравцями збірної 
вже об'єднаної Німеччини.

Одним із суперників двох німецьких збір-
них по групі була збірна Чилі, про потраплян-
ня якої на цей чемпіонат світу варто згадати 
окремо.

За регламентом відбору на чемпіонат сві-
ту одна з путівок розігрувалася у міжконти-
нентальних матчах між представником Єв-
ропи та Південної Америки. Останнім і ста-
ла збірна Чилі. А супротивником її виявилася 
збірна СРСР. Перша гра відбулася в Москві 26 
вересня 1973 року.

Однак 11 вересня 1973 року в Чилі стався 
військовий переворот. Президент Сальвадор 
Альєнде загинув, до влади прийшов генерал 
Аугусто Піночет.

Ця подія не лише «перевернула» радян-
сько-чилійські відносини, але й вплинула на 
протистояння футбольних збірних. Гра в Мо-
скві закінчилися нічиєю 0:0, радянське теле-
бачення її не транслювало, а преса замість 
розгорнутих звітів обмежилася скупими пові-
домленнями, згадавши про матч ніби «між ін-
шим».

Однак головні події в цьому протистоянні 
відбулися навколо матчу-відповіді, який мав 
пройти в Сантьяго 21 листопада. Керівництво 
радянської федерації футболу вимагало пере-
нести матч на нейтральне поле до третьої кра-
їни через перетворення Національного стаді-
ону у в'язницю.

Для «прояснення ситуації» на стадіон від-
рядили комісію, яка не виявила порушень, тож 
радянське прохання про перенесення гри не 
задовольнили. У відповідь збірна СРСР не по-
їхала на матч, їй була зарахована поразка, 
а збірна Чилі отримала путівку на чемпіонат 
світу.

В день скасованого матчу її гравці ви-
йшли на поле Національного стадіону проти 
невидимого суперника, прокотили м'яч від 
центра поля і закотили у порожні ворота. На 
цьому «матч» Чилі – СРСР завершився.

(ФІФА пропонувала обидва матчі провес-
ти на нейтральних полях. Але СРСР відмовив-
ся. Очевидно, через ризик раптом програ-
ти чилійцям, що мало б негативний політич-
ний ефект: мовляв. «програли фашистам». – 
Ред.).

Аргентина, 1978
На момент проведення чемпіонату світу 

Аргентиною вже два роки керувала військо-
ва диктатура, яку очолював генерал Хорхе 
Відела. Репресії проти політичних опонен-
тів (за сім років диктатури безвісти зникли 
від 9 до 30 тисяч людей) призвели до протес-
тів проти проведення «мундіалю» в Аргенти-
ні. Пропонувалося перенести турнір до іншої 
країни, а в разі неможливості це зробити – 

бойкотувати його. Ні те, ні інше не спрацю-
вало.

Натомість режим сприйняв чемпіонат 
так, як і подібні авторитарні та тоталітарні 
режими – як «пропагандистську виставку» 
своїх «досягнень». Попередній бюджет тур-
ніру (особливо після того, як його Оргкомі-
тет очолив адмірал Карлос Лакосте) був різ-
ко збільшений – на організацію змагань Ар-
гентина витратила десяту частину свого бю-
джету.

За бюджетні ж гроші були модернізова-
ні два стадіони та побудовані ще три. Крім 
того, було модернізовано аеропорт у Буенос-
Айресі та запроваджене кольорове телеба-
чення.

Чи не найбільш обговорюваним мат-
чем Чемпіонату став заключний матч друго-
го етапу. Господарі, аргентинці, грали в ньо-
му проти збірної Перу. Для того, аби вийти у 
фінал турніру, збірній Аргентини треба було 
перемогти з різницею не менш, ніж у чотири 
голи.

Аргентинці перемогли з рахунком 6:0, що 
дало привід для звинувачень у підкупі перу-
анців. Навіть нині, через 44 роки, їх немож-
ливо підтвердити або спростувати, однак це 
яскрава ілюстрація того, яку репутацію мав 
режим, що керував на той момент країною.

Іспанія, 1982
Захист чемпіонського титулу аргентинця-

ми відбувався «на фоні» Фолклендської війни 
(війна між Аргентиною та Великобританією 
за Фолклендські острови, що закінчилася пе-
ремогою британців. – Ред.). 13 червня арген-
тинці грали у матчі-відкритті чергового «мун-
діалю» проти збірної Бельгії, а наступного дня 
завершилися бойові дії. Капітан збірної Ар-
гентини Даніель Пассарелла прямо говорив, 
що гравці думають про якомога скоріше по-
вернення додому.

А двоюрідний брат іншого гравця коман-
ди Освальдо Арділеса на війні загинув. Не-
зважаючи на обставини, збірній Аргентини 
вдалося вийти до другого етапу, однак подо-
лати його та пройти до півфіналу вона вже не 
змогла.

Мексика, 1986
Черговий турнір спершу мала приймати 

Колумбія. Однак, у 1979 році в Колумбії та су-
сідньому Еквадорі стався землетрус. На відмі-
ну від Чилі перед 1962 роком, впоратися з на-
слідками спровокованої стихійним лихом еко-
номічної кризи Колумбія не змогла і в листо-
паді 1982 року відмовилася від проведення 
змагань.

У травні 1983 року турнір було перенесе-
но до Мексики. Цікаво, що менш, ніж за рік до 
початку Чемпіонату стався землетрус і в Мек-
сиці. Однак спортивні об'єкти не постраждали 
і країна продовжила підготовку.

І на самому турнірі, у чвертьфіналі, через 
чотири роки, знову відлуння Фолклендської 
війни – матч Аргентини та Англії. Ця гра ста-
ла однією з найвідоміших в історії чемпіонатів 
світу через два голи, які забив лідер аргентин-
ців та один з найкращих гравців в історії фут-
болу Дієго Марадона.

Один з них, чи не найвідоміший, не за пра-
вилами – рукою. Через вислів Марадони піс-
ля матчу про те, що «гол був забитий частково 
головою Марадони, а частково – рукою Бога» 
цей гол назвали «рукою Бога».

Аргентинці перемогли 2:1, а Марадона не-
вдовзі неодноразово говорив про те, що пере-
мога в матчі, як і «рука Бога» були «символіч-
ною помстою» аргентинців за поразку у Фол-
клендській війні.

Італія, 1990
Чемпіонат проходив на тлі змін у Цен-

трально-Східній Європі та Радянському Союзі. 
Крах комуністичних режимів та «перебудова» 
в СРСР призвели до переїзду найкращих фут-
болістів країн колишнього «соцтабору» на За-
хід, що вплинуло на комплектування збірних, 
особливо СРСР та Чехословаччини.

Якщо раніше у списку заявлених на Чем-
піонати гравців за ці команди (як і за решту 
збірних країн Організації Варшавського Дого-
вору ) грали виключно представники місцевих 
чемпіонатів, то в 1990 році восьмеро гравців 
в складі збірної Чехословаччини та семеро в 
складі СРСР грали за кордоном.

Закінчення в наступному номері

«Пропагандистські вітрини»: 
політична історія чемпіонатів світу з футболу

Капітани збірних ФРН та НДР Франц 
Бекенбауер та Бернд Бранш перед єдиним 

в історії матчем німецьких збірних 
одна проти одної

Капітан збірної Чилі Франсиско Вальдес 
забиває у порожні ворота 
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Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»

Збірник 
«Чернігівські старожитності» 

Збірник наукових праць «Чернігівські старожит-
ності» № 7 (10), незважаючи на фінансові труднощі і 
війну, підготовлений та оприлюднений на сайті На-
ціонального архітектурно-історичного заповідника 
«Чернігів стародавній». 

Він сформований за результатами Міжнародної 
наукової конференції «Історико-культурна спадщи-
на: виклики та перспективи», що відбулася 25–26 
листопада 2021 р. у заповіднику «Чернігів стародав-
ній». У збірнику розміщено 26 наукових статей з іс-
торії, історіографії і культурології, архітектури і мис-
тецтвознавства, охорони пам’яток, а також архео-
логічних досліджень пам’яток Чернігівщини. Низка 
статей стосується пам’яток історії, архітектури та 
археології інших регіонів України. Більша частина 
оприлюднених у статтях документів і фактів вперше 
запроваджуються до наукового обігу. 

Збірник підготувала редакційна колегія: Володи-
мир Хомич (голова), Олена Ванжула, Інна Непотенко, 
Сергій Черняков, Ірина Бугера.

Збірник читайте за посиланням: https://
oldchernihiv.com/wp-content/uploads/2022/12/
starozhytnosti-710.pdf

8-9 грудня відбулися VІ «Карнабідівські 
читання», організовані НАІЗ «Чернігів ста-
родавній».

У них взяли участь близько 30 науков-
ців з різних регіонів України, зокрема, з 
Національної академії наук України, Наці-
онального університету «Чернігівський ко-
легіум» імені Т. Шевченка, Національного 
заповідника «Чернігів стародавній», Наці-
онального історико-меморіального запо-
відника «Поле Берестецької битви», Наці-
онального історико-культурного заповід-
ника «Чигирин», Чернігівського обласного 
історичного музею імені В. Тарновського.

«Карнабідівські читання» набувають 
все більшої популярності. Вони започатко-
вані у 2013 році з метою привернути ува-
гу до пам’яткоохоронної та краєзнавчої ді-
яльності на Чернігівщині, збереження ста-
рожитностей краю.

