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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.
 Корисні поради. 
 У світі цікавого. 

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

16 гривень на місяць. 

Триває передплата 
на нашу газету на 2023 рік

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

йомим, колегам, запропонуйте також передплатити.

Наша газета продовжує хроніку ві-
йни, що її друкує всі останні місяці.

3 січня 
Конфісковані у російських бан-

ків 17 млрд грн підуть на відновлення 
України, перший пріоритет – зруйноване 
житло. Повідомляє прем’єр-міністр Укра-
їни Денис Шмигаль. Також він повідомив, 
що у держбюджеті на поточний рік закла-
дено 35,5 млрд грн для Фонду ліквіда-
ції наслідків збройної агресії. Це будів-
ництво та ремонт громадських будівель, 
об’єктів критичної інфраструктури, за-
безпечення житлом біженців. 

4 січня
Україна на весну планує великий 

наступ. Очільник Головного управлін-
ня розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю 
«ABC News» повідомив, що Україна на 
весну планує великий наступ. «Це звіль-
нення територій і нанесення остаточної 
поразки Російській Федерації». «Наша 
мета, і ми її досягнемо, - повернення до 
кордонів 1991 року, такою, якою Україну 
визнають всі суб'єкти міжнародного пра-
ва», наголосив він. Також начальник ГУР 
не виключив подальших ударів по тери-
торії Росії, однак не уточнив, хто за ними 
стоятиме.

Він додав, що атаки будуть відбувати-
ся «все глибше і глибше» всередині Росії.

5 січня
Головний собор та церкву Києво-

Печерської Лаври повернули у держав-
ну власність. Успенський собор та Тра-
пезну церкву Києво-Печерської Лаври 
5 січня офіційно повернули у державне 
користування. Повідомляє міністр куль-
тури та інформполітики Олександр Тка-
ченко: «Щойно завершила роботу комі-
сія для приймання-передачі Успенського 
собору та Трапезної церкви від Україн-
ської Православної Церкви до держави. 
За підсумками роботи комісії був підпи-
саний відповідний акт повернення куль-
тових споруд. 

6 січня 
Україна з початку великої війни і 

до кінця 2022 року експортувала май-
же 39 мільйонів тонн зернових, олійних 
культур та продуктів їх переробки. Про-
дукція, якої відправлено за 10 місяців 
війни найбільше: кукурудза – 15,6 млн 
тонн; пшениця – 8,6 млн тонн; соняшни-
кова олія – 3,3 млн тонн.

Україна у 2022 році отримала від 
міжнародних партнерів, у перерахун-
ку на нашу валюту, близько 1 трильйо-
на гривень. З них 410 млрд грн надали 
США, 390 млрд – країни Європейського 
Союзу та його інституції разом із Євро-
пейським інвестиційним банком. Ще 88 
млрд було отримано від МВФ, 60 млрд – 
від Світового банку та 17 млрд – від Япо-
нії. Також надходили суми від багатьох ін-
ших партнерів. «Ми вдячні урядам та на-
родам усіх країн, які минулого року під-
тримували Україну фінансово. Завдяки 
цьому ми не затримували на жоден день 
ні пенсії, ні соціальні виплати, ні зарпла-
ти вчителям чи лікарям. Ми профінансу-
вали всі ці видатки у повному обсязі та 
вчасно», зазначив глава нашого уряду 
Шмигаль.

7 січня 
Президент Володимир Зеленський 

назвав 7 січня історичним днем для ду-
ховної незалежності України й наголо-
сив, що у Києво-Печерській Лаврі ніхто 
більше не робитиме українське чужим. Це 
було Різдвяне вітання глави держави, а та-
кож його коментар щодо того, що вперше 
в головному храмі Лаври – Успенському 
соборі пройшло богослужіння Православ-
ної церкви України на чолі з митрополи-
том Епіфанієм. «Я був радий сьогодні ба-
чити, скільки людей, скільки наших воїнів 
прийшли на службу Божу у храм Києво-Пе-
черської Лаври – у те святе місце, яке є од-
ним із витоків української культурної тра-
диції. Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні 
прозвучала і ще звучатиме щира молитва 
за Україну. І що ніхто більше не буде роби-
ти українське чужим у Лаврі».

8 січня 
Росія створила в Україні найбіль-

ше у світі мінне поле. Заявив прем'єр-
міністр Денис Шмигаль. Заміновано 250 
тисяч квадратних кілометрів. Це постій-
на небезпека жертв, спричиняє серйоз-
ні перебої у сільському господарстві, яке 
є однією з наших основних галузей. 250 
тисяч квадратних кілометрів – це біль-
ше не лише за весь Корейський півострів 
(близько 221 тисячі квадратних кіломе-
трів), але й за Лаос, Румунію (кожна з яких 
має площу близько 238 тисяч квадратних 
кілометрів) і Велику Британію (близько 
244 тисяч квадратних кілометрів).

9 січня 
Арештували майно Табачника на 

понад 2 мільйони доларів. Вінницький 
міський суд наклав арешт на майно ко-
лишнього міністра освіти та науки Дми-
тра Табачника, який підозрюється у дер-
жавній зраді і переховується в окупова-
ному Росією Криму. Загальна сума аре-
штованих активів становить більше ніж 
2 млн дол. Це насамперед нерухомість, 
земельні ділянки та гроші в іноземній ва-
люті.

10 січня
Європейський Союз запропонує нові 

санкції проти Білорусі та Ірану, які підтри-
мують Росію у війні проти України. Про це 
заявила президентка Єврокомісії Урсула 
фон дер Ляєн на брифінгу у Брюсселі, 

11 січня
Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини Дмитро Лубінець 
11 січня в столиці Туреччині Анкарі провів 
третій раунд переговорів з омбудсменом 
РФ Тетяною Москальковою. Пряма мова 
Лубінця: «Обговорили широке коло пи-
тань, пов‘язаних, в першу чергу, з захис-
том цивільних осіб. Є вже випадки, де наші 
громадяни і герої, які вважалися загибли-
ми, виявилися живими, 23 наші хлопці, що 
російська сторона підтвердила».

12 січня
Знищені міста міста Луганщини. 

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай роз-
повів, що за більш ніж 4 місяці важких 
боїв окупанти фактично знищили насе-
ленні пункти Білогорівка, Попасна і по лі-
нії від Кремінної – Кремінна, Рубіжне, Зо-
лоте, Гірське, Лисичанськ. Там розбита 
вся критична інфраструктура. Повністю 
зруйнована структура водопостачання. 

13 січня 
Сума шкоди українському довкіллю 

від збройної агресії Росії вже становить 
понад 46 млрд дол. Про це повідомило мі-
ністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів. Основну частину обрахованих 
збитків на сьогодні складає забруднен-
ня повітря – 27 мільярдів доларів. Внаслі-
док російського вторгнення в повітря по-
трапило понад 42 мільйони тонн парнико-
вих газів. Основними причинами викидів 
стали лісові пожежі та атаки окупантів на 
об’єкти енергетичної інфраструктури. Вже 
згоріло понад 680 тис тонн нафти та паль-
ного. Війна завдала шкоди майже третині 
українських лісів. Повністю вигоріло що-
найменше 23,3 тис га. Шкода, завда-
на забрудненням ґрунтів, оціню-
ється у 18 млрд доларів.

Дніпро, 14 січня, зруйнований російською ракетою житловий будинок, 
десятки вбитих і поранених

22 січня – 
День Соборності України 

До Дня Соборності України та 105-ої 
річниці проголошення незалежності 

Української Народної Республіки
Щороку 22 січня у день проголошення Акту Злуки Україн-

ської Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Рес-
публіки  Україна відзначає День Соборності. Офіційно це свято 
встановлено Указом Президента України «Про День соборності 
України» від 21 січня 1999 року.

Акт Злуки став історичним об’єднанням українських земель 
в одній державі.

24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради 
УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Його 
підтримали українці на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 
1991 року. Втім, історики цілком справедливо відзначають, що 
24 серпня 1991-го насправді відбулося відновлення державної 
незалежності України. Вперше у XX столітті її проголосила Укра-
їнська Центральна Рада 22 січня 1918 року IV Універсалом. А за 
рік, 22 січня 1919 року, на Софійському майдані в Києві сталася 
не менш вагома подія – об’єднання в одну державу Української 
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. 

Термін «соборність» має кілька значень. Це і об’єднання в 
одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією на 
суцільній  території . А також і духовна консолідація всіх грома-
дян держави, їх згуртованість, незалежно від національності. 
Але соборність – це також і територіальна цілісність держави. 
Тому звільнення від російського окупанта всіх українських зе-
мель є нашою спільною метою.

Українська незалежність понад 100 років тому зазнала по-
разки через більшовицьку окупацію з використанням мето-
дів «гібридної війни»: невизнання своїх військ на території УНР, 
створення маріонеткових псевдо республік, підтримка антиу-
країнських рухів. Сьогодні Російська Федерація як спадкоєми-
ця більшовиків знову прагне знищити українську держав-
ність і окупувати нашу землю. Але нині ми монолітні у 
боротьбі проти ворога. І світ з нами.

Київ, Софійський майдан, 22 січня 1919 року, 
проголошення Акту Злуки
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22 січня 1918 року: 
проголошення 
незалежності

Лютнева революція 1917 
року призвела до ліквідації ім-
перського режиму та встанов-
лення Тимчасового уряду. Май-
же по всій Україні були лікві-
довані органи царської ад-
міністрації – тепер на місцях 
керували комісари.

Повалення самодержавства 
відкрило широкі можливості для 
створення або активізації гро-
мадських організацій та полі-
тичних партій. У Києві, Полтаві, 
Харкові, Одесі, Чернігові й інших 
містах відбулися багатолюдні мі-
тинги та демонстрації під синьо-
жовтими прапорами. Осеред-
ком згуртування громадських і 
політичних сил стала Українська 
Центральна Рада, створена 17 
березня 1917 року в Києві. По-
ступово вона перетворилася на 
всеукраїнський представниць-
кий орган, а згодом – парла-
мент Української Народної Рес-
публіки.

23 червня того ж року Цен-
тральна Рада першим Універ-
салом проголосила автономію 
України і закликала створювати 
українські органи влади на міс-
цях, а 28 червня створила Гене-
ральний Секретаріат, котрий по 
суті першим українським уря-
дом революційної доби.

Більшовицький Жовтневий 
переворот, повалення Тимчасо-
вого уряду, формування Ради на-
родних комісарів несли загро-
зу для України. Це підштовхнуло 
Українську Центральну Раду до 
подальшого оформлення дер-
жави. 20 листопада 1917 року 
ІІІ Універсалом вона утворила 
Українську Народну Республіку.

У грудні Рада народних ко-
місарів у Москві висунула уль-
тиматум Центральній Раді: до-
зволити переміщення більшо-
вицьких військ із фронту на 
Дон і взагалі відмовитися від 
утворення Українського фрон-
ту. Українці відхилили вимоги і 
звинуватили Петроград у розпа-
люванні ворожнечі. Раднарком, 
своєю чергою, оголосив Цен-
тральну Раду «в стані відкритої 
війни проти Радянської влади в 
Росії і на Україні». 7 січня 1918 
року більшовики розпочали вій-
ськове вторгнення в Україну. 
На середину січня 1918-го вони 
встановили контроль майже на 
всьому Лівобережжі. Готували-
ся виступати на Київ.

Бойові дії спонукали Цен-
тральну Раду остаточно відмеж-
уватися від Росії. 22 січня 1918 
року Центральна Рада проголо-
сила незалежність УНР IV Уні-
версалом. Це стало логічним 
етапом визвольного руху доби 
Української революції. Доку-
мент містив чотири головні по-
ложення: 1) проголошення са-
мостійності Української Народ-
ної Республіки; 2) доручення 
Раді Народних Міністрів уклас-
ти мир з Центральними держа-
вами; 3) оповіщення оборонної 
війни з більшовицькою Росією; 
4) декларування основ внутріш-
нього соціально-економічного 
будівництва й окреслення захо-
дів для припинення війни з Цен-
тральними державами.

Таким чином, уперше в XX 
столітті Україна проголосила не-
залежність. Постала держава, 
яка протягом трьох наступних 
років не припиняла боротьби 
за власне існування. Українцям 
вдалося утвердити державні 
кордони, мову, гроші, символі-
ку (герб, гімн і прапор), збудува-
ти національне боєздатне вій-
сько, добитися визнання світо-
вої спільноти.

22 січня 1919 року: 
Акт Злуки

Об’єднання двох українських 
республік – УНР і ЗУНР – поча-
лося невдовзі після встановлен-
ня української влади у Східній 
Галичині, і ще до того, як Дирек-
торія УНР переможно увійшла 
до Києва. 1 грудня 1918 року 
на залізничній станції у Фастові 
представники ЗУНР і Директорії 
підписали «Передвступний дого-
вір» (тобто попередній чи прелі-
мінарний). Статті угоди конста-
тували непохитний намір ЗУНР 
«злитися в найкоротшім часі в 
одну велику державу з Україн-
ською Народною Республікою». 
Зі свого боку, УНР проголошува-
ла, що вона дає згоду «прийня-
ти всю територію і населення 
Західно-Української Народньої 
Республіки як складову частину 
державної цілості в Українську 
Народну Республіку». Для уро-
чистого проголошення цієї Ухва-
ли та завершення юридичного 
оформлення об’єднання двох 
республік до Києва було відря-
джено представницьку делега-
цію на чолі з віце-президентом 
УНРади Левом Бачинським. 

22 січня 1919 року, в пер-
шу річницю проголошення неза-

лежності УНР, в Києві на Софій-
ській площі відбулися урочисті 
збори. На них проголосили Уні-
версал Директорії Української 
Народної Республіки про злуку 
із Західноукраїнською Народ-
ною Республікою. У зачитаному 
на зборах «Універсалі соборнос-
ті», зокрема, відзначалося: “Од-
нині воєдино зливаються століт-
тями одірвані одна від одної час-
тини єдиної України – Західноу-
країнська Народна Республіка 
(Галичина, Буковина, Угорська 
Русь) і Наддніпрянська Велика 
Україна. Здійснились віковіч-
ні мрії, якими жили і за які уми-
рали кращі сини України. Однині 
є єдина незалежна Українська 
Народна Республіка». 

Наступного дня, 23 січня 
1919 року, в приміщенні київ-
ського Оперного театру (сучас-
на Національна опера України) 
Трудовий Конгрес України ра-
тифікував документ, надавши 
йому законного юридичного ха-
рактеру. ЗУНР після об’єднання 
з УНР змінила назву на Захід-
на область Української Народ-
ної Республіки (ЗО УНР). Розпо-
чалася активна співпраця між 
обома державними утворення-
ми в економічній, військовій та 
культурних сферах. 

Ідея соборності охопила 
українців у найвіддаленіших ку-
точках їх проживання. Відголо-
ском історичного руху до Злуки 
на Закарпатті стали Всенародні 
збори у Хусті 21 січня 1919 року, 
які постановили об’єднати Кар-
патську Україну з Українською 
Народною Республікою зі столи-
цею в Києві. 

В умовах перманентної бо-
ротьби за свободу і незалеж-
ність надзвичайно багато важи-
ло братерство по зброї україн-
ців із різних регіонів. 

Апогеєм співпраці та консо-
лідації зусиль став спільний похід 
українських армій на Київ у серп-
ні 1919 року. Однак через низку 
причин об’єднання УНР і ЗУНР в 
одну державу не було доведе-
не до завершення. Продовжу-
вали існувати два окремі уряди, 
дві армії. Республіки фактично 
перебували у конфедеративних 
відносинах. Відмінні геополі-
тичні інтереси та цілі, зрештою, 
призвели до розвалу соборно-
го фронту Української революції 
пізньої осені 1919 року. Тим не 
менше, Акт Злуки став символом 
і легендою для наступних поко-
лінь борців за Україну. 

Український інститут 
національної пам’яті

Грузинський кіноактор, естрад-
ний співак, сценарист, кінорежи-
сер, автор пісень Вахтанг Кіка-
бідзе народився і помер у Тбілісі 
(19.07.1938 – 15.01.2023). 

Батько – молодший лейтенант 
Костянтин Миколайович Кікабі-
дзе (1906 – 1942), пропав безві-
сти в грудні 1942 року під Керчю, 
походив із імеретинського дво-
рянського роду, працював журна-
лістом. Мати – Манана Костянти-
нівна Багратіоні, з грузинського 
князівського роду Багратіоні-Да-
вітішвілі, гілка грузинської цар-
ської династії Багратіоні, була відомою співач-
кою, бабуся Ольга по материнській лінії – зі ста-
ровинного князівського роду Аміреджібі з Карт-
лі. Дружина (у 1965 – 2021 рр.) Ірина Григорівна 
Кебадзе (1932 – 2021), в минулому прима-бале-
рина Тбіліського академічного оперного театру, 

заслужена артистка Грузинської 
РСР. У Вахтанга Кікабідзе двоє ді-
тей: прийомна дочка – Марина Са-
гарадзе (нар. 1956), актриса Тбі-
ліського академічного театру імені 
Шота Руставелі, знімається в кіно, 
викладає в театральному вузі, син 
– Костянтин Кікабідзе (нар. 1966), 
художник, закінчив Академію 
мистецтв, зараз живе в Торонто, 
Канада. 

Вахтанг Кікабідзе – депутат пар-
ламенту Грузії, обраний у 2020 році, 
почесний громадянин Тбілісі, народ-
ний артист Грузії, заслужений ар-

тист України.  Кікабідзе відомий своєю підтрим-
кою України, назвав війну справжнім геноцидом 
з боку Росії. У 2008 році Кікабідзе відмовився від 
російського ордена Дружби через окупацію Росі-
єю Південної Осетії, після цього він не виступав у 
Росії.

14 січня
Чергова ракетна атака 

агресорів. Внаслідок ранкової 
ракетної атаки на Київщині пошкодже-
но 28 житлових будинків. Постражда-
ли енергетичні об’єкти, є прильоти у 
Харківській, Львівській, Івано-Фран-
ківській, Запорізькій, Вінницькій та 
Київській областях.

Українська ППО знищила 25 із 38 
російських ракет різних типів. Близь-
ко 13.00 ворог здійснив пуски крила-
тих ракет Х-101/Х-555 із восьми стра-
тегічних бомбардувальників Ту-95мс 
з району Каспійського моря та ра-
кет «Калібр» із надводних кораблів та 
підводних човнів з акваторії Чорного 
моря. Усього – 23 крилаті ракети пові-
тряного та морського базування

Удар ракетою по житловому будин-
ку в Дніпрі. Внаслідок ракетного удару 
по багатоповерхівці в Дніпрі в цей же 
день було повідомлено про загибель 
20 осіб і близько 70 поранених. Пошу-
кові роботи тривали. Росіяни вдари-
ли по будинку ракетою Х-22, призна-
ченою для знищення авіаносних груп 
у морі.

15 січня 
Введено санкції. Президент Во-

лодимир Зеленський ввів у дію рішен-
ня РНБО про запровадження санкцій 
щодо 198 осіб, серед яких російські 
діячі культури та пропагандисти, а та-
кож ряд громадян України. Зокрема, 
під санкції потрапили росіяни: полі-
тик і письменник Микола Старіков, 
журналіст Віталій Третьяков, режисер 
і продюсер Борис Яновський, телеве-
дуча Яна Рудковська, пропагандист 
Михайло Фролов, журналіст і музич-
ний критик Сергій Сосєдов, борець 
Дзамболат Тедеєв, телеведучий Рус-
лан Осташко, тележурналіст Євген Бе-
касов, телеведуча Ангеліна Вовк, де-
путат Держдуми Борис Громов, полі-
толог Володимир Корнілов, акторка 
Евеліна Бльоданс, співак Юрій Лоза. 
У списку також ряд громадян України 
та колишніх українських діячів, серед 
яких і нинішні громадяни РФ: телеве-
дуча Діана Панченко, політолог Дми-
тро Видрін, пропагандистка Юлія Ло-
занова, пропагандист Максим Фомін, 
колаборант Євген Копатько, письмен-
ник Володимир Сергієнко, екскерів-
ник «РИА Новости Украина» Кирило 
Вишинський, директорка ГО «Партія 
Шарія» Алла Бондаренко.

16 січня
У рамках роботи «зернової ініці-

ативи» за 14 та 15 січня з портів Ве-
ликої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис 
тонн агропродукції для країн Африки, 
Азії та Європи. Загалом з початку ро-

боти «зернової ініціативи», від 1 серп-
ня, з портів Великої Одеси вийшли 653 
судна, які експортували 17,5 млн тонн 
українського продовольства до країн 
Азії, Європи та Африки.

У 2023 році Україна отримає 18 
млрд євро макрофінансової допомо-
ги від Євросоюзу на гранично пільго-
вих умовах. Термін погашення пози-
ки складає 35 років. І у найближчі 10 
років Україна не повинна буде спла-
чувати позику. Погашення має розпо-
чатися лише у 2033 році. Це – безпре-
цедентно довгий пільговий період. Не 
виключене також списання боргу або 
його погашення з контрибуції держа-
ви-агресора. Крім того, Україна не 
платитиме відсотки та інші платежі за 
обслуговування цього кредиту. Відсо-
тки замість України гаситимуть краї-
ни ЄС.

Зеленський пережив більше 12 
замахів з початку російського втор-
гнення. Директор ЦРУ Білл Бернс під 
час візиту в Україну попереджав пре-
зидента Володимира Зеленського про 
загрозу вбивства на таємній зустрічі 
перед вторгненням Росії. Бернс приїж-
джав до Києва перед початком війни, 
щоб повідомити Зеленському про ро-
сійський план його вбивства. Байден 
доручив директору ЦРУ надати Зелен-
ському точні деталі російських змов. З 
посиланням на українських офіційних 
осіб зазначається, що Зеленський пе-
режив більше 12 окремих замахів на 
його життя з боку російських сил з по-
чатку війни в лютому 2022 року. Що-
найменше два вдалося попередити 
завдяки розвідданим США, якими по-
ділився Бернс під час свого візиту до 
Києва.

17 січня 
Після удару російської ракети по 

багатоповерховому будинку в Дні-
прі тривало розбирання завалів і по-
шук під ними людей. Станом на ранок 
17 січня було врятовано 39 осіб (з них 
6 дітей), загинула 41 особа (з них 4 ді-
тей), травмовано 79 осіб (з них 16 ді-
тей). Тривав пошук безвісно зниклих 
людей. В будинку, зруйновано понад 
200 квартир, жителів відселили.

Втрати російських агресорів із 
24. 02. 22 по 17. 01. 23 склали: осо-
бового складу – близько 116950 осіб; 
танків – 3121; бойових броньованих 
машин – 60215; артилерійських сис-
тем – 2104; ракетних систем залпо-
вого вогню – 441; засобів ППО – 220; 
літаків – 286; гелікоптерів – 276; без-
пілотних літальних апаратів оператив-
но-тактичного рівня – 1872; крилатих 
ракет – 749; кораблів/катерів – 17; 
автомобільної техніки та автоцистерн 
– 4877.

Битва 
проти варварства

Президент Володимир Зеленський 
своїм указом 10 січня позбавив гро-
мадянства України колаборантів та 
зрадників, депутатів від «ОПЗЖ» Вікто-
ра Медведчука, Тараса Козака, Андрія 
Деркача і Рената Кузьміна.

Тарас Козак втік у Росію ще до по-
чатку війни, бо щодо нього в Украї-
ні порушили кримінальну справу че-
рез державну зраду. Він причетний до 
схеми постачання вугілля з тимчасово 
окупованих територій Донбасу.

Віктор Медведчук після початку 
повномасштабного вторгнення і по-
разки росіян на Київщині намагався 
покинути Україну, але його затримали 
українські правоохоронці. У 2020 році 
Медведчук через Козака передав Ро-
сії інформацію про розташування при-
хованого підрозділу ЗСУ. Зрадника та 

кума Путіна вдалося обміняти на 200 
українських полонених. 

Андрій Деркач керував в Украї-
ні агентурною мережею Генштабу РФ. 
Наразі він перебуває у розшуку.

Ренату Кузьміну повідомили підо-
зру у держзраді через публікації в ЗМІ 
пропагандистських матеріалів. Раніше 
йому висували підозру в економічних 
злочинах. Кузьміна розшукує ДБР. 

Верховна Рада достроково припи-
нила повноваження народних депута-
тів від партії «ОПЗЖ» Віктора Медвед-
чука, Тараса Козака, Андрія Деркача, 
Рената Кузьміна. За звинуваченнями 
у державній зраді вони 10 січня були 
позбавлені громадянства України ука-
зом президента. А за нашим законо-
давством, не громадяни України не 
можуть бути депутатами парламенту. 

22 січня – День Соборності України 

Помер Вахтанг Кікабідзе
Зрадники Медведчук, Козак, Деркач 

і Кузьмін позбавлені українського 
громадянства і депутатських мандатів
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Самопроголошений президент Бі-
лорусі Аляксандр Лукашенко підписав 
зміни до закону «Про Національні збо-
ри (парламент) Республіки Білорусь», 
які дозволять йому залишатись у полі-
тиці й після формального припинення 
повноважень.

Зміни передбачають зменшення 
ваги білоруського парламенту на ко-
ристь новоутвореного органу – Всебі-
лоруських народних зборів, утворено-
го після так званого референдуму про 
внесення поправок до конституції Бі-
лорусі.

По-перше, замість двох сесій біло-
руських Народних зборів буде лише 
одна – з вересня по червень. По-друге, 
в парламенту відбирають права оби-
рати суддів конституційного суду й чле-
нів центральної виборчої комісії.

При цьому депутати обох палат бі-
лоруського парламенту – Палати пред-
ставників (нижньої) та Ради Республіки 
(вищої) – беруть участь у Всебілорусь-
ких народних зборах як делегати.

Зрештою, Лукашенко передба-
чив положення, згідно з яким прези-
дент Білорусі, який припинить вико-
нання своїх повноважень, входить до 
складу Ради Республіки за його зго-
дою довічно. Аналогічне положення 
було схвалене і в Росії у 2020 році, 
де Владімір Путін після теоретично-
го припинення повноважень пре-
зидента зможе бути членом Ради 
Федерації РФ.

За даними режиму Лукашенка, по-
над 65 % білорусів підтримали про-
єкт нової конституції. Вона передба-
чає створення нового органу – Всебі-

лоруських народних зборів (ВНЗ), який 
матиме право відправляти у відставку 
президента, а також визнавати резуль-
тати виборів.

Довгий час вважалося, що нова 
конституція відкриває політичний 
транзит – Аляксандр Лукашенко поки-
не президентську посаду, але очолить 
ВНЗ. Втім, згодом виявилося, що нова 
конституція «обнуляє» попередні пре-
зидентські каденції Лукашенка, а та-
кож дозволяє йому поєднувати посади 
президента та голови ВНЗ.

Лукашенко закріпив свою владу 
після президентських виборів серп-
ня 2020 року, які не визнали більшість 
держав світу. За їхніми результатами 
було створено уряд Білорусі у вигнанні, 
який очолює опозиціонерка Світлана 
Тихановська.

Працівники Державного 
бюро розслідувань заявляють 
про викриття масштабної схеми 
поборів на Одеській митниці.

Дослівно ДБР: «За оператив-
ними даними, митники брали 
гроші з усіх, хто перевозив това-
ри через кордон. Це підтверджу-
ють й обшуки адмінбудівлі митно-
го поста.

Працівники ДБР виявили схо-
ванки грошей співробітників 
митниці. Інспектори лише за де-
кілька годин зміни встигли «за-
робити» понад 65 тисяч гривень. 
Гроші спритники ховали під плін-
тусами, у комп'ютерній техніці, 
обігрівачах, макулатурі та навіть 
у туалеті».

