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НАД ВИПУСКОМ
ПРАЦЮВАЛИ:

ЗМIСТ

Наталія МУХІНА

04. ВИПУСКИ ПОШТОВИХ МАРОК У
IV КВАРТАЛІ 2021 РОКУ

Антоніна СІРИК

19. СПЕЦПОГАШЕННЯ
У IV КВАРТАЛI 2021 РОКУ

начальник Управління філателістичної продукції

менеджер з управління продажами
філателістичної продукції

Наталія ТРЕТЯК

20. НОВИНИ ФІЛАТЕЛІЇ

начальник відділу виготовлення маркованої та
філателістичної продукції

25. МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

Тетяна РЕШЕТНЯК

28. СКЛАД ПРАВЛІННЯ
АСОЦІАЦІЇ ФІЛАТЕЛІСТІВ
УКРАЇНИ

начальник відділу продажу маркованої та
філателістичної продукції

Світлана МАЗЕПА

заступник начальника відділу продажу
маркованої та філателістичної продукції

Наталія ВЛАДИМИРОВА

головний фахівець відділу виготовлення
маркованої та філателістичної продукції

29. СПИСОК ГОЛІВ ОБЛАСНИХ
ТОВАРИСТВ АСОЦІАЦІЇ
ФІЛАТЕЛІСТІВ УКРАЇНИ
30. СУЧАСНІЙ БАЛОННІЙ ПОШТІ
УКРАЇНИ – 20 РОКІВ!

Надія СЛОВЕНКО

головний фахівець відділу виготовлення
маркованої та філателістичної продукції

Юрій РЯБЧИНСЬКИЙ

головний фахівець відділу виготовлення
маркованої та філателістичної продукції
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ВИПУСКИ ПОШТОВИХ МАРОК
У IV КВАРТАЛI 2021 РОКУ
1. ЛЕГЕНДИ Й ТАЄМНИЦІ КИЄВА.
Будинок з химерами (див. попередні

9. НАГОРОДИ УКРАЇНИ.
Орден Данила Галицького.

випуски журналу)

2. 100-РІЧЧЯ
ПОДІЙ
УКРАЇНСЬКОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ.
100 р. Другий Зимовий похід
Армії УНР
3. Трактор «Запорожець»
4. Пасажирське судно на підводних
крилах «Восход»
5. ЗБРОЙНІ ФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.

10. ДЕВ’ЯТИЙ ВИПУСК СТАНДАРТНИХ
ПОШТОВИХ МАРОК.
Герби міст, селищ та сіл України
10.1. м. Богодухів. Харківська обл.
10.2. м. Комарно. Львівська обл.

11. УКРАЇНСЬКІ МЕЦЕНАТИ.
Євген Чикаленко. 1861–1929
12. ХХХІІ літні Олімпійські ігри
з надруком (в розробці)

5.1. Стрілець Легіону Українських січових стрільців.
5.2. Кулеметник 3-ї Залізної стрілецької дивізії.
5.3. Командир панцерника

1-го Автопанцерного

дивізіону.

6. КРАСА І ВЕЛИЧ УКРАЇНИ.
Рівненська область
7. З Різдвом Христовим!
8. КРАСА І ВЕЛИЧ УКРАЇНИ.
Севастополь. Морський тральщик
«Черкаси» (U-311)
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100-РІЧЧЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ

МАРКА ХУДОЖНЯ

МАРКА ХУДОЖНЯ

100 р. Другий Зимовий похід Армії УНР

Трактор «Запорожець»
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Дата введення в обіг: жовтень 2021 р.
Тираж – 130 тис. пр.
Формат – 28х41,55 мм
Кількість марок в аркуші – 8
Номінал – V (10,50 грн)
Дизайн В. Тарана

Дата введення в обіг: жовтень 2021 р.
Тираж – 130 тис. пр.
Формат – 52х25 мм
Кількість марок в аркуші – 9
Номінал – V (10,50 грн)
Художник В. Руденко

Місце проведення погашення: Київ,
Токмак (Запорізька обл.)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Трактор «Запорожець». Перший зразок випущено у 1921 р. Серійне виробництво здійснювалось з 1923 р.
по 1926 р. на заводі «Червоний прогрес» (м. Великий Токмак, Запорізька обл.)