На VІ «Карнабідівських читаннях», зо-
крема, з доповідями виступили науковці 
заповідника: Ольга Травкіна: «Пожерт-
ви генерального обозного Василя Дуні-
на-Борковського до чудотворної ікони 

«Троїцько-Іллінська Богородиця»; Олена 
Ванжула: «Перші роки діяльності Черні-
гівського державного архітектурно-істо-
ричного заповідника (1967 – 1972)»; Олег 
Васюта: «Ще раз до питання про час по-
будови П’ятницької церкви у Чернігові та 
її замовника»; Тетяна Новик, Павло Со-
лобай: «Знахідка трикандилона з роз-
копок 2015 року в Чернігові»; Алла Гар-
куша: «Портрет Єви (з настінних роз-
писів Спасо-Преображенського собо-
ру м. Чернігова)»; Андрій Глухенький: 
«Пам’яткоохоронна громадська діяль-
ність А. А. Карнабеда у 1998 – 2005 ро-
ках»; Тетяна Миколайко: «Чернігівський 
Троїцький жіночий монастир у 1940-х – 
1950-х роках»; Сергій Сергєєв: «Відбу-
дова Чернігівського обласного держав-
ного архіву в повоєнну добу»; Олександр 
Литовченко: «Фотофіксація пам’яток 
Єлецького монастиря у Чернігові ста-
ном на 1953 р.»; Оксана Дядечко: «Му-
зичні інструменти з колекції Національ-
ного архітектурно-історичного заповід-
ника «Чернігів стародавній»; Ірина Буге-

ра: «Настінні розписи південної частини 
трансепту Троїцького собору Чернігова»;

Також науковці університету «Чер-
нігівський колегіум» імені Т. Шевченка 
– Людмила Ясновська: «Володимир Ме-
зенцев – діаспорний дослідник козаць-
кого Батурина»; Юрій Ситий: «Чернігівщи-
на у 1239–1618 роках»; історичного му-
зею імені В. Тарновського – Ольга Гейда: 
«Церковно-політичні обставини появи гра-
фіті на південному фасаді чернігівсько-
го Спасо-Преображенського собору»; Ін-
ституту археології НАН України – Ігор Іг-
натенко: «Дослідження «Михайлівської 
божниці» міста Остра в умовах російсько-
української війни»; Віталій Рижий: «Міська 
забудова чернігівського Передгороддя в 
районі Застриження»; мистецтвознавець, 
член Головної ради Українського товари-
ства охорони пам’яток історії та культури 
Віктор Величко: «Будинок Івана Рашев-
ського в Чернігові».

За результатами «Карнабідівських чи-
тань» планується 2023 року видати збір-
ник наукових праць.

«Карнабідівські читання» набувають все більшої популярності

Коли науковець під час війни власним коштом ви-
дає своє дослідження з історії або культури України – це 
теж поле бою, адже у кожного українця воно своє. Укра-
їнський спротив відбувається не тільки на полі бою, й не 
тільки проти сучасного рашизму, а ще й на полі інтелек-
туальному, науковому – за нашу історію, за нашу україн-
ську культуру – минулу, сучасну й майбутню... За культуру, 
яку нищили й знову продовжують нищити, але яка вціліла 
тоді і вціліє зараз. 

Сьогодні йдеться про нове дослідження знаного чер-
нігівського науковця, мистецтвознавця і барокознав-
ця Анатолія Кіндратовича Адруга, яке у жовтні вийшло в 
Чернігові у нашому видавництві SCRIPTORIUM.

Щойно воно з'явилося у вільному доступі за адресою: 
http://www.siver-litopis.cn.ua/.../Adruh_XVII-XVIII.pdf

Віталій ШУМІЛО

Національний заповідник «Гетьманська сто-
лиця» – відомий осередок культури, туризму, іс-
торичної науки і просвітництва. Таким його зро-
били люди, які присвятили йому свої серце і 
душу. Саме таким, одним з батьків-засновників 
закладу, був Микола Іванович Терех. 11 грудня 
цього року він несподівано пішов у засвіти. Не-
простий і героїчний шлях пройшов наш товариш 
і колега за 27 років роботи в закладі. 

До заповід-
ника Микола Іва-
нович прийшов 3 
січня 1995 року, 
на посаду інже-
нера І категорії. 
Мета була по-
ставлена амбіт-
на, висока і дер-
жавно значуща 
– відродити Ба-
турин із небуття, 
спираючись на 
історичну науку. 

Це було творенням не лише організації як та-
кої, але нових змістів, які постали перед моло-
дою українською державою та її культурою. Тут 
Микола Іванович проявив високу фаховість та-
лановитого будівельника, досвід, послідовність, 
терпіння і дипломатичний хист. 

Найперше – необхідно було створити тех-
нічно-документальну базу, починаючи майже з 
нуля та часто в умовах бюрократичного спро-
тиву та інерції. Микола Іванович швидко вчив-
ся, бо мав надзвичайну кмітливість, старан-
ність, базову освіту у будівельній галузі (Коно-
топський будівельний технікум) і величезний 
досвід роботи у будівництві. Вражаючі перетво-
рення Батурина є у великій мірі заслугою Ми-
коли Івановича. У царині його відповідальнос-
ті були розвиток інфраструктури заповідника, 
його архітектурних об’єктів, архівні і археологіч-
ні дослідження, тощо. У питаннях архітектурно-
будівельних, від натурних обстежень об’єктів до 
пошуку історичних матеріалів про них в держав-
них, приватних архівах і бібліотеках України – 
йому не було рівних! 

У 1998 році Микола Іванович очолив відділ 
охорони, архітектурно-технічного нагляду за утри-
манням і реставрацією пам’яток архітектури. Тут 
проявився його особливий талант як інженера-
будівельника. За 9 років його роботи на цій по-
саді було проведено величезний огром роботи із 
паспортизації, реставрації та відбудови об’єктів 
заповідника. Під керівництвом М. Тереха підго-
товлено і затверджено паспорти і технічна доку-
ментація на 12 пам’яток архітектури та містобуду-
вання; 2 – садово-паркового мистецтва; 5 – істо-
рії; 1 – монументального мистецтва!

Особливо ж відповідальними були рестав-
раційні і будівельні роботи на об’єктах, їх від-
родження і адаптація, проведення інженерних 
комунікацій з урахуванням наступного присто-
сування їх як музейних споруд. Таку кількість ка-

пітальних об’єктів за обмежений термін (з 2003 
р. до 2009 р.) встигнути охопити, професійно вті-
лити в життя їх проекти було надскладно. Лише 
завдяки самопожертві, турботам і вмінню бага-
тьох це вдалося реалізувати. Важко переоціни-
ти внесок Миколи Івановича в ці процеси. У ті 
часи він практично жив на роботі, не рахуючись 
з особистим часом і потребою у відпочинку.

Після переведення на посаду завідувача 
відділу «Цитадель» у жовтні 2009 року, Микола 
Іванович проявив себе і як умілий організатор 
новоствореного підрозділу і, насамперед, на-
уковець. Особливо тепло і трепетно згадують 
люди, яких зростив Микола Іванович, його як 
улюбленого наставника для молодих науков-
ців, вимогливого, але справедливого керівни-
ка. Зі слів головного архітектора заповідника 
Тетяни Кербут, Микола Іванович був мудрим, 
коректним старшим товаришем. Прибираль-
ник територій Любов Браг, з повагою згадує, 
який добрий господар був Микола Іванович. 
Він з пильністю вмів упорядкувати не лише ви-
диму для загалу матеріальну частину, але й ро-
бочі місця і рекреаційні зони для працівників. 

 За роки роботи на цій посаді ним була на-
писана рекордна для закладу кількість науко-
вих статей – 104 (!), з них 66 науково-популяр-
них статей, 36 наукових публікацій. Вчений 
секретар заповідника Наталія Саєнко згадує 
Миколу Тереха, як працьовитого і результа-
тивного науковця, який у співавторстві напи-
сав і видав дві монографії: «Максим Парпура 
– погляд через віки» та «Лікарня Гетьманської 
столиці: з історії зародження та розвитку лі-
карні, відкритої гетьманом К. Г. Розумов-
ським у м. Батурин – столиці чотирьох гетьма-
нів України». Систематично Микола Іванович 
брав участь у науково-практичних конферен-
ціях, у т. ч. міжнародних, із науковими допо-
відями, представляючи історичну науку Бату-
рина. 

З 2011 року Микола Іванович став членом 
Національної спілки краєзнавців України. 
Сумлінна та професійна праця Миколи Івано-
вича була неодноразово відзначена Почесни-
ми грамотами Міністерства культури України, 
Чернігівської облдержадміністрації та у 2018 
році Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України.

Унікальна турбота Миколи Івановича про 
розвиток рідного і дорогого для нього запо-
відника «Гетьманська столиця» проявилась і в 
його останній волі – свою садибу в м. Батурин 
він заповів заповіднику, бо мріяв, щоб моло-
ді історики мали комфортне тимчасове житло 
під час свого становлення, щоб науковці, які 
приїздять до Батурина на археологічні дослі-
дження, завжди мали де зупинитися. 

Наталія СЕРДЮК,
екскурсовод Національного заповідника

«Гетьманська столиця»
Батурин

Попри всі труднощі та 
складнощі, війну, вийшов № 
3 за 2022 рік цього цікавого 
історико-краєзнавчого

журналу, що понад два 
десятиліття видається в Чер-
нігові і беззмінним редакто-
ром якого є відомий

чернігівський історик, 
журналіст Сергій Павленко. 
Ось зміст, рубрики і публіка-
ції журналу.

У глиб віків
Ганшин О. Моделювання 

організації єдиного києво-
канівського некрополя вели-
кого київського князя Все-
волода Ольговича й гіпотеза 
щодо тотожності храму літо-
писного монастиря Святого Си-
меона та споруди Кирилівської церкви 
Києва.

Травкіна О. Про іконографію кераміч-
ної ікони Богородиці з Успенського собору 
Єлецького монастиря м. Чернігова.