Повідомляється, що під час 
спецоперації було затримано ін-
спектора Одеської митниці, який 
вимагав з імпортера «плату» за 
безперешкодний ввіз генерато-
рів та електроприладів в Украї-
ну. Митник брав гроші за не ство-
рення штучних проблем при мит-
ному оформленні генераторів 

попри те, що нині діють пільгові 
умови для їх розмитнення. Такі 
«послуги» він оцінював у 50% від 
суми офіційних митних платежів.

Лише за короткий період 
слідство задокументувало фак-
ти отримання посадовцем хаба-
рів на кілька тисяч доларів США. 
ДБР затримало інспектора «на 
гарячому» після чергового отри-
мання грошей.

За таке одержанні неправо-
мірної вигоди санкція статті Кри-
мінального кодексу передбачає 
покарання у вигляді позбавлен-
ня волі на строк до 10 років з 
конфіскацією майна.

Що передувало? ДБР вияви-
ло прихований товар на Одеській 
митниці вартістю понад 1,5 млрд 
гривень.

Під час обшуків на території 
контейнерних терміналів праців-
ники Бюро знайшли гелікоптер, 
елітні автомобілі, техніку, вели-
чезні партії взуття, у тому числі 
брендового, будівельні матеріа-
ли та устаткування.

Правоохоронці викрили по-
над 10 високопосадовців, при-
четних до схеми розкрадання 
коштів на експорті українського 
зерна – за оцінками БЕБ збитки 
бюджету становлять 5,2 млрд 
грн. Про це повідомили Служба 
безпеки та Бюро економічної 
безпекаи. (Бюро економічної 
безпеки України – центральний 
орган виконавчої влади, який 
виконує правоохоронну, аналі-
тичну, економічну, інформаційну 
та інші функції.)

Серед осіб, залучених до ор-
ганізації оборудки, – заступник 
начальника одного з департа-
ментів Державної митної служ-
би та керівництво Одеської мит-
ниці.

Для реалізації схеми її учас-
ники задіяли більше ніж 370 ко-
мерційних структур із ознаками 
фіктивності. Через них учасни-
ки схеми скуповували пшени-
цю у приватних фермерів, сіль-
госппідприємств та великих аг-
рохолдингів. Після цього про-
дукцію передавали через низку 
фірм-«прокладок» і збували зер-

но експортерам для продажу за 
кордон.

У період серпня-вересня 
2022 року таким чином було 
вивезено понад 1 млн тонн 
зернових сумнівного похо-
дження через потужності зер-
нових терміналів в Чорномор-
ському, Південному та Одесь-
кому портах.

БЕБ та Податкова направ-
ляли до Держмитслужби інфор-
мацію про ризикові операції, 
проте службовці їх проігнору-
вали. За даними слідства, мит-
ники сприяли проведенню екс-
порту зерна. Хоча в СБУ кажуть, 
що точна сума збитків ще роз-
раховується, у БЕБ орієнтов-
ні збитки за 2022 рік через не-
декларування доходу від екс-
портних операцій у вигляді не-
сплати податків оцінюють в 
5,2 млрд грн.

Співробітники БЕБ спіль-
но з СБУ провели 30 обшуків у 
приміщеннях Державної мит-
ної служби, Одеської митниці та 
митних постах «Чорноморськ-
порт», «Південний порт», «Одеса-

порт» Державної митної служ-
би та за місцем проживання 
службових осіб ДМС. У ході об-
шуків вилучено чорнові записи, 
комп’ютери та телефони, що під-
тверджують митне оформлен-
ня та відправлення зернових 
культур. 

Також вилучено документи, 
які можуть свідчити про обізна-
ність посадових осіб щодо під-
приємств з ознаками ризико-
вості серед експортерів зерна.

Наразі співробітники БЕБ 
аналізують діяльність згаданих 
фірм-«прокладок» та встанов-
люють повне коло причетних до 
схеми осіб. Вживаються заходи 
щодо притягнення їх до кримі-
нальної відповідальності та від-
шкодування завданих державі 
збитків.

Досудове розслідування 
здійснюється у кримінальному 
провадженні за ознаками пра-
вопорушення за ч. 2 ст. 364 КК 
України – зловживання службо-
вим становищем, що спричини-
ло тяжкі наслід

Війна проти культури
Російські окупанти пошкодили в Україні 1189 

об`єктів культурної інфраструктури. Такі дані 
станом на 25 грудня 2022 року опублікувало Мі-
ністерство культури та інформаційної політики.І 
з кожним днем ця цийра зростає. Причому з них 
446 об’єктів повністю зруйновані.

Найбільше від воєнних дій росіян постраж-
дали будинки культури. Їх кількість складає 47% 
від загальної кількості поруйнованих закладів – 
563 будівлі. Також в Україні окупантами зруйно-
вано 155 і пошкоджено 298 бібліотек, зруйнова-
но 22 та пошкоджено 41 музеїв та галерей, зруй-
новано 38 і пошкоджено 54 мистецьких освітніх 
закладів, а також зруйновано й пошкоджено по 
9 театрів та філармоній.

У міністерстві зазначили, що наразі не мо-
жуть отримати повні дані з Луганської та зна-
чних частин територій Херсонської, Запорізької 
та Донецької областей, бо вони досі перебува-
ють у тимчасовій окупації.

США оголосили 
про найбільший пакет 
військової допомоги 

Україні
Загалом пакет становитиме понад $3 млрд, 

в рамках нього США виділять $682 млн країнам 
східного флангу НАТО на закупівлю озброєнь.

Міністерство оборони США опублікува-
ло детальний список озброєння, яке отримає 
Україна в рамках найбільшого пакета допомо-
ги на суму $3,075 млрд. Зокрема, це 50 висо-
коточних сучасних броньованих машин піхо-
ти Bradley, а також 500 протитанкових ракет 
та 250 000 боєприпасів калібру 25 мм до них. 
Також 100 бронетранспортерів M113, 55 за-
хищених від мін машин (MRAP) і 138 бронеав-
томобілів HUMVEES, а також 18 одиниць 155-
мм самохідних гаубиць та 18 машин підтримки. 
Пакет допомоги також включає: 70 000 – 155-
мм артилерійських снарядів; 500 – високоточ-
них 155-мм артилерійських снарядів; 1200 – 
155-мм пострілів дистанційних протитанкових 
мінних систем (RAAM); 36 буксируваних 105-
мм гаубиць та 95 000 105-мм артилерійських 
снарядів; 1000 – 120-мм мінометних мін; до-
даткові боєприпаси для високомобільних арти-
лерійських ракетних систем (HIMARS); ракети 
RІМ-7 для протиповітряної оборони; снайпер-
ські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до грана-
тометів та стрілецької зброї; прилади нічного 
бачення та оптика; запасні частини та інше по-
льове спорядження.

Олігархи втратили $95 млрд 
у 2022 році на тлі санкцій через 

війну в Україні
Роман Абрамович втратив біль-

ше за інших, його статки скоротилися 
на 57% до $7,8 млрд, згідно з індексом 
мільярдерів Bloomberg. Статки Генна-
дія Тимченка, мільярдера, інвестора в 
енергетику і близького друга Путіна, 
скоротилися на 48% до $11,8 млрд, а 
Сулеймана Керімова, ще одного союз-
ника російського президента, – на 41%, 
до $9 млрд. Уряд Великої Британії замо-
розив понад 18 млрд фунтів стерлінгів 
активів, що належать олігархам та ін-
шим росіянам. Санкції було накладено 
на 1271 людину – включно з Абрамови-
чем і «нікелевим королем» Владіміром 
Потаніним, другою за багатством люди-
ною в Росії. У листопаді Євросоюз зага-
лом зморозив російських активів на 68 
мільярдів євро. ЄС разом із партнера-
ми розробить план конфіскації цих за-
морождених активів, щоб передати їх 
на відбудову України та для компенсації 
збитків, завданих війною РФ.

Головні банкіри застерігали Путіна 
від вторгнення в Україну

За місяць до початку повномасш-
табного вторгнення в Україну голо-

ва Сбєрбанку РФ Герман Греф і голо-
ва Центробанку РФ Ельвіра Набіуллі-
на намагалися донести до Путіна дум-
ку про те, що напад може призвести 
до «катастрофічних наслідків» для еко-
номіки РФ, але не змогли переконати 
його. Про це пише Financial Times.

«За місяць до того, як Росія почала 
повномасштабне вторгнення в Укра-
їну, головні економічні довірені осо-
би Володимира Путіна відвідали рези-
денцію російського президента в Но-
во-Огарьово під Москвою, щоб проін-
формувати його про можливі наслідки 
західних санкцій. Путін вислухав до-
повідь Германа Грефа, голови Сбєр-
банку, який представив 39-сторінкову 
презентацію, що попереджала росій-
ського президента про катастрофічні 
наслідки, якщо напруженість навколо 
України, буде ще більше загострювати-
ся», пише FT.

Газета зазначає, що Греф – близь-
кий соратник Путіна ще з часів їхньої 
роботи в мерії Санкт-Петербурга в 
1990-х роках, мав репутацію найбільш 
ліберального члена найближчого ото-
чення Путіна, зокрема за те, що гово-
рив свою думку.

«Ельвіра Набіулліна, голова Цен-
тробанку, та інші учасники розділили 

занепокоєння Грефа і допомогли підго-
тувати презентацію. Але вони дозволи-
ли Грефу взяти слово.

У презентації Путіна попередили, 
що «жорсткі санкції» створять паніку на 
фінансових ринках і потенційно відки-
нуть російську економіку на десятиліт-
тя назад», йдеться у статті.

Також у презентації технократи по-
передили, що якість життя росіян буде 
відставати навіть від країн, що розви-
ваються, оскільки обмеження на ім-
порт змусять Росію боротися не тільки 
за передові технології, але й за пред-
мети першої необхідності, такі як ліки 
та продукти харчування.

FT додає, що повномасштабне 
вторгнення 24 лютого перевершило 
найгірші побоювання Грефа і Набіул-
ліної, вони дізналися про справжні на-
міри Путіна разом з рештою світу: по 
телебаченню. Нездатність Путіна до-
слухатися до попереджень технократів 
спустошила їх, йдеться у статті.

«Я ніколи не бачив [Грефа] таким. 
Він був абсолютно розгублений, в стані 
повного шоку», сказав колишній поса-
довець, який бачив Грефа в перші дні 
війни. «Всі думають, що, те, що стало-
ся, – це катастрофа, він – більше, ніж 
будь-хто інший», додав співрозмовник.

Російський бізнес уже «дістала» війна, 
можуть і поміняти кремлівську верхівку

Лукашенко хоче пожиттєво сидіти у парламенті Білорусі 

Наживались на експорті зерна України Масштабна схема поборів 
на Одеській митниці
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«…прошу вместо названия 
«Союз Советских Социалисти-
ческих Республик» использо-
вать наименование «Россий-
ская Федерация»

Цієї фрази у юридично ні-
кчемному листі за підписом 
президента РФ Бориса Єльци-
на виявилося достатньо, щоби 
наляканий ядерною зброєю За-
хід допустив російських само-
званців у крісло СРСР в Раді 
Безпеки ООН.

Радянський Союз 
ліквідували, 

а не перетворили на РФ 
Росія наполягає, що вона – 

правонаступниця СРСР, але це 
неправда, що підтверджується 
документами. 

Так само і Радянський Союз 
в жодному разі не був правонас-
тупником Російської імперії, а на-
томість був створений після її 
розвалу. 

СРСР був заснований у 1922 
році конкретними чотирма кра-
їнами: Україною (УРСР), Росією 
(РРФСР), Білоруссю (БРСР), та За-
кавсказькою республікою (ЗСФРР).

Згідно з договором про засну-
вання СРСР, Україна, Росія та Біло-
русь були рівнозначними та рівно-
правними країнами-співзасновни-
цями. 

Про це згадали у 1991 році, 
коли час існування Союзу завер-
шився. 8 грудня очільники країн-за-
сновниць СРСР (окрім ліквідованої 
раніше ЗСФРР) підписали Біловезь-
ку угоду, яка починається з преам-
були «СРСР як суб'єкт міжнародно-
го права і геополітична реальність 
припиняє своє існування».

26 грудня того ж 1991 року Рада 
Республік Верховної Ради СРСР офі-
ційно закріgила положення Угоди: 
ухвалила відповідну Декларацію, 
де констатувала «що зі створенням 
Співдружності Незалежних Держав 
Союз РСР як держава і суб'єкт між-
народного права припиняє своє іс-
нування».

Ці документи не містили жодних 
положень, які б давали право Росії 
ототожнювати себе з СРСР.

Єдиний документ щодо розподі-
лу спадщини Союзу – «Договір про 
правонаступництво» був укладений 
між союзними республіками 4 груд-
ня 1991 року і стосувався виключно 
розподілу зовнішнього державного 
боргу та активів СРСР (до речі, Ро-
сія його не виконала і привласни-
ла собі все радянське майно, хоча 
Україна мала отримати 16,37%).

Важливо розуміти, що існував 
альтернативний шлях, без ліквіда-
ції Союзу. 72-га стаття Конституції 
СРСР гарантувала кожній республі-
ці право вийти із Союзу (як у 90-му 
з нього вийшли держави Балтії). У 
цьому разі Радянський союз юри-
дично зберігав своє існування і міг 
би просто скоротитися до меж Росії 
– але цим механізмом не скориста-
лись. Натомість у Біловезькій пущі 
країни-учасниці Союзу домовилися 
ліквідувати його. 

Таким чином, можна достемен-
но констатувати, що Росія і СРСР є 
різними державами, котрі у певний 
відрізок історії навіть існували па-
ралельно, а СРСР був ліквідований 
без будь-яких «спадкоємців» свого 
міжнародного статусу.

Як це відбувалося 
з іншими державами?

В ООН не передбачена можли-
вість передачі або правонаступни-
цтва будь-якою державою членства 
в цій міжнародній структурі. Є про-
цедура припинення та набуття член-
ства, яку вдалося оминути лише Ро-
сії. Найбільш наочно це ілюструють 
приклади інших держав.

Чехословаччина
Приклад Чехословаччини дуже 

показовий та відображає законний 
шлях, яким мала піти Росія після лік-
відації СРСР.

10 грудня 1992 року постпред 
Чехословаччини при ООН проінфор-
мував Генерального секретаря ООН 
про те, що ця держава, що була чле-
ном ООН з 1945 року, припиняє своє 
існування з 31 грудня 1992 року, а 
Республіка Чехія та Республіка Сло-
ваччина подають заяви про прийом 
до ООН вже як незалежні правонас-
тупниці. 

Згодом Рада Безпеки рекомен-
дувала Генасамблеї прийняти їх до 
членів організації, а вже 19 січня 
1993 року Чеська Республіка та Сло-
ваччина стали членами організації. 

Югославія
Інший приклад – Соціалістична 

Федеративна Республіка Югославія 
(СФРЮ), яка була однією з держав-
засновниць ООН, як і СРСР та Укра-
їна. 

У 1992 році, після розформуван-
ня Соціалістичної Федеративної Рес-
публіки Югославії на Боснію та Гер-
цеговину, Словенію, Республіку Хор-
ватію та Союзну Республіку Югос-
лавію, кожна з цих країн пройшла 
процедуру прийняття до ООН.

Новоутворена Союзна Республі-
ка Югославія хотіла оголосити себе 
правонаступницею СФРЮ, бажаючи 
відтворити шлях Росії, але їй у цьому 
відмовили. Лише за 8 років, 1 листо-
пада 2000 року, вона стала членом 
ООН за стандартною процедурою.

Китай
Навіть в історії Ради Безпеки 

ООН був прецедент, коли постійний 
член Ради змінив свій державний 
устрій та розколовся на різні центри 
влади. 

Однією із засновниць ООН і чле-
ном Радбезу була Китайська рес-
публіка. Однак у 1949 році у Пекіні 
було оголошено про створення Ки-
тайської Народної Республіки, яка 
відтоді почала доводити, що вона 
власне і є тим Китаєм, що згаданий 
у статутних документах ООН, а роз-
ташована на Тайвані держава з на-
звою «Китайська республіка» ним 
не є.

Проте для підтвердження пра-
вонаступництва знадобилося понад 
двадцять років і зрештою довело-
ся ухвалювати спеціальну резолю-
ції Генеральної Асамблеї про «Від-
новлення законних прав КНР і ООН». 
Саме після цього, відомий нам зараз 
Китай зайняв місце «попереднього» 
Китаю в Раді Безпеки ООН.

Але Росія оминула усі 
процедури.

Три кроки російського 
шахрайства

Щоби створити видимість того, 
що Росія є правонаступницею 
СРСР, їй довелося втілити покроко-
ву шахрайську схему.

Крок 1. Постановочне рішення 
країн СНД

Вже після Біловезького рішен-
ня керівники новоутвореної «Спів-
дружності Незалежних Держав» 
провели зустріч в Алма-Аті. У рі-
шенні від 21 грудня 1991 року 10 
високопосадовців з ексрадянських 
держав, серед іншого, зазначили 

що «підтримують Росію в тому, щоб 
вона продовжила членство СРСР 
в ООН, включно із постійним член-
ством в Раді Безпеки та інших між-
народних організаціях». 

Від України його підписав Лео-
нід Кравчук.

Але з юридичної точки зору по-
дібне рішення є нікчемним.

По-перше, країни-члени СНД 
вже не мали жодного стосунку до 
раніше ліквідованого СРСР, щоб 
ухвалювати рішення від його імені 
про правонаступництво. 

А по-друге, згідно зі Статутом 
ООН, ухвалення рішення про під-
твердження членства належить ви-
ключно до повноважень Генасамб-
леї організації. Навіть якби СРСР 
сам цього хотів – це не його право. 
Підтверджено прикладами Сербії 
та Китаю.

Тобто Алмаатинська деклара-
ція фактично могла лише засвідчи-
ти готовність лідерів країн-підпи-
сантів підтримати рішення про пе-
редачу Росії місця СРСР в ООН та у 
Раді Безпеки на майбутньому голо-
суванні Генеральної асамблеї. 

Крок 2. Лист Єльцина генсеку 
ООН

Алмаатинське рішення ста-
ло основою для наступного проти-
правного кроку.

24 грудня 1991 року президент 
РФ Єльцин направив на ім’я Гене-
рального секретаря ООН лист. У 
цьому документі він попросив «за-
мість назви СРСР використовувати 
в ООН назву Російська Федерація», 
аргументуючи це рішенням країн 
СНД в Алма-Аті. 

По суті, Єльцин попросив ген-
сека ООН замінити в ООН і Радбе-
зі одну країну на іншу без рішення 
Генасамблеї.

В обхід процедур та з порушен-
ням Статуту ООН.

Крок 3. Мовчання Радбезу і 
свавілля секретаріату ООН

Генеральний секретар ООН не 
проігнорував лист Бориса Єльцина, 
і попросив головуючого у Раді Без-
пеки проінформувати всіх членів 
про його зміст.

А головуючим у Радбезі у цей 
час був… посол СРСР Юлій Ворон-
цов! Про те, як він це пропонував, 
детально розповів український 
постпред Сергій Кислиця. 

Через декілька днів, на підста-
ві відсутності заперечень (будь-
яких відповідей) від членів Радбе-
зу, секретаріат ООН замінив назву 
«СРСР» на табличках і майбутніх до-
кументах на «Росію». Всупереч стат-
ті 23 Статуту ООН, де саме СРСР 
вказаний як країна-постійний член 
Ради Безпеки. Попри те, що повно-
важення РФ підкріплені лише ска-
ном листа Бориса Єльцина від 24 
грудня 1991 року.

Генеральний Секретар ООН і 
правовий департамент організації 
знали, що подібні заміни можуть 
вважатись протиправними, тому 
намагались убезпечити себе різ-
номанітними консультаціями. Так, 
успогадах вже згаданого Юлія Во-
ронцова йдеться, що були країни 
ООН, які протестували проти мож-
ливості такої заміни, і наполягали 
на голосуванні Генасамблеї щодо 
вступу РФ до ООН як нового чле-
на, а також говорили про неможли-
вість передачі РФ місця в Радбезі, 
адже в статуті ООН чітко прописа-
но членство іншої держави – СРСР.

Стверджується, що голова Ге-
насамблеї нібито запросив дум-
ку Міжнародного суду на предмет 
того, чи може Генасамблея пере-
дати місце Радянського Союзу Ро-
сії, зі слів дипломата, судді відпові-
ли голові у приватній розмові: «Як 

ви вирішите в ООН, так і буде». Але 
ж очевидно, що малося на увазі не 
персональне рішення керівників, а 
офіційна процедура, що як мінімум 
потребує голосування. А її не відбу-
лося.

Основою трюку з «заміною та-
бличок» в обхід Статуту ООН стала 
юридична конструкція «продовжу-
вача», або так званого «контину-
їтету», яку, зі слів російського ди-
пломата РФ, підказали американ-
ські урядові юристи. Ця конструкція 
передбачала єдність міжнародних 
зобов'язань, активів і території Ро-
сії з колишнім СРСР.

Однак юридичних підстав для 
цього шляху не було, тому росій-
ська влада «ліпила» образ «продо-
вжувача» з власних заяв і угод вже 
постфактум, для легалізації афери 
з ООН. Так, лише 13 січня 1992 року 
МЗС Росії спрямувало лист до ди-
пломатичних представництв, акре-
дитованих у Москві, про те, що РФ 
продовжує виконання зобов'язань 
за укладеними раніше двосторон-
німи та багатосторонніми догово-
рами СРСР. І лише у 1993 Росія за-
явила, що бере на себе усі борги 
СРСР в обмін на відмову колишніх 
республік від претензій на активи 
– попри те, що з боку України, на-
приклад, такої офіційної відмови не 
було. 

Більше того, у самій РФ досі не 
ухвалено жодного закону щодо пе-
реходу прав і обов'язків від СРСР 
до Російської Федерації.

Підсумовуючи: на момент «за-
міни табличок в ООН» не існувало 
жодних, навіть опосередкованих 
натяків на континуїтет, окрім листа 
Єльцина до генсека, де бездоказо-
во стверджується про продовжен-
ня Росією прав і обов'язків СРСР. А 
подальші спроби РФ документарно 
оформити «продовження» так і не 
були завершені.

Вистава з легітимації 
російського 
шахрайства 

Утім, спроби Росії не були би 
успішними без четвертого кроку – 
визнання «нормальності» з боку ін-
ших гравців, передусім постійних 
членів Радбезу, які таким чином ле-
гітимізували шахрайські дії Москви. 

З 31 грудня 1991 року усі члени 
РБ ООН почали звертатися до РФ як 
до постійного члена. Хоча вони чу-
дово розуміли, що відбулося.

Так, 31 січня 1992 року на са-
міті Ради Безпеки головуючий на 
тому засіданні британський прем’єр 
Джон Мейджор привітав Росію 
саме із набуттям членства, а не зі 
зміною назви країни: «Рада хотіла 
би, щоб я привітав Росію як постій-
ного члена нашої Ради. Від щирого 
серця вітаємо вас». 

Отже, на певний період історії 
Росії вдалося заволодіти кріслом 
СРСР в ООН за мовчазної згоди і на-
віть сприяння інших членів органі-
зації.

Але настав час нагадати Росії 
і світу, що міжнародне правосуддя 
не швидке, але невідворотне. Тож 
настав час відновити законність і 
справедливість в стінах ООН, і од-
ночасно запустити необхідне онов-
лення паралізованої сьогодні Орга-
нізації Об'єднаних Націй. 

План дій 
для справедливості

За 31 рік відтоді жодна дер-
жава не порушувала питання від-
сутності правових підстав у Росії 
на членство в ООН, що дає Москві 
підстави апелювати до так званого 

принципу «естопель» у міжнародно-
му праві, який означає неприйнят-
тя тверджень сторони, які пере-
креслюють раніше нею сказане чи 
вчинене. Тобто РФ вимагатиме не 
приймати заперечення її членства 
після тридцяти одного року того, як 
інші держави ООН погоджувалися 
з її присутністю за столом РБ ООН.

Проте принцип добросовіснос-
ті, з якого випливає принцип «есто-
пель», не сумісний з діями Росії. 

Процитуємо виступ україн-
ського постпреда Сергій Кисолиці 
у грудні 2021 року: «Російська Фе-
дерація протягом 30 років утри-
мувала свої війська на чужих те-
риторіях, згодом окупувала їх, на-
магаючись незаконно анексува-
ти, здійснювала військову агресію, 
збивала цивільні літаки, чинила 
грубі порушення прав людини на 
окупованих територіях, вбивала 
тисячі іноземних військових та ци-
вільних осіб, вела війни проти на-
роду в Чечні та у сусідніх країнах… 
Але всі ці довгі та криваві деся-
тиліття Росія так і не наважилася 
узаконити свою присутність у Раді 
Безпеки».

Більше того, Росія зловживає 
своїм правом вето для блокування 
резолюцій Ради Безпеки, які стосу-
вались її ж власної збройної агре-
сії, фактично паралізуючи безпе-
кову функцію ООН.

Росія діє недобросовісно і не 
може посилатися на добросовіс-
ність, тому принцип «естопель» не 
може бути задіяний.

Що стосується легітимності рі-
шень ООН, ухвалених за участі Ро-
сії протягом цих років, то втрата РФ 
членства в Радбезі і навіть в самій 
ООН не несе жодних ризиків, так 
само, як і заміна одного (тайвань-
ського) Китаю в Раді Безпеки ООН 
на інший (пекінський) після 20 ро-
ків спірного членства не спричини-
ла жодного перегляду колегіальних 
рішень за його участі.

Але як позбавити Росію 
крісла в ООН, яке вона займає 
незаконно?

Україна може запропонувати 
міжнародному товариству наступ-
ний алгоритм дій:

1. Направити офіційні звернен-
ня МЗС України та країн-партнерів 
до секретаріату ООН щодо надання 
офіційного юридичного обґрунту-
вання і пакету документів, які під-
тверджують правомірність переда-
чі повноважень від делегації СРСР 
до делегації РФ в ООН і Раді Безпе-
ки у грудні 1991 року. 

2. Поставити на голосування 
Генасамблеї ООН проєкт резолюції 
про перевірку повноважень деле-
гації РФ через юридичну експерти-
зу документів, які стали підставою 
надання РФ «статусу продовжува-
ча» СРСР в ООН. 

3. Спровокувати міжнародний 
розголос та запустити масштабні 
інформаційні кампанії, які мають 
висвітлити у всьому світі проблему 
незаконного членства Росії в ООН 
та постійного членства у Раді Без-
пеки.

ООН повинна усвідомити – не-
покаране зло повертається.

До слова, петиція на сайті 
change.org з вимогою зобов'язати 
Росію пройти процедуру визнання 
нової держави ООН вже зібрала 
понад 50 000 підписів

Олексій ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ,
народний депутат України,

cпівголова міжфракційного 
депутатського об‘єднання 

Стратегічний форсайт України
«Українська правда». 27.07.2022.
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Шахрайство об’єднаних націй: 
як викинути Росію з місця в Радбезі ООН, яке їй не належить
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2 жовтня 1906 року в міс-
ті Охтирка нинішньої Сумської 
області народився один з най-
видатніших українських пись-
менників Іван Багряний, який 
на власному досвіді дізнався, 
що таке репресивна російська 
машина.

Справжнє прізвище Івана 
Багряного – Лозов’ягін. Це не 
єдиний його псевдонім. Пер-
шу збірку новел «Чорні силуети» 
(1925) він видав під іменем По-
лярний – на знак протиставлен-
ня власних цінностей ідеям ра-
дянського режиму. За рік бере 
псевдонім Багряний – під впли-
вом творчості улюбленого пись-
менника Миколи Хвильового, 
де багряний колір символізував 
революційні настрої. Окрім того, 
дослідникам відомі псевдоніми 
Сорок Сорок і Дон Кочерга.