Місце проведення погашення:
Київ, Вінниця, Житомир

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Другий Зимовий похід (Листопадовий
рейд) – військова операція Армії УНР
у жовтні-листопаді 1921 року. Мета –
підняти всеукраїнське антибільшовицьке
повстання та відновити УНР.

Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша, конверта
«Перший день» та штемпелів спецпогашення «Перший день»
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Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша, конверта
«Перший день», картмаксимума та штемпелів спецпогашення «Перший день»
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ЗБРОЙНІ ФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РОКІВ

МАРКА ХУДОЖНЯ

МАРКА ХУДОЖНЯ

Пасажирське судно на підводних
крилах «Восход»

Стрілець Легіону Українських січових
стрільців

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Дата введення в обіг: жовтень 2021 р.
Тираж – 130 тис. пр.
Формат – 52х25 мм
Кількість марок в аркуші – 9
Номінал – V (10,50 грн)
Художник В. Руденко

Дата введення в обіг: жовтень 2021 р.
Тираж – 130 тис. пр.
Формат – 28х40 мм
Кількість марок в аркуші – 9
Номінал – V (10,50 грн)
Художник В. Руденко

Місце проведення
погашення: Київ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Пасажирське судно на підводних крилах «Восход». Перше судно побудоване у 1973 р. Серійне
виробництво здійснювалось на Феодосійському суднобудівному заводі «Море» (АР Крим).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Легіон Українських січових стрільців створений на
початку Першої світової війни у 1914 р. з українських
добровольців
в
складі
австро-угорської
армії. Відіграв важливу роль у становленні
Західноукраїнської Народної Республіки.

Місце проведення
погашення: Київ

Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша, конверта
«Перший день», картмаксимума та штемпеля спецпогашення «Перший день»
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Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша, конверта
«Перший день» та штемпеля спецпогашення «Перший день»

9

ЗБРОЙНІ ФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РОКІВ

МАРКА ХУДОЖНЯ

МАРКА ХУДОЖНЯ

Кулеметник 3-ї Залізної стрілецької
дивізії

Командир панцерника 1-го
Автопанцерного дивізіону
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Дата введення в обіг: жовтень 2021 р.
Тираж – 130 тис. пр.
Формат – 28х40 мм
Кількість марок в аркуші – 9
Номінал – V (10,50 грн)
Художник В. Руденко

Дата введення в обіг: жовтень 2021 р.
Тираж – 130 тис. пр.
Формат – 28х40 мм
Кількість марок в аркуші – 9
Номінал – V (10,50 грн)
Художник В. Руденко

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1-й Автопанцерний дивізіон створений в складі
українського війська у жовтні 1917 р. Відіграв
помітну роль в ході першої більшовицькоукраїнської війни грудня 1917 р. – квітня 1918 р.

3-тя дивізія Армії УНР створена навесні 1919 р.
Почесне найменування «Залізна» отримала за
героїзм і хоробрість вояків, виявлені у боях за
станцію Вапнярка (26–27 липня 1919 р.).

Місце проведення
погашення: Київ

Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша, конверта
«Перший день» та штемпеля спецпогашення «Перший день»
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ЗБРОЙНІ ФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РОКІВ

Місце проведення
погашення: Київ

Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша, конверта
«Перший день» та штемпеля спецпогашення «Перший день»
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КРАСА І ВЕЛИЧ УКРАЇНИ. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

КРАСА І ВЕЛИЧ УКРАЇНИ. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

МАРКА ХУДОЖНЯ

ПОШТОВИЙ БЛОК

Бурштин (експонат Музею бурштину,
м. Рівне)

Рівненська область

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Дата введення в обіг: листопад 2021 р.
Тираж – 130 тис. пр.
Формат – 40х28 мм
Кількість марок в аркуші – 9
Номінал – V (10,50 грн)
Дизайн О. Калмикова