Церковна старовина
Шуміло В., Чистяков В. Діяльність ми-

трополита Фотія та проблема розділен-
ня Київської митрополії між Московською 
державою та Великим князівством Литов-
ським.

Гордієнко Д. Постать митрополита Гри-
горія Цамблака в осмисленні Михайла Гру-
шевського.

Петренко І. Церковно-шкільне меце-
натство у лівобережних українських єпар-
хіях Російської імперії наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. 

Мовою документів
Мицик Ю.,Тарасенко І. З нових доку-

ментів до історії Сіверщини (ХVІІ–ХVІІІ ст.) 
(частина 23).

Мешковой М., Мицик Ю. Невідомий 

лист гетьмана Івана Мазе-
пи до белзького воєводи 
Адама Сенявського.

Розвідки
Пилипенко О. Соціаль-

но-економічне становище 
викладачів університетів 
Наддніпрянської України у 
першій половині ХІХ ст.

Сорокіна К. Матеріали 
до просопографічного пор-
трету родини Сокальських 
в колекціях електронного 
репозитарію Харківського 
національного університе-
ту імені В. Н. Каразіна.

Літературознавчі студії
Шуміло С. Духовний 

вірш «Плач Йосипа Прекрас-
ного» та його сирійське літера-

турне джерело.
Чапля О. Покаяння як передумова 

святості у творах перших українських про-
повідників (від Кирила Турівського до ми-
трополита Іларіона).

Колошук Н. Чи можливе каяття «черво-
ної людини» у час second-hand? 

Дослідницькі нотатки
Демченко Т., Іваницька С. «Невигада-

не»: радянська буденність 1920–1930-х рр. 
у літературній творчості Анатолія Калинов-
ського (Галана).

Зубко О. Подєбрадське повсякдення 
Євгена Чикаленка (1925–1929).

Рецензії. Огляди. Анотації
Голець В. Лозовий О.М. Із павутиння 

часу. Олександрія, 2021.
Рижова О. Адруг А.К. Декоративне мис-

тецтво Чернігова другої половини ХVІІ – по-
чатку ХVІІІ ст. Чернігів: SCRIPTORIUM, 2022. 

Журнал є в бібліотеках, у передпла-
ті. А електронна версія на його сайті за 
адресою:www.siver-litopis.cn.ua
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Новий номер журналу 
«Сіверянський літопис»

Микола Терех закладав 
підвалини заповідника
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Батурин — гетьманська столиця

Продовжуємо наше дослідження 
гастрономічної спадщини Батурина 
ХІХ століття. І сьогодні поговоримо 
про ХЛІБ, який здавна вважається 
основою життя, символом добробу-
ту та багатства.

Він присутній в нашому раціоні 
щодня. І, зазвичай, його приготуван-
ня ми довіряємо спеціалізованому 
виробництву. Проте так було не за-
вжди. 

Не так давно хліб випікали вдо-
ма. Цю складну і трудомістку робо-
ту в основному виконували жінки. 
Зазвичай у домогосподарствах хліб 
випікали раз на тиждень. Пекли від 
4 до 12 буханців, орієнтуючись на 
кількість членів родини. Для щоден-
ного вживання пекли хліб із борош-
на грубого помелу, а от «білий» хліб 
їли лише у великі свята. Випікання 
хліба вважалося великим ритуаль-
ним дійством. «Майструючи» хліб, 
господиня мусила одягти все чисте, 
а перед цим – причепурити світлицю 
й приготувати рушники: на один хліб 
клали, а іншим накривали буханець, 
аби він «дійшов».

До появи дріжджів для випікан-
ня хліба використовували закваску. 
Її виготовляли з хмелю, пророщено-
го ячменю, жита. Для заквашуван-
ня, вимішування і сходження тіста 

використовували «пікну» хлібну діж-
ку – конусоподібну чи циліндрич-
ної форми посудину, виготовлену з 
дерев’яних щільно допасованих до-
щок.

У Батурині в ХІХ столітті, як і по 
всій Україні перевагу віддавали 
житньому хлібу, а пшеничний, «бі-
лий» хліб, випікали на великі свята 
– Різдво, Паску, весілля. Внаслідок 
великої кількості цукрів у складі бо-
рошна, істинно житній хліб має дуже 
темну скоринку і «м’якушку». Нато-
мість хліб із суміші житнього і пше-
ничного борошна буде сірим чи іншо-
го відтінку, залежно від пропорцій.

Жителька Батурина Катерина 
Іва- нівна Парфененко (1951 р.н) й 
нині випікає хліб в печі за рецептом 
своєї бабусі, Ганни Махтеївни Лось 
(1901 - 1985 рр.), яка завжди гово-
рила: «Окрім надійного та перевіре-
ного рецепту під час приготування 
та випікання слід мати гарний на-
стрій та позитивні думки. Це голо-
вний секрет вдалої випічки! 

Спочатку робили закваску для 
житнього хлібу: до солоду (зерно 
жита, яке проросло) додати 0,5 л те-
плої води та всипати житнього бо-
рошна (50%) і пшеничного борош-
на (50%). Потім додати 1 ложку цу-
кру або меду, дрібку солі та замі-

сити рідке тісто. Його обов’язково 
потрібно поставити в тепле місце 
на 1 добу. На наступний день дода-
ти 1 столову ложку житнього борош-
на та 1 столову ложу пшеничного бо-
рошна. Все добре перемішати і за-
лишити в теплому місці (+25оС – не 
більше 30оС). І так потрібно роби-
ти 5 днів: додавати та вимішувати. 
В день, коли випікають хліб, дода-
ють житнього борошна, трішки олій-
ки, цукру або меду та замішують тіс-
то. Його довго потрібно вимішувати, 
поки воно не починає «відставати 
від рук», та формують паляниці (ви-
ходить 4 - 5 буханців).

Поки «пораємося», вже годиться, 
щоб у печі потріскували дрова. Піді-
йдуть березові, соснові. За час, що 
вони згорять, сформовані паляниці 
якраз «підійдуть». Далі вигрібають 
жар із печі… Потім

пікну лопату потрусити борош-
ном, на неї покласти підсушений ка-
пустяний листок, на нього – паля-
ницю, яку «прибризкують» водою, 
роблять декілька надрізів та встав-
ляють в піч на «чисту» черінь випіка-
тися на капустяному листку.

Щоб хліб «вдався», насамперед 
треба налаштуватися на добрі дум-
ки, викинути з голови й душі все, що 
тривожить, тоді вже й приступати до 

справи. Процес приготування хлі-
ба вимагає фізичної сили, терпіння 
і неабиякої любові. Без добрих по-
мислів і тиші у хаті навряд чи хліб 
вдасться. Раніше ми обов’язково 
грали і співали біля хліба – музика 
додавала нам сил, а пісня – гарно-
го настрою і віри в краще майбутнє!

Готові паляниці викладали у 
дерев’яні ночви, змазували во-
дою з медом та накривалися виши-
тим рушником, щоб «дійшли». Добре 
пам’ятаю, що такий хліб довго не 
черствів та ніколи не «цвів», – роз-
повідає господиня.

Жителька Батурина Катерина 
Михайлівна Попок (1932 р.н.) зга-
дує, як її з дитинства навчали стави-
тися до хліба як до священного пред-
мета. «У нашій родині крихти й улам-
ки хліба у жодному разі не викидали 
і не згодовували худобі, що не рідко 
є серед людей тепер. За гріх вважа-
лося не доїсти шматок хліба, а якщо 
такий шматок падав на землю, го-
дилося підняти його, почистити від 
пилу, поцілувати й доїсти.

Хліб тримали в холодному місці, 
а якщо залишався, то засушували на 
сухарі. Житні сухарі – то була окре-
ма страва під назвою «Тюра». Сухарі 
«зприскували» водою та заправляли 
«пахучою» олією. Тюра була додат-

ком до інших страв, або її їли «просто 
так» і це було дуже «смашно».

Хліб – символ життя. В Украї-
ні він супроводжує нас все життя. З 
ним благословляли молодих на щас-
ливе життя, вітали матір з новонаро-
дженим, з хлібом-сіллю зустрічали і 
проводжали дорогих гостей, впер-
ше входили в нову хату, проводжали 
в останній шлях... Також він був по-
слом миру та дружби між народами, 
залишається ним і нині. Недаремно 
українське народне прислів’я гово-
рить «Хліб та вода – спасена їда!»

Оксана ЛОМКО

Автори публікацій – 
науковці Національного 

історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця».

Інтеграція українців у європейський 
освітній простір активно проявилася у ХVІІ–
ХVІІІ ст. Українські студенти навчалися у ві-
домих університетах Європи, серед яких Бо-
лонський, Геттінгенський, Краківський, Ке-
нігсберзький, Лейденський, Лейпцизький, 
Страсбурзький. Отримавши європейську 
освіту, випускники обіймали високі держав-
ні посади, творили сторінки української іс-
торії. 

Яскравим прикладом є життя і діяль-
ність гетьмана України Кирила Розумов-
ського, який послідовно змінив три універ-
ситети: Кенігсберзький, Геттінгенський та 
Страсбурзький.

Вагому роль в освіченості гетьмана ві-
діграв його старший брат Олексій. За його 
підтримки Кирило мав можливість навча-
тися в цих закладах. Отримавши початкову 
освіту в Україні та світське виховання в Пе-
тербурзі, він у березні 1743 р. цілком конфі-
денційно, під ім’ям «Івана Івановича Обідо-
вського», на 2 роки вирушив на навчання до 
Німеччини та Франції. Виникає запитання: 
«Чому під цим ім’ям?» Саме так звали одно-
го з синів рідного племінника гетьмана Іва-
на Мазепи. Вважаємо, що це не просто збіг, 
а усвідомлений крок старшого брата Кири-
ла Розумовського, який поділяв та віддавав 
шану державницьким поглядам і діянням 
Мазепи.