Протестні настрої визріва-
ли у Івана Багряного ще з підліт-
кового віку. 1920 року на його 
очах більшовики закатували 
дядька, солдата УНР, і дядько-
вого батька, пасічника-інваліда; 
ще один дядько згинув на Солов-
ках. 19-річним, з початком літе-
ратурної діяльності, Іван вийшов 
з комсомолу, і кожна наступ-
на віха біографії дедалі більше 
віддаляла його від радянського 
ладу, аж поки між ними не проля-
гла нездоланна прірва.

У 1929 році збірка віршів 
Багряного «До меж заказаних» 
піддалася цензурі, а поему «Ave 
Maria» вилучили з продажу од-
разу після виходу. Схожа доля 
спіткала історичний роман у ві-
ршах «Скелька» (1930), про се-
лянське повстання проти ро-
сійської православної церкви 
в Україні: більшовицькі крити-
ки навперебій писали про «кур-
кульську ідеологію», а самого 
поета затаврували як «контрре-
волюційного, антирадянського, 
націоналістичного».

За 10 років письменник пе-
режив чотири арешти. У 1932 
йому приписали участь у контр-
революційній організації й за-
слали у спецпоселення на Дале-
кому Сході. Після спроби втек-
ти отримав ще один термін. А 
відбувши його, був знову за-
арештований у 1938-му. Після 
двох років слідства і тортур Ба-
гряного звільнили… через не-
достатність матеріалів для за-
судження. Коли ж у 1943 році 
був призваний на фронт, то його 
ешелон потрапив під бомбар-
дування, і вцілілого письменни-
ка, який повернувся до рідної 
Охтирки, радянці заарештували 
вчетверте. І він – ще раз! – утік, 
за тим разом виїхавши до Захід-
ної України.

Найвідоміші твори Багря-
ного були написані в еміграції і 
спиралися на особистий досвід 
виживання. Пригодницький ро-
ман «Тигролови» (Львів, 1944) 
– про українців на засланні; ав-

тобіографічний «Сад Гетсиман-
ський» (1950) – за мотивами пе-
ребування у харківській катівні. 
Іван Багряний був першим, хто 
розповів світові про жорсто-
кість більшовицького режиму, 
ниці методи каральних органів: 
Солженіцин написав «Архіпелаг 
ГУЛАГ» на чверть століття пізні-
ше. Твори Багряного виклика-
ли розголос у світі, одразу пе-
ревидавалися європейськими 
мовами. Наприклад, загальний 
наклад тричі виданих «Тигроло-
вів» (однією лише англійською 
мовою, The Hunters and the 
Hunted), перевищив 1 млн при-
мірників.

Багряний був не лише пись-
менником, а й літературним ді-
ячем: входив до спілки «Плуг», 
літорганізації МАРС, які опи-
ралися політизації літератури. 
Разом з колегами – Антонен-
ком-Давидовичем і Підмогиль-
ним – мандрував на велосипе-
дах Україною, щоб бачити, чим 
живуть люди. У Німеччині, куди 
потрапив після Другої світової 
війни, став співзасновником 
МУРу, «Мистецького Українсько-
го Руху», що мав на меті розви-
вати літературу в еміграції.

Блискучий публіцист – це 
теж про Багряного. Найвідомі-
ший його памфлет «Чому я не 
хочу вертатись до СССР?» (1946) 
був складений у таборі ді-пі – 
displased persons, або перемі-
щених осіб. Писав: «любов до Ві-
тчизни, до свойого народу, цебто 
національний патріотизм, в СССР 
є найтяжчим злочином… Злочин 
цей зветься на більшовицькій 
мові – на мові червоного мос-
ковського фашизму – «місцевим 
націоналізмом». «При одній дум-
ці, що вони таки спіймають і по-
вернуть, в мене сивіє волосся і 
вожу з собою дозу ціанистого ка-
лію, як останній засіб самозахис-
ту перед сталінським соціаліз-
мом, перед тою «родіною». 

Розплющував очі урядам за-
хідних держав, які за угодою з 
срср допомагали примусово ре-
патріювати мігрантів, а ті, по-
вернувшись, одразу потрапляли 
в концтабори. Ще одна смілива 
стаття Багряного – «Відкритий 
лист до дирекції «Голосу Амери-
ки» (1950), де він засуджував 
вплив російських емігрантів на 
українські програми радіостан-
ції і просування імперських на-
ративів.

Мало хто знає, що Іван Ба-
гряний був також поетом-піс-
нярем. Під час перебування в 
Галичині він познайомився з 
керівником капели бандурис-
тів і композитором Григорієм 
Китастим, який поклав на му-
зику вірші Багряного «Вперед, 
сини народу», «Ми об’їхали зем-
лю навколо», «Вставай, народе», 
«Марш Україна» тощо.

Таланти Багряного не об-
межувалися художнім словом. 
Він був непересічним художни-
ком. Ілюстрував свої твори (зо-
крема, й «Тигроловів»), «Старшо-
го боярина» Тодося Осьмачки, іні-
ціював перший переклад іншою 
мовою «Колгоспу тварин» Джор-
джа Орвелла і проілюстрував 
його. Окрім того, відомі його пор-
трети Петлюри, Грушевського.

В 1963 році еміграційні ор-
ганізації подавали твори Ба-
гряного на Нобелівську премію, 
але раптова смерть письменни-
ка не дала втілити цей задум. В 
Україні читачі змогли ознайоми-
тися з його творчістю лише піс-
ля проголошення незалежності.

Іван Багряний: 
факти біографії

Світовий конгрес 
українців зібрав через 

United with Ukraine 
40 млн

Павло Ґрод, президент СКУ, повідо-
мив, що від початку повномасштабної 
аґресії РФ через платформу United with 
Ukraine вдалося зібрати 40 млн USD, 
які вже майже всі передали на облад-
нання та спорядження для захисників 
України. «Спершу ми закупили десятки 
тисяч бронежилетів та надсилали че-
рез структуру ТРО. Тоді генератори, інші 
речі, приміром, дрони для наших захис-
ників. Нещодавно ми повернулися з ві-
зиту в Україні, де передали великий па-
кет цього спорядження», розповів діяч.

Також делегація СКУ поспілкувала-
ся із провідниками військового сектору, 
рядовими військовими та волонтерами, 
щоб почути, які в них є потреби, щоб ді-
аспора могла далі продовжувати під-
тримку захисників України.

В українській «Рідній школі» у сто-
лиці Ірландії відбулося свято Різдвяно-
го циклу, на яке до дітей у гості завітав 
Святий Миколай із подарунками. Учні 
показали Різдвяний вертеп.

Святий Миколай із подарунками 
завітав до діток і в українські школи 
Нідерландів (на фото). Діти розповіда-
ли вірші, колядували. 

В українській суботній школі в ту-
рецькій столиці Анкара відбулося зимо-
ве свято «Миколай іде – Різдво веде». 
Дітки танцювали, співали, розповідали 
вірші. Також була представлена вистав-
ка робіт вихованців суботньої школи. 

Центр української культури та доку-
ментації в Угорщині організував свято 
Святого Миколая для учнів Української 

недільної школи ім. Лесі Українки та 
Рідної школи при Фундації Української 
греко-католицької церкви в Угорщині, 
а також для дітей з українських родин, 
які покинули Україну через аґресію Ро-
сійської Федерації.

Українська громада в Об’єднаних 
Арабських Еміратах (ОАЕ) взяла участь 
у Благодійному різдвяному ярмарку в 
Абу-Дабі. До заходу долучилися й інші 
національні спільноти. Увечері діти за-
співали на головній сцені українські ко-
лядки, зокрема, й всесвітньо відомого 
«Щедрика» Миколи Леонтовича.

Біженці з України відкрили різдвя-
ний ярмарок у болгарській столиці Со-
фії, де представили свою національ-
ну кухню, ремесла та традиції. У ньо-
му взяли участь більше 20 українських 
компаній і підприємців.

Неурядова організація SOS Villages 
в столиці Греції Афінах влаштувала 
справжню різдвяну казку для україн-
ських дітей. 

В Українському центрі у Вільнюсі 
відбулася вистава «Різдвяна історія».

За повідомленням 

Meest-Online

Українська діаспора святкувала Різдво

Презентація нагород 
премії ім. Пітерсона

Закордонними 
українцями 

стали громадяни 
ще десятьох 

країн
Національна комісія з 

питань закордонних укра-

їнців під час свого 54-го 

засідання надала статус 

закордонного українця 

громадянам десятьох дер-

жав. Про це повідомило 

Управління закордонного 

українства Міністерства 

закордонних справ Укра-

їни. Статус закордонного 

українця надали грома-

дянам Азербайджану, Ар-

ґентини, Вірменії, Ізраїлю, 

Казахстану, Молдови, Ні-

меччини, Польщі, Фінлян-

дії та Туркменістану. Учас-

ники засідання обговори-

ли необхідність внесен-

ня змін до Закону України 

«Про закордонних україн-

ців». Закордонний укра-

їнець – це особа, яка є 

громадянином іншої дер-

жави або особою без гро-

мадянства, а також має 

українське етнічне похо-

дження або походження з 

України.

На Мангеттені 
відкрили виставку 

сучасного 
мистецтва

У Нью-Йорку відкрили вистав-
ку сучасних українських художни-
ків, роботи яких презентували за 
допомогою проєкторів та екранів. 
На виставці в галереї Міського уні-
верситету Нью-Йорка представле-
ні майже 40 творів художників, се-
ред яких Алла Горська, Олег Тістол, 
Олександр Ройтбурд, Олег Голосій, 
Микола Маценко, Алевтина Кахі-
дзе й інші. Частина робіт присвя-
чена теперішній російсько-україн-
ській війні.

Організатори також мають на 
меті передати єдність і спадкоєм-
ність української художньої школи 
в останні пів сотні років. Виставка 
триватиме до 10 лютого.

США прийняли 
понад 82 тисячі 

утікачів від війни
Більше 82 тис. громадян України 

разом із сім’ями переїхали до Сполуче-
них Штатів у рамках програми «Єднання 
для України» (U4U). Такі дані подала ім-
міґраційна служба США. Ця програма, 
ініційована урядом США, дає українцям 
право на в’їзд та перебування в країні 
терміном на два роки з гуманітарним 
дозволом.

Для того, щоб взяти участь у програ-
мі, українця має підтримати спонсор, 
який надасть гроші на час перебування 
у США. Відомо, що для участі у програ-
мі U4U заявки до служби подали біль-
ше 177 тис. американців, які вирішили 
підтримати українських біженців. Крім 
того, у США діє програма «Тимчасово-
го захисту» для українців і громадян ще 
низки країн, які вже перебували в кра-
їні на момент початку війни на терито-
рії України.

Під час гала-бенкету, 
організованого Літератур-
ним фондом ім. Пітерсо-
на у співпраці з фундаці-
єю «Будучність», в Торонто 
(Канада) відбулася урочис-
та презентація перемож-
ця та фіналістів Літератур-
ної премії ім. Пітерсона 
2022 року.

Премію здобула ан-
гломовна книга відомо-
го академіка Тараса Ку-
зьо «Russian Nationalism 
and the Russian-Ukrainian 
War: Autocracy-Orthodoxy-
Nationalit», видавець – 
Taylor & Francis/Routledge 
)Велика Британія). Ця ак-
туальна книга ставить ім-
перський націоналізм і 
шовінізм у центр путін-
ської Росії та визначає їх 
як рушійний привід для 

вторгнення РФ до Украї-
ни в лютому 2022 року. У 
книзі висвітлюється запе-
речення царською Росій-
ською імперією існування 
окремої української нації.

Серед присутніх гостей 
святкового вечора були 
почесні патрони фонду, 
дипломати, політики, ака-

деміки, журналісти, пись-
менники та голови гро-
мадських організацій, а 
також представники крим-
ськотатарської, польської, 
єврейської громад і гро-
мад країн Балтії.

Головну доповідь виго-
лосив Кріс Олександр, ко-
лишній дипломат і міністр 
канадського уряду. До-
повідач сказав, що в час, 
коли інформаційний про-
стір засмічений дезінфор-

маційним шумом, фонд 
Пітерсона знайомить чи-
тацьку аудиторію з прав-
дою.

Крім виступу п. Кузьо, 
авдиторія мала можли-
вість почути вітальне сло-
во фіналістів літератур-
ної премії, зокрема, Аліка 
Гомельського та Томаса 
Приймака, які прибули на 
бенкет. Також гості почу-
ли відеовітання фіналістів 
із України Станіслава Асє-
єва, Лариси Івшиної та Ле-
оніда Фінберга.

За словами Лесі Шим-
ко, голови журі та ведучої 
гала-вечора, «попри не-
ймовірні виклики, з якими 
зіштовхуються автори та 
видавці в Україні, ми були 
раді отримати велику кіль-
кість номінацій від україн-
ських видавців».

Фонд також оголосив 
імена переможців цього-
річних ґрантів для пись-
менників, серед яких є 
Енн Епплбаум, Андрій Се-
мотюк, Мирослав Іваник, 
Алік Гомельський, Василь 
Махно, Тамара Вронська 
та нові автори Наталія Те-
рамае (Фінляндія), Син-
тія ЛеБрун (Канада), Сер-
гій Терус і Олег Кухтей 
(Україна).
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Рік, що минув, подивував людство 
технологічними новинками. ЕП зібра-
ла інформацію про найяскравіші з них.

Найшвидший 
електричний човен

У 2022 році у Швеції завершили тесту-
вання найшвидшого у світі пасажирсько-
го катера Candela P12 на підводних крилах 
з електричними двигунами. Невдовзі судно 
курсуватиме від причалів у центрі Стокголь-
ма до віддалених приміських регіонів, скоро-
чуючи час подорожі удвічі порівняно з поїзд-
кою на автобусі.

Крім того, електричний човен не створює 
шкідливих викидів. Оскільки корпус порома 
ковзає над поверхнею моря, спираючись на 
підводні крила, він не утворює кільватерної 
хвилі, що руйнує береги каналів. Тому для 
Candela P12 зняті швидкісні обмеження, і ка-
тер наче летить над водою зі швидкістю 60 
км за год. 

Безпілотний гелікоптер 
Сікорського

Влітку на авіабазі Форт-Кемпбелл у штаті 
Кентуккі два льотчики вийшли з гвинтокри-
ла S-70 Black Hawk і пішли пити каву. Вони з 
цікавістю спостерігали, як безпілотний вер-
толіт запустив двигуни, піднявся в повітря і 
зник у хмарах. За пів години гелікоптер по-
вернувся. Це був вирішальний тест, що за-
вершив програму випробувань S-70 без екі-
пажу перед запуском у серійне виробництво.

Завдяки передовому програмному 
забезпеченню нова машина від компа-
нії Sikorsky Aircraft здатна літати в умовах 
складного гірського рельєфу, маневрувати 
серед міської забудови, обходячи перешкоди 
навіть у тумані.

Цей вертоліт може виконувати і військо-
ві, і цивільні місії. З корисним вантажем 2 
400 кг він розвиває швидкість до 611 км за 
год. За необхідності кабіну можуть зайняти 
пілоти, перебравши на себе управління гелі-
коптером.

Летюче таксі
Провідний японський виробник дро-

нів SkyDrive у співробітництві з концерном 
Suzuki завершує останні тестування комер-
ційної моделі двомісного летючого таксі SD-
05. Цей електричний мультикоптер з дванад-
цятьма гвинтами розвиває швидкість 100 км 

за год і здатний перенести пасажирів у будь-
який район Токіо за 10 хв. Поїздки за кермом 
авто в заторах на вулицях мегаполіса трива-
ють годинами.

Розробники аеротаксі отримали сертифі-
кат міністерства транспорту Японії і присту-
пають до серійного виробництва гвинтокри-
лої машини. Легкий SD-05 може вертикаль-
но стартувати і приземлятися на майданчи-
ки, облаштовані на дахах будинків або на 
спеціально збудовані естакади з ліфтами.

Японський уряд пропонує по одному 
мільйону єн – це понад 275 000 гривень, 
або 7000 євро – на кожну дитину родини, 
яка залишить Токіо. Це на додачу до трьох 
мільйонів єн фінансової підтримки при 
переселенні. Так, родина з двома дітьми 
може отримати загалом п’ять мільйонів 
єн (понад 1,3 мільйона гривень).

Таким чином прагнуть відновити менш 
популярні регіони Японії, де населення 
продовжує старішати й скорочуватися, бо 
молоді люди масово їдуть до 35-мільйон-
ного Токіо, Осаки та інших мегаполісів.

Заохочувальні виплати діяли й рані-
ше, але становили 300 тисяч єн (83 тися-
чі гривень). Від квітня вони зростуть більш 
як утричі. 

Гроші виплачуватимуть тим родинам, 
які з’їжджають із токійської агломерації, 
включно з містами Сайтама, Тіба та Ка-
нагава. При цьому агенція Кіодо повідо-
мляє, що на виплати можна розрахову-
вати навіть якщо переміститися у гірські 
передмістя, які фактично лежать у межах 
Токіо.

Розраховувати на гроші, плануючи ви-

їхати й відразу повернутися, не вийде. У 
новій домівці слід прожити щонайменше 
п’ять років. До того ж, за умовами, при-
наймні один член родини мусить знайти 
на місці роботу, працювати віддалено чи 
відкрити свій бізнес. В іншому ж разі гро-
ші доведеться повернути.

Програму запустили чотири роки тому, 
й нею стали користуватися під час панде-
мії коронавірусу, коли чимало людей пе-
рейшли на дистанційну роботу. Так, у 2019 
році на неї погодилися 71 родина, наступ-
ного року – 290 родин, а вже 2021 року 
– 1184 родини. Уряд сподівається, що до 
2027 року до малонаселених регіонів із 
Токіо переїде 10 тисяч людей.

У дрібних містечках і селах, своєю 
чергою, рекламують принади спокійного 
життя, легкий доступ до дитсадків і шкіл. 
У селі Отарі навіть випустили календар із 
місцевими вродливими холостяками.

Загалом населення Японії скорочу-
ється. За прогнозами, до 2065 року воно 
впаде з нинішніх 125 мільйонів до 88 
мільйонів.

Неймовірні технологічні розробки: 
чим здивував людство 2022 рік

Убивця дронів

Чи не з перших днів великої війни над полями 
боїв та в небі мирних міст загули ворожі безпілотни-
ки. Вони використовуються для розвідки військових 
позицій, наведення ракет на об'єкти інфраструкту-
ри, руйнівних бомбардувань.

У серпні США оголосили про відправку в Україну 
новітніх високотехнологічних протиповітряних комп-
лексів Vampire, призначених для боротьби з дронами.

Vampire створила американська компанія 
L3Harris Technologies. Це модульний ракетний комп-
лекс з власною станцією пошуку та виявлення цілей, 
пересувною базою управління й автономним бло-
ком живлення. Політ високоточних ракет з лазер-
ним наведенням може дистанційно коригувати опе-
ратор.

Висота ураження цілі – до 5 км. Ракети можна 
скерувати і на наземну ворожу техніку, позбавлену 
броньового захисту, наприклад, бензовози або тя-
гачі.

Обладнання постачається в компактних контей-
нерах і встановлюється на пікап або кузов ванта-
жівки. Комплекс відзначений престижною амери-
канською премією Best of What's New («Найкраще з 
нового») у номінації «Оборона».

Океани питної води
Кілька років тому 

Всесвітня організація 
охорони здоров'я та 
інші гуманітарні струк-
тури ООН вдарили на 
сполох. Вони констату-
вали кричущий факт: 
лише двоє з трьох лю-

дей на Землі мають доступ до чистої питної води. Між 
тим, узбережжя багатьох країн, що потерпають від 
посухи, омивають океани, але технології опріснення 
морської води потребують багато енергії.

У рамках масштабного проєкту HelioWater інже-
нери та дизайнери французької компанії Marine Tech 
розробили просту технологію і створили обладнання 
для видобутку питної води з океану без підключення 
до зовнішніх джерел енергії.

Кулеподібні агрегати, що стоять на тропічному 
березі океану, нагадують НЛО прибульців з невідо-
мої планети. Кожен автономний модуль використо-
вує лише природну сонячну енергію і не потребує до-
даткових джерел живлення.

Солона морська вода надходить до розжареної 
сонцем верхньої півкулі прозорої сфери. Там воло-
га нагрівається і парує, створюючи дистильований 
конденсат, що стікає донизу. Додаткову енергію ви-
робляє сонячна панель.

Очищена волога збирається в окремому контей-
нері, а решта повертається в океан. Здобута питна 
вода збагачується корисними мінералами. За день 
кожен модуль здатний виробити до десяти літрів 
прісної води.

Надтонкі сонячні батареї
Учені Массачусет-

ського технологічного 
університету створили 
еластичні сонячні бата-
реї, які перетворюють 
будь-яку поверхню на 
генератор електрики.

Важкі і крихкі со-
нячні батареї зі скла 
відходять у минуле. Те-
пер джерелом соняч-
ної електроенергії мо-

жуть стати вітрила яхт, намети туристів, фюзеляжі 
дронів. Підзарядити телефон невдовзі можна буде і 
від пляжної парасолі.

Розробники пропонують наносити майже нева-
гомий шар сонячних батарей навіть на одяг. Куртки 
чи плащі, ламіновані новою тканиною, виробляти-
муть тепло і живитимуть світлові елементи для без-
печного переходу вулиць.

Яна ЯГОРІ
«Українська правда» – «Економічна правда», 

30.12.2022.
Pravda.com.ua

Каліфорнія стала першим 
штатом у США, 

де заборонили продаж хутра
Відповідний закон, ухвалений ще 2019 

року, набрав чинності на початку січня. Калі-
форнія офіційно стала першим штатом, який 
заборонив продаж та виробництво натураль-
ного хутра.

Закон робить незаконними «продаж, ви-
ставлення на продаж, обмін чи інше розпо-
всюдження хутряних виробів за будь-яку ви-
нагороду». Водночас він не стосується хутря-
них виробів, що вже були у вживанні. Хутряні 
речі з цієї категорії можуть продаватися в не-
комерційних комісійних магазинах та секонд-
хендах.

«Ми вдячні Каліфорнії за те, що вона ви-
ступила проти жорстокої хутряної промисло-
вості. Адже вирощування та вбивство тварин 
тільки заради шуби, шапки чи іншого продукту 
є архаїчним. Сьогодні існують гуманні та більш 
екологічні альтернативи», сказала Дженні 
Берг, директорка Каліфорнійського товари-
ства захисту тварин США.

Великі магазини Macy's, Bloomingdale's, 
Saks Fifth Avenue та Neiman Marcus вже при-
пинили продаж хутра та закрили свої хутряні 
салони, або заявили, що закриють їх найближ-
чим часом.

Заборона на використання натурального 
хутра стає дедалі поширенішою практикою у 
світі. 

У Зімбабве бізнесмен 
через інфляцію оплачує 

пенсії коровами
Кельвін Чамунорва створив для сво-

їх співгромадян пенсійний фонд Nhaka Life 
Assurance, де пропонує клієнтам отримувати 
виплати не в грошах, а в коровах. Ідея такого 
фонду прийшла бізнесменові на тлі нескінчен-
ної економічної кризи в країні. Оскільки наці-
ональна валюта країни – зімбабвійський до-
лар постійно знецінюється, збирати гроші не-
має сенсу.

При цьому найбільш ліквідний актив у кра-
їні – корови, які надійно захищені від інфляції. 
Зімбабвійці, які давно розчарувалися в міс-
цевій пенсійній системі, такий підхід оцінили 
– на сьогодні фонд уже має 70 тисяч клієнтів.

Переосмислити фінансове становище 
країни Чамунорва змусила особиста історія. 
Мати бізнесмена відпрацювала в місцевому 
банку близько 25 років, проте в одну мить всі 
її заощадження випарувалися. Всьому прови-
ною інфляція 2008 року, яка становила понад 
230 000 відсотків.

Саме тому бізнесмен вирішив взятися за 
корів – оскільки друкувати корів подібно до 
грошей влада не зможе, це дозволить уник-
нути їх інфляції. Плюс до всього розмноження 
тварин підвищує активи фонду.

Японія виплачуватиме понад 
мільйон єн родинам, які переїдуть з Токіо

У Великобританії 
забороняють 

одноразовий посуд
Одноразовий посуд та чашки з 

полістиролу будуть повністю заборо-
нені в Англії відповідно до планів уря-
ду. Раніше влада Шотландії та Уельсу 
вже заборонила багато одноразових 
приладів і посуду. Запланована забо-
рона для Англії поширюватиметься 
на чашки з полістиролу та інші пред-
мети у кафе та точках продажу їжі на 
винос.

Уряд Великобританії вживе захо-
дів, щоб до кінця 2023 року оголоси-
ти поза законом усі одноразові пред-
мети, які через погану утилізацію за-
бруднюють річки та океани.

«Пластикова вилка може розкла-
датися 200 років, тобто два століття 
на сміттєзвалищі», сказала міністр 
навколишнього середовища Коффі. 
– Ця нова заборона вплине на при-
пинення забруднення пластиком і до-
поможе захистити довкілля для май-
бутніх поколінь».

На популярному 
іспанському курорті 

п'яних туристів 
рятуватимуть із води 

платно
Влада міста Сан-Себастьян має 

намір брати гроші за порятунок 
п'яних туристів з води, якщо буде 
доведено, що на момент події вони 
перебували у стані алкогольного 
сп'яніння. Останніми роками ряту-
вальникам доводиться все частіше 
рятувати горе-туристів, які виріши-
ли скупатися в стані алкогольного 
сп'яніння, але переоцінили свої сили. 
Такі дії не тільки наражають на ризик 
рятувальників і відволікають їх від ін-
шої важливої роботи, а й влітають у 
круглу суму. 

Наприклад, у квітні 2022 року ря-
тувальникам довелося посеред ночі 
рятувати двох п'яних чоловіків, яких 
віднесло течією від берега. Для про-
ведення рятувальної операції було 
задіяно 20 осіб, а її вартість кошту-
вала міському бюджету 6000 євро.

«Я б хотів ніколи не брати жодно-
го євро, фунта чи долара. Мета тут по-
лягає в тому, щоб запобігти подібним 
інцидентам», зазначив член міської 
ради Сан-Себастьян, який відповідає 
за безпеку громадян, Мартін Ібабе.
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Історія київського святого і билинного богатиря: 
як Іллю Муровлянина «переоформили» Муромцем

Першого січня день пам’яті пре-
подобного Іллі Муромця. Мощі цього 
православного святого зберігають-
ся в печерах Києво-Печерської лав-
ри. Згадуємо про нього з огляду на 
декілька ювілейних дат.

Можливо, цьогоріч минає 880 
років (1143) з дня його народжен-
ня, але це неточна дата. Більш ймо-
вірна дата його загибелі – 820 років 
тому (1203), під час нападу на Київ 
овруцького князя та його союзників 
половців.

І точно відома дата – 380 років 
з дня канонізації Іллі Печерського, 
1643 року. Треба зазначити, що ка-
нонізований він був у той час, коли 
православна церква на українських 
землях була під юрисдикцією Кон-
стантинополя. Тобто це святий до-
московської доби.

Цілком імовірно, що Ілля Печер-
ський і билинний богатир Ілля Му-
ромець чи то Муровець – одна і та 
сама особа. Святого зображають із 
мечем з огляду на те, що він до чер-
нечого постригу був воїном. До речі, 
35 років тому мощі святого вперше 
дослідили експерти і серед іншого 
встановили, що той справді мав хво-
робу кісток, як і билинний богатир, 
який змолоду не міг ходити. За ви-
сновками дослідників, хвороба кіс-
ток вплинула на те, що Ілля Печер-
ський мав надто кремезну статуру.

Більше про Іллю Муромця, свя-
того і билинного героя, «Історич-
на Свобода» спілкувалася з істори-
ком та воїном, який зараз боронить 
Україну, Олександром Алфьоровим.