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Дата введення в обіг: листопад 2021 р.
Тираж – 20 тис. пр.
Формат – 120х92 мм
Формат марок – 40x26 мм
Номінал кожноЇ марки – V (10,50 грн)
Дизайн О. Калмикова

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Бурштин – скам’яніла смола давніх
хвойних дерев, що росли на території
Рівненщини приблизно 37–50 млн років
тому. На зображенні бурштин з інклюзом
(3 г., 30 млн років, Музей бурштину, м. Рівне)

Місце проведення
погашення: Київ, Рівне

Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша та конверта
«Перший день»
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Затверджені оригінал-макети поштового блоку, конверта «Перший день» та
штемпелів спецпогашення
спецпогашення «Перший
«Перший день»
день»
штемпеля
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КРАСА І ВЕЛИЧ УКРАЇНИ. СЕВАСТОПОЛЬ

МАРКА ХУДОЖНЯ

МАРКА ХУДОЖНЯ

З Різдвом Христовим!

Морський тральщик «Черкаси» (U-311)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Дата введення в обіг: листопад 2021 р.
Тираж – 150 тис. пр.
Формат – 40х40 мм
Кількість марок в аркуші – 8
Номінал – V (10,50 грн)
Художник М. Кочубей

Місце проведення
погашення: Київ

Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша та конверта
«Перший день»
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Дата введення в обіг: листопад 2021 р.
Тираж – 130 тис. пр.
Формат – 52х25 мм
Кількість марок в аркуші – 9
Номінал – V (10,50 грн)
Дизайн О. Шуклінової

Місце проведення
погашення: Київ

Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша, конверта
«Перший день» та штемпеля спецпогашення «Перший день»
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НАГОРОДИ УКРАЇНИ

ДЕВ’ЯТИЙ ВИПУСК СТАНДАРТНИХ ПОШТОВИХ МАРОК

МАРКА ХУДОЖНЯ

МАРКИ СТАНДАРТНІ

Орден Данила Галицького

Герби міст, селищ та сіл України
м. Богодухів, Харківська обл.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Дата введення в обіг: грудень 2021 р.
Тираж – 130 тис. пр.
Формат – 30х40 мм
Кількість марок в аркуші – 10
Номінал – L (13,00 грн)
Дизайн В. Тарана

Дата введення в обіг: грудень 2021 р.
Тираж – масовий. Формат – 24,48х22 мм.
Кількість марок в аркуші – 99.
Номінал – V (10.50 грн). Дизайн Н. Андрійченко

Герби міст, селищ та сіл України
м. Комарно, Львівська обл.
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Дата введення в обіг: грудень 2021 р
Тираж – масовий. Формат – 24,48х22 мм.
Кількість марок в аркуші – 99.
Номінал – Т (5,25 грн). Дизайн Н. Андрійченко

Місце проведення
погашення: Київ
Місце проведення
погашення: Київ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Орден Данила Галицького встановлено
для
нагородження
військовослужбовців
Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів
України, а також державних службовців
за значний особистий внесок у розбудову
України, сумлінне та бездоганне служіння
Українському народу.

Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша, конверта
«Перший день» та штемпеля спецпогашення «Перший день»
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Затверджені оригінал-макети поштових марок, конверта «Перший день» та
штемпеля спецпогашення «Перший день»
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УКРАЇНСЬКІ МЕЦЕНАТИ

СПЕЦПОГАШЕННЯ
У IV КВАРТАЛI 2021 РОКУ

МАРКА ХУДОЖНЯ
Євген Чикаленко. 1861-1929
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Дата введення в обіг: грудень 2021 р.
Тираж – 130 тис. пр.
Формат – 40х28 мм
Кількість марок в аркуші – 9
Номінал – V (10,50 грн)
Художник М. Кочубей

PREMIER JOUR

Місце проведення
погашення: Київ

№
п/п

Орієнтовна
дата
проведення

Назва спецпогашення

Місце
проведення

1

01.10.2021

100 р. Вінницький медичний
фаховий коледж
ім. академіка Д.К. Заболотного

Вінниця

2

жовтень

150 р. Перша земська поштова
марка Маріупольського повіту

Маріуполь
(Донецька обл.)