Родинний бібліограф Розумовських О. 
Васильчиков згадував, що в архіві Мініс-
терства закордонних справ російської ім-
перії зберігається записка про те, що для 
закордонної подорожі Кирила Розумов-
ського слід підготувати два паспорти. Один 
– на ім’я Івана Івановича Обідовського, а 
інший – на Кирила Розумовського. Другий 
паспорт необхідний був для безперешкод-
ного проїзду до кордону та для «відкрит-
тя справжнього імені Розумовського тим, 
кому вирішить за необхідне Теплов». У са-
мому ж паспорті «…Кирило Розумовський 
відпущений за кордон, тому всім держав-
ним службовцям наказуємо вільно і без за-
тримки пропускати Кирила Розумовського 
у майбутній поїздці, як туди так і назад Для 
засвідчення цього виданий цей паспорт у 
Колегії іноземних справ. Санкт-Петербург, 
11 березня 1743 р.».

Напередодні від’їзду Олексій дав молод-
шому брату чіткі рекомендації, де сформу-
лював головні завдання його освітньої ман-
дрівки: «Перш за все я вважаю за необхідне 
вивчити Кирилу Григоровичу німецьку мову, 
а коли він отримає необхідні навики, то і 

французьку. Паралельно необхідно опану-
вати арифметику, географію та універсаль-
ну історію … А також, для кращої стрункості 
тіла навчити його танцювати, фехтувати, їз-
дити верхи». 

Супроводжував Кирила Розумовського 
під час поїздки

наставник Григорій Теплов. Він закінчив 
Геттінгенський університет та з 1741 р. обі-
ймав посаду ад’юнкта Петербурзької акаде-
мії наук. 

Відомо, що Олексій Розумовський ото-
чував себе високоосвіченими людьми. На-
приклад, його секретарем був математик, 
куратор Московського університету Василь 
Ададуров, а обов’язки ад’ютанта при ньому 
виконував літературний критик Олександр 
Сумароков. Цілком логічно, що для супро-
воду молодшого брата Олексій обрав також 
освічену персону.

Першою зупинкою для Кирила став Ке-
нігсберг, де він пробув близько року та за-
ймався у відомого в Пруссії професора гер-
маністики, доктора богослов’я, філолога, 
засновника Німецького товариства Целес-
тина-Християна Флотвеля. Завдяки його 
урокам Кирило Розумовський чудово опа-
нував німецьку. Влітку 1744 р. Розумов-
ський переїхав до Берліна. Тут він навчав-
ся у знаменитого швейцарського математи-
ка й фізика Леонарда Ейлера. Окрім нього, 
викладачем гетьмана був професор права, 
історик, член Петербурзької академії наук 
Фрідріх Генріх Штрубе де Пірмонт, який в од-
ному зі своїх листів за 1744 р. відмічав зна-
чні успіхи юного студента.

Закінчивши курс наук в Берліні, Кирило 
Розумовський з Г. Тепловим переїхав до Гет-
тінгена, а потім – до Страсбурга.

Кирило Розумовський отримав пре-
красну освіту. Він досить добре володів ні-
мецькою і французькою мовами. Також на 
освіченості Кирила Розумовського наголо-
шував Н. Леклерк, французький лікар та ме-
муарист, котрий впродовж 1759 –1769 рр. 
Перебував у нього на службі: «Коли я був у 
гетьмана, я був у добрій школі: цей вельмо-
жа…має світлий розум, здоровий глузд та 
пречудову бібліотеку».

Здійснивши освітню мандрівку до Євро-
пи, Кирило Розумовський отримав не лише 
якісну освіту. Він перейняв досвід європей-
ського політичного та культурного життя, 
який реалізовував в Україні, реформуючи 
військову, судову та освітню сфери. 

Альона ГРАБОВЕЦЬ

Початок ХХ століття озна-
менувався розвитком куль-
турно-освітнього середовища 
Батурина: при місцевих церк-
вах діяли парафіяльні школи, у 
1907 р. відкрилося двокласне 
училище. 

На цей час припадає і ста-
новлення Батуринського ама-
торського театру. Здебільшого 
«режисерами» аматорських те-
атральних вистав була місцева 
інтелігенція: домашні вчителі, 
гувернери, вчителі навчальних 
закладів, а «акторами» – мо-
лоді чиновники, канцеляристи, 
студенти, члени родин та інші 
бажаючі. 

Репертуар аматорського 
театру був різноманітний і по-
ділявся в основному на п’єси 
дитячі, фантастичні й патріо-
тичні, комічні та драматичні з 
народного життя та життя се-
лян і міщан, народні зі співа-
ми та ін.

Театральна діяльність ве-
лася в умовах жорсткої цензу-
ри. Перед тим, як робити анонс 
про прем’єру п’єси або вистави, 
керівнику аматорського театру 
необхідно було отримати дозвіл 
від поліції або

ж місцевої влади, цензури. 
Обов’язковою вимогою була 
подача письмового повідо-
млення владі про майбутню ви-
ставу, в якому зазначалося міс-
це проведення театралізовано-
го дійства, день та час.

Репетиції вистав відбували-
ся переважно вдома в учасни-
ків театру, на вечорницях або 
ж у літньому театрі, який знахо-
дився на території одного з ра-
йонів Батурина – Шовковиці.

Олена Іванівна Семенюк 
(Бурковська), одна з учасниць 
народного театру, згадувала, 
що репетиції і вистави в Бату-
ринському аматорському те-
атрі активно відбувалися до 
початку Першої світової ві-
йни (1914 - 1918). А в подаль-
шому, аж до 1940-х рр. вони 
йшли менш регулярно. В осно-
вному в Батуринському на-

родному театрі ставили п’єси 
І. Карпенка-Карого, І. Не-чуя-
Левицького, М. Старицького. 
В антрактах вистав грав струн-
ний оркестр.

У фондовій колекції НІКЗ 
«Гетьманська столиця» зберіга-
ються поштові листівки та світ-
лини, датовані початком ХХ сто-
ліття. На них зображено учас-
ників Батуринського народного 
театру у концертних костюмах. 

На поштовій листівці зобра-
жено 7 дівчат, одягнутих у виши-
ті сорочки, подоли яких видні-
ються з-під спідниць, підпере-

заних запасками. Пишні рукави 
сорочок, оздоблені вишивкою, 
гармонують з корсетками трьох 
дівчат. Довершують красу жіно-
чого українського національно-
го одягу разки намиста та він-
ки і хустки на головах. 5 хлоп-
ців на світлині також в україн-
ських національних костюмах. 
Верх – сорочки, які декоровані 
вишитими коміром, передом та 
манжетами рукавів. Низ – шта-
ни-шаровари, підперезані поя-
сом та заправлені у чоботи. На 
голові одного із чоловіків хутря-
на козацька шапка.

На чорно-білій світлині зо-
бражено 7 дівчат і 2 хлопців, 
одягнутих в українське націо-
нальне вбрання – групу учас-
ників театральних вистав у Ба-
турині. Друга зліва у верхньому 
ряду – жителька Батурина Оле-
на Іванівна Бурковська (Руса-
кова) (1885 р.н.). Автор невідо-
мий.

На чорно-білій світлині зо-
бражено жителя Батурина 
Олександра Сошицького – од-
ного із учасників Батуринсько-
го народного театру. Фотогра-
фія В. Духновського.

Аматорський театр був 
складовою розвитку духовної 
культури місцевих жителів, 
об’єднуючи еліту і надихаючи 
інтелігенцію на формування на-
ціональної свідомості україн-
ського населення.

Ірина КУРТОВА

Хлібна діжа, поч. XX ст. Зібрання 
Національного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Хліб та вода – то козацька їда

Європейська освіта 
Кирила Розумовського

Театр – дзеркало душі 
й культури народу

Учасники театральних вистав у Батурині. Фото початку ХХ ст.

Учасник Батуринського на-
родного театру

Олександр Сошицький. Фото 
1916 р.
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Повідомляє 
Служба безпеки України

СБУ під час рейду виявила 
заховані арсенали, які 

залишили російські окупанти
Служба безпеки встановила місцезнаходжен-

ня нових схронів з російськими засобами уражен-
ня в результаті контрдиверсійних заходів у прикор-
донних районах Чернігівської області.

Приховані арсенали окупанти залишили під 
час їхньої втечі з північних регіонів України від 
контрнаступу Сил оборони.

Серед вилученого – десятки ящиків з реактив-
ними снарядами та пострілами до протитанкового 
озброєння.

В одному з населених пунктів Менської терито-
ріальної громади виявлено майже 300 артилерій-
ських боєприпасів, у тому числі до реактивних сис-
тем залпового вогню «Град».

У лісосмузі поблизу обласного центру співро-
бітники СБУ знайшли понад 100 одиниць зарядів 
до ручних протитанкових гранатометів.

Крім цього, у Чернігівському районі на колиш-
ньому блокпосту російських загарбників виявлено 
танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. 
набоїв до нього.

А під час оперативно-профілактичного відпра-
цювання Корюківського району у покинутій будівлі 
знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і 
майже 300 набоїв різного калібру.

Наразі всі вилучені бойові засоби ураження 
передано підрозділам Збройних Сил України.

Комплексні заходи з виявлення прихованих 
арсеналів російського озброєння проводили спів-
робітники СБУ Чернігівської області.

СБУ викрила новий канал 
втечі ухилянтів за кордон
Служба безпеки ліквідувала ще один канал не-

законного виїзду за кордон українських громадян 
призовного віку.

У результаті слідчо-оперативних дій на Черні-
гівщині викрито трьох організаторів нелегального 
трафіку. Ними виявились місцеві комерсанти, які 
пропонували потенційним призовникам виїхати до 
Євросоюзу під виглядом волонтерів.