– Билинний Ілля Муромець чи 
то Муровець і той, чиї мощі покоять-
ся в лаврських печерах – чи є під-
стави їх ототожнювати?

– Мощі, які знаходяться в Ки-
єві – центрі східноєвропейського 
православ’я – належать саме би-
линному богатиреві Іллі Муровляни-
ну або, як його останні кількасот ро-
ків називають, Муромцю.

– Історичних даних про ньо-
го обмаль, є билинні. То він «Му-
ромець», тобто з Мурома, що біля 
Рязані, чи він із Моровійська з-під 
Чернігова?

– Уперше про Іллю Муровця 
в другій половині XVI століття зга-
дав Філон Кміта-Чорнобильський – 
яскравий представник нашої русь-
кої шляхти ранньомодерного часу.

В листі до іншого шляхтича він 
пише, що настане час, коли буде по-
трібна оця міць, честь і слава воїнів, 
коли повернуться наші Ілля Муров-
лянин і Соловей Будимирович.

Отже, в 1570-і роки ці імена були 
добре відомі. Адже Кміта не поясню-
вав своєму адресатові, хто це. Тобто 
вони були відомі і були частиною на-
шої воїнської культури.

Згодом козацький епос наклав-
ся на руський, козацькі думи про 
Хмельниччину і подальші події на-
клалися на попередні шари. Але 
згадка 1570-х років про Іллю Му-
ровлянина свідчить, що це була зна-
на людина у воїнській традиції Русі-
України. Слід зауважити, що це пер-
ша згадка джерельна, яка нам фік-
сує ім’я – Ілля Муровлянин, тобто з 
Муровлі чи то Моровійська.

Муромцем він стає набагато піз-
ніше, коли починають діяти фоль-
клорні експедиції. Тоді звели кількох 
людей до однієї постаті. Бо насправ-
ді існував герой московського епосу 
Ілько Муромець (справжнє ім’я Ілля 
Коровін, видавав себе за племінни-
ка царя Дмитра – ред.). Це був роз-
бійник із козацького стану, актив-
ний діяч періоду Смути, тобто почат-
ку ХVІІ століття.

І на нашого Іллю Муровляни-
на наклали їхнього Ілька Муромця. 
Тому Ілля Муромець – це такий збір-
ний образ.

Так буває, що накладають різних 
людей на одну постать. Нашого Іллю 
Муровлянина в ХІХ столітті фолькло-
ристи фіксували як Іллю Муромця. 
Вже в часи СРСР він був абсолютно 
штучно притягнутий до міста Муро-
ма. Хоча тут треба розділяти: у них 
був свій Ілько Муромець, і був наш 
Ілля Муровлянин, який походив із 
Моровійська, що знаходився на пів-
дорозі від Києва до Чернігова.

За билинним циклом бачимо, що 
Ілля Муровлянин є героєм Київщини 
і Чернігівщини. Ці території для ньо-
го рідні. Він добирався до Києва за 
один день. А одного разу, переплу-
тавши дорогу, виїхав не на Київ, а на 
Чернігів. Ця географічна близькість 
міст орієнтує нас на те місце, звідки 
походить богатир Ілля.

– Очевидно, з Моровійська 
їхав. Бо з Мурома до Києва близько 
тисячі кілометрів – на коні за один 
день не здолаєш.

– Слід наголосити, що в часи Іллі 
місто Муром існувало. Це був один з 
адміністративних центрів.

– До речі, Чернігівського кня-
зівства попервах.

– Дійсно, якщо говорити про ХІ 
століття – це Чернігівське князів-
ство, а потім Муром виокремився і 
фігурує в джерелах як один із князів-
ських центрів. Але Ілля – герой русь-
кого билинного циклу, а Русь – це 
Чернігів, Київ, Переяслав. Він саме 
київський богатир. Тому будь-які 
спроби Іллю Муровлянина витягува-
ти з Мурома – безпідставні.

– З якого приводу у 1643 році 
відбулася канонізація печерських 
угодників, серед яких був Ілля? До 
речі, як святого, його пишуть «Му-
ромець».

– Справді, за ним класично за-
фіксований цей топонім – Муро-
мець.

У часи гетьмана Сагайдачного в 
Україні була відновлена православ-
на ієрархія (1620). Невдовзі митро-
политом став Петро Могила, який 
був блискучим адміністратором і ре-
форматором. Він зрозумів, що нашу 
православну церкву необхідно до-
лучати до світового християнства, 
приймати виклики, які тоді почалися 
з Реформацією. Наприклад, Волин-
ське воєводство було одним із цен-
трів реформаторських рухів.

– Не забуваймо і Контррефор-
мацію, яка теж тоді набрала обер-
тів.

– Абсолютно. Тут, серед іншого, 

європейська Тридцятирічна війна 
(1618–1648), яка почалася саме як 
міжконфесійна. Петро Могила ро-
зуміє, що треба піднімати престиж 
церкви, треба оновлення церкви. 
Саме тоді знаходять поховання свя-
того Володимира Великого, саме 
тоді починається впорядковування 
в печерах Києво-Печерської лаври. 
Тоді проходить освячення і визнання 
нетлінних тіл мощами. Бо це були па-
ломницькі місця, туди водили в тому 
числі католиків і протестантів, які 
дивилися на мощі.

Мощі інколи перемішувалися. 
Але якраз у випадку з Іллею Муром-
цем-Муровлянином це точно можна 
сказати. Бо вони були ще в часи Пе-
тра Могили знані чи якось підписані.

У Києво-Печерській лаврі знахо-
диться саме той легендарний бога-
тир, але не в сенсі «міфічний», а від 
нього дійсно пішов один із культів 
воїнських.

Це дало митрополиту Петру Мо-
гилі привід не тільки звернути ува-
гу на нетлінність мощів, як на одне 
з чуд, притаманних для київських 
угодників, але й піднести цей культ 
до загальноукраїнських масштабів.

– До речі, в давнину його нази-
вали Ілля «Чобіток». «Муровець» чи 
«Муромець» – тоді це людей не хви-
лювало. А чому «Чобіток»?

– Це цікава історія, пов’язана з 
легендою про походження київсько-
го шляхетського роду Чобітків. За 
цією легендою, якось Ілля, не маючи 
зброї, відбивався чоботом від воро-
гів і переміг. Зараз на ворога часто 
дивляться через тепловізор чи че-
рез монітор. А в часи холодної зброї 
переважна більшість убитих супро-
тивників дивилися тобі в очі.

Усім нам відомий гетьман Петро 
Конашевич-Сагайдачний. Але мало 
хто задумується над тим, що Сагай-
дачний – це його позивний, як в Іллі 
Муровця – «Чобіток». Тобто позивні 

для українців – це дуже давня тради-
ція. В Іллі Муровця справді міг бути 
такий позивний. Або ще такий при-
клад: князь Дмитро Іванович з Ви-
шнівця був «Байдою».

Дмитро з Вишнівця, Ілля з Му-
ровлі, а позивні, відповідно, «Байда» 
і «Чобіток». Можна ось таку паралель 
провести, і це логічно вибудовується.

– Дослідники вказують, що в 
Іллі Муромця бракує кількох паль-
ців на одній руці. До речі, один із 
пальців печерського угодника збе-
рігається у Муромі, як мощі. Те, що 
мощам інколи чогось бракує, – це 
типова ситуація чи нетипова?

– Це абсолютно типова ситуація, 
коли святих після канонізації розби-
рали на частинки. Це не обов’язково 
тіло, це могли бути й елементи одягу. 
Зауважу, що ця традиція характерна 
як для православних, так і для като-
ликів.

Наприклад, у ті часи, коли жив 
Ілля Муровець, в князівській роди-
ні була реліквія – ніготь святого Глі-
ба. Ці частинки цінували. І вони ма-
ють назву «реліквія». Сама реліквія 
є частинкою якогось дива. Тому з 
Іллею Муромцем та сама ситуація. 
Справді, не вистачає кількох пальців 
і, можливо, інших частинок. Але тре-
ба зауважити, що відсутність стоп – 
абсолютно недоведена річ. Тому що 
науковці описали тіло, яке зберіга-
ється…

 Існувала легенда, ніби Ілля Му-
ромець був велетнем. Коли відкрили 
поховання і виміряли зріст Іллі, то це 
близько 180 сантиметрів.

– Як на сьогодні, не надто ви-
сокий. Але для того часу дуже ви-
сокий.

– Справді, з того часу середній 
зріст людини виріс, але ненабага-
то – на 10-15 сантиметрів. Тобто він 
був нашої середньої статури.

Билинний Ілля Муровець ніколи 
не позиціонувався гігантом. Ця ле-
генда про велетня пов’язана з міс-
цем його ховання. Адже паломники 
в печерах бачили тіло Іллі поховане 

у стінці між двома галереями. І вони 
бачили голову в одній галереї, а ноги 
в іншій. Це призводило до такого 
оптичного обману, що тіло велике.

– Коли в 1988 році, до тисячо-
ліття хрещення Русі, мощі Іллі Му-
ромця дослідили науковці, то за 
черепом відтворили обличчя. Мені 
здається, що він тут нагадує пер-
сонажа з картини Васнецова «Три 
богатирі». Чи то фахівець, який ро-
бив реконструкцію, надихався кар-
тиною Васнецова, чи то Васнецов 
щось таке знав. 

– Васнецов, коли малював «Бо-
гатирів», то зобразив їх за образом 
московських сторожових бояр, які 
виходили в роз’їзди на південно-
західні кордони Московського цар-
ства, з дещо вигаданими обладун-
ками.

Це московіти початку ХVІІ сто-
ліття ось так виглядали. А слідом за 
Васнецовим почали копіювати цей 
образ. Хто першим вдало реконстру-
ював образ, того й наслідують.

Зараз реконструкція обличчя 
достатньо складний процес. А коли 

робили реконструкцію за черепом 
Іллі, то додали величезну бороду. Ці 
бороди ліпили і через те, щоб яко-
мога більше закрити елементів об-
личчя, які менше піддаються рекон-
струкції.

Якщо ж подивитися на литий 
пам’ятник Іллі Муромця в парку «Му-
ромець» у Києві, то це просто об-
раз із картини Васнецова переда-
ний скульптором, який не відійшов 
від шаблону, нав’язаного нам Росій-
ською імперією.

Сьогодні маємо розуміти: якщо 
богатир Ілля Муровець-Муровлянин 
існував, то це, очевидно, була люди-
на з довгими вусами, мабуть, він був 
лисим або з пасмом волосся, яке на-
зивають «чубом» чи «оселедцем».

В нього було не таке озброєн-
ня, як на картині Васнецова. Тобто 
це була людина типова для свого ХІІ 
століття.

– Ілля Муромець, якщо каза-
ти спрощено, радше московський 
святий. Православна церква Украї-
ни чому про нього не аж так згадує?

– Це, до речі, дуже цікаво, що ка-
нонізований за Петра Могили свя-
тий прийшов в Московську церкву 
через Константинопольський патрі-
архат, через Київську митрополію. 
І на сьогодні культ Іллі Муромця че-
рез продукцію нецерковну, а насам-
перед через популяризацію в Радян-
ському Союзі, через кіно і мультиплі-
кацію, став асоціюватися саме з ро-
сійськими героями.

І тепер, безперечно, Москов-
ська патріархія апелює до таких ге-
роїв, у тому числі до Іллі Муромця.

Дмитро ШУРХАЛО

Опубліковано у виданні 
Радіо Свобода

Сайт «Аргумент», 11.01.2023 

Олександр Алфьоров, історик, 
боєць ЗСУ

Петро Могила (1596–1647) – укра-
їнський політичний, церковний 

і освітній діяч. Митрополит 
Київський, Галицький і всієї Русі 

(1633–1647), екзарх Константино-
польського патріарха. 

Архімандрит Києво-Печерського 
монастиря (з 1627 року)

Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс 
у Києві. Визначна пам’ятка історії та архітектури. Заснований 1051 року 
як печерний монастир за межами Києва. 1994 року разом із Софійським 

собором внесений до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО

Пам'ятник богатирю часів України-
Русі Іллі Муромцю на Трухановому 

острові Києва. Він часто 
згадувався в українському 

фольклорі. Разом із Добринею 
Микитичем та Олешком Поповичем 

оберігав рідну землю від ворогів

Віктор Васнецов, «Богатирі»: Добриня, Ілля Муромець, Олешко Попович 
(Tretyakov Gallery)
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Календар 
всесвітньої історії

19 січня 
1946– Створено Союз українців у Великій 

Британії.
2014 – У Києві на вул. Грушевського поча-

лося силове протистояння учасників Майдану з 
правоохоронцями. 

Народилися: 1809 – Едгар Аллан По, амери-
канський письменник, засновник детективного 
жанру; 1839 – Поль Сезанн, французький ху-
дожник; 1912 – Ярослав Стецько, український 
політичний та військовий діяч, в’язень німець-
ких концтаборів, керівник Антибільшовицького 
блоку народів, голова Проводу ОУН (б); 1947 – 
Лєшек Бальцерович, польський економіст і по-
літик, організатор економічних реформ. 

Померли: 1939 – Михайло Драй-Хмара, 
поет, літературознавець, жертва комуністич-
ного терору; 1962 – Іван Їжакевич, український 
художник. 

20 січня 
1320 – перша коронація у Вавелі, коро-

лівському замку Кракова; коронований поль-
ський король Владислав І Локеток, що об`єднав 
державу. 

1892 – в Олбані, штат Нью-Йорк, вперше 
офіційно зіграли у баскетбол. 

Народився: 1920 – Федеріко Фелліні, іта-
лійський кінорежисер. 

Померла: 1993 – Одрі Хепберн, американ-
ська кіноактриса бельгійського походження, 
лауреатка «Оскара».

21 січня 
1934 – XII з’їзд КП(б)У ухвалив рішення 

про перенесення столиці України з Харкова до 
Києва. 

Народився: 1881 – Степан Чарнецький, 
поет, режисер львівського театру, автор слів 
пісні «Ой, у лузі червона калина».

Помер: 1803 – Кирило Розумов-
ський, останній гетьман України (Війська 
Запорозького). 

22 січня
1918 – Центральна Рада ухвалила IV Уні-

версал, що проголосив Україну незалежною 
державою.

День соборності України. У 1919 році 
на Софійському майдані Києва проголошено 
об`єднання Української Народної Республіки і 
Західно-Української Народної Республіки в єди-
ну державу УНР.

1863 – у Польщі почалося Січневе повстан-
ня проти російського панування на території 
Царства Польського, Литви, Білорусії та Пра-
вобережної України. Тривало до пізньої осені 
1864 р

Народилися: 1788 – Джорж Гордолн БЬай-
рон, англійський поет; 1907 – Микола Лівиць-
кий, президент УНР в екзилі. 

23 січня 
1556 – Великий китайський землетрус, 

провінція Шеньсі, під час його загинуло близь-
ко 830 тисяч людей, найбільший з відомих зем-
летрусів. 

1793 – Росія і Прусія здійснили другий поділ 
Польщі. Росія отримала українські та білорусь-
кі землі з містами Мінськ, Слуцьк, Пінськ, Жито-
мир, Кам'янець-Подільський.

Народилися: 1783 – Стендаль, французь-
кий письменник; 1849 – Богдан Ханенко, укра-
їнський меценат; 1891 – Павло Тичина, поет; 
1929 – Філарет (у миру — Михайло Денисенко), 
Патріарх Київський і всієї Руси-України (УПЦ КП) 
від 1995 р.

Помер: 1921 - Микола Леонтович, україн-
ський композитор, убитий чекістами.

24 січня 
1861 – у Петербурзі вийшов перший номер 

українського щомісячного журналу «Основа». 
Народився: 1732 – П'єр Бомарше, фран-

цузький драматург.
Помер: 1965 – Вінстон Черчилль, прем'єр-

міністр Великої Британії у роки Другої світової 
війни.

25 січня 
1924 – у французькому альпійському міс-

течку Шамоні стартували Перші Зимові Олім-
пійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 
18 країн. 

Народилися: 1874 Сомерсет Моем, англій-
ський письменник; 1882 – Вірджинія Вульф, 

британська письменниця; 1978 – Володимир 
Зеленський, Президент України.

Помер: 1942 – Агатангел Кримський, укра-
їнський історик, письменник, перекладач, 
жертва комуністичного терору. 

26 січня 
1926 – шотландський винахідник Джон 

Берд продемонстрував першу в світі працюючу 
телевізійну систему.

Померли: 1884 – Павло Чубинський, автор 
слів Державного Гімну України; 1943 – Микола 
Вавилов, учений-генетик, селекціонер, помер у 
радянській в̀ язниці. 

27 січня 
1880 – Томас Едісон (США) запатентував 

електричну лампу розжарювання.
Народилися: 1756 – Вольфганг Амадей 

Моцарт, австрійський композитор; 1790 – Пе-
тро Гулак-Артемовський, письменник, учений, 
перекладач; 1839 – Павло Чубинський, автор 
слів Державного Гімну України; 1927 – Олекса 
Тихий, дисидент, правозахисник, мовознавець.

Померли: 1901 – Джузеппе Верді, італій-
ський композитор; 1951 – Карл Маннергейм, 
державний та військовий діяч Фінляндії; 1983 – 
Луї де Фюнес, французький актор. 

28 січня 
1929 – у Відні відбувся Перший конгрес 

українських націоналістів, на якому оголошено 
про створення ОУН та обрано її голову – Євгена 
Коновальця.

1992 – Верховна Рада затвердила націо-
нальний синьо-жовтий стяг Державним прапо-
ром України.

Помер: 1920 – Панас Мирний, письменник.
29 січня
День пам'яті Героїв Крут. 1918 – героїчний 

бій біля станції Крути поблизу Ніжина україн-
ських воїнів проти російського війська, що на-
ступало на столицю УНР Київ. 

Народилися: 1860 – Антон Чехов, росій-
ський письменник українського походження; 
1866 – Ромен Роллан, французький письмен-
ник.

Померли: 1734 – Данило Апостол, гетьман 
Війська Запорозького; 1963 – Роберт Фрост, 
американський поет.

30 січня
1933 – на парламентських виборах у Ні-

меччині до влади прийшли націонал-соціалісти 
на чолі з Гітлером. 

Народилися: 1834 – Володимир Антонович, 
історик, археолог, етнограф; 1882 – Франклін 
Делано Рузвельт, 32-ий президент США (1933 
–1945); 1905 – Оксана Мешко, біолог, учасни-
ця дисидентського руху в Україні, якийсь час, 
наприкінці 70-х, очолювала Українську Гель-
синську групу.

Помер: 1948 – Магатма Ґанді, індійський 
державний і політичний діяч, керівник та ідео-
лог національно-визвольного руху, вбитий фа-
натиком-індуїстом.

31 січня
Народився: 1797 – Франц Петер Шуберт, 

австрійський композитор.
Померли: 1918 – Іван Пулюй, український 

фізик, організатор науки; 1933 – Джон Голсу-
орсі, англійський письменник, лавреат Нобе-
лівської премії; 1956 – Алан Александр Мілн, 
англійський письменник, автор книжок про Ві-
нні-Пуха. 

1 лютого 
1918 – декретом Раднаркому в Радянській 

Росії впровадили західноєвропейський кален-
дар (григоріанський, так званий новий стиль): 
зранку настало 14 лютого.

Народився: 1897 – Євген Маланюк, пись-
менник, публіцист, сотник Армії УНР.

Помер: 1903 – Микола Терещенко, україн-
ський підприємець та благодійник

2 лютого 
1914 – вийшов у прокат перший фільм з 

Чарлі Чапліном, «Заробляючи на життя».
Народилися: 1812 – Євген Гребінка, пись-

менник; 1845 – Іван Пулюй, вчений, організа-
тор науки; 1901 – Валер’ян Підмогильний, пись-
менник доби Розстріляного Відродження.

Помер: 1936 — Євген Плужник, поет, дра-
матург, перекладач, жертва комуністичного 
терору.

В Іспанії виявили 
дві незаконні археологічні колекції

Іспанська поліція розпочала слідство щодо «чорних 
копачів», двох осіб, у будинках яких виявили колекцію ар-
хеологічних знахідок, найстаріші з яких датуються віком 
у 5 тисяч років.

У листопаді поліція отримала інформацію про не-
законні археологічні колекції у будинку в селі Гата-де-
Горгос. Поліція відвідала цей будинок і справді виявила 
чимало стародавніх артефактів. Власник будинку не мав 
жодних підтверджуючих документів і стверджував, що 
цінності перейшли йому у спадок від нещодавно помер-
лого родича.

Підозрюваний почав співпрацювати з поліцією, вка-
завши їм на ще одну колекцію в сусідньому місті Денія. 

Там поліція знайшла 350 археологічних артефактів – 
від млинів бронзового віку до частин римського ткацько-
го верстата та фінікійських амфор, майже 200 фрагментів 
кісток, гармату та гарматні ядра XVIII століття.

Серед знахідок також був зошит з описом коли й де 
зроблено знахідки. Це допоможе ученим дослідити зна-
хідки. 

Предмети передані в Археологічний музей в Денії.

У Монголії відбудують стародавню 
імперську столицю Хархорум

П р е з и д е н т 
Монголії Хурел-
сух Ухнаа під-
писав указ про 
відбудову старо-
давньої столи-
ці Монгольської 
імперії - міста 
Хархорум (вжи-
вали і назву Ка-
ракорум).

Хархорум був заснований у 1220 році Чингісханом та 
деякий час було столицею Монгольської імперії. У 1388 
році Хархорум зруйнували війська династії Мін.

Зараз руїни міста вважаються частиною пам'ятки 
ЮНЕСКО.

Вважається, що Хархорум було мультикультурним міс-
том, адже у ньому свою діяльність вели представники усіх 
тогочасних світових релігій. У 1254 році там відбувся пер-
ший у світовій історії міжрелігійний диспут.

Відтоді, як чимало років 
тому почали підіймати скар-
би із затонулого у 1857 році 
біля берегів Південної Каро-
ліни (США) корабля, золота 
продали на десятки мільйо-
нів доларів.

Вчені, історики та ко-
лекціонери вважають, що 
справжні скарби мають тіль-
ки надійти на аукціон. Впер-
ше сотні артефактів часів 
Золотої лихоманки, похова-
ні в уламках корабля «Цен-
тральна Америка», вистави-
ли на публічний продаж.

Пароплав, відомий як 

«Корабель золота», затонув 
12 вересня 1857 року під 
час урагану на шляху з Па-
нами до Нью-Йорка. Тоді ж 
загинуло близько 425 осіб, 
153 особи врятували. Разом 
з тим понад століття багато 
їхніх речей й досі запечатані 
й заховані на глибині близь-
ко 2,2 тис. метрів під водами 
Атлантичного океану.

Головний науковець 
кожної занурювальної мі-

сії Боб Еванс вважає, що ці 
предмети можуть дати не-
ймовірне уявлення про по-
всякденне життя пасажирів, 
а також членів екіпажу, по-
при свою звичайність та бу-
денність на перший погляд.

Кілька безцінних рарите-
тів можуть принести до міль-
йона доларів на публічному 
аукціоні в Ріно. Серед таких 
кришка від найстарішої ві-
домої скриньки зі скарбами 
Веллс Фарго або грубі робо-
чі штани шахтаря часів Зо-
лотої лихоманки – можливо, 
одні з перших у своєму роді, 

зроблені Леві Строссом або 
за його замовленням.

Окрім них, історична ко-
лекція включає кишень-
ковий пістолет кольт 1849 
року і паперові гроші 1850-
х років, знайдені в гаманці, 
ілюстроване видання рома-
ну 1849 року «Граф Монте-
Крісто», а ще дагеротипний 
знімок на металевій плас-
тині невідомої жінки, яку на-
звали «Мона Ліза з глибин».

А ще тут є золоті само-
родки, пасажирські квит-
ки, кишенькові годинни-
ки, брошки, сорочки Brooks 
Brothers, пояс цнотливості і 
навіть ящик пивних пляшок, 
все ще повних пива.

Еванс описав каюти пер-
шого класу, де були вишу-
каний фарфор, шафки для 
спиртних напоїв з криштале-
вими графинами, креми для 
волосся в керамічних баноч-
ках, окуляри з чистого золо-
та й навіть одяг Дикого За-
ходу.

Драматизм не оминув 
відкриття затонулого кора-
бля. У Флориді, Вірджинії та 
Огайо тривала судова тяга-
нина за участю мисливця 
за скарбами, який першим 
знайшов пароплав. Однак 
його звинуватили в обмані 
інвесторів, через що з 2015 
року він перебуває у феде-
ральній в'язниці в Мічигані

Перші знайдені золоті 
монети та злитки під час за-
нурювальних експедицій у 
1980 роках продали у 2000 
році. У 2017 на продаж на-
дійшло ще більше предметів, 
виявлених пізніше. А на по-
чатку цього року корабель-
ний дзвін передали Військо-
во-морській академії США.

Дослідники називають 
цей пароплав справжньою 
капсулою часу Каліфорній-
ської золотої лихоманки, 
якої більше не буде, адже 
більше не існує зниклих ко-
раблів тих часів.

Скарби із затонулого корабля: 
артефакти Золотої лихоманки 

Корабель затонув внаслідок однієї з найбільших 
морських катастроф в американській історії

Фото: Library of Congress via AP

У Єгипті знайшли 
ювелірні вироби, 

яким понад 
3,5 тисячі років

Єгипетсько-британська 
археологічна місія спільно з 
Кембриджським університе-
том проводила розкопки не-
крополя у поселенні Телль 
Ель-Амарна в мухафазі Мінья.

Команда вчених виявила 
рештки тіла молодої жінки, по-
хованої в намисті з підвіска-
ми у формі пелюсток, а також 
у трьох каблучках із золота та 
мильного каменю (стеатиту).

На одній з каблучок є зо-
браження давньоєгипетсько-
го божества Беса, якому по-
клонялися як покровителю 
матерів, дітей і дітонароджен-
ня. На двох інших ієрогліфа-
ми написана фраза, яка пе-
рекладається як «володарка 
двох країн». Ймовірно, маєть-
ся на увазі нижнє та верхнє 
царства Єгипту.

Молода жінка, знайдена 
археологами, була похована 
серед інших гробниць і могил, 
що датуються XVIII династією 
єгипетських фараонів (1550 
– 1292 рр. до н. е.).

Цей некрополь був міс-
цем поховання для посе-
лення Амарна, збудовано-
го в 1346 році до нашої ери, 
яке було столицею Єгипту під 
час правління царя Ехнатона 
(Аменхотепа IV).

Місія працює на цьому 
кладовищі з 2010 року, щоб 
досліджувати соціальний та 
економічний стан мешканців 
Амарни. За цей час було ви-
явлено та реставровано ба-
гато артефактів.
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Як Москва видала бажане за дійсне, 
обдуривши українських більшовиків
Сто років тому в Україні зазнали 

поразки Перші визвольні змагання. 
Більшовицьке ДПУ повідомляло, що 
5 – 8 грудня 1922 року було «лікві-
довано» низку підпільних петлюрів-
ських організацій на Правобереж-
жі, зокрема Знам’янську і Єлисавет-
градську; їхні керівники були зааре-
штовані. Радянська Росія, яка вела 
війну проти України від імені «Україн-
ської соціалістичної радянської рес-
публіки» з осідком у Харкові, пере-
могла.

Вважається (ба навіть ввижа-
ється історикам радянської доби), 
що після цього, 30 грудня 1922 року, 
Українська СРР уклала договір про 
утворення Союзу Радянських Соціа-
лістичних Республік. Проте насправ-
ді це не так. Москва видала бажане 
за дійсне, обдуривши своїх більшо-
вицьких партнерів з УСРР.