3

жовтень

150 р. Перша земська поштова
марка Переяславського повіту

Переяслав
(Київська обл.)

4

07.10.2021

100 р. Українська медична
стоматологічна академія

Полтава

5

14.10.2021

Свято Покрови Пресвятої
Богородиці

Київ

6

14.10.2021

День Українського козацтва

Запоріжжя

7

14.10.2021

14 жовтня - День створення УПА

ІваноФранківськ

8

14.10.2021

День захисників і захисниць
України

Дніпро

9

20.10.2021

Олександр Спендіаров. 1871-1928

Каховка
(Херсонська
обл.)

10

15.11.2021

100 р. Університет державної
фіскальної служби України

Київ

11

26.11.2021

125 р. Чернігівський обласний
історичний музей
ім. В.В. Тарновського

Чернігів

12

30.11.2021

70 р. від дня народження
Назарія Яремчука

Київ

13

листопад

100 р. Київський коледж зв’язку

Київ

14

грудень

Зимові свята

Київ та філії за
бажанням

15

24.12.2021

100 р. Вінницький національний
медичний університет
ім. М.І. Пирогова

Вінниця

Затверджені оригінал-макети поштової марки, маркового аркуша, конверта
«Перший день» та штемпеля спецпогашення «Перший день»
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НОВИНИ ФІЛАТЕЛІЇ
Засідання
Редакційно-художньої
ради з питань видання поштових
марок, маркованих конвертів і карток
в Україні
22, 29 липня та 10, 27 вересня п.р. відбулися засідання Редакційнохудожньої ради з питань видання поштових марок, маркованих конвертів
і карток в Україні (Рада), на яких члени Ради розглянули звернення
щодо додаткових в 2021 – 2022 рр. випусків поштових марок, конвертів та
проведення спецпогашень.
На засіданні Ради були затверджені ескізи до художніх марок,
конвертів та штемпелів спецпогашення на 2021 р. та прийнято ряд рішень:
2021 р.
- зняти з Тематичного плану випуску поштових марок на 2021 р.
випуск поштової марки до 100-річчя від дня народження Петра Яцика у
зв’язку з відмовою нащадків у наданні Укрпошті необхідних дозволів на
використання образу і імені П. Яцика на поштовій марці, конверті і штемпелі
«Перший день»;
перенести
за
ініціативи
пошти
Албанії
спільний
випуск поштових марок Україна – Албанія з Тематичного плану
випуску поштових марок на 2021 р. до Перспективного плану;
- здійснити випуск немаркованого художнього конверта та провести
спецпогашення, присвячених 100-річчю з часу заснування Київського коледжу
зв’язку;
- провести у Києві спецпогашення, присвячене 70-річчю від дня
народження Назарія Яремчука.
2022 р.
- зняти з Тематичного плану випуску поштових марок на 2022 р. спільний
випуск поштових марок Україна – Туреччина у зв’язку з відмовою поштової
адміністрації Туреччини;
- здійснити у 2022 р. спільний випуск поштових марок Україна – Сінгапур,
в рамках відзначення 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між
Україною та Республікою Сінгапур;
- здійснити випуск маркованого художнього конверта із роботами
Томаша Оскара Сосновського;
- здійснити випуск маркованого художнього конверта до 75-их роковин
проведення операції «Вісла»;
- провести
спецпогашення, присвячене Національній тематичній
виставці олімпійської і спортивної філателії «Укролімпфіл 2022», 04-07.02, м.
Ужгород;
- провести у Вінниці додаткове спецпогашення «Перший день» поштової
марки, присвяченої 150-річчю від дня народження Олекси Новаківського;
- провести спецпогашення до 10-ї річниці відкриття ЦНАПів і прийняття
Закону України «Про адміністративні послуги» (у разі підтримки ініціатором
пропозиції Ради щодо замовлення поштових марок і конвертів за проектом
«Власна марка»).
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Перелік маркованих конвертів,
випущених АТ “Укрпошта” в 2021 р.
(станом на 01/10/2021 р.)
Назва конверта

Формат
№
Дата відкриття
випуску замовлення
замовлення

Тираж,
пр.