Вартість такої «послуги» становила від 5 тис. 
дол. Сума залежала від терміновості виїзду і фінан-
сових можливостей клієнтів.

Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали 
ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних ор-
ганізацій, яку очолює депутат Чернігівської міської 
ради.

Потім інформацію про фіктивних «волонтерів» 
подавали до Міністерства розвитку громад, тери-
торій та інфраструктури для внесення відповідних 
даних до електронної системи «Шлях».

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вда-
лося запобігти втечі за кордон до 10 ухилянтів.

Під час обшуків за місцями проживань і роботи 
фігурантів правоохоронці виявили:

десятки тис. дол., одержаних злочинним шля-
хом;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної 
діяльності;

печатки громадської організації, яку викорис-
товували для підробки документів.

Крім цього у зловмисників вилучено два авто-
мати Калашникова та набої різного калібру.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за:
ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності 

Збройних Сил України та інших військових форму-
вань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб че-
рез державний кордон України) Кримінального ко-
дексу України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою без права внесення застави.

Тривають слідчо-оперативні дії для встанов-
лення всіх обставин правопорушення і притягнен-
ня до відповідальності винних осіб.

Розслідування проводили співробітники СБУ 
Чернігівської області за процесуального керівни-
цтва обласної прокуратури.

Ще один партнер 
міста – Аахен 
з Німеччини

Депутати німецького Аа-
хена одноголосно підтримали 
укладення партнерських сто-
сунків з Черніговом. Наш місь-
кий голова Владислав Атро-
шенко в онлайн-форматі взяв 
участь у засіданні сесії міської 
ради цього німецького міста, 
яке відбулося 14 грудня. Він ви-
ступив перед колегами, спосте-
рігав за голосуванням. 

– Містяни Аахена солідарні з 
Україною та українцями і будуть 
намагатися зробити все, аби до-
помогти вам вистояти в росій-
сько-українській війні, – ска-
зала очільниця Аахена Сиббіла 
Койпен. 

Владислав Атрошенко від 
імені всієї громади висловив 
слова вдячності за підтримку 
Чернігова: 

— Давній вік пам’яток ар-
хітектури та унікальна само-
бутність Чернігова та Аахена, 
а також те, що наші міста ма-
ють, майже, однакову кількість 
населення, безперечно, стане 
міцним фундаментом для вста-
новлення партнерських відно-
син між нашими містами. 

Власникам 
пошкоджених будинків – 

допомога від міста
Одноразову матеріальну 

допомогу отримають ще 103 
мешканці Чернігова, приватні 
житлові будинки яких були по-
шкоджені чи зруйновані під час 
активних бойових дій. 

Черговий перелік грома-
дян, яким буде надана така до-
помога, затвердив виконком 
місьради 15 грудня. Загальна 
сума виплат – 1,468 млн грн.

До цього виплати у рам-
ках реалізації міської Програ-
ми вже отримали 1 493 влас-
ники приватних житлових бу-
динків на загальну суму майже 
25 млн грн. Затверджена така 
програма і на 2023 рік, поки 
що на суму 15 млн. грн.Розмір 
матеріальної допомоги зале-
жить від ступеня пошкодження 
житла і становить від 10 до 40 
тис. грн.

Загальна кількість пошко-
дженого бойовими діями жит-
ла в приватному секторі Чер-
нігова – 2 783 будинки, се-
ред яких 530 – зруйновані 
повністю.

Кошти 
на відновлення вікон

Часткову компенсацію ви-
трат на відновлення пошко-
джених/знищених вікон отри-
має ще 86 мешканців Черні-
гова на загальну суму 1,027 
млн грн. Відповідне рішення 
прийняте на засіданні викон-
кому міськради 15 грудня. До 
цього таку підтримку від міста 
вже отримав 561 чернігівець 
на загальну суму понад 7,116 
млн грн.

Допомога надається на-
ступним категоріям населен-
ня: малозабезпеченим сім’ям 
з дітьми; багатодітним сім’ям;

сім’ям, до складу яких вхо-
дять тільки непрацездатні осо-
би; сім’ям, які виховують ди-
тину з інвалідністю; сім’ям, до 
складу яких входять діти-си-
роти, діти, позбавлені батьків-
ського піклування.

Допомогу від міста 
на дітей отримає 

ще 51 родина 
Виконком міськради 15 

грудня погодив черговий спи-
сок. Виплату з бюджету міста 
будуть здійснені на загальну 
суму 570 тисяч гривень. А саме: 
20 сімей – по 5 тис. грн на пер-
шу дитину; 15 сімей – по 10 тис. 
грн на другу дитину; 10 сімей – 
по 20 тис. грн на третю дитину; 3 
сім'ї – по 20 тис. грн на четверту 
дитину; 1 сім'я — 20 тис. грн на 
шосту дитину; 2 сім'ї – по 20 тис. 
грн, що народили двійню.

Кожна родина чернігівців 
при народженні дитини має 
можливість отримати допомогу 
від міста. Допомога видається 
батькам, які постійно прожива-
ють з дитиною та мають свідо-
цтво про її народження, а також 
зареєстровані в Чернігові.

Обладнання для 
укриттів

Ще 3000 лавок та 200 біо-
туалетів придбано за бюджет-
ні кошти міста для обладнання 
укриттів. Це згідно постанови 
міськвиконкому від 15 грудня. 
Обладнання розподілять між 
багатоповерхівками. До цього 
уже було придбано для укриттів 
у будинках 770 генераторів, 637 
біотуалетів та 7000 лавок. 

Святий Миколай 
влаштував 

для чернігівських 
дітей свято

19 грудня Святий Миколай 
від самого ранку, вітав черні-
гівських дітлахів зі святом. Його 
можна було зустріти в тролей-
бусах, на Масанах, Шерстян-
ці, Бобровиці, в Березовому 
Гаю. Закінчував свою вітальну 
мандрівку на центральній алеї. 
Саме тут на нього ввечері чека-
ли маленькі чернігівці зі своїми 
батьками. 

Зустріч з послом 
Франції в Україні та 

мерами французьких 
міст

Міський голова Владис-
лав Атрошенко 20 грудня про-
вів півторагодинну зустріч з 
послом Франції в Україні Етьє-
ном де Понсеном, мером міс-
та Гавр, екс-Прем’єр-міністром 
Французької Республіки Еду-
ардом Філіпом та мером міста 
Сен-Жермен-ан-Ле Арно Пері-
каром. Під час спілкування об-
говорювалася співпраця Фран-
ції з Україною та зокрема Чер-
ніговом. 

Владислав Атрошенко ви-
словив слова вдячності Франції 
за вже надану допомогу як за-
галом Україні, так і нашому Чер-
нігову. Французький регіон Іль-
де-Франс задекларував опіку 
над Чернігівською областю, а 
наше місто нещодавно підписа-
ло Угоду про співпрацю з містом 
Реймс.

25-й конкурс 
«Жінка року»

25 років виповнилося місь-
кому конкурсу «Жінка року». 
Ювілейна церемонія нагоро-
дження проходила у Міському 
палаці культури ім. В. Радчен-
ка. Незмінними організаторами 
конкурсу є Управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту Чер-
нігівської міської ради та міська 
громадська організація «Спілка 
жінок Чернігова».

Лауреатками конкурсу «Жін-
ка року – 2022» Чернігова ста-
ли:

Піун Ольга Вікторівна – ди-
ректорка благодійної організа-
ції «Благодійний фонд «Рамена», 
директорка ТОВ «ОДА»;

Базарна Вікторія Вікто-
рівна –завідувачка відділення 
КНП «Пологовий будинок» Чер-
нігівської міської ради;

Лемеш Ніна Петрівна – за-
ступниця голови обласної ради, 
голова відділення НОК в Черні-
гівській області;

Ющенко Марія Володими-
рівна – волонтерка;

Комлева Ірина Анатоліївна 
– підполковник медичної служ-
би, начальниця служби охоро-
ни здоров’я 105 прикордонно-
го загону ім. князя Володимира 
Великого;

Глазкова Оксана Вікторів-
на – керуюча магазином ТОВ 
«Сільпо-ФУД»;

Діденко Тетяна Олексан-
дрівна – начальниця комуналь-
ного підприємства «Ветеринар-
но-стерилізаційний центр «Крок 
до тварин» міської ради;

Гришай Юлія Григорівна 
— заступниця директора ТОВ 
«Ліки України»;

Шелест Ольга Олексан-
дрівна – директорка середньої 
школи № 1 з поглибленим ви-
вченням іноземних мов.

Черговий партнер – 
місто Лаппеенранта 

з Фінляндії
23 грудня позачергова се-

сія міської ради, окрівм інших 
рішень, ухвалила укласти уго-
ду про партнерство з фінським 
містом Лаппеенранта. Попере-
дньо Владислав Атрошенко про-
вів перемовини з мером Кіммо 
Ярви. Той записав звернення, 
яке мали змогу прослухати наші 
депутати на сесії. Він сказав: 
«Ми раді розпочати наше парт-
нерство і розширювати співп-
рацю в економіці, науковій, тех-
нічній та культурній галузях у 

прийдешні роки. Для нас важ-
ливими є природоохоронна ді-
яльність, освіта і туризм». 

Фінська сторона вже теж 
ухвалила рішення про партнер-
ство. Угода між містами буде 
підписана в січні.