Слава Богу та ЗСУ, що сьогодні 
ми можемо говорити правду про той 
період. Бо якби все пішло за планом 
Кремля «взяти Київ за три дні», за-
раз би вже не існувало незалежної 
України, а Путін готувався би свят-
кувати сторіччя СРСР у його «онов-
леному» форматі. Не виключено, що 
з прицілом на цю вигадану «круглу 
дату» він і починав повномасштаб-
не вторгнення 2022 року. То що ж 
саме відбувалося сторіччя тому і які 
маємо паралелі з сьогоденням? Про 
це “Новинарня» розпитала кандида-
та історичних наук, старшого науко-
вого співробітника Інституту історії 
України НАН України Геннадія Єфі-
менка, який спеціалізується саме на 
радянському періоді.

Чичерін брехав, коли 
казав «іх там нєт»

– Знайшла цікавий факт. На по-
чатку 1919 року Директорія надси-
лала до Росії ноту протесту – щодо 
поступової окупації більшовиками 
території України. На це з Москви 
надійшла телеграма від наркома 
закордонних справ Чичеріна, який 
зазначив, що ніяких російських 
військ в Україні немає, натомість 
там діє власний радянський уряд, 
який буцімто і веде війну з Укра-
їною. Очевидно, звідси й ростуть 
ноги в «іх там нєт». Чи як воно було, 
пане Геннадію?

– Ваше питання слід розбити на 
декілька складових. Почнемо з того, 
що тимчасовий робітничо-селян-
ський уряд України було утворено 28 
листопада 1918 року на залізнично-
му вокзалі Курська. Там же було про-
голошено, що столицею радянської 
України буде місто «Суджа».

– Це ж місто в Росії.
– Тоді воно формально було під 

українською юрисдикцією. Але його 
вже захопили радянські, чи то пак 
більшовицькі війська.

Ще у вересні 1918 року було 
створено дві українські повстанські 
дивізії. До однієї з них, яка згодом 
брала Київ, входили богунці та тара-
щанці. Вони складалися переважно 
з українців.

– Українців, які хотіли чого? Ра-
дянської влади?

– Тут слід додати, що ще в жов-
тні 1918 року, коли відбувся дру-

гий з’їзд КП(б)У, тобто Комуністич-
ної партії (більшовиків) України, яка 
була обласною організацією РКП(б), 
було взято курс не на повстання, а 
на майбутнє завоювання України. 
Але більшовики не віддали належ-
не проукраїнським антигетьман-
ським силам. Вони думали, що геть-
ман якийсь час ще протримається. 
Однак протестні настрої проти геть-
манату були досить сильними, а тут 
ще Скоропадський оголосив злит-
тя з небільшовицькою Росією. А для 
українців це означало злиття з ро-
сійськими поміщиками.

– Під «небільшовицькою» Росі-
єю ви маєте на увазі Росію «білих», 
які протистояли «червоним».

– Так. Антигетьманське повстан-
ня було неминучим, але воно не 
мало би такої вибухової сили, якби 
не грамота Скоропадського про 
об’єднання з небільшовицькою Росі-
єю. Формально ця грамота нагадує 
нам «мінські домовленості». Тут не-
більшовицька Росія виступає сторо-
ною, яка терпить поразку.

– А Скоропадський хотів 
об’єднатися з Денікіним на заса-
дах…

– …федеративності. І разом з 
ним виступити про більшовиків як 
головного ворога. Така політика від-
кривала Скоропадському шлях до 
допомоги Антанти. Бо країни Антан-
ти були прихильними до небільшо-
вицької Росії.

Але ідея такого єднання була ка-
тегорично відкинута українським 
суспільством – тут національне на-
клалося на соціальне, адже гас-
ла Петлюри були переважно націо-
нальні.

Водночас за Петлюрою пішли й 
ті, хто був мотивований соціально та 
виступав проти поміщицького гніту. 
Тож коли більшовики побачили по-
тугу антигетьманського повстання, 
вони зрозуміли, що втрачають свій 
шанс.

За проголошення радянського 
уряду тоді найбільше агітував Воло-
димир Затонський, який був україн-
цем, а також Георгій П’ятаков – ет-
нічний росіянин, життя якого до того 
часу було зв’язане саме з Україною, 
Києвом. Та й, в принципі, більшість 
тогочасних керівників КП(б)У були 
«українцями» – не етнічними, а «те-
риторіальними».

Затонський та П’ятаков добре 
вловили момент антигетьмансько-
го повстання, і тоді вже й Ленін по-
годився, що створення саме націо-
нальних більшовицьких урядів по-
збавляє Росію «іміджу окупантів» 
– не дослівно, але прозвучало при-
близно так.

– Ви зараз кажете про його «по-
літику коренізації»?

– Ні, політика коренізації насам-
перед торкалася основної маси на-
роду. Український більшовицький 
уряд, тобто «еліта», був більшою мі-
рою російськоцентричним, чи то пак 
«російсько-культурно-центричним», 
але демонстрував прагнення пев-
ної окремішності України. І через 
наявність цієї окремішності низка 
повстанців, які спочатку воювали в 
лавах УНР, перейшли на бік більшо-
виків – їх привабили ще й соціальні 

гасла більшовиків.
Але коли Чичерін казав про «іх 

там нєт», він брехав. Бо український 
радянський уряд був повністю інспі-
рований та контрольований Росією.

Хоча певних формальностей 
вони намагалася дотриматися. На-
приклад, спочатку була «група вій-
ську Курського напрямку», згодом 
її перейменували на «Український 
фронт» тощо. Більшовики намагали-
ся заохочувати місцеві сили, щоб ті 
переходили на їхній бік.

Був такий отаман Зелений (Да-
нило Терпило), чия Дніпровська ди-
візія одна з перших у лавах УНР уві-
йшла до Києва у грудні 1918 року. 
Вони увійшли під більшовицькими 
гаслами, а потім почали відверті 
грабунки «буржуазії». Петлюра усу-
нув Зеленого з Києва, а той згодом 
сприяв більшовикам у захопленні 
Київщини.

«Взявши Київ вдруге, 
більшовики врахували 

помилки 1918-го»
– Чому в Україні перемогла 

саме більшовицька ідея, а не ідея 
УНР, Петлюри, Директорії?

– Було чимало чинників. Зокре-
ма і завдяки відсутності єдності се-
ред національної української еліти.

Зауважимо, що за часів геть-
мана Скоропадського українського 
війська так, по суті, й не було ство-
рено. Ті, хто захищав Скоропадсько-
го під Мотовилівкою, згодом зна-
чною мірою пішли до Добровольчої 
армії Денікіна. А Січові стрільці, які 
були найбільш дисциплінованою та 
відданою УНР силою, через свою не-
значну численність не могли на своїх 
плечах вивезти все.

Плюс інформаційний чинник, 
тобто пропаганда, яку розповсю-
джували більшовики. Плюс вони 
вміли вчитися на своїх помилках. 
Масового терору зразка 1918 року 
вже не було у 1919-му при захоплен-
ні Києва…

– А що стосовно інформаційно-
го чинника?

– Дивіться: 5 лютого 1919 року 
більшовики зайшли до Києва, а вже 
наступного дня, 6 лютого, вони за-
боронили друк всіх газет, окрім «Ки-
ївського комуніста» (виходив росій-

ською мовою), «Червоного прапора» 
(газета «незалежників», які стали на 
радянську платформу), «Народної 
волі» (теж виступала за радянську 
владу), «Боротьби» (українські есе-
ри) та однієї газети єврейських со-
ціалістів «Найє цайт», які формаль-
но підтримували більшовиків. Тоді 
ж відбувся і перерозподіл типограф-
ських потужностей: цю типографію 
віддали наркомату освіти, цю – вій-
ськовим, цю – на пропаганду.

Більшовики намагалися не над-
то збурювати проти себе Київ. От 
Щорс, наприклад, був комендантом 
Києва, встиг видати купу наказів, 
вони радше торкалися господар-
ської сторони. Але пресу більшови-
ки відразу прибрали до рук і скрути-
ли голови всім виданням, крім п’яти-
шести газет та нових видань суто ра-
дянського спрямування.

Перебіжчик 
Винниченко

– Наскільки фатальним було 
для Директорії УНР взаємопоборю-
вання її лідерів – голови уряду Во-
лодимира Винниченка та головно-
го отамана Симона Петлюри?

– Винниченко був складною по-
статтю. Ще у 1918-му, коли він ба-
чив значну популярність Петлюри, 
це його страшенно дратувало. Хоча 
Петлюра сам просив не називати 
свої війська «петлюрівцями», лише 
«армією УНР». А от Винниченку було 

заздрісно, що «винниченківців» не 
існувало.

Петлюра взаємопоборюванням 
точно не займався. Він, навпаки, по-
всякчас намагався згладити ситуа-
цію. І ані слова проти Винниченка не 
сказав. Його провини у власній по-
пулярності – більшій, ніж у Винни-
ченка – не було.

А Винниченко певний час грав 
ще й на боці більшовиків. Він навіть 
у вересні 1920-го став на два дні за-
ступником голови Раднаркому, коли 
існувала небезпека наступу поль-
сько-українських військ.

У грудні 1918-го, коли Винничен-
ко бачив небезпеку для себе в особі 
Петлюри, він схилявся до підтримки 
радянської влади, пізніше виступав 
проти неї, у 1920 році вже виступив 
на боці більшовиків проти Петлюри, 
але і з ними не зрослося…

– Згадався Олександр Мороз, 
який у 2006-му не міг визначитися, 
з ким він – із Ющенком та Тимошен-
ко чи з Партією регіонів.

– Так, ці аналогії напрошують-
ся… Винниченко постійно коливався, 
але після того, як на початку лютого 
1919 року в УНР було вирішено шука-
ти порозуміння з Антантою, він про-
сто подав у відставку з посади очіль-
ника Директорії, виїхав за кордон та 
самоусунувся від впливу на політичні 
процеси. Петлюра підхопив знаме-
но, ставши головним і в Директорії, і у 
війську. І відразу опинився в надзви-
чайно складних умовах.

Згадаймоотамана Гигор̀ єва, 
якого більшовики перетягнули на 
свій бік. Вони знали, що роблять – 
вони били по самолюбству, співали 
йому оди.

Більшовики-популісти: 
український 

«самостійницький» 
різновид

– Слухайте, ну от як більшовики 
початку 1920-х знали, що треба ро-
бити? Без соціальних психологів, 
без інтернетів, соцмереж. Просто 
якесь неймовірне влучання в де-
сятку.

– Це була їхня сильна сторона. 
Більшовики вловлювали настрої й 
запити мас – і закидали в маси по-
трібні гасла, але потім навіть не на-
магалися їх втілювати.

Ба навіть більше: більшовики не-
рідко робили протилежне тому, що за-
являли. Ця суперечливість згодом за-
важала сталому розвитку держави.

Але в переломні моменти біль-
шовики таки одержували підтримку 
мас, а жорстка централізація їхньої 
партії сприяла тому, що вони не сва-
рилися між собою, а стояли пліч-о-
пліч.

Ленінське «земля – селянам, 
фабрики – трудівникам, мир – наро-
дам» було з серії того, що неможли-
во втілити у життя. Але про це можна 
було довго і красиво говорити.

– Кілька слів про Християна Ра-
ковського, тодішнього голову Рад-
наркому УСРР. Що він собою яв-
ляв?

– Із Раковським, головою ра-
дянського уряду, історія така. На по-
чатку 1919 року П’ятаков очолював 
уряд радянської України, який, од-
наче складався не лише з його при-
хильників, так званих «лівих» в КП(б)
У. Туди ж увійшла опозиційна його 
позиції група «правих», яку ще нази-
вали «катеринославська точка зору» 
– вона скептично ставилася до 
української радянської державнос-
ті. Зрештою сталося так, що в уря-
ді почали превалювати противники 
П’ятакова, а прихильники залиши-
лися в меншості. Почалися чвари.

Георгія П’ятакова у підсумку на-
віть змістили з посади голови уряду 
– його замінив Артем (Федір Сергє-
єв), хоча сам П’ятаков не погодився 
зі своєю відставкою. Щоб нівелюва-
ти конфлікт, було вирішено постави-
ти якусь нейтральну фігуру. Певний 
час на посаду голову уряду розгля-
дали Дмитра Мануїльського, якого 
дехто навіть серед українських сил 
вважав щирим прихильником укра-
їнськості – він знав мову, був родом 
з України. Та зрештою запросили 
болгарина Раковського.

Раковський теж порівняно до-
бре знав ситуацію в Україні. Водно-
час він не бачив відмінностей між 
українцями та росіянами і навіть на-
писав про це статтю в московських 
«Ізвєстіях». Кандидатуру Раковсько-
го погодив Ленін – як компро-
місну фігуру на чолі україн-
ського уряду.

Геннадій Єфіменко

Синьожупанники армії УНР, 1918 рік

Володимир Винниченко і Симон 
Петлюра

Керівні діячі КП(б)У під час українсько-більшовицької війни. Зліва праворуч: 
Олександр Хмельницький, Мойсей Рухимович, Мойсей Грановський, 

Володимир Юдовський, Климент Ворошилов, Володимир Мещеряков, 
Микола Подвойський, Анжеліка Балабанова, Християн Раковський, 

Микола Скрипник, Володимир Затонський
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«Пропагандистські вітрини»: 
політична історія чемпіонатів світу з футболу

США, 1994
Жеребкування відбірково-

го турніру п'ятнадцятого за ліком 
чемпіонату світу пройшло 8 грудня 
1991 року – в день укладення Біло-
везької угоди.

Після розпаду СРСР перед ор-
ганізаторами як чемпіонату Євро-
пи, що пройшов влітку 1992 року в 
Швеції, так і світової першості, по-
стало питання: що робити з місцем, 
яке займали федерація футболу та 
збірна СРСР?

На чемпіонаті Європи місце Ра-
дянського Союзу зайняла наспіх 
створена збірна СНД, яка припи-
нила існування одразу після турні-
ру, а місце у відборі на чемпіонат 
світу дісталося новоствореній збір-
ній Росії, що оголосила себе право-
наступником СРСР, в тому числі, і в 
спорті.

Власні, окремі місця та коман-
ди вже мали на той момент балтій-
ські держави – Латвія, Литва та Ес-
тонія.

Та обставина, що росіяни, на 
відміну від збірних інших країн, 
які виникли на руїнах СРСР (за ви-
няткових збірних країн Балтії), мо-
гли грати не лише товариські, але 
й офіційні матчі, призвела до того, 
що в складі збірної Росії опинилися 
чимало гравців родом з інших країн 
колишнього СРСР.

Деякі з них, перш ніж «стати ро-
сіянами», встигли зіграти за збірні 
своїх країн. Серед них були й укра-
їнці. Більшість з них осіла в Росії, 
однак деякі пізніше повернулися 
на Батьківщину. Збірна Росії віді-
бралася на Чемпіонат Світу, однак 
не змогла на ньому вийти з групи.

Також варто відзначити відсто-
ронення ФІФА від участі у відборі 
збірної Югославії. У травні 1992 
року на країну, яка на той момент 
уже розпадалася, були накладе-
ні санкції ООН. Вони передбача-
ли і відсторонення югославських 
спортсменів від міжнародних спор-
тивних змагань, серед яких був і 
чемпіонат світу з футболу.

А вже під час відбіркового тур-
ніру, який розпочався весною 1992 
року, 1 січня 1993-го, відбулося 
«оксамитове розлучення» Чехосло-
ваччини. 1993 рік збірна Чехосло-
ваччини провела під назвою «збір-
на Чехії та Словаччини». Потрапити 
на чемпіонат світу вона не змогла, 
тож після завершення відбіркового 
турніру була розформована. Збір-
ні Чехії та Словаччини розпочали 
власні, окремі одна від одної, істо-
рії.

Франція, 1998
У відборі на чемпіонат вперше 

зіграли збірні країн, які здобули не-
залежність на початку 90-их, однак 

взяти участь у відбірковому турнірі 
до попереднього «мундіалю» з тих 
чи інших причин не змогли. Серед 
них – і збірна України.

Як і у 2022, у 1998 році збірні 
Ірану та США потрапили до однієї 
групи на турнірі. Напружені відно-
сини між країнами дали знати про 
себе і на футбольному полі.

21 червня 1998 року команди 
зіграли між собою у Ліоні. Перед 
грою гравці збірної Ірану мали піді-
йти до своїх суперників та потисну-
ти їм руки, однак керівництво кра-
їни заборонило цей крок. Врешті, 
замість рукостискання іранці вру-
чили американцям квіти. Також ко-
манди зробили спільне фото. Сам 
же матч з рахунком 2:1 виграла 
збірна Ірану.

Японія та Південна 
Корея, 2002

«Наша мета – 2002» – саме так 
звучало гасло відбіркової кампа-
нії збірної України до чемпіонату 
світу 2002 року. Таку назву мала 
програма підтримки збірної, яку 
патронувало тодішнє керівництво 
федерації футболу країни, афілійо-
ване із партією СДПУ(о). 

Програма передбачила розви-
ток масового футболу в нашій кра-
їні, а головне – отримання збір-
ною путівки на чемпіонат світу та 
її успішний виступ.

В життя цей слоган, зрештою, 
не втілився – на чемпіонат світу 
збірна не потрапила.

Німеччина, 2006
Звичайно, цей турнір є 

пам'ятним для українських вбо-
лівальників перш за все, тим, що 
це єдиний на сьогодні «мундіаль», 
в якому брала участь збірна Укра-
їни.

Однак, в контексті цієї статті 
варто розповісти про збірну Сер-
бії та Чорногорії. Адже на момент 
проведення чемпіонату світу Дер-
жавного Союзу Сербії та Чорно-
горії вже не існувало – 21 травня 
2006 року Чорногорія провела ре-
ферендум про незалежність, який 
завершився перемогою прихиль-
ників відокремлення від Сербії.

3 червня парламент Чорногорії 
опублікував Декларацію про неза-
лежність, а за два дні припинення 
існування єдиної держави оста-
точно закріпив такою ж деклараці-
єю парламент Сербії. А чемпіонат 
світу розпочався 9 червня.

Втім, оскільки місце у фіналь-
ному турнірі здобула саме збірна 
Сербії та Чорногорії, то й участь в 
ньому взяла вона, провівши пер-
ший матч на турнірі 11 червня.

Після завершення чемпіона-

ту світу, на якому вона не змо-
гла вийти з групи, збірна Сербії 
та Чорногорії припинила існуван-
ня. Її «правонаступницею» ста-
ла збірна Сербії, а у 2007 році 
окрему історію розпочала збірна 
Чорногорії.

Південно-
Африканська 

Республіка, 2010
Ще на етапі прийняття заявок 

на проведення чемпіонату світу 
(які приймалися виключно від аф-
риканських країн через бажан-
ня ФІФА вперше в історії провести 
турнір на цьому континенті) була 
відхилена спільна заявка Лівії та 
Тунісу, оскільки тодішня влада Лівії 
відмовилася надати гарантії без-
пеки збірній Ізраїлю, в разі її вихо-
ду у фінальну стадію змагань.

Невдалий виступ збірної Ні-
герії, яка не змогла вийти зі своєї 
групи, призвів до спроби тодішньо-
го Президента країни Гудлака Джо-
натана «накласти вето» на участь 
збірної у міжнародних турнірах на 
наступні два роки. Однак, погрози 
ФІФА виключити збірну, клуби та 
суддів з Нігерії з усіх турнірів під її 
егідою змусили Джонатана скасу-
вати своє рішення.

Бразилія, 2014
За рік до чемпіонату в Брази-

лії спалахнули масові протести. 
Однією з причин незадоволення 
протестувальників були величезні 
витрати з бюджету на організацію 
спортивних змагань – чемпіонату 
світу з футболу у 2014 році та Олім-
пійських ігор в Ріо-де-Жанейро у 
2016-му. Протести частково «заче-
пили» і сам головний футбольний 
форум планети.

Росія, 2018
Право на проведення чемпі-

онату світу РФ отримала у 2010 
році. (Причому, вперше ФІФА ви-
значила господарів двох наступ-
них чемпіонатів: право його про-
вести у 2022 році було надано Ка-
тару. Щодо обох країн, це виклика-
ло великий скандал, насамперед 
з приводу демократичності, про-
зорості, правомірнгості такого рі-
шення ФІФА. – Ред.) З 2014 року, 
після розв'язання Росією війни в 
Україні і викличної поведінки РФ 
на міжнародній арені, порушува-
лося питання перенесення «мунді-
алю» до іншої країни або його бой-
коту. Про дипломатичний бойкот 
змагань оголосили Велика Брита-
нія, Ісландія та Австралія. До них 
також додалася Польща. Збірні 
країн (Велику Британію представ-
ляла Англія) на турнір поїхали, од-
нак їхні керівники – ні.

На груповому етапі турніру зу-
стрілися збірні Сербії та Швейца-
рії. В складі останньої на тому чем-
піонаті значну роль відігравали 
етнічні албанці, які переїхали до 
Швейцарії в ранньому дитинстві. 
Їхні батьки рятувалися в країні від 
політичних переслідувань. Двоє 
гравців албанського походжен-
ня, Граніт Джака та Джердан Ша-
кірі, забили у ворота збірної Сер-
бії. Святкуючи голи, вони схрести-
ли на грудях руки у вигляді орла. 
Це поширений жест в Албанії, а 
орел – один із символів країни. 
Сербських вболівальників жест 

обурив, а ФІФА наклала штраф на 
футболістів. Чотири роки потому, 
на нинішньому «мундіалі», коман-
ди зіграли знову і цей матч теж був 
складним через конфлікт сербів та 
албанців.

Після перемоги збірної Хор-
ватії над Росією в чвертьфіна-
лі турніру футболіст збірної Хор-
ватії Домагой Віда, який до 2017 
року грав за київське «Динамо», та 
член тренерського штабу хорватів, 
ще один колишній гравець «Дина-
мо» Огнен Вукоєвич подякували 
за підтримку українцям. Перший 
вигукнув «Слава Україні!», другий 
додав, що «Це перемога для «Ди-
намо» та для України». Винесення 
ФІФА попередження Віді обурило 
українців. 

Катар, 2022
Ще після отримання Катаром 

права на проведення чемпіонату 
світу країну почали звинувачува-
ти в тому, що можливість провес-
ти його вона отримала за рахунок 
підкупу делегатів Виконкому ФІФА. 
Звинувачення призвели до най-
більшого в історії ФІФА корупцій-
ного скандалу, кульмінацією якого 
стали відставки зі своїх посад та 
пізніше відсторонення від футбо-
лу президента ФІФА Йозефа Блат-
тера та президента УЄФА Мішеля 
Платіні.

Також під час будівництва ста-
діонів у Катарі через жахливі умо-
ви праці загинули сотні або й ти-
сячі будівельників, переважно мі-
грантів.

На тлі справжнього повстання 
в Ірані і брала участь в «мундіалі» 
збірна країни. Її лідери публічно 
підтримували протестувальників, 
а федерація тиснула на тренера, 
аби він не включав до збірної «не-
бажаних» гравців.

Великий вплив на турнір мало 
і законодавство та клімат Катару. 
Влада країни пообіцяла встано-
вити на стадіонах спеціальні охо-
лоджувальні системи, аби вберег-
ти футболістів, тренерів та вболі-
вальників від літньої спеки, яка в 
умовах пустелі досягає 50 граду-
сів. Та все одно ФІФА розцінила 
проведення чемпіонату в тради-
ційні літні строки, як небезпечне 
для життя та здоров'я, тож у берез-
ні 2015 року було ухвалене рішен-
ня про проведення турніру в лис-
топаді-грудні. І те, що турнір від-
бувається посеред футбольного 
сезону в більшості країн, призвів 
до ущільнення графіків інших зма-
гань. Наслідками стали перевто-
ма, травми гравців.

Повномасштабне російське 
вторгнення в Україну спричини-
ло спершу заборону збірній Росії 
грати у плей-офф відбору під сво-
їм прапором та назвою «Росія». Од-
нак спершу суперник росіян у пів-
фіналі плей-офф відбору збірна 
Польщі, а згодом і можливі супер-
ники у фіналі, чехи та шведи, від-
мовилися грати зі збірною Росії, 
як би вона не називалася. (Причо-
му, ці збірні ризикували бути дис-
кваліфікованими, особливо Поль-
ща. Але поляки проявили гідну під-
тримку Україні. Врешті, ФІФА про-
явила послідовність, адже вона 
виключила Росію з усіх футбольних 
змагань, на рівні клубів і збірних. 
– Ред.) ФІФА дискваліфікувала ро-
сіян, і поляки пройшли до фіналу 
плей-офф без гри. 

Принципове протистояння США та Ірану — не лише в політиці, 
але й на футбольному полі. Спільне фото команд перед матчем 

чемпіонату світу у 1998 році

Замість висновків
Теза «футбол поза політикою» 

не тільки хибна, але й маніпуля-
тивна. Натомість, справедливою є 
протилежна їй – «де великий фут-
бол – там велика політика». Це під-
тверджується всією історією най-
більшого футбольного турніру, осо-
бливо, двома останніми чемпіона-
тами.

Перший з них відбувся в кра-
їні, яка на момент проведення 
змагань була відповідальною за 
розв'язання війни в Україні та про-
вела вторгнення до Сирії, під мас-
кою «боротьби з тероризмом» ви-
рішуючи власні завдання. А крім 
того, чинила замахи на власних 
громадян за кордоном.

Другу підозрювали в отриман-
ні права на проведення чемпіона-
ту шляхом підкупу делегатів викон-
кому ФІФА, а під час будівництва 
спортивних об'єктів в ній через 
жахливі умови праці загинули со-
тні або й тисячі людей.

Тобто, з висновку про «гротес-
кність» фрази «спорт поза полі-
тикою» можна зробити ще один, 
дещо парадоксальний: «Той, хто го-
ворить, що спорт/футбол поза по-
літикою – найбільше «просуває» 
політику в спорт/футбол».

Саме через використання цієї 
фрази, як виправдання для про-
ведення подібного рівня турнірів 
у країнах з авторитарними та то-
талітарними режимами, які готові 
на будь-які витрати, бо розуміють 
важливість такого «пропагандист-
ського майданчика» для «відбілю-
вання» своєї репутації. Що і є саме 
політичною метою.

І ось тут виникає питання – а 
чи є життєздатним це гасло та на-
магання побудувати спорт та, зо-
крема, футбол «без політики» в су-
часному світі? Є багато підстав ду-
мати, що ні.

Це, своєю чергою, породжує 
інше питання: а чи не варто роз-
почати велику дискусію про нові 
принципи та підходи, які адаптува-
ли б ідеї П'єра де Кубертена до ре-
алій ХХІ століття?

Є потреба досягти результату, 
щоб міжнародні спортивні орга-
нізації в майбутньому при виборі 
місця проведення Олімпіад, фут-
больних чемпіонатів світу та поді-
бних турнірів були здатні макси-
мально нейтралізувати політич-
ну інструменталізацію спортивних 
змагань.

І при виборі господарів задля 
цього враховували не лише мате-
ріальні обставини (наприклад, на-
явність відповідної інфраструкту-
ри або обіцянки її побудувати), але 
й ціннісні – зокрема, дотриман-
ня країнами-претендентами прав і 
свобод, хоча б для майбутніх вболі-
вальників. Інакше дорогих «пропа-
гандистських вистав» для «відбілю-
вання» репутації буде все більше.

Зрештою, чому б Україні не 
стати одним з «флагманів» такої 
дискусії? Тим паче, маємо право, і 
не лише, як жертва агресії – разом 
з Іспанією та Португалією Україна 
офіційно подала заявку на про-
ведення чемпіонату світу у 2030 
році.