Спростовано чутки 
про «забудову 

Ялівщини»
Міський голова Владислав 

Атрошенко на сесії міськради 
23 грудня прокоментував штуч-
но створені маніпуляції довкола 
майбутньої забудови Ялівщи-
ни, що абсолютно не пов'язано 
з питанням, винесеним на роз-
гляд депутатів про впорядку-
вання ділянки орієнтовною пло-
щею 3,5 га по вул. 77-ї Гвардій-
ської Дивізії для подальшої її 
реєстрації в державному зе-
мельному кадастрі. «Я відпові-
дально вам кажу, що поки я на 
цій посаді, там, де є, так званий 
«Будинок колгоспника», ніяких 
будівництв, нічого, що зашкоди-
ло б реалізувати обласній раді 
РЛП «Ялівщина», при мені цього 
не відбудеться.»

Підтримка військовим 
1-шої танкової 

Сіверської бригади
Секретар міської ради Олек-

сандр Ломако та депутат Роман 
Резнік відвезли на фронт бій-
цям 1-шої окремої танкової Сі-
верської бригади святкові пода-
рунки. 

– Перед Новим роком ще раз 
сказали слова вдячності нашій 
1-й танковій, воїни якої, в берез-
ні відстояли Чернігів, а зараз бо-
ронять нашу землі на південному 
сході, – поділився подробицями 
поїздки секретар міськради. 

Військовим передали 650 
індивідуальних теплових набо-
рів від «Української команди» в 
рамках акції «Тепло на фронт» та 
теплові пушки. А для облашту-
вання важливої позиції – каме-
ру, акумулятор та Starlink.

Довезли вітання і від най-
менших чернігівців. Вихован-
ці дитсадка № 71 намалювали 
малюнки та написали новорічні 
привітання, які Олександр Ло-
мако і передав Герою України 
Леоніду Ході. 

Раніше міськрада передала 
1-шій танковій бригаді 50 бан-
деропічок, бензопили, Starlink. 

Пресслужба Чернігівської 
міської ради

Новини Чернігова

Наш чарівний Чернігів. Фото «Туристична спільнота Чернігова»
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Літературно-мистецька панорама44 трансформатори від Литви
Чернігівська область отримала 44 трансформатори, які 

Україні передала Литва. Трансформатори отримало «Чернігі-
вобленерго» в якості гуманітарної допомоги. Найближчим ча-
сом на Чернігівщину буде передано додатково ще 25 транс-
форматорів в рамках допомоги від Литовської Республіки.

Встановили модульні містечка
У Старому Білоусі та Рівнопіллі Новобілоуської сільської 

територіальної громади Чернігівського району встановили 
модульні містечка для людей, які втратили свої домівки через 
бойові дії. В першу чергу тимчасове житло надаватиметься 
жителям цих сіл, але за потреби тут зможуть оселитися також 
мешканці інших населених пунктів. Блоки модульних будинків 
безкоштовно надав уряд Польщі.

Одне модульне містечко розраховане на 88 осіб. Таким чи-
ном два містечка можуть прийняти у себе 176 людей. У кожно-
му містечку встановлено по 22 житлових блоки (кімнати). В од-
ному блоці може розміститися 4 людини. Окремо є кухня, ігро-
ва кімната для дітей, чоловічі та жіночі душові й туалети. У кож-
ному житловому блоці – два двоярусних ліжка, дві тумбочки, 
шафа, стіл, електрообігрівач, постільна білизна.

Будинки утеплені, обладнані електричними конвекторами 
для опалення, бойлерами для підігріву води, електроплитами, 
витяжками, холодильниками, пральними машинами – все це 
надали благодійні організації. Всі комунальні послуги у таких 
поселеннях залежать від електрики: опалення, нагрів води, 
приготування їжі, прання тощо.

Нині триває передача модульних містечок у власність Но-
вобілоуської сільської ради. Перелік осіб на заселення формує 
сільська рада за поданням старостинських округів громади. 

Суд підтримав прокуратуру 
щодо захисту об’єктів 
культурної спадщини

Північний апеляційний господарський суд визнав неза-
конним та скасував наказ і рішення про державну реєстрацію 
права власності на земельну ділянку, визнав недійсними дого-
вори оренди двох земельних ділянок загальною площею май-
же 35 га.

Раніше Господарським судом Чернігівської області задо-
волено позов прокурора в інтересах Департаменту культури 
і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА до Го-
ловного управління Держгеокадастру у Чернігівській області, 
Плисківської сільської ради та приватного сільськогосподар-
ського товариства.

Підставою для звернення до суду стало те, що контролю-
ючий орган передав Плисківській сільській раді у комунальну 
власність земельну ділянку державної власності, на якій роз-
ташовані пам’ятки археології місцевого значення поселення 
«Рудка-2», III – V ст. та курган, ІІ – І тис. до н. е.

У подальшому, сільська рада передала земельну ділянку 
історико-культурного призначення в оренду приватному това-
риству.

У ході судового провадження прокурором доведено, що 
такі дії ГУ Держгеокадастру та сільської ради суперечать ви-
могам земельного законодавства та Закону «Про охорону 
культурної спадщини». У результаті виникають реальні ризики 
пошкодження частини археологічної спадщини України.

Шрагівські читання
З нагоди 175-річчя від дня народження українського гро-

мадського і політичного діяча Іллі Шрага 25 грудня у Навчаль-
но-науковому інституті історії та соціогуманітарних наук імені 
О. Лазаревського Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Шевченка відбулися ювілейні Десяті Шрагів-
ські читання.

У читаннях узяли участь викладачі й науковці університе-
ту, Педагогічного коледжу «Хортицька національна навчаль-
но-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. Гру-
шевського НАН України, Інституту історії України НАН України, 
Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, обласно-
го історичного музею ім. В. Тарновського, Державного архіву 
Чернігівської області, Національного архітектурно-історично-
го заповідника «Чернігів стародавній», філії «Садиба родини 
Лизогубів» обласного історичного музею, обласної наукової 
бібліотеки ім. В. Короленка.

Серед переможців 
всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022»
5 – 16 грудня пройшов другий тур всеукраїнського конкур-

су «Учитель року – 2022» у номінаціях «Мистецтво» та «Інфор-
матика».

Маричевська Юлія Ігорівна, учителька музичного мисте-
цтва Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 
Прилуцької міської ради, стала лауреаткою конкурсу у номіна-
ції «Мистецтво».

Хрол Наталія Петрівна, учителька інформатики загально-
освітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізико-матема-
тичного профілю № 12 м. Чернігова, стала дипломанткою кон-
курсу у номінації «Інформатика».

Ювілейна виставка 
об’єднання 

«Деснянська палітра»
21 грудня в обласній бібліоте-

ці ім. В. Короленка відкрито вистав-
ку картин Чернігівського народного 
аматорського об’єднання художників 
«Деснянська палітра», до 40-річчя за-
снування. На виставці понад 40 ро-
біт 19 художників – пейзажі та пор-
трети, натюрморти, міські пейзажі, 
інтер’єрні й сюжетні роботи.

В. о. директора обласного цен-
тру народної творчості Валерій Мис-
ник привітав художників із ювілеєм 
об’єднання та передав очільниці «Дес-
нянської палітри» Людмилі Бешун по-
дяку від Департаменту культури і ту-
ризму, національностей та релігій 
ОДА і грамоту від ОЦНТ за багаторічну 
співпрацю. Також грамотами відзна-
чили Тамару Дудко, Тетяну Тимошенко, 
Вікторію Пікунову, Валентину Гончар.

«Поезія і музика. Вірші: Юлія Найда; 
бардівські пісні: Петро Антоненко». Так 
називався цей творчий вечір 23 грудня 
в Чернігівському культурно-мистецько-
му центрі «Інтермеццо». Ним відзначи-
ли поетичний дебют Юлії Найди, жур-

налістки обласного радіо і телебачення 
(Суспільне, Чернігів). Також другу річни-
цю обласної літературно-мистецької га-
зети «Струна». 

Юлію Найду (фото Віктора Кошма-
ла) добре знають слухачі і глядачі ра-
діо і телебачення, адже вона є редак-
торкою авторських програм, робить 
цікаві телерепортажі. Але, виявляєть-
ся, пише гарні вірші. І що цікаво: ніко-
ли їх не друкувала. І ось ці вірші вперше 
були надруковані у попередньому 233-
му номері нашої газети «Світ-інфо», за 
15 грудня. 

А щодо річниці «Струни» і місця її 
проведення, то КМЦ «Інтермеццо» з 
дня виходу «Світ-інфо» є кореспондент-
ським пунктом газети, тепер уже обох. 
Тому хочеться подякувати господарям 
цього чудового закладу. Це Тетяна Ми-
колаївна Жогалко, подвижниця куль-
турництва, голова Чернігівської орга-
нізації Суспільної Служби України, офіс 
якої теж знаходиться тут. Це авторитет-
на і давня громадська організація, що 
займається розвитком культури, наці-
ональних традицій, благодійництвом. 

А також це Олександр Ясенчук, котрий 
безпосередньо працює в КМЦ, журна-
ліст, краєзнавець, громадський діяч, а 
нині насамперед волонтер, і саме тут 
зосереджена велика волонтерська ро-
бота. 

На цей вечір зібралися дійсно до-
брі друзі обох газет, читачі, передплат-
ники, автори, завсідники таких зустрі-
чей в КМЦ. Це Заслужений лікар Укра-
їни, прозаїк, поет, кандидат медичних 
наук Володимир Фриз, кандидат ме-
дичних наук Василь Рековець, Заслу-
жений працівник культури України Ми-
кола Борщ, журналіст і поет Олександр 
Олійник, автор газет Олександр Моли-
бога, поетки Ірина Кулаковська, Анна 
Верховцева, голова обласної організа-
ції Національної Спілки фотохудожників 
України Віктор Кошмал. Юлія Найда чи-
тала свої вірші, а редактор нашої газети 
виконував власні пісні. Далі йшла ціка-
ва, тепла розмова про літературу, мис-
тецтво, обидві газети, які відкривають 
читачам все нові таланти. Читали свої 
вірші й інші поети. 