Володимир ЛІСНИЧУК
студент, Національний університет 

«Києво-Могилянська академія»
«Українська правда» – 

«Історична правда», 16.12.2022 р.
Pravda.com.ua

Закінчення. Поч. в № 234. 
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Як Москва видала бажане за дійсне, 
обдуривши українських більшовиків

– Я окремо згадала 
про Раковського, адже, 

наскільки я розумію, саме за 
його головування в уряді Україна 

готувала перший договір з Росією.
– Прелімінарний мирний договір 

між Україною (тоді – Українською 
Державою) та Росією був укладений 
ще в 1918 році. Раковський його під-
писував якраз з боку Росії.

Пізніше, у 1919-му, відбувалося 
те, що якраз було забуто в нашій іс-
торіографії. Український радянський 
уряд хотів легітимізації. Тобто він 
прагнув визнання України з боку Ро-
сії незалежною державою. Але цьо-
го не сталося.

У 1918 – 1919 роках радянська 
Росія визнавала незалежність ра-
дянських (совітських) Естонії, Литви, 
Латвії, навіть Білорусі, але тільки не 
України!

– Чому?
– Ймовірно, тому що формаль-

не визнання загрожувало повною 
втратою України для Росії. Скіль-
ки там тієї Білорусі або балтійських 
країн? Їх можна швиденько захопи-
ти. Та й втрата їх не є визначальною 
для Росії. А Україну якщо вже упус-
тиш, то потім не впіймаєш.

– Важливе уточнення. Тобто 
представники українського біль-
шовицького уряду, навіть не див-
лячись на свою приналежність до 
радянської влади, хотіли самостій-
ності?

– Я б не сказав, що цього хо-
тів Артем. І Раковський спершу та-
кож коливався. А от П’ятаков вима-
гав окремішності. Бо це була вимо-
га часу.

Принаймні вважатися окреми-
ми. Саме вважатися, а не бути, бо по 
партійній лінії вони всі все одно були 
підпорядковані Москві. Але станом 
на 1919-й Україна позиціонувала 
себе як окрема республіка, тому й 
мала власний наркомат закордон-
них справ, надсилала ноти протес-
ту країнам Антанти, діяла на зовніш-
ньому фронті як окремий суб’єкт.

З одного боку самостійність ні-
бито й була, але з іншого боку – ні. 
І оця дилема переслідувала україн-
ську радянську «еліту».

Коли у травні 1919 року Леніну 
здалося, що досить вже гратися з 
Україною, час організовувати її при-
єднання, Раковський виступив про-
ти. Максимум, на що погоджувала-
ся тодішня українська влада, – це 
укласти воєнно-політичний союз. І 
більшовикам довелося поступити-
ся, бо у 1918 році вони Україну вже 
втрачали. Але навіть такий союзі не 
був укладений!

На початку 1920 року навіть була 
запроваджена українізація, тобто 
більшовики пішли на національно-
культурні поступки. А згодом пришов 
час і для державних поступок. Віді-
грала свою роль і спілка Петлюри та 
Пілсудського, коли в боротьбі проти 

Польщі на мирні перемовини в Ригу 
приїздила вже делегація радянської 
України – як окремого суб’єкта між-
народних відносин.

Тож 28 грудня 1920 року радян-
ська Росія нарешті визнала неза-
лежність радянської України.

Дискусії з червоною 
Москвою 

та комбінація Сталіна
– Росія вчиняє, як завжди: захо-

тіла – визнала незалежність, захо-
тіла – заперечила її.

– …Визнання було, звісно, фор-
мальним. Відкат назад почався вже 
з об’єднання низки наркоматів під 
гаслом спільної боротьби зі світо-
вою буржуазією.

При цьому в Україні таки форму-
валася усвідомлення того, що ця ра-
дянська республіка є незалежною 
державою. А в Росії такого усвідом-
лення не було.

– Ще б пак.
– Чичерін казав, що на папері 

можна прописати український суве-
ренітет, а в дійсності відносини за-
лишаться тими самими. Тобто укра-
їнська сторона вимагала поваги до 
себе як до окремого суб’єкта, а Росія 
тягнула її в автономію.

Питання об’єднання з Росією сто-
яло на порядку денному, починаючи 
з 1919 року, але, підкреслю, україн-
ська сторона бачила таке об’єднання 
як спілку рівних партнерів.

[Член ЦК КП(б)У, член революцій-
ної військової ради Київського вій-
ськового округу] Володимир Затон-
ський у написаних чи то наприкінці 
1920-го, чи то на початку 1921 року 
«тезах з національного питання» ви-
магав ясності у відносинах України 
та Росії і наполягав на тому, що нова 
федерація не може бути російською 
– вона має бути радянською. А Ленін 
на цих тезах Затонськогол залишив 
свою примітку – «ха-ха».

– «Ха-ха» – це був його стиль?
– Та ні, це, мабуть, було єдине 

його «ха-ха», але воно було саме з на-
ціонального питання.

У Сталіна була власна критика 
тез Затонського.

Словом, у 1920–1921 роках у 
Кремлі така концепція федерації не 
сприймалася. А потім почався 1922 
рік, упродовж якого тривала бороть-
ба за статус України.

– Давайте про це детальніше.
– Починаючи з січня, Чичерін 

спробував позбавити Україну навіть 
формального статусу незалежної 
держави. Планувалися міжнарод-
ні перемовини, і він сказав: давай-
те, мовляв, на ці перемовини підемо 
єдиною державою, єдиною делега-
цією. Разом з Азербайджаном, Гру-
зією, Вірменією, Білоруссю та Ро-
сією. Але Україна в цілому і Раков-
ський зокрема (а він тоді вже набув 
популярності) були категорично про-
ти цього. Знайшли компромісну фор-
мулу: представники республік деле-
гували Росії право представляти їх 
на Генуезькій конференції.

Далі було таке. 11 березня 2022 
року політбюро ЦК КП(б)У ухвали-
ло рішення звернутися до Кремля 
з пропозицією тим чи іншим чином 
оформити відносини. Ленін відчув, 
що зараз не слушний момент для 
того, аби приєднувати Україну. І 11 
травня, тобто рівно через два міся-
ці, ЦК РКП(б) для «врегулювання від-
носин між УСРР та РСФРР» створив 
україно-російську комісію. При цьо-
му ініціатива скликання такої комі-
сії залишалася за Україною. Пред-
ставників УСРР в комісії була біль-
шість. Було сказано також про те, що 
про жодні зменшення повноважень 
України не може йти мова.

Сталін з такою схемою не пого-
джувався. І Мануїльський, якого, як 
я вже казав, у 1919 році вважали 
«проукраїнським», став на бік Ста-
ліна. А у Леніна наприкінці травня 
1922 року стався перший удар.

А тепер уявіть всю «красу гри»:
10 серпня 1922 року політбюро 

ЦК Російської КП(б) затверджує ре-
зультати роботи українсько-росій-
ської комісії – сприятливі для укра-
їнської управлінської автономії.

Але вже наступного дня, 11 
серпня, Сталін, який був головним 
в оргбюро ЦК РКП(б), створює нову 
комісію – тепер вже щодо взаємо-
відносин усіх радянських республік.

Тобто щойно йшлося про украї-
но-російські взаємини, як уже вини-
кає розширений проєкт, і робота но-
вої комісії перебиває досягнуте дво-
сторонньою комісією.

Сталін взяв курс на те, що зго-
дом назвали «автономізацією». І 
якщо робота україно-російської ко-
місії була спрямована на те, щоб на-
дати більше повноважень та чіткіше 
окреслити права українських орга-
нів влади, то нова комісія була під-
порядкована зовсім іншій меті: лік-
відувати навіть формальну незалеж-
ність України та інших радянських 
республік.

– І ніяк було цьому протистояти?
– Чому ж. Україна протистояла, 

як могла. Грузія протистояла зі сво-
го боку теж…

Раковський звернувся до Ле-
ніна, котрий якраз трохи поправив 
здоров’я. Ленін виступив категорич-
но проти автономізації і накрутив 
чуба Сталіну, а відтак запропонував 
ідею федерації, яка мала складати-
ся з Росії, Закавказької республі-
ки (у яку об’єдналися Азербайджан, 
Грузія та Вірменія), Білорусії та Укра-
їни. Тобто фактично він прийшов до 
того, що Затонський пропонував ще 
наприкінці 1920-го чи на початку 
1921 року.

– І до того, з приводу чого було 
сказано «ха-ха».

– Так. Ленін запропонував на-
звати нове об’єднання «Союзом рес-
публік Європи та Азії». Пізніше, од-
нак, перемогла назва, прообраз 
якої мені вперше довелося поба-
чити в гаслах «незалежників», тоб-
то УСДРП (незалежних), ще в грудні 
1919 року – «Союз Радянських Соці-
алістичних Республік».

Ленін хотів закласти в новий 
союз право республік на вихід. Це 
право на вихід відстоювала й Укра-
їна ще в 1920 році, коли ледь не пе-
ретворилася на автономну республі-
ку РСФРР.

– Якби Ленін не помер, все могло 
би піти трохи за іншим сценарієм?

– Не знаю. Тут вже починається 
якась якбитологія. Нова комісія вже 
й після ленінського втручання поча-
ла роботу над проєктом договору і 
декларації про створення СРСР, які 
вже тоді іноді означувалися як «кон-
ституція СРСР».

І одного разу, коли на засідан-
ні був відсутній Раковський, Сталін 
просунув рішення про те, що треба 
якомога швидше ініціювати ство-
рення Радянського Союзу. Хай, мов-
ляв, республіки пошвидше сформу-
ють свої делегації з правом підпису 
щодо такого нового об’єднання.

До І з’їзду Рад, який відбувся 
30 грудня 1922 року, лишалося вже 
дуже мало часу. Українці не встигли 
опротестувати це рішення, і тому на 
VII Всеукраїнському з’їзді рад, який 
відбувся 10 – 14 грудня, делегація 
для підпису союзних документів була 
сформована. Та й загалом партійна 
дисципліна була залізна. Тож, попри 
всі протести, українська делегація 
була схильна виконати рішення, яке 
йшло з центру.

За рішення 
про створення СРСР 

насправді не голосували
– Оцей день, 30 грудня 1922 

року – як він проходив?
– Ще перед цим, 16 грудня, від-

бувся пленум ЦК РКП(б), на яко-
му було сказано, що квапитися не 
варто і що буде зафіксовано лише 
про намір створення союзної дер-
жави, потім відбудеться обговорен-
ня. Йшлося, зокрема, про створен-
ня у складі ЦВК СРСР Ради націо-
нальностей, де всі республіки були б 
представлені як рівноправні партне-
ри (Сталін, до речі, був категорично 
проти такої Ради).

Отож перед 30 грудня існував 
лише проєкт договору про створен-
ня СРСР і проєкт декларації. Про те, 
що договір треба доопрацьовувати, 
говорилося чимало. Тоді як деклара-
ція – про потребу об’єднання та бо-
ротьбу зі світовою буржуазією – пи-
тань буцімто не викликала.

29 грудня, перед з’їздом, відбула-
ся нарада представників республік. 
Представник УСРР Григорій Петров-
ський запропонував: давайте декла-
рацію приймемо зараз в цілому, а 
договір – пізніше. Це рішення навіть 
схвалили на тій нараді. Але Сталін (не 
лише він) рішуче заперечив. Мовляв, 
ці два документи є єдиним цілим, і 
приймати їх треба разом.

Сам з’їзд 30 грудня був дуже ко-
ротким. Він звівся до формування 
ЦВК СРСР, який мав надалі організо-
вувати роботу над договором.

Доповідав на з’їзді Сталін, який 
був наркомом РСФРР у справах на-
ціональностей. Він зачитав договір, 
який складався з 26 пунктів, і ска-
зав: давайте проголосуємо за дого-
вір в цілому.

– Це після того, як щойно було 
вирішено продовжити над ним ро-
боту?

– Так. Тоді на трибуну піднявся 
представник України Михайло Фрун-
зе (заступник голови РНК УСРР – 
«Н») і заперечив проти цього. Він за-
значив, що обговорення необхідне, 
тобто фактично повернув ситуацію 
до щойно ухвалених рішень.

Але хай там як, а після слів Ста-
ліна наступного дня деякі газети ви-
йшли з повідомленнями про те, що 
створено Радянський Союз. Потім 
цю кампанію в пресі припинили, бо 
ж по суті нічого не змінилося. Укра-
їнська сторона навіть заявляла про-
тест після цих згадок у російських 
ЗМІ про СРСР.

Але те, що СРСР буде створено, 
на той момент було вже вирішено.

– Звідки тоді в радянських іс-
торіографів виник міф про те, що 
СРСР було створено 30 грудня 
1922-го? Чому вони прив’язалися 
до цієї дати?

– Тому, що в цей день проходив 
перший з’їзд рад СРСР. А ще тому, що 
Сталін на цьому з’їзді зазнав пораз-
ки, і це треба було завуальовувати.

До того моменту, колии Сталін 
став господарем СРСР, днм ство-
рення Союзу вважали 6 липня 
1923 року. 

Адже лише 6 липня 2023 року 
відбулася сесія Центрального вико-
навчого комітету СРСР, яка й при-
йняла та ввела в дію декларацію і 
договір про створення СРСР. І 6 лип-
ня – це був святковий і навіть вихід-
ний день. Принаймні десять років, 
аж до 1933-го, саме так і тривало.

– До 1923 року проєкт догово-
ру, який спочатку складався з 26 
статей, розрісся до 72. Що додали?

– В цих статтях, власне, і було 
затверджено договір про створен-
ня Радянського Союзу. Його істотно 
конкретизували, і таки вписали туди 

створення Ради національностей.
– Проти чого виступав Сталін.
– Так, але він і тут багато в чому 

переграв українську сторону. Бо на-
поліг на тому, щоб у Раді національ-
ностей були представлені не лише 
союзні, але й автономні республі-
ки Росії. А їх у неї було чимало, тоб-
то Росія отримала переважне право 
голосу.

– Тоді ж, у 1923-му, готувалася і 
перша радянська конституція?

– Ні. Це й була конституція – 
оцей договір про створення СРСР та 
декларація. Конституція була при-
йнята, і ЦВК видав рішення про це, 
відразу ввівши в дію конституцію.

Вона, до речі, суттєво відрізня-
лася від конституції 1936 року, яка 
вже не містила ані договору, ані де-
кларації. Це вже була конституція 
єдиної держави.

«Вигадана історія 
увійшла в кров і плоть 

росіян»
– Ви слушно кажете, що росій-

ські еліти не готові були відпуска-
ти Україну. Були версії, що Путін по-
чав повномасштабну війну саме у 
2022-му, щоб символічно віднови-
ти СРСР у форматі 2.0 до століття 
його буцімто створення…

– Так. Бо в Кремлі не знають іс-
торії. Там реально вважають, що 
Союз було створено в 1922-му. Ви-
гадана історія увійшла в їхню кров і 
плоть, а фактами можна оперувати 
тоді, коли людина готова до них до-
слухатися.

Ви, до речі, читали, як росій-
ський конституційний суд обґрунту-
вав можливість приєднання окупо-
ваних Росією територій? Він обґрун-
тував це тим, що на цих територіях 
проживала більшість росіян – «тер-
ритория Украинской ССР в значи-
тельной степени сфомирована из 
земель с преобладающим русским 
населением». Але, перепрошую, це 
ж відверта брехня. Ситуація була 
пряма протилежною. Навіть на Ку-
бані, у південній частині Воронізької 
губернії, у деяких регіонах Курської 
області і Донщини переважали укра-
їнці…

– Тобто є робота для нашого 
Конституційного Суду – пошвидше 
проголосити ці території україн-
ськими. Але дивіться, виходить, що 
Ленін у національному питанні був 
більш гнучкий, ніж Путін – не такий 
упоротий тупак, як оцей?

– Ленін вмів зважати на фак-
ти. Що не заважало йому вважати 
себе великоросом. Ще задовго до 
революції він погоджувався з тим, 
в адміністративно-територіальному 
устрої майбутньої Росії слід врахо-
вувати етнічний фактор. Але, як він 
вже тоді відзначав, «за територіаль-
ним мінімумом». Що й було зроблено 
при створенні СРСР.

У зв’язку з чим, до речі, при ви-
значенні кордонів України значні на-
селені переважно українцями тери-
торії відійшли до Росії. Тобто якесь 
ядро віддали Україні, але те, що ви-
ходило за якусь «округлість» – та ж 
південна Вороніжчина (північно-
східна Слобожанщина) чи Кубань – 
відійшли до Росії.

В переписі 1926 року, а він вва-
жається найбільш об’єктивним в іс-
торії СРСР, чітко видно, де саме укра-
їнці складали більшість. І то могли би 
бути наші території.

Наталія ЛЕБІДЬ
Опубліковано у виданні 

«НОВИНАРНЯ»
Сайт «Аргумент», 29.12.2022

Християн Раковський, голова РНК 
УСРР у 1919 та 1920-1923 рр.
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Світ-Світ- інфоінфо1212       Світ історії Чернігівщини

Кандидат історичних наук, 
співробітник Українського ін-
ституту національної пам’яті 
Сергій Горобець, як історик 
і дослідник, провів у стінах 
Чернігівського архіву понад 
чверть століття, Сергій Горо-
бець вважає, що це місце вар-
те навіть того, аби тут жили. 
Беручи свій початок від 1896-
го і діяльності губернської вче-
ної архівної комісії, що вже на-
прикінці 19 століття сконцен-
трувала в Чернігові значні ма-
теріали, а також власне дати 
створення – 3 січня 1923-го 
під ім’ям губернського істо-
ричного архіву, за 100 років 
він зміг стати однією з найба-
гатших скарбниць докумен-
тальних пам’яток історії Украї-
ни. Сьогодні це більше 10230-
ти фондів та 1 млн 850 тисяч 
документів, що є унікальним і 
максимально повним джере-
лом інформації про Сіверщину, 
її мешканців – в окремих ви-
падках від 17-го, а загалом від 
18-го століття і дотепер.

– Кожний документ має 
безцінну інформацію, тому 
що може розповісти про жит-
тєвий шлях якогось родича, 
якщо людина займається ви-
вченням родоводу, ми мо-
жемо прослідкувати, як бу-
дувалося державотворення, 
як працювали різного пла-
ну установи. Особливо мені 
дуже подобаються докумен-
ти статистичного комітету, на-
скільки все детально описано 
і наскільки детальна інформа-
ція свідчить про те, як в той чи 
інший рік розвивалася наша 
Чернігівщина, – розповідає 
директорка Державного архі-
ву Чернігівської області Раїса 
Воробей.

Документи 30-ти, 100-та 
і 300-літньої давнини з дора-
дянського періоду до часів не-
залежності, більшість з яких 

існують в єдиному паперово-
му екземплярі, від самих вито-
ків архіву зберігають з дотри-
манням певної вологості, світ-
ла і температури, вогнетрив-
кими стелажами, з ремонтами 
та реставраціями, а також чіт-
ким контролем за користу-
ванням. І якщо з деякими дже-
релами працювало чимало 
дослідників, то є й такі, які від-
криваються ледь не вперше.

– Дуже багато цікавого зу-
стрічається в документах. Зна-
хідки в нас були різні: знахо-
дили і перо ще з тих часів, зна-
ходили в судових справах і во-
лосся. В нас іще зберігаються 
архівно слідчі справи, в яких зу-
стрічаються фотографії тих ча-
сів, документи і особисті речі, 
– зазначає старша зберігачка 
фондів Марина Сторожук.

Життя в умовах росій-
сько-української війни і за-
гроза втрати документів вна-
слідок ракетних обстрілів, 
або знищення ворогом під 
час окупації – це той виклик, 
який особливо гостро постав 
перед архівними установами 
всієї України. Сьогодні пріори-
тет номер один – максималь-
на цифровізація джерел та їх 
описів, а з цим не тільки швид-
кість і доступність роботи з 
ними, а й гарантована збере-
женість інформації.

– Це наша історія, історія 
України, історія нашого наро-
ду. І, звичайно, що дуже важ-
ливо зберегти все, – зазна-
чає Раїса Воробей. – Сила ар-
хіву якраз в тому, що от оця 
дрібна інформація складає 
картину, мозаїку, яка потім на-
повнюється, наповнюється і 
піднімається нагору на рівень 
районів, області і так далі.

– Власне, основна маса 
архівних джерел, які тут є, це 
отакі документи. Втратити їх 
– просто не уявляю, що це 

може бути, тому що ми розу-
міємо, як в росії працюють з 
архівами, з архівними джере-
лами, вони там не просто спо-
творюють, там взагалі приму-
дряються розвертати усе на 
180 градусів. Але от первин-
ні джерела – це якраз та істо-
рія, яка вона є, без всяких там 
прикрас, – розповідає Сергій 
Горобець.

Чернігівський архів 
пам’ятає роки Другої світо-
вої, коли німецькі загарбники 
знищили чотири з шести при-
міщень, загинули більше міль-
йона справ і науково-довідко-
ва бібліотека з понад сотнею 
тисяч книг. І нині, досліджуючи 
ті часи, їх брак так чи інакше 
відчувається. 

Сьогодні установа співп-
рацює з благодійним фондом 
«Меморіал Голокосту «Бабин 
Яр», що допомагає оцифрову-
вати документи, але потребує 
створення центру цифровізації 
з окремим штатом для приско-
рення цієї роботи, а також роз-
ширення відділу реставрації.

– Колектив працює про-
сто вище своїх можливостей, 
бо їх зовсім мало, вони всти-
гають наскільки можна прак-
тично все, і ще давати купу 
консультацій, роз‘яснень, 
вони великі молодці, – під-
креслює Сергій Горобець.

А також надавати довід-
ки соціально-правового ха-
рактеру, особливо зараз, коли 
чимало людей втратили свої 
документи, організовувати 
онлайн та офлайн виставки, 
тощо. За відомостями про свої 
села та власне коріння сюди, 
як і раніше, приїздять не лише 
з усієї області, а й різних ку-
точків України та світу, а до-
слідники поступово відкрива-
ють завісу того, що ще не відо-
мо суспільству.

Телеканал Новий Чернігів

Щиро вдячні 
за допомогу!

До Національного архітек-
турно-історичного заповідни-
ка «Чернігів стародавній» зно-
ву надійшла гуманітарна допо-
мога від європейських музей-
ників. Це, зокрема, генератор, 
спецодяг.

Колектив заповідника Ввис-
ловлює щиру вдячність за цінні 
подарунки Міністерству культу-
ри Німеччини, Центру допомоги 
мистецтв України (Ukraine Art Aid 
Center) та координаторці проек-
ту пані Олені Балун, голові Між-
народної неурядової організації 
World Heritage Watch пану Ште-
фану Домпке, волонтерці Ірині 
Никифоровій.

Продовжуємо формувати епістоляр-
ний портрет М. Коцюбинського.

Зиму 1912 року письменник провів 
на південному острові Капрі, рятуючись 
від чернігівських холодів і морозів. Але 
листування і творчу працю не лише не 
переривав, а й стежив пильно за літера-
турними новинами своїх колег, підтриму-
ючи їх, а іноді й спонукаючи до писання. 
Про це читаємо у його січневому листі до 
Михайла Могилянського – юриста, пере-
кладача, і, на той час, початкуючого бе-
летриста.

«З Новим роком, дорогий Михайле 
Михайловичу!

Насамперед будьте здорові – од цьо-
го багато залежить – а тоді побажаю ще 
Вам багато такої праці, яка дала б Вам 
задоволення. Може б ми тоді частіше 
стрічались на спільнім шляху – в україн-
ській літературі.

Не читав Ваших нових оповідань, а 
чогось здається мені (і думаю, що не по-
миляюсь), що в них багато м’якого тону, 
української лірики, сонця. Бо все це Ви 
привезли до Петербурга з України – і 
там, на півночі, мусять голосніше бриніти 
голоси півдня. Нетерпляче чекаю, коли 
Ваші оповідання надруковані будуть, і я 
зможу їх прочитати. Ви знаєте, мені осо-
бливо приємно, що Ви вернулися до бе-
летристики, не раз сам я зважувавсь до-
кучати Вам, щоб Ви писали.

Я теж трохи працюю – не похвалюсь, 
щоб дуже добре, все чогось нездужаєть-
ся, та й люди одіймають у мене багато 
часу. За місяць я встиг написати одно не-
велике оповідання, а друге кінчаю. Поки 
що – дуже незадоволений їми і не знаю 
навіть, чи надрукую. Хіба вдасться пере-
робити. Досадно, що сонце так світить, 
а я сиджу за столом та серджусь, що по-
гано виходить. Як тільки скінчу се опо-
відання, думаю зробити спробу написа-
ти щось про Капрі – се мають бути дріб-
нички, враження, картинки, сонце, море, 
природа і трошки людини, яка усе те лю-
бить. Тоді радикально зміню режим. Буду 
ходити й збирати собі матеріал, поки сон-
це світить, а працювати буду тільки уве-
чері. Може се дасть кращий настрій і кра-
щі результати…

Читаю, що в Росії зима, а мені не ві-
риться. Тут так тепло, зелено, гарно, весь 
острів цвіте, люде ходять без пальта… 
Морозу ще не було досі, навіть наймен-
шого, а вдень так припікає, що я засма-
лююсь, коли виходжу на сонце. От би Вам 
сюди!

Напишіть мені часом. Сповістіть, 
межи іншим, коли буде надруковане у 
«Віснику» Ваше оповідання і чи переро-
били «Наречену»? Цілую Вас сердечно. 
Вп. пані Вашу вітаю з Новим роком!

Ваш М. Коцюбинський.»
Цікавою є відповідь М. Могилян-

ського на цей лист.
«Дорогий Михайле Михайловичу!
Завжди радий Вашим листам, а учо-

ра зрадів особливо, бо вже не знав, шо 
й думати, чому ви мовчите? Читав Вашо-
го листа, наче щось казкове. Ви пишете 
про тепло і сонце. Так вони справді десь 
ще існують на світі? А я, замерзаючи тут, 
у темному Петербурзі, одвик і згадува-
ти про них. Від того і занудивсь зовсім. 
Правда, мав на те особливу рацію, бо як 
я, здається, писав Вам, увесь час незду-
жав у мене син.

Нема, дорогий Михайле Михайлови-
чу, сонця, лірики та м’якого тону і в моїх 
оповіданнях. Навпаки, в них досить жор-
сткого тону. Треба Вам сказати, що всі 
вони дуже коротенькі, дія в них перене-
сена в глибину душі, а температура під-
нята до білого «калєнія», в якому вже й 
сонця не помітиш, бо воно здасться га-
рячим.

«Наречену» обробив і додав до неї ще, 
вже зовсім коротеньке оповідання «Не-
доля», да так укупі й одіслав в редакцію 
«Літературно-Наукового вістника». «На-
речену» саму боявся посилати, та й тепер 
за неї боюсь. З зовнішнього боку вона 
дуже легко може здатись «порнографіч-
ною». А мені буде дуже жалко, як вона 
не пройде. І жалко тому, що вона кільце 
в ланцюзі. Виняти його – і весь ланцюг 
порветься. Відповіді ще не маю… Мені 
дуже б хотілось, щоб Ви швидше прочи-
тали всі сі оповідання. Знати Ваше вра-
ження мені дуже потрібно. Не хотілось би 
дуже виступати з «Нареченою» в росій-
ській пресі. (Чогось мені дуже не хочеть-
ся зараз писати по-російськи).

А знаєте, Михайле Михайловичу, якби 
не Ваші докучання, то я б, мабуть, ніколи 
не почав писати белетристики. Тому, ма-
буть, так гостро чекаю, що Ви скажете з 
приводу написаного. Зараз на черзі ще 
одно оповідання – тема не дає спокою 
вже навіть 2 – 3 роки, та дуже трудна, й 
не знаю, що з того вийде.

Бажаю всього найкращого, а більш 
усього здоров’я та легкої і веселої, ба-
дьорої праці.

Ваш Михайло Могилянський.»
 
P.S. За мотивами оповідання «На-

речена» український режисер Олег Бій-
ма зняв один з фільмів його телесеріалу 
«Острів любові» у 1995 – 1996 рр.