Поезія і музика в «Інтермеццо»

У День Святого Миколая малюки 
прийшли до Чернігівського драмтеатру 
ім. Т. Шевченка на музичний спектакль 
«Попелюшка» (на фото), за казкою Шар-
ля Перро. 

Ролі виконували: Король (Нар. арт. 
України Валентин Судак), Лісничий (Ва-
лентин Корінь), Попелюшка (Оксана Лен-
чевська), Мачуха (Засл. арт. України На-
талія Максименко), Ганна (Наталія Ри-
бенок), Маріанна (Ольга Коновал), Фея 
(Ксенія Макієвська), її юний Помічник 
(Маргарита Брагіда), Принц (Олексій 
Трішкін), Міністр бальних танців (Засл. 
арт. України Олександр Куковєров), ко-
ролівські солдати (Микола Бичук, Пав-

ло Дубовий, Владислав Лещенко). Ба-
лет (Віталіна Брагіда, Вадим Кирильчен-
ко, Борис і Дмитро Лойченки, Анастасія 
Сальникова), балетмейстер Ольга Шпа-
ковська.

Яскраве карнавальне шоу – таким 
був святковий концерт 27 грудня (на 
фото), підготовленій артистами та орке-
стром театру під керівництвом заслуже-
ного артиста України Олексія Рощака. 

Зокрема, в програмі була арія за-
гадкового Містера Ікс з оперети «Прин-
цеса цирку» І. Кальмана, яку виконав 
Заслужений артист України Едуард Бра-
гіда. Він же виконав «Пісні Карася» з 
опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гу-
лака-Артемовського. Виступ Світла-
ни Бойко був втіленням образу Мери-
лін Монро. З теплотою зустрічали гля-

дачі і вокальні номери Валентина Ко-
ріня, Оксани Ленчевської, Владислава 
Лещенка, Альберта Лукашова, вико-
нання ансамблем всесвітньо відомо-
го «Щедрика» М. Леонтовича, запаль-
ні хореографічні композиції «Іспанія», 
«Карнавал» артистів балету, а також та-
нок-пантоміму «Майкл Джексон» у вико-
нанні Анастасії Сальникової. Піднесе-
ний святковий настрій створювали ком-
позиції в майстерному виконанні теа-
трального оркестру. 

Після закінчення концерту вишукані 
ведучі Народний артист України Вален-
тин Судак і Заслужена артистка України 
Наталія Максименко привітали присут-
ніх з Новорічно-Різдвяними святами та 
побажали миру і добробуту кожній укра-
їнській родині.

Книга Надії Яременко 
«Сутінки людських душ. 
Gluhonimi. Історія життя»

У читальному залі обласної бібліотеки 
ім. В. Короленка 17 грудня відбулася пре-
зентація цієї книги. Дитинство і юність ав-
торки минули у Криму. Надія Дмитрівна 
здобула вищу освіту в Київському інститу-
ті культури. 1976 року прийшла працювати 
у Чернігівську обласну наукову медичну бі-
бліотеку. Пройшла шлях від бібліотекарки 
до директорки (2002 – 2022). Авторка кни-
жок «Наші читачі – відомі лікарі Чернігівщи-
ни» (2008), двох видань «Відомі лікарі Черні-
гівщини» (2003, 2014) та інших.

Книга «Сутінки людських душ. Gluhonimi. 
Історія життя» наповнена філософськими 
роздумами, подіями буремних 80 – 90-х .

Кошти, виручені від продажу книг, які 
можна було придбати на презентації і які 
ще є в бібліотеці, пані Надія вирішила пере-
дати на потреби ЗСУ. Також вона передала 
книги в ряд бібліотек. 

«Різдвяний концерт» 
оркестру «Філармонія»

У дні Новорічних і Різдвяних свят Ака-
демічний симфонічний оркестр «Філармо-
нія» (художній керівник та головний дири-
гент – Заслужений діяч мистецтв України 
Микола Сукач) щороку презентує святкову 
концертну програму.

24 грудня музиканти оркестру, яким 
диригував Михайло Скидан, подарували 
глядачам неповторний «Різдвяний кон-
церт». Відкрили його «Пори року» Антоніо 
Вівальді. У різдвяне попурі в аранжуван-
ні Метта Нотіна увійшли «Срібні дзвони» 
Джея Лівінгстона і Рея Еванса, «Щасливо-
го Різдва» Г’ю Мартіна і Ральфа Блейна, 
«Нехай йде сніг» Семмі Кана і Джула Стай-
на, «Біле Різдво» Ірвінга Берліна, «Малень-
кий барабанщик» Кетрін Девіс, Генрі Онор-
раті та Гаррі Сімеоне, «Дзвіночки» Джейм-
са Пірпонта, «Тиха ніч» Франца Грубера. А 
кульмінацією стало виконання найпопу-
лярнішої у світі різдвяної мелодії – «Ще-
дрик» Миколи Леонтовича.

Театр ім. Т. Шевченка – глядачам

Фінал концерту
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Ділянки на килимі, зім'яті меблями, розчесати мож-
на виделкою.

Теплий столовий оцет усуне вапняний наліт біля кра-
на.

Розтрощенний грифель кольорових олівців допомо-
же замаскувати пошкодження дерев'яних виробів, в тому 
числі, підлоги і меблів.

Щоб видалити залишки наклейки у вигляді етикет-
ки з банки або пляшки, потрібно в соду капнути кілька кра-
пель води і протерти такою кашкою скляну тару.

Скибочка білого хліба допоможе зняти сальні від-
битки пальців зі стіни, а також зі звичайних шпалер.

29 грудня 2022 року після тривалої 
хвороби відійшов у засвіти король футбо-
лу бразильський футболіст Едсон Арантес 
до Насименто, більше відомий як Пеле.

Пеле – єдиний футболіст у світі, який 
тричі ставав чемпіоном світу як гравець 
(1958, 1962, 1970 роках). 

Народився майбутній король футболу 
23 жовтня 1940 року в містечку Трес Ко-
расоес у бразильському штаті Мінас-Же-
райс у бідній родині. В шкільні роки Едсон 
від своїх товаришів отримує прізвисько 
– «Пеле». Жодна з версій про походжен-
ня цього імені досі повністю не підтвер-
джена. 

В 1956 році Пеле стає гравцем бра-
зильського футбольного клубу «Сантос», а 
через два роки у складі збірної Бразилії 
бере участь в Чемпіонаті світу в Швеції. 

Саме 1958 року збірна Бразилії під 
керівництвом Вісенте Феоли вперше ста-
ла чемпіоном світу. В цій команді грали 
чудові футболісти – Гаррінча, Діді, Вава, 
Загало, Зіто. Перший м’яч Пеле забив в 
чвертьфінальному матчі проти збірної 
Уельсу. У півфіналі проти збірної Фран-

ції Пеле забиває три м’ячі і відразу став 
всесвітньо відомою зіркою. Збірна Бра-
зилії перемогла французів з рахунком 5:2 
і вийшла до фіналу, де на неї чекала ко-
манда господарів – збірна Швеції. Бра-
зильці впевнено перемогли шведів з ра-
хунком 5:2, а Пеле відзначився двома го-
лами.

Наступний Чемпіонат світу 1962 року 
в Чилі виявився для Пеле невдалим. Хоча 
й стала збірна Бразилії чемпіоном світу, 
перемігши у фіналі збірну Чехословаччи-
ни – 3:1, Пеле зіграв на турнірі лише один 
матч, в якому отримав травму. Натомість, 
на цьому чемпіонаті блискуче проявив 
себе інший бразильський гравець – Гар-
рінча. 

В 1962 році з командою «Сантос» 
Пеле стає переможцем Кубку Лібертадо-
рес – турніру, в якому беруть участь най-
сильніші клуби Південної Америки. В цьо-
му ж році «Сантос» перемагає найсильні-
ший європейський клуб – португальську 
«Бенфіку» і стає володарем Міжконтинен-
тального кубку.

Наступного року «Сантос» повторює 
успіх, здобуваючи Кубок Лібертадорес та 
Міжконтинентальний кубок, перегравши 
італійський «Мілан».

На Чемпіонаті світу 1966 року в Англії 
збірна Бразилії вибула з боротьби після 
групового турніру, що завадило Пеле ста-
ти чемпіоном світу втретє підряд. Пеле, як 
і чотири роки тому, отримав складну трав-
му і не зміг допомогти команді.

Чемпіонат світу 1970 року в Мекси-
ці став для збірної Бразилії тріумфаль-
ним, яка втретє в історії стала чемпіоном. 

На чемпіонаті Пеле обминали травми, що 
дало змогу проявити себе якнайкраще. У 
фінальному матчі на стадіоні «Ацтека» в 
Мехіко збірна Бразилії впевнено перемо-
гла збірну Італії з рахунком 4:1, а Пеле від-
значився забитим м’ячем.

Наступного 1971 року Пеле, якому ще 
не виповнилося і тридцяти, залишає збір-
ну Бразилії, а через два роки і «Сантос», 
пояснивши, що хоче піти в зеніті слави. 
Після завершення кар’єри гравця Пеле 
почав зніматися у фільмах, писати пісні, 
вів власний бізнес.

Але 1975 року світ облетіла сенсацій-
на новина: Пеле повертається у футбол. 
Він стає гравцем нью-йоркської команди 
«Космос». В США почали розвивати «со-
ккер», як там називають європейський 
футбол, і в новостворені клуби запрошу-
вали видатних гравців Європи і Південної 
Америки, щоб забезпечити інтерес гляда-
чів. Три сезони підряд Пеле з «Космосом» 
ставав чемпіоном США і 1977 року попро-
щався з футболом остаточно. 

Хоча повністю із футболу і спорту 
Пеле ніколи не йшов. У 1977 році видав 
книгу спогадів «Моє життя і прекрасна 
гра». З 1994 по 1998 рік займав посаду 
міністра спорту Бразилії.

В наш час присутність Пеле придава-
ла особливий статус будь-якому футболь-
ному турніру, і до «короля», який зберіг 
свою доброзичливість і повагу до гляда-
чів, вишиковувалися довгі черги за авто-
графами. 

Олександр МОЛИБОГА
с. Анисів Чернігівського району

2022 рік видався нелегким, з триво-
гами й обстрілами, але й з відкриттям но-
вих сенсів, з усвідомленням цінності кож-
ної миті, з пізнанням своїх істинних мож-
ливостей і прагнень. За ці дванадцять мі-
сяців було всього: виставки та екскурсії, 
плани на створення цікавих проектів, які 
раптово і безжально обірвалися разом 
з вибухами перших російських ракет 24 
лютого...

Але наші Збройні Сили вистояли пе-
ред натиском ворога, і вже навесні му-
зей відновив свою діяльність. Завдя-
ки допомозі від благодійних організацій 
та зусиллям працівників було здійснено 
першочергові ремонтні та консерваційні 
заходи, спрямовані на подолання наслід-
ків березневих обстрілів, впорядкова-
но меморіальний садок Коцюбинських, 
який так люблять наші відвідувачі, а фа-
хівці Національного науково-дослідного 
реставраційного центру України відрес-
таврували музейні предмети, які були по-

шкоджені осколками ворожих снарядів, 
або ж потребували невідкладних рестав-
раційно-консерваційних заходів.

Восени музей відновив виставкову 
діяльність, а у грудні за доброю традиці-
єю ми знову запросили відвідувачів на 
передноворічні майстерки та різдвяні зу-
стрічі. 

Важливою метою заходів був збір ко-
штів для підтримки ЗСУ. Крім традиційної 
музейної роботи, уже кілька місяців наші 
музейники дбають про допомогу захис-
никам. За цей час у музеї сплетено де-
сятки маскувальних сіток, а виготовлені 
працівниками теплі шкарпетки та окопні 
свічки зігрівають воїнів у зимові холоди. 

Почався новий 2023 рік. І всупе-
реч щоденним воєнним загрозам, ми 
вже плануємо нові цікаві заходи та ви-
ставки і щиро сподіваємося, що цей рік 
запам'ятається наступним поколінням як 
рік нашої Перемоги. Щасливого й Пере-
можного Нового року!

Журнал «Літературний 
Чернігів», № 100

Вийшов № 4 за 2022 рік обласного літе-
ратурно-мистецького журналу «Літературний 
Чернігів». Це видання громадської організа-
ції «Літературна спілка Чернігів», створеної 
письменниками і журналістами, за сприян-
ня тодішнього Товариства «Просвіта», у 1992 
році. Тоді ж, восени, було зареєстровано цей 
журнал. А перший номер його вийшов у квітні 
1993 року, тоді ще під назвою «Чернігів». Піз-
ніше назва була змінена на цю. Головний ре-
дактор журналі, він же голова спілки – пись-
менник і журналіст Михайло Ткач.

Цей номер ювілейний, 100-й. Журнал 
уже пішов передплатникам, у бібліотеки. Три-
ває і передплата на нього на 2023 рік. 

Ось зміст ювілейного номера.
Поезія, проза.
Аліна Шевченко. Бузковий спас. Оповдання. 
Владислав Савенок. Медична фея. Оповіда-
ння,
Оксана Бевзюк, Володимир Гливацький, Ігор 
Фарина, Надя Плахотнюк, Станілав Новиць-
кий, Верніка Іваницька. Поезії. 
Світлана Максименко. Наш час іще не на-
став. Драма.
Скарби світової поезії.
Карел ван де Вустейне. (Переклад з фран-
цузької і коментар Сергія Ткаченка) .
Літературознавство.
Олександр Забарний. У потаємних закутках 
серця.
Гоголезнавство. 
Анатолй Ролик. Гоголь у фокусі німецьких ін-
терпретаторів.
Ювілеї.
Володимир Кузьменко. Поспішав творити до-
бро: до 100-руччя з дня народження Кузьми 
Журби.
Незабутні.
Олександр Олійник. Яблука падають, або Лю-
дина на святі життя.
Українознавство.
Людмила Студьонова. Несподівана знахідка.
З архіву НКВС.
Олександр Молибога. Врятував село та засу-
джений на сім років позбавлення волі. 
Критика, рецензії.
Михась Ткач. До молодої яблуні схилюсь.
Олександр Забарний. До нас прийшов Бона-
вентура.
Віктор Божок. Талант романіста яскравий, 
перо – відверте і справедливе.
Гумор.
Валерй Демченко. Тривожна валіза.

Пам̀ яті короля футболу Пеле

Чернігівська ялинка на далекому остро-
ві, сінематограф та орхідеї: як Михайло Коцю-
бинський зустрічав Новий рік на Капрі.

Пропонуємо вашій увазі нову рубрику на 
сторінках музейних соцмереж та на сайті му-
зею – «Святковий дайджест». Чи не кожного 
дня є якийсь привід для свята. Чимало таких 
дат дотичні до родини Коцюбинських. Тож у 
цій рубриці ми розповідатимемо про цікаві 
моменти із життя письменника, пов’язані з 
різними датами святкового календаря.

1 січня – Новий рік. Одне із найтепліших 
родинних свят. 

Чи знаєте ви, що 1912 року Михайло Ко-
цюбинський стрічав Новий рік на острові Ка-
прі. Туди йому порадили поїхати лікарі, аби 
поправити здоров’я. Як письменник зустрів 
свято того року? Про це можна дізнатися із 
його епістолярної спадщини. Пропонуємо ва-
шій увазі лист Михайла Коцюбинського до 
Віри Коцюбинської від 15 січня 1912 року з 
острова Капрі.

«Спасибі тобі, дорога Вірунечко, за добрі 
бажання на Новий рік. Дякую мамі, Ліді і ді-
точкам. Мені так приємно було дістати Ваш 

лист якраз під Новий рік, та ще з ялинкою. Я 
повісив ялинку в столовій на лампі і запросив 
на свято усіх. Так і у нас була ялинка, правда, 
маленька, з одним золотим волоском, але 
чернігівська ялинка.

Стрічали ми Новий рік літературним чи-
танням, а потому о 12-й годині, пили шипуче 
вино, поздоровляли один одного…

На Новий рік мої «почитателі» прислали 
мені цвітучий вазон орхідей з хорошим лис-
том – і тепер той вазон стоїть у мене на сто-
лі. А ще мене витягли в сінематограф… Скіль-
ки пригадую, щороку на Новий рік мені дово-
диться бувати в сінематографі. Хоч мені і тро-
хи не здоровиться, але я працюю, висиджую 
свої години за столом – вже чи там добре ви-
ходить. Сими днями кінчаю друге оповідання і 
радикально міняю життя. Буду гуляти з само-
го рання аж до обіду. А це не через те, що хочу 
лінуватися, а для роботи. Мені хочеться напи-
сати щось про Капрі, природу, сонце, море, 
людей і трошки про себе…» 

Лист взято зі збірки «Я так поріднився з 
тобою». Упор. О. Єрмоленко та ін. К., «Яросла-
вів Вал», 2007 р..

Календар Чернігівщини 
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліо-

тека ім. В. Короленка видала щорічний календар «Зна-
менні і пам’ятні дати Чернігівської області на 2023 рік». 
Укладачі: Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова. Відп. за вип: 
І. М. Аліференко. Друкуємо січневу частину календаря. 

Січень
1 – в Запоріжжі народився Геннадій Сергійович Касья-

нов (1953 – 2018), засновник, директор і художній керів-
ник Чернігівського обласного молодіжного театру (1985 – 
2018), заслужений діяч мистецтв України. 

3 – народився Микола Федорович Чернявський (1868 – 
1938), поет, педагог і земський діяч. У 1901–1903 рр. пра-
цював земським статистиком у Чернігові. Безпідставно 
арештований і розстріляний у січні 1938 року. Пізніше ре-
абілітований. 

11 – в с. Вертіївка Ніжинського р-ну народився Ананій 
Дмитрович Лебідь (1898 – 1937), літературознавець, ви-
пускник Чернігівської гімназії та Інституту народної освіти. 
Працював у Чернігівському етнографічному музеї. Зааре-
штований у справі так званої Спілки визволення України у 
1929 р. 1935 р. – другий арешт. Утримувався на Соловках з 
1936 р. За рік винесли новий вирок – розстріл.

13 – в с. Ярошівка (тепер Українське) Талалаївського 
р-ну (нині Прилуцького р-ну) народився Василь Петрович 
Горленко (1853 – 1907), літературознавець, мистецтвозна-
вець, фольклорист, етнограф, поміщик Прилуцького повіту. 
Похований у рідному селі.

24 – народився Григорій Олексійович Коваленко (1868 
– 1937), письменник, видавець, історик, етнограф, митець. 
У 1890-х рр. працював у Чернігівській земській управі. 
Створив галерею портретів місцевих письменників. З 1905 
р. жив у Полтаві. У 1937 р. заарештований за звинувачен-
ням у націоналізмі й розстріляний у Полтавській в’язниці.

27 – народився Євген Михайлович Кріп (1948 – 2016), 
чернігівський художник-монументаліст, графік. Твори май-
стра зберігаються в музеях Чернігова. 

У м. Корюківка народився Едуард Прокопович Усов 
(1938 – 1978), художник-графік. З 1944 р. проживав у При-
луках. Був першим у місті членом Спілки художників СРСР.

Підсумки року

Коцюбинський у Новоріччя

луках. Був