Чернігівський 
літературно-меморіальний 

музей-заповідник 
Михайла Коцюбинського

100 років 
Державному архіву 
Чернігівської області
3 січня 1923 року постановою Всеукраїн-

ського Центрального Виконавчого Комітету були 
створені історичні архіви. Саме така установа 
з’явилася і в Чернігові. Розмістили архів тоді у 
приміщенні колишнього дворянського зібрання. 
Практично з цього моменту розпочалася копітка 
робота зі збереження та концентрації архівних 
матеріалів. Вже у 1924 році на території Черні-
гівської губернії було взято на облік 1824 архіви.

На I Всеукраїнській нараді працівників ар-
хівів (Харків, грудень 1924 року) робота черні-
гівських архівістів з реєстрації, охорони, орга-
нізації історико-архівного гуртка студентів була 
визнана зразковою для інших.

«Сьогодні ми продовжуємо справу наших 
попередників. Вважаю, досить достойно. Тому 
що сучасний Державний архів Чернігівської об-
ласті – одна з найбільших скарбниць історич-
них документів України», говорить директорка 
архіву Раїса Воробей.

З визначною датою привітали колектив 
установи заступниця начальника ОВА Жанна 
Шерстюк та перша заступниця голови обласної 
ради Ніна Лемеш. Жанна Шерстюк вручила по-
чесні відзнаки співробітникам архіву.

За сумлінне виконання службових 
обов’язків та з нагоди Дня працівників архів-
них установ і 100-річчя Державного архіву Чер-
нігівської області нагородждені: 

Почесною грамотою ОВА:
Ірина Личуха, головний спеціаліст відділу 

формування архівного фонду та діловодства.
Подяку голови ОВА оголошено:
Інні Биховець, головному спеціалісту з пи-

тань персоналу;
Ірині Ващенок, начальниці відділу викорис-

тання інформації документів.
Колективу подякував за роботу Голова 

Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Від-
повідний його лист передала Ніна Лемеш.

Скарби нашої пам`яті

Епістолярна мозаїка: 
діалог з Михайлом Могилянським

У Ніжині є унікальна 
книга ХVІ століття
У колекції стародруків Музею рідкісної кни-

ги Ніжинського педуніверситету є книга «T .Livii 
Patavini Romanae Historiae…» (Базель, Херва-
гіус, 1555 р.) із рукописним записом на титуль-
ному аркуші: «1772 anno Augusti 9. Genevae. M. 
Kovalensky», тобто «9 серпня 1772 р. Женева, М. 
Коваленський».

Михайло Ковалевський (Ковалинський) – 
учень та перший біограф Григорія Сковороди. 
Саме у цей час він подорожував Європою разом 
із А. К. Розумовським.

У 1875 році цю книгу придбала бібліотека 
Ніжинського тоді ще історико-філологічного ін-
ституту князя Безбородька, скоріш за все у на-
щадків Ковалевського. Відтепер це унікальне 
видання є окрасою Музею. Це один із небага-
тьох раритетів, що стосуються Григорія Савича 
Сковороди.
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Батурин — гетьманська столиця

Гетьман України Кирило Розу-
мовський мав шістьох синів, які до-
сягли значних успіхів на державній, 
військовій, дипломатичній та науко-
вій службах. Його п’ятий син Григо-
рій (1759 – 1837) присвятив своє 
життя природничим наукам. Він – ві-
домий вчений у галузях геології, ге-
оморфології, мінералогії, палеонто-
логії, зоології та є автором вагомих 
академічних досліджень у цих на-
прямках. 

 Григорій Розумовський отримав 
добру домашню освіту, після чого ра-
зом зі своїм братом Левом наприкін-
ці 1760-х років здійснив закордонну 
навчальну подорож до Геттінгена, Лі-
она, Лозанни та Женеви. З часом він 
продовжив навчання в Лейденсько-
му університеті, до якого був зарахо-
ваний у 1781 р. 

Григорій в університеті з вели-
ким захопленням почав вивчати мі-
нералогію та геологію. Інтерес до 
цих галузей виник у нього внаслідок 
знайомства з відомим професором, 
викладачем Лейденського універси-
тету Ж. Алламаном. Під його керів-
ництвом Григорій і здійснював свої 
перші дослідження. Кирило Розу-
мовський спочатку був не в захваті 
від захоплення сина, оскільки готу-
вав його до військової кар’єри. Про-
те пізніше, побачивши його успіхи та 
запал, гетьман змінив свою думку. 

Так розпочався новий, важли-
вий період життя Григорія. Понад 

десять років, з початку 1780-х і до 
1793 р., він проживав у Лозанні і по-
вністю присвятив себе сфері своїх 
інтересів. У 1782 р. Григорій Розу-
мовський мав навчальну поїздку з 
Брюсселя до Лозанни, опис якої ви-
дав наступного року. Мінералогічна 
та фізична подорож проходила че-
рез Люксембург, Лотарингію, Шам-
пань та Франш-Конте. 

У 1794 р. вийшла в світ його пра-
ця про геологічні дослідження Швей-
царії. Ці дві роботи досить швидко 
розійшлися та були видані вдруге в 
двох томах під назвою «Oeuvres de M. 
Le Comte Gregoire de Rasoumowski, 
member de la societe des Sciences 
physiques de Lausanne…» («Роботи 
графа Грегора Розумовського, чле-
на Товариства фізичних наук Лозан-
ни»). Перший том він присвятив про-
фесору Ж. Алламану, другий – своє-
му брату Андрію, який підтримував з 
ним гарні відносини та поділяв його 
захоплення, сприяв знайомству з 
швейцарським геологом, ботаніком, 
альпіністом О. де Соссюром. Науко-
ву працю Г. Розумовського високо 
оцінили спеціалісти цієї галузі. Вона 
навіть була перекладена німецькою 
мовою та повторно видана в Дрез-
дені у 1788 р. У 1789 р. Г. Розумов-
ський опублікував фундаментальну 
працю «Histoire naturelle de Jorat et 
de ses environs…» («Природна істо-
рія Жората та його околиць...»), при-
свячену дослідженню Юрських гір 

та озер Брієнц, Муртенське, Невша-
тельське, що знаходяться в Швей-
царії. Вона також була двічі пере-
видана німецькою. Проживаючи у 
Лозанні, син гетьмана опікувався 
заснованим ним Товариством люби-
телів фізичних наук. Численні дослі-
дження Розумовського були опублі-
ковані в записках цього наукового 
товариства. Коло його наукових ін-
тересів було дуже великим, він на-

писав статті з регіональної геоло-
гії, геоморфології, палеонтології, мі-
нералогії та аналітичної хімії. Григо-
рій Розумовський був членом різних 
європейських наукових товариств: 
Шведської королівської академії 
наук, Академії наук Турина, Бавар-
ської академії наук, Російської ака-
демії наук, Королівського сільського 
господарства Турина, фізико-медич-
ного товариство Базеля, товариства 
натуралістів Цюриха, Москви, міне-
ралогічного товариства Єни, засно-
вником мінералогічного товариства 
Санкт-Петербурга. Окрім того, Гри-
горій Розумовський був пристрас-
ним колекціонером. Він зібрав міне-
ралогічну і палеонтологічну колек-
ції, які поповнював протягом усього 
свого життя. Декілька разів вчений 
приїздив до росії. Проте в цій країні 
він не бачив можливостей для життя 
й наукової роботи: «Сумна доля лю-
дини, яка завдячує все своє щастя 
росії, в якій вона з’явилася на світ! 
Поза сумнівом, мені випав важкий 
тягар народитися рабом і відчува-
ти, що мені доведеться залишати-
ся таким ціле своє життя, якщо я не 
хочу його зламати, бо через власну 
щирість і не вельми велике бажан-
ня схиляти голову я був завше най-
меншим серед усіх людей у країні, 
де бодай якось зважають тільки на 
найниціших поміж великих, або на 
кількох малих, що ростуть як гриби 
і робляться великими. Одначе цього 

тягаря, для якого душа моя не була 
створена, я зміг швидко уникнути: 
мій батько, який сам бачив і розумів, 
що країна, в яку закинула мене доля, 
не та, яку обрала б моя душа … був 
першим, хто запропонував мені по-
їхати від нього геть і поринути в сту-
дії, які я любив». 

Тож уже на початку ХІХ ст. він на-
завжди емігрував до Австрійської 
імперії через гарячу критику цариз-
му та корупції, що панувала в Петер-
бурзі та Москві. З 1820 р. Григорій 
Розумовський постійно проживав у 
Бадені, Відні та у своєму маєтку Ру-
долець у Моравії. Там він продовжив 
свої дослідження, здійснивши нау-
кові подорожі Німеччиною та Сілезі-
єю. Помер вчений з гетьманської ро-
дини 3 червня 1837 р. у маєтку Ру-
долець. 

Це був дійсно талановитий на-
уковець, рідкісний спеціаліст свого 
часу. Сестра Григорія Розумовсько-
го, Наталія охарактеризувала його, 
як «дуже захоплений дикою приро-
дою і водночас наділений великим 
даром спостереження». По собі він 
залишив численні неопубліковані 
праці, деякі з них його онук Каміл 
Розумовський редагував та видав 
у 1902 р. Гетьманський рід просла-
вився далеко від рідної Батьківщини 
і саме по лінії Григорія продовжив-
ся до сьогодення. Сучасні нащадки 
мешкають у австрійській столиці. 

Альона ГРАБОВЕЦЬ

Упродовж своєї історії Бату-
рин не раз потерпав від пожеж. 
Відомості про них ми знаходимо 
в археологічних звітах, архівних 
документах, періодичній пресі 
тощо.

Гасінням пожеж в містах та 
селах України багато століть за-
ймалося саме населення. Спо-
чатку це було як взаємодопо-
мога, а пізніше – в порядку на-
туральної пожежної повинності. 
При першій звістці про пожежу 
жителі були зобов’язані бігти до 
її місця з особистим інвентарем. 
Та користі з того було небага-
то, бо рядове населення не було 
навчене прийомам гасіння. На-
прикінці ХVІІІ ст. назріла потре-
ба у скасуванні= пожежної пови-
нності та створенні професійних 
пожежних команд. Такі коман-
ди з’явилися в Україні на почат-
ку ХIХ ст., проте свого поширення 
вони набувають лише в його дру-
гій половині.

По зібраних свідченнях гра-
фа А. Шереметьєва, для пожеж-
ної виставки у Санкт-Петербурзі 
в 1892 р., у Чернігівській губер-
нії для боротьби з пожежами 
команди вогнеборців розміщу-
валися при заводах – Шосткін-
ському пороховому, Носівському 
цукровому та Веркієвському ви-
нокурному, при якому була навіть 
парова пожежна машина.

Але ці команди не виїжджа-
ли за територію заводів. Також 
у всіх повітових містах та деяких 
містечках працювали професій-

ні пожежники. Лише у Чернігові, 
Конотопі та Стародубі команди 
мали фірмові уніформи. А пожеж-
на команда Сосниці на той час іс-
нувала вже більше 100 років.

Та разом з тим, типовою була 
ситуація, коли пожежні обози 
були відсутні взагалі. У Батурині 
контракт на утримання коней по-
жежного обозу укладався сами-
ми жителями на період з травня 
по жовтень: «Селяне м. Батурина, 
а також і з инших сіл, щороку на-
ймають на 5 літніх місяців т. зв. 
«пунктовщика», який мусить дер-
жати напоготові коні для пожар-
ного струменту». В інший час га-
сіння пожеж покладалося на са-
мих жителів: «Якщо ж траплялась 
пожежа, то пожежний струмент 
ніколи, за браком пунктовщика, 
не вивозився». 

Так сталося у 1907 р., коли 
в одному з районів Батурина – 
Мохновці – вночі згоріли два 
двори: «Розумєється, гасити вог-
ню було нічим. Позбігались ста-
рости, поліцаї та селяне, поди-
вились-подивились, та з тім і по-
розходились собі по домівках, а 
пожежний струмент зовсім не ви-
возився. Носити ж відрами воду 
з р. Сейму, бо в Батурині колодя-
зів мало, щоб гасить пожежі, хто 
ж захоче?».

Тож попри те, що така «пожеж-
на команда» працювала в містеч-
ку, не завжди вона допомагала 
при виникненні пожеж. Напри-
клад, у липні 1903 р. у Батури-
ні згоріло 10 дворів через те, що 

«все доросле населення містеч-
ка включно з кіньми пожежного 
обозу знаходилися у полі, тушити 
пожежу було нікому і нічим…».

І навіть за наявності певних 
протижежних засобів, люди були 
безсилі перед стихією: «Пожежі у 
нас тушаться та спиняються біль-
ше самими селянами, бо пожар-
ний струмент прибуває звичай-
но тоді, як усе вже ущухне та за-
лишиться самий тільки попілець. 
Коні на пункті ні до чого не при-
датні: падають під бочками і під-
водяться тільки за поміччю лю-
дей, що траплялось вже не раз. 
Вони вельми старі і позабивані, 
– та й на ціну не досить коштов-
ні, 5-10 руб. Пунктовщик гроши-
ки бере, а об тім, щоб купити гар-
них коней, і думки не має», «по-
жарне знаряддя там зовсім ні до 
чого і ніхто не подбає, щоб хоч по-
справляти його, коли нема за що 
поновити». 

Такі публікації можемо зустрі-
ти у газетах «Рада», «Киевлянин», 
«Чернігівське слово» тощо. Дізна-
ємося також про безвідповідаль-
ність найманих службовців: «Гро-
мадська пожежна команда не 
дає жодних надій на свою готов-
ність вступити в боротьбу з цим 
руйнівником, по-перше тому, що 
два постійних службовців з яких 
і складається вся команда, як ві-
домо суспільству, часто напива-
ються п’яними, і, по-друге, обидва 
службовці мають у себе візничі 
виїзди і при випадках, на ризик, 
відвозять пасажирів до Бахмача 

за 18 верст, або ж до Конотопа 
за 26 верст, на що з поверненням 
буде потрібно 5-7 годин». Наголо-
симо, що і через чверть століття, 
за радянських часів, ситуація не 
змінилася: «В даний час у Бату-
ринському районі почалася пора 
пожеж. Майже щодня видно за-
граву з усіх боків. Причиною цьо-
го лиха є відсутність як у самому 
Батурині, так і в найближчих се-
лах обладнаних пожежних обо-
зів».

Аналізуючи публікації про по-
жежі у Батурині, помітно, що май-
же половина пожеж у містечку 
траплялася через підпали У бага-
тьох випадках причину займання 
встановити не вдавалося.

Пожежі по необережності та-
кож мали місце: «пожежа сталась 
з того, що одна молодиця, як зо-
лила білизну, висипала з жаром 
попіл у хлівці», «два хлопчаки, 
Кузьма Ситник 9 років та Афана-
сій Новохацький 6 років, залізли 
до хліва селянина Луки Новохаць-
кого, розклали багаття та поча-
ли пекти яйця і курити папіроси», 
«у клуні троє дітей селянина Сте-
пана Рося, який також постраж-
дав, надумали пекти груші» тощо. 
Є дані і про займання через не-
справність димохідних труб: «по-
жежа почалася від того, що заго-
рілася сажа у димовій трубі», «по-
жежа почалася з горища хати че-
рез те, що на хаті був несправний 
димар».

Сьогодні людство знає, як га-
сити пожежі. Професійна пожеж-
на команда, що оберігає спокій-
ний сон жителів Батуринської 
ОТГ, діє в Батурині з 1973 року.

Ірина ПАЛАМАРЮК

Автори публікацій – науков-
ці Національного історико-куль-
турного заповідника «Гетьман-
ська столиця».

Пилип Орлик 
і мазепинці

У жовтні 2022 р. виповнилося 
350 років від народження гетьма-
на Пилипа Орлика. До ювілейної 
дати у видавництві «Кліо» вийшло 
документальне видання «Пилип 
Орлик і мазепинці. Джерела», упо-
рядковане відомою дослідницею 
історії козацтва, зокрема Батури-
на, Тетяною Таїровою-Яковлевою.

До збірки увійшло листування 
Пилипа Орлика та Івана Мазепи з 
тогочасними політичними та дер-
жавними діячами Європи, яке роз-
криває обставини та зміст перемо-
вин гетьмана Мазепи щодо форму-
вання європейської коаліції, спря-
мованої проти Москви, та низка 
інших документів, які містять цінні 
відомості про політичну ситуацію в 
Гетьманщині, її повсякденне життя 
за часів Мазепи, долю мазепинців. 

«Існує багато документів щодо 
того, як Орлик працював у Європі. 
У книжці опубліковано дуже цікаві 
документи, які зробив Григорій Гер-
цик, писар Пилипа Орлика, та бага-
то матеріалів стосовно повсякден-
ня, економічного стану Гетьманщи-
ни часів Мазепи, подробиць щодо 
старшинських маєтностей, торгів-
лі, виробництва. Є навіть такі не-
ймовірно цікаві речі як те, що Ма-
зепа мав онучку, яка була одруже-
на з Григорієм Герциком», – зазна-
чила упорядниця на презентації 
книги.

Частина документів, які уві-
йшли до даного видання, публіку-
ються вперше та не були відомі не 
лише широкому загалу, а й фахів-
цям-історикам. Інша частина дже-
рельних пам’яток, що містяться у 
збірці, до цього публікувалися з 
помилками, що було виправлено у 
виданні.

Книга буде цікавою фахівцям-
історикам, джерелознавцям, архі-
вістам, а також усім, хто цікавиться 
історією України.

Вчений гетьманського роду

Титульна сторінка з праці 
Г. Розумовського «Histoire naturelle 

de Jorat et de ses environs …»

Пожежна справа в Батурині

Кінний пожежний хід літній Кінний пожежний хід зимовий
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Виправдовував у соцмережах 
збройну агресію рф проти України

Співробітники СБУ викрили мешканця одного з райцентрів 
Чернігівщини, який поширював у соцмережах матеріали, де ви-
правдовував збройну агресію рф проти України та схвалював 
окупаційні дії ворога. 

За даними слідства пропагандист, уродженець рф, для роз-
повсюдження через інтернет проросійських матеріалів вико-
ристовував персоніфікований запис в одній із заборонених в 
Україні соціальних мереж. 

Поплічник окупантів поширював інформацію, у якій зброй-
на агресії рф проти України представлялась, як внутрішній гро-
мадянський конфлікт, прославлялись військовослужбовці рф 
та заперечувалась окупація частини території України. 

Матеріали для поширення чоловік брав з пропагандист-
ських ресурсів рф і був активним учасником антиукраїнських 
спільнот. 

Встановлено, що у коло його контактів в інтернет середови-
щі входило близько двох сотень користувачів, які здійснювали 
інформаційну підтримку у військовій агресії рф проти України. 

Під час обшуку у помешканні фігуранта провадження пра-
воохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами проти-
правної діяльності. 

Наразі ворожому пропагандисту повідомлено про підозру 
за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, за-
перечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її 
учасників) Кримінального кодексу України. Триває досудове 
слідство. 

Заходи з викриття зловмисника проводили співробітники 
Управління СБ України в Чернігівській області під процесуаль-
ним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури. 

Служба безпеки України в регіоні проводжує викривати 
осіб, причетних до поширення в соціальних мережах агітацій-
них та проросійських матеріалів.

Повідомляє Служба безпеки України
СБУ викрила зрадника, який 

працював на спецслужби білорусі
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще 

одного ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили 
оборони у прикордонних районах на півночі України.

Ним виявився мешканець Чернігівщини, який організу-
вав канал нелегального переправлення за кордон україн-
ських громадян призовного віку.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у результа-
ті спецоперації наприкінці 2022 року.

Під час досудового розслідування було викрито нові 
факти злочинної діяльності затриманого. Насамперед вста-
новлено, що він проводив розвідувально-підривну діяль-
ність в регіоні на користь спецслужб білорусі.

Саме для них зловмисник збирав інформацію про дис-
локацію та переміщення підрозділів Сил оборони на тери-
торії області. Особливу увагу звертав на місця проживання 
командного складу українських військ.

Отримані відомості намагався передати до рф через 
одного з ухилянтів, якого він збирався приховано перепра-
вити через кордон поза контрольно-пропускними пункта-
ми.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки по-
відомили білоруському агенту про підозру за:

ст. 111 (державна зрада);
ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами або вибуховими речовинами);
ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення 

осіб через державний кордон України) Кримінального ко-
дексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх 
обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ Чернігів-
ської області за процесуального керівництва обласної про-
куратури.

За матеріалами СБУ судитимуть 
іноземного блогера та його 

спільницю, які поширювали фейки 
про війну в Україні

 Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розсліду-
вання у кримінальному проваджені стосовно іноземного блогера 
та його спільниці, які поширювали фейкову інформацію про війну 
в Україні. 

Правоохоронці викрили ворожих агітаторів у листопаді 2022 
року. Встановлено, що громадянин однієї з європейських країн го-
тував пропагандистські матеріали, які у подальшому транслюва-
лись за кордоном проросійськими каналами. До злочинної діяль-
ності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому у ство-
рені фейкньюзу для зарубіжних інтернет-користувачів. 

Для поширення пропагандистських матеріалів спільники вико-
ристовували власні Ютуб- і Телеграм-канали із загальною аудиторі-
єю більше півмільйона підписників. 

У своїх дописах і відео сюжетах, пропагандисти підтримували 
збройну агресію рф і виправдовували військові злочини окупантів 
проти цивільного населення та критичної інфраструктури україн-
ських міст. Також зловмисники розповсюджували дезінформацію 
з фронту і закликали країни ЄС обмежити допомогу нашій державі. 

Інформаційно-підривну діяльність зловмисників припинили 
співробітники СБУ. 

Під час досудового розслідування слідчими були зібрані докази, 
які підтверджують скоєння цими особами злочину, передбаченого 
ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, запере-
чення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, 
вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України. 

Наразі матеріали кримінального провадження передані до суду. 
Досудове розслідування злочинної діяльності ворожих пропа-

гандистів здійснювалось слідчими Управління СБ України в Черні-
гівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської об-
ласної прокуратури.

Обласна служба зайнятості 
– про підсумки року

Протягом 2022 року на обліку в службі за-
йнятості перебувало 29,7 тис. безробітних. З них 
більше 11 тисяч було охоплено активними за-
ходами сприяння зайнятості. Зокрема, 8,1 тис. 
безробітних працевлаштовано, 1,5 тис. скеро-
вано на професійне навчання, 1,7 тис. залучено 
до громадських та інших робіт тимчасового ха-
рактеру.

Через воєнну агресію попит на робочу силу 
торік суттєво скоротився. Загальна кількість ва-
кансій (9,8 тис.одиниць) була втричі меншою чи-
сельності безробітних громадян на обліку.

Станом на 1 січня в області налічувалось 7,5 
тис. безробітних, для яких у базі даних служби за-
йнятості було 406 вакансій – на 45% менше, ніж 
рік тому.

Шукаєте роботу? Серед наявних в базі вакан-
сій служби зайнятості обов’язково знайдеться та, 
яка відповідає вашим професійним нахилам.

До переліку найбільш затребуваних увійшли 
(вказується кількість вакансій, а в дужках – зарп-
лата до такої-то суми в гривнях):

лікар – 38 (20000);
водій автотранспортних засобів – 27 (20000);
слюсар – 25 (20000 грн.);
підсобний робітник – 18 (9000);
швачка – 15 (13000);
електромонтер з ремонту – 15 (13000);
інженери – 13 (25000);
бухгалтер – 10 (14000);
продавець продовольчих товарів – 8 (7000);
тракторист-машиніст сільськогосподарсько-

го (лісогосподарського) виробництва – 7 (25000).
Більше пропозицій роботи на сервісі «Єдиний 

портал вакансій» https://jobportal.dcz.gov.ua
Телеграм канал актуальних вакансій «Ро-

бота зараз: Державна служба зайнятості» 
https://t.me/worknowdcz.

Росіяни обстріляли 
похоронну процесію 

Російські окупанти 8 січня вдарили з мі-
нометів по кладовищу на Чернігівщині під час 
поховання місцевого жителя. Інцидент стався 
у селі Грем’ячі, що в Новгород-Сіверській гро-
маді. Староста села Андрій Ірха повідомляє, 
що було два влучання по кладовищу. Улам-
ками пошкоджені хрести та могили. Снаряди 
влучили у старі могили – на місці утворилися 
воронки. За його словами, вирви від мін – за 
30 метрів від свіжої могили. Постраждалих 
немає. 

Снаряди пошкодили хрести, деякі з них зне-
сло вщент. Одна з мін влучила в могилу.

Чернігів та Лаппеенранта – 
міста-побратими

10 січня міський голова Владислав Атрошенко, 
представляючи інтереси всієї громади, підписав в 
онлайн-режимі Договір про співпрацю між нашим міс-
том та Лаппеенрантою. Це місто є кліматичною столи-
цею Фінляндії, піонер у сфері відновлювальної енерге-
тики з населенням близько 72 тис. 

Перш, ніж засвідчити Угоду своїми підписами, місь-
кий голова фінського міста Кіммо Ярва, поцікавився 
станом справ у нашому місті. 

– Ситуація досить напружена, але справи робочі. 
Треба навчати дітей, прибирати місто, треба, щоб пра-
цював громадський транспорт, щоб у квартирах була 
вода, – сказав Владислав Атрошенко. 

Після чого сторони обмінялися думками щодо май-
бутньої співпраці. Точки дотику між двома містами були 
визначені заздалегідь, ще під час попередніх спілку-
вань: сталий розвиток, молодь і освіта, культура, спорт, 
туризм, співпраця між адміністраціями. 

Владислав Атрошенко подякував фінській стороні 
за проявлену нашому місту підтримку: 

– Чернігів за останні роки показав найбільшу ди-
наміку розвитку серед усіх обласних центрів України. 
На жаль, наші здобутки та плани були зруйновані ро-
сійськими окупантами. Тому, попереду ми маємо бага-
то роботи з відбудови. Сподіваюсь, що ваш досвід, як 
кліматичної столиці Фінляндії та лідера в сфері висо-
ких технологій, сприятиме ефективному відновленню та 
розвитку Чернігова.

 Кіммо Ярва повідомив, що його місто має давню 
традицію партнерських стосунків, починаючи ще з 1940 
року. Фінляндія тоді знаходилися у стані війни і отриму-
вала підтримку від Швеції. Тому, першим їх партнером 
і стало шведське місто Еребру. З часом співпраця між 
ними розширилися на сфери культури та освіти. 

– Вітаємо Чернігів серед наших побратимів. Ви – 
наше восьме місто. Угодою, яку зараз підпишемо, ми 
хочемо проявити нашу солідарність та підтримку Вам. 
Лаппеенранта рішуче засуджує воєнні дії, розпочаті ро-
сією в Україні, які порушують міжнародні права. Неза-
лежність, суверенітет, самовизначення та територіальні 
цілісність України потрібно поважати. Угодою про парт-
нерство ми, насамперед, готуємось до того часу, коли 
наші міста зможуть співпрацювати для відбудови Укра-
їни та добробуту Європи, – сказав під час виступу Кім-
мо Ярва. 

Після чого відбулося підписання Угоди. Владислав 
Атрошенко закликав починати співпрацю вже зараз. 

Містами-партнерами Чернігова є: Габрово (Болга-
рія), Градець-Кралове (Чехія), Меммінген (Німеччина), 
Петах-Тіква (Ізраїль), Прілеп (Північна Македонія), Огре 
(Латвія), Тарнобжег (Польща), Жешув (Польща), Ліппеен-
ранта (Фінляндія). 

Також на фінальній стадії підписання договорів з ні-
мецьким Аахеном і французьким Реймсом.

Новини Чернігова
У школі 

на Шерстянці 
завершили проєкт, 

розпочатий 
до 24 лютого 

Модернізований харчоблок. 
Так відтепер виглядає обідня зона 
в школі на Шерстянці. Тут вдалося 
закінчити реалізацію проєкту, роз-
початого ще до широкомасштабно-
го вторгнення російської федера-
ції на територію України. 

– З моменту будівництва шко-
ли, з 1994-го року як вона почала 
функціонувати, в їдальню ніхто ні-
чого не вкладав. Тому все було по-
вністю змінено та відновлено. Тут 
відтепер працюватиме обладнан-
ня, якого немає в жодній школі. Це 
як взірець того, що хотілося б ро-
бити надалі, – говорить началь-
ник Управління освіти міськради 
Василь Білогура. – З державного 
бюджету ми отримали 2,7 млн грн 
на закупівлю обладнання. Ремотні 
роботи проводилися коштом місь-
кого бюджету, це ще близько 4 млн 
грн.

Обладнання станом на 24 лю-
того 2022 року вже було закупле-
но і знаходилося в школі. І попри 
те, що навчальний заклад пошко-
дило російськими снарядами, його 
все ж вдалося вберегти.

Модернізувати харчоблок вда-
лося завдяки співфінансуванню з 
державного та міського бюджетів. 
Тут замінили абсолютно все, почи-
наючи від електропроводки, систе-
ми водопостачання та водовідве-
дення і закінчуючи закупівлею но-
вої техніки та кухонного приладдя.

Роботи ще не завершені, тут 
планують розфарбувати стіни, а 
сам простір розбити на так зва-
ні зони, щоб використовувати не 
лише як їдальню, а й, наприклад, 
місце для зустрічей учнів.

Разом з тим, їдальня вже поча-
ла працювати.

Пресслужба Чернігівської 
міської ради

Платники сплатили 
понад 25 млрд гривень 

податків, зборів 
та єдиного внеску

У Головному управлінні Державної по-
даткової служби у Чернігівській області по-
відомили, що до бюджетів усіх рівнів плат-
никами області за 2022 рік сплачено 16 
млрд грн податків, зборів та обов’язкових 
платежів, що на 12,7% перевищує факт 
надходжень попереднього року. Єдиного 
соціального внеску надійшло 9,2 млрд грн 
(зростання на 45,5%).

Зокрема, до державного бюджету спря-
мовано 6,8 млрд грн. Значна частина над-
ходжень забезпечена від сплати податку 
на доходи фізичних осіб і військового збору 
– 2,5 млрд грн, податку на додану вартість 
– 2 млрд грн, рентних платежів за корис-
тування природними ресурсами – 1,4 млрд 
грн та податку на прибуток – 0,7 млрд грн. 
Сума сплачених до державного бюджету 
податків залишилась на рівні 2021 року, не 
зважаючи на введення військового стану 
та погіршення економічної ситуації.

До місцевих бюджетів усіх рівнів плат-
никами податків сплачено 9,2 млрд грн, в 
тому числі податку на доходи фізичних осіб 
– 7 млрд грн, єдиного податку – 0,9 млрд 
грн, податку на майно – 0,8 млрд грн. Рі-
вень попереднього року перевищено на 23 
відс. або на 1,7 млрд гривень.

Найбільшу частку у сплаті податків, 
зборів та платежів до Зведеного бюдже-
ту Чернігівської області складає спла-
та суб’єктами господарювання по таких 
галузях:

державне управління, оборона, освіта 
та охорона здоров’я – 28,1%, сільське та лі-
сове господарство – 17%, добувна промис-
ловість – 10,4%, переробна промисловість 
– 7,6%, оптова і роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів – 5,6%.

У загальній сумі сплачених податків 
майже 20 % забезпечено суб’єктами се-
реднього підприємництва та 16,4% – мало-
го бізнесу.

Роботодавцями та самозайнятими осо-
бами сплачено 9,2 млрд грн єдиного вне-
ску на загальнодержавне обов’язкове со-
ціальне страхування (на 45,5% більше 
відповідного періоду минулого року), що 
вкрай важливо для своєчасної та повної 
виплати пенсій та соціальної допомоги.
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Стипендії 
у сфери 

культури
Упродовж 2023 року 6 

видатних діячів культури і 
мистецтв, 16 представни-
ків обласних відділень На-
ціональних творчих спілок 
України та 9 молодих талан-
тів отримуватимуть обласні 
стипендії. Відповідні розпо-
рядження у грудні підписав 
начальник Чернігівської ОВА 
В’ячеслав Чаус.

Тож стипендіатами серед 
видатних діячів культури і мис-
тецтв цього року стали народ-
ні артисти України: виклада-
чі-методисти Чернігівського 
фахового музичного коледжу 
імені Л. Ревуцького Марина 
Гончаренко та Лариса Рого-
вець; член обласного відділен-
ня Національної всеукраїнської 
музичної спілки Микола Шум-
ський; кобзар-лірник Обласно-
го філармонійного центру, Ва-
силь Нечепа; артистка Ніжин-
ського академічного україн-
ського драматичного театру ім. 
М. Коцюбинського Алла Соко-
ленко, артист обласного акаде-
мічного музично-драматичного 
театру ім. Т. Шевченка Вален-
тин Судак.

16 щомісячних обласних 
стипендій отримуватимуть 
члени обласних відділень На-
ціональних творчих спілок 
України:

художників: Валентина Пав-
ленко, Віталій Василевський 
(обоє – Чернігів);

письменників – Віталій Бо-
жок (Корюківка), Олексій Брик 
(Чернігів);

кобзарів – Олена Товпеко, 
Людмила Велігорська (обоє – 
Чернігів);

краєзнавців – Андрій Кур-
данов (Чернігів), Любов Кіяш-
ко (Батурин);

майстрів народного мис-
тецтва – Григорій Василен-
ко (Ніжин), Володимир Мороз 
(Чернігів);

музична – Віктор Кожан, 
Любов Пліш (обоє – Чернігів);

театральних діячів – Євген 
Булавін, Раїса Міненко (обоє – 
Чернігів);

хореографічна – Гали-
на Тимошенко (Ніжин), Віктор 
Войніков (Чернігів).

Стипендію отримуватимуть 
і молоді обдаровані митці:

Андрій Горкавенко – ху-
дожник Ніжинського театру ім. 
М. М. Коцюбинського;

Артем Джевагіров – сту-
дент коледжу ім. Л. Ревуцького;

Ольга Маджуга – артистка 
дитячого (лялькового) театру ім. 
О. Довженка;

Олександр Манастирський 
– артисту обласного театру ім. 
Т. Шевченка;

Дарія Мойсеєнко – сту-
дентка Ніжинського фахово-
го коледжу імені Марії Занько-
вецької;

Оксана Османова – тех-
нік обласного філармонійного 
центру;

Наталія Рибенок – артист-
ка обласного театру ім. Т. Шев-
ченка;

Ольга Руденок – артистка 
обласного молодіжного театру;

Яна Сидоренко – артист-
ка обласного філармонійного 
центру.

Смеркалося, обважнілі сніжинки 
тихо падали додолу, підпушуючи білу 
ковдру снігу, в яку загорнулося все 
навкруги. На чорно-білому рваному 
обрії, де сходяться альпійські гори з 
небом, заблищали перші гудзики зір. 
У хаті цього вечора було затишно: у 
каміні потріскували дрова, по стінах 
танцювали чудернацькі тіні, дім на-
повнився ароматом пряженого мо-
лока, різдвяної здоби й хліба. 

Одинадцятеро дітей родини Айхе-
рів, скромно, але охайно вбрані, уже 
сіли за застелений білою накрохма-
леною скатеркою стіл і принишкли в 
очікуванні див і родинної різдвяної 
вечері. Вони не чекали подарунків, 
це був 1944 рік, але потайки кожен 
сподівався на якесь різдвяне диво. 
Коли у двері постукали, діти зірвали-
ся з місця й галасливо побігли до ві-
тальні. 

Мати від несподіванки здригну-
лася, вона нікого не чекала, два її 
рідні брати, які зазвичай у цей ве-
чір приходили зі щедрими гостинця-
ми, загинули ще в 42-му, а більше й 
нікому на Святвечір приходити, всі 
по своїх домівках. Проте підійшла до 
дверей і трохи невпевнено запитала: 
«Хто там?» 

За дверима почувся кволий жі-
ночий голос, якісь плутані нерозбір-
ливі слова. Мати наказала дітям по-
вернутися до їдальні й відчинила две-
рі. На порозі стояла жінка, вбрана в 
якесь лахміття, худюща, тільки очі на 
пів обличчя, якісь вигорілі, виплака-
ні. Вона вся тремтіла, чи то від холо-
ду, чи від страху-сорому.

– Фрау, фрау, Богом прошу, дайте 
хоч щось поїсти для моїх дітей, вони 
тут неподалік, в бараці, помирають 
голодні й холодні. Цвай кінда кранк, 
бітте..., млєко кляйн, брот кляйн, біт-
те, фрау! 

Вона повільно опустилась на ко-

ліна, склала молитовно висохлі жи-
лаві руки й благально підвела оті ве-
ликі, на пів обличчя, вицвілі очі.

Фрау Марія відразу зрозуміла, 
що це табірна. Минулого тижня захо-
див офіцер й довів до відома заборо-
ну на будь-які контакти з табірними, 
оскільки вони не лише під суворим 
наглядом, а ще й заразні, вони всі 
хворі на сухоти. 

Фрау Айхер допомогла жінці 
звестися, посадила на ослін й щільно 
зачинила за нею двері. Налила крин-
ку молока, загорнула ще теплий бу-
ханець й подала нежданій гості. 

Очі жебрачки набралися слізьми, 
змучене висохле обличчя на мить за-
світилося усмішкою, як лампадка пе-
ред згасанням.

– Дякую, Боже! Данке, Фрау, фі-
ліданк, нехай Бог береже вас і ваших 
діток!– Вже на порозі вона додала: 
–Я з України, у нас вдома сьогодні 
також Святвечір, і Бог до мене сьо-
годні добрий.

…Я стояла серед цвинтару, під 
старим буком, на стовбурі якого час 
роз'їв колись вирізьблені літери. Чіт-
ко проглядалися лише цифри – 1945. 
Холодне альпійське повітря, терпкий 
запах прілого листя, кілька десятків 
могильних плит рівненькими ряда-
ми. Тільки лагідно провела долонею 
по корі дерева, яке пам'ятало події 
тих сумних часів, яке чуло плач і сто-
гін, як згори густо посипався дрібний 
жовтий лист. Чи то вітер заплутався 
в гіллі, чи то душі упокоєних тут укра-
їнців відгукнулися на рідну мову. Ко-
лись на корі тоді ще молодого бука 
один з останніх живих табірників на-
шкрябав: «Тут спочивають сини і до-
чки України», щоб хоч якось зберегти 
пам'ять про своїх земляків, відпра-
вив лист у вічність.

Я бродила поміж могил, чита-
ла прізвища й імена: Зозуля, Шило, 
Кашпор, Затуляк, Бойко; Катерина, 
Василь, Текля, Петро, Микола, Марія. 
Напевне, та сама Марія з України, що 

у Святвечір просила молока у фрау 
Марії для своїх голодних дітей. 

Про ту нещасну жінку я дізнала-
ся від старенького дідуся Йосифа 
Айхера, який маленьким хлопчиком 
чекав разом із братами і сестрами 
різдвяного ангела, і ним для жінки-
полонянки з України того вечора ста-
ла його мати.

А яка доля інших? Більшості з них 
тоді було від 14 до 25 років. Кожен із 
них мріяв повернутися додому, обі-
йняти рідних. А чи дочекалися рідні 
звістки, а чи знайшли хоча б могили 
своїх дітей? Нашого цвіту по всьому 
світу, зів'ялого цвіту в чужій землі.

Біля підніжжя Альп, на кордоні 
Баварії й Австрії, праворуч від доро-
ги до Лауфена, серед лісу – Україн-
ський цвинтар.

Кілька кроків до входу на кладо-
вище – і кам'яний меморіал із вста-
новленою табличкою з написом: «У 
тиші цих лісів померли від хвороби 
54 українці та 1 грек, які під час Дру-
гої світової війни були на примусо-
вих роботах у Німеччині 1944/45. На 
знак поваги до їхньої жертви у 1975 
році Німецька комісія з військових 
могил, Баварія, створила це місце 
спочинку. Людська гідність неподіль-
на.»

У першу неділю листопада німці 
з навколишніх сіл та наші діяспоря-
ни з Німеччини й Австрії приходять 
на місце останнього спочинку наших 
земляків, щоб вшанувати пам'ять не-
винно загиблих українців, запали-
ти свічку, покласти квіти й окраєць 
хліба, заспівати молитву рідною мо-
вою, щоб їхні душі втішилися рідним 
словом й відгукнулися тихим вітром, 
рясним листопадом, краплями- сльо-
зами осіннього дощу.

Людмила ЗІНЕВИЧ
Фото авторки

Курсів української мови у Черні-
гові вже з̀ явилося чимало, і то до-
бре. Але 4 січня в Культурно-мис-
тецькому центрі «Інтермеццо» від-
булася непересічна подія. Це було 
заняття знаменитих БКУМ, Чер-
нігівських Безкоштовних курсів 
української мови, волонтерсько-
го проєкту. Курсів. створених 7 ро-
ків тому Людмилою Зіневич. Канди-
датка філологічних наук, викладач-
ка університету з понад 20-річним 
стажем, вона створила і беззмін-
но очолює ці курси. І це не просто 
мовні заняття, це численні культур-
ницькі заходи, зустрічі з письмен-
никами, митцями, екскурсії місця-
ми історії і культури Чернігівщини, 
України. 

У 2019 – 2022 роках Курси ді-
яли при Чернігівській центральній 
міській бібліотеці ім. М. Коцюбин-
ського, директоркою якої в цей час 
була Людмила Зіневич. Зараз вона 
тимчасово перебуває в Німеччині, 
в столиці Баварії Мюнхені, де веде 

велику культурницьку роботу серед 
українців. Також вона і далі пра-
цює за фахом – доценткою, викла-
дачкою Харківського Національно-
го університету ім. Каразіна, який 
створив у Мюнхені свій Навчальний 
центр. В цьому місті вона віднови-
ла і діяльність БКУМ. Але водночас і 
далі веде їх у Чернігові. Ось і зараз, 
у свій приїзд до рідного міста, про-
вела чергове заняття Курсів. 

Десятки людей зібралися в за-
тишному «Інтермеццо». Багато хто 
з учасників Курсів не бачили одне 
одного майже рік, всю війну. Тому 
такою великою була радість спілку-
вання. Людмила Зіневич (на фото) 
розповіла про українську діаспору 
Німеччини, давню і про нинішніх мі-
грантів. Також прочитала свою до-
кументальну новелу «Пам'ять без 
терміну давності» (друкується тут). 
Свої вірші читали поети – Заслу-
жений лікар України Володимир 
Фриз, Ірина Кулаковська. Засно-
вник і редактор чернігівських га-

зет «Світ-інфо» і «Струна» Петро Ан-
тоненко також читав свої вірші, ви-
конав під гітару власні бардівські 
пісні. 

Було надзвичайно тепло, за-
тишно у колі талановитих, творчих 
людей, патріотів, яких гуртують ці 
Курси. 

* * * 
Безкоштовні курси української 

мови і далі продовжують свою робо-
ту. Людмила Зіневич знаходить мож-
ливості, місце проведення занять, 
підключила до їх проведення своїх 
викладачів. 

Одна з них – кандидатка філо-
софських наук Тамара Володимирів-
на Андрійчук. Коли БКУМ три роки 
працювали в бібліотеці ім. М. Коцю-
бинського, пані Тамара читала там 
цікаві курси з української культури, 
зокрема про багату і мало ще відому 
нам культуру української діаспори. 

Зараз Тамара Володимирівна 
продовжує в рамках БКУМ цю ро-
боту при Чернігівській обласній бі-

бліотеці для дітей, що по Проспекту 
Лук`яненка. Культурний простір біблі-
отеки «Наша спадщина» продовжує 
свою діяльність і в 2023 році. Пізна-
вати, берегти і захищати нашу куль-
турну спадщину, пам’ятати і шанувати 
видатних українців, які її збагатили – 
цій важливій меті присвячений про-
світницький проєкт.

В його рамках у 2022 році Тама-
ра Андрійчук провела цікаві лекції 
«Іван Григорович Рашевський», «Бла-
годійна діяльність родини Розумов-
ських», «Меценати з роду Галаганів», 
«Микола Леонтович. Українець, який 
подарував світу різдвяне диво», «Ме-
ценати з родини Тарновських. Части-
на І». 

А самі Курси днями відзначили 
річницю, 7 років утворення – 15 січ-
ня 2016 року. 

Пам̀ ять без терміну давності

На фото: найстарший дідусь – Йосиф Айхер, 
він же і доглядач цього цвинтару.

БКУМ – 
Безкоштовні курси української мови діють 
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ню духовних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. 
Тел.  (063) 236-18-03.

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

Корисні порадиКорисні порадиКорисні поради

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

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

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

Універсальна картопля
З картоплі можна приготувати багато страв. Але також у 

побуті використовують картоплю з іншою метою.
Від запотівання скла. Протріть його свіжим зрізом си-

рої картоплі (очищеної і помитої). Створена на склі натуральна 
крохмальна плівка ефективно захистить вікна від запотівання.

Виправить пересолену страву. Якщо ви раптом пересо-
лили блюдо, додайте в їжу всього кілька шматочків картоплі 
– вони вберуть в себе сіль.

Видаляє плями. Видалити темні сліди на руках від ягід, 
соку овочів і фруктів досить легко. Протріть руки свіжим зрі-
зом картоплі.

Надає блиск шкіряному взуттю. Протріть старі череви-
ки половинкою картоплі. Підходить для гладкого шкіряного 
взуття, поверне йому блиск.

У Чернігові, в мікрорайо-
ні Масани, організовують но-
вий культурний простір, який 
об'єднає під одним дахом бі-
бліотеку, музичну та художню 
школи. 

Управління культури та 
туризму Чернігівської місь-
кої ради працює над дизай-
ном та наповненням цього 
приміщення. Під час круглого 
столу 11 січня зібралися фа-
хівці управління та мешканці 
мікрорайону, аби обговори-
ти всі питання стосовно май-
бутнього цього простору. Щоб 
врахувати побажання меш-
канців району, управління 
культури та туризму провело 
анкетування.

– Ми намітили мету – по-
спілкуватися відкрито і пу-
блічно, поговорити про цей 

простір та як він виглядати-
ме в майбутньому. Для нас 
це дуже важливо, тому що ми 
сьогодні своїми силами на-
магаємось робити ремонт-
ні роботи, для того щоб від-
бувалася фахова діяльність. 
Ми хотіли би бачити запити 
громади мікрорайону Маса-
ни – як вони бачать цей куль-
турний просвітницький осе-
редок, – розповів начальник 
управління культури та туриз-
му міськради Олександр Шев-
чук. – Це тільки перший крок. 
В перспективі багато потріб-
но зробити, починаючи з від-
критої сцени, яка працюва-
ла б для громади, завершу-
ючи відкриттям інших куль-
турно-мистецьких осередків, 
оскільки мікрорайон концен-
трує дуже багато молоді. 

Цей заклад розташова-
ний в одній із багатоповер-
хівок по вулиці Незалежнос-
ті. Тут вже функціонує філія 
міської школи мистецтв та 
перша у цьому мікрорайоні 

бібліотечна філія.
Повністю відкрити куль-

турно-мистецький простір 
планують після завершення 
ремонту будівлі, у першому-
другому кварталі цього року.

На Чернігівщині віднов-
люють заклади культури та 
історико-культурні пам’ятки, 
які зазнали пошкоджень чи 
були зруйновані внаслідок 
російської агресії. Всього та-
ких 110. Як триває процес, за 
чиї кошти проводять ремонти 
й реконструкції, в комента-
рі Суспільному розповіла ди-
ректорка департаменту куль-
тури та туризму національ-
ностей та релігій обласної 
військової адміністрації Люд-
мила Замай.

Музеї тісно співпрацюють 
з міжнародними донорами – 
з різними міжнародними фон-
дами. Певні кошти виділяють і 
з бюджету.

Обласний історичний 
музей імені В.Тарновського.

Значних пошкоджень за-
знав його відділ – Військово-
історичний музей у Чернігові. 
На його відновлення з держ-
бюджету виділили 241 798 
гривень. На ці гроші встано-
вили вікна в один шар, за-
мінили одне вікно, розібра-
ли конструкції, вивезли буді-
вельне сміття.

Але заклад потребує ще 
багато вкладень, які нині шу-
кають. Загальна сума надхо-
джень благодійних коштів до 
історичного музею склала 1,5 
мільйона гривень. «Це були 
волонтерські центри, Литов-
ський національний художній 
музей, Центр порятунку куль-
турної спадщини, музеї Данії, 
громадські організації», гово-
рить Людмила Замай. На ці 
кошти усувають інші пошко-
дження, яких зазнав музей та 
його філії.

Обласний художній 
музей імені Г. Галагана.

Заклад отримав з бюдже-
ту 207 тисяч гривень – так 
профінансували косметичний 
ремонт у приміщенні музею.

328 тисяч гривень на об-
лаштування укриття в музеї 
виділила Культурна та благо-
дійна асоціація зі Страсбур-
га «Promo Ukraina». «Віднов-
лене електроживлення у по-
шкоджених приміщеннях за 
ці кошти, відновлено систе-
му опалення, закуплено ві-

кна для приміщення фондів – 
шість штук, і частково відрес-
тавровані були пошкоджені 
експонати, які постраждали 
під час бойових дій».

Загалом від благодійни-
ків музей отримав один міль-
йон 206 тисяч гривень.

Літературно-меморі-
альний музей-заповідник 
Михайла Коцюбинського.

На відновлення цього за-
кладу з бюджету грошей не 
виділяли.

«Залучили Національно-
реставраційний центр Украї-
ни, який безкоштовно провів 
реставраційні роботи. Зага-
лом постраждали 36 музей-
них експонатів: меморіальні 
шахи Коцюбинського, рояль, 
частина меблів... Всі були від-
реставровані. Потім зробили 
поточний ремонт даху, закри-
ли наскрізні дірки меморіаль-
ного будинку, замінили скло у 
вікнах у всіх приміщеннях му-
зею. Також провели ремонт 
усіх дверних конструкцій: 
замки, скло, інші пошкоджені 
частини. Відновили дві части-
ни зруйнованого паркану».

Є попередня домовле-
ність з українським аграрним 
холдингом. Компанія планує 
допомогти у відновленні му-
зеїв Коцюбинського й Гала-
гана.

Обласна універ-
сальна бібліотека імені 
В.Короленка.

«Спочатку ми знайшли 
благодійні організації, які 
своїм коштом накрили бре-
зентом частину зруйновано-
го даху. Це було в травні», – 

говорить Людмила Замай. Із 
бюджету було виділено вліт-
ку й восени спочатку 366,5 
тисяч гривень на ремонт по-
крівлі бібліотеки, потім іще 
362,2 тисячі на заміну части-
ни вікон.

Будинок Василя Тар-
новського (Чернігівська 
обласна бібліотека для 
юнацтва).

У березні 2022 року біблі-
отека стала однією з перших 
культурних пам'яток, яка була 
частково зруйнована вна-
слідок ракетного удару ро-
сіян (на фото). Це унікальна 
пам'ятка архітектури, яка має 
охоронний статус, була побу-
дована наприкінці XIX століт-
тя і відома також як будинок 
Тарновського.

Світовий фонд пам'яток 
World Monuments Fund разом 
з партнерами організував за-
хисну консервацію будівлі. 
Тут застосовувався принцип 
консервування на період ко-
роткого часу, максимум до се-
редини весни – щоб погодні 
умови не завдали шкоди бу-
дівлі. Другий етап – протиа-
варійні роботи з відтворення 
зовнішнього об'єму будівлі.

До кінця минулого року 
закінчили рятівні консерва-
ційні роботи. На це було виді-
лено 35 тисяч доларів.

Надалі замовлятимуть 
проєктно-кошторисну доку-
ментацію, залучатимуть фа-
хівців з-за кордону з метою 
подальшого відновлення.

«Ця бібліотека має ще 
одне приміщення через до-
рогу – Шевченка, 54. Це са-
дибний будинок кінця ХІХ сто-

ліття, пам’ятка архітектури. 
Туди виділено було з бюджету 
378,5 тисяч гривень, і ми за 
ці гроші поміняли вікна. Плюс 
благодійники зібрали нам ще 
близько 50 тисяч гривень на 
двері – й ми поміняли двері в 
цьому приміщенні».

Заклади культури в 
громадах. 

Деякі територіальні гро-
мади області відновили по-
вністю шість закладів культу-
ри за свій кошт.

Гончарівська школа мис-
тецтв отримала з місцевого 
бюджету 180 тисяч гривень 
робіт.

Бібліотека № 3 у місті 
Прилуки – 35 тисяч гривень, 
на ці гроші замінили вікна й 
двері.

Товкачівський будинок 
культури Малодівицької се-
лищної ради отримав 180 ти-
сяч гривень.

Городнянська громада 
відновила за свій кошт п’ять 
будинків культури на терито-
рії ТГ: села Деревини, Коно-
топ, Смичин, Стовпівка, Полі-
трудня.

Новобиківський будинок 
культури відновлювала релі-
гійна громада «Християн Віри 
Євангельської».

Терешківський будинок 
культури – Лосинівська гро-
мада.

Релігійні споруди.
«По області зруйновано 

17 релігійних споруд. Віднов-
лено церкву Святителя Фе-
одосія в місті Чернігові – на 
Яцево, власним коштом ре-
лігійної громади. Також від-
новили молитовний будинок 
євангельських християн-бап-
тистів на Толстого 108, влас-
ним коштом релігійної грома-
ди», каже Людмила Замай.

Чернігівський кафе-
дральний собор святої вели-
комучениці Катерини ремон-
тували за кошти меценатів.

Щодо відновлення ін-
ших закладів культури, які 
постраждали внаслідок ро-
сійської агресії, – шукають 
гроші.

Суспільне Чернігів

Театральна афіша
Чернігівський обласний академічний 

музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка
Січень
19, четвер, «Сватання на Гончарівці».
20, п`ятниця, «Приборкання норовливого».
21, субота. «Попелюшка».
22, неділя, Концертна програма «В єдності наша сила». До 

Дня Соборності України.
26, четвер, «Кайдашева сім`я».
27, п`ятниця, «В.П.О.»
28, субота (день), «Неймовірні пригоди Тузика».
28, субота, «Боїнг-Боїнг».
29, неділя, «Саронська квітка, або Інша сторона гріха».

Обережно, шахраї: 
поліція застерігає 

9 січня до поліції звернувся 61-річний мешканець Черніго-
ва, який повідомив, що йому зателефонував невідомий і пред-
ставився співробітником банку. Незнайомець розповів чоло-
віку, що його картку нібито необхідно перереєструвати, а для 
цього необхідно повідомити її реквізити і секретні дані. Чоловік 
виконав всі вказівки невідомого, тим самим надавши йому до-
ступ до свого рахунку. Після чого виявив зникнення близько 68 
тисяч гривень з картки.

За цим фактом слідчий поліції відкрив провадження за час-
тиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрай-
ство).

Поліція наполегливо рекомендує: ніколи не виконуйте вка-
зівок незнайомих осіб, які пов’язані з переведенням коштів, 
по телефону нікому не розповідайте ніяких відомостей зі сво-
єї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій 
потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий па-
роль з SMS-повідомлення – негайно завершуйте розмову. Це 
шахрай! Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки 
особисто у відділенні банку.

Пам’ятайте: справжній банківський працівник не має пра-
ва питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме. 
Так вчиняє тільки шахрай.

На Масанах новий культурно-мистецький простір

Як відновлюють пошкоджені обстрілами 
пам’ятки культури