м. Острог. 500 років
з часу побудови
Богоявленського собору

МХК С6

601332

17.11.2020

500 000

День спротиву окупації
АР Крим та Севастополя

МХК С6

601672

15.01.2021

1 300 000

Мовчання вітряків.
Василь Когутич

МХК DL

601839

22.02.2021

250 000

Тризуб ( В свій хаті своя
й правда, і сила і воля)

МХК С6

601926

10.03.2021

350 000

Осип Дяків (Слава
Україні! Героям слава!)

КОМ С6

601928

10.03.2021

350 000

Гурзуф "Будинок
творчості Коровіна"
АР Крим. Галина
Кириленко-Бараннікова
Національна академія
внутрішніх справ

МХК DL

602090

15.04.2021

250 000

КОМ С6

602234

21.04.2021

350 000

Київ. Педагогічний
музей. Особняк
Ковалевського

МХК С6

602402

11.05.2021

350 000

Антонов 75 (1946-2021)

МХК С6

602488

11.06.2021

350 000

Голос України.
Конституцію України прийнято!

КОМ С6

602660

15.06.2021

350 000

30 років Незалежності
України

КОМ С6

602925

04.08.2021

350 000

Перша писемна згадка
про Меджибіж

МХК С6

603062

19.08.2021

350 000
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Укрфілекс Одеса-2021
З 5 по 8 серпня 2021 року в одеському морському порту проходила ХIХ
Національна філателістична виставка «Укрфілекс Одеса-2021», присвячена
30-річчю незалежності України.

Поштові випуски 2020 року в книзі супроводжуються історичними
та публіцистичними коментарями (українською та англійською мовами).
Книга цікава як філателістам, так і звичайним читачам, які цікавляться
історією та сьогоденням України. Вартість книги 1500 грн і 1700 (з
поштовими блоками «Європа).
Придбати книгу можна в офіційному філателістичному онлайн
магазині Укрпошти http://pm.ukrposhta.ua/nishop.php

На виставці було представлено 73 експонати, з яких дев’ять - у класі
філателістичної літератури. В рамках виставки відбулися презентація
і спецпогашення «Перший день» маркового аркуша «Птахи України.
Куроподібні». Окрім того, впродовж усієї роботи виставки колекціонери
могли скористатися спеціально виготовленим до цієї події штемпелем «ХІХ
Національна філателістична виставка «Укрфілекс Одеса 2021» до 30-річчя
незалежності України. Одеса, 65001». Серед новинок, представлених
Укрпоштою на виставці, – презентаційна книга «Поштові марки України
2020 р.», обкладинку якої цього року прикрашають львівські вітражі.

Презентаційна книга «Поштові
марки України 2020 р.»
Книга «Поштові марки України 2020», що вийшла з друку цьогоріч,
містить річний набір поштових марок та блоків, що розміщені в клімташах, а
також зображення конвертів та штемпелів «Перший день».
Поштові випуски 2020 р. цікаві як сюжетами, так і технологічними
новинками. Серед них – поштова марка з доповненою реальністю, герої якої
завдяки мобільному застосунку WowBox AR оживають. А поштові марки
«Лаванда» і «Жасмин садовий» серії «Садові квіти» мають приємний аромат.
Легенько потерши зображення на марках можна відчути запах лаванди та
жасмину.
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Шукай у відділеннях Укрпошти рекламноінформаційні плакати

МІЖНАРОДНІ НОВИНИ
Українська поштова марка «Різдво»
увійшла в ТОП-10 найкращих марок
щорічного
конкурсу
Музичної
тематичної групи!
Поштова марка «Різдво» серії «Національні меншини в Україні. Німці»,
введена в обіг 28.08.2020, увійшла в ТОП-10 найкращих марок щорічного
конкурсу Музичної тематичної групи, посівши 6-те місце. Цього року було
обрано 66 марок від 51 поштової адміністрації. В онлайн голосуванні взяли
участь колекціонери з 59 країн.

Премія ім. Ієгуди Менухіна — нагорода міжнародної філателістичної
асоціації Музична тематична група. Премія була заснована на честь
американського скрипаля і диригента Ієгуді Менухіна (1916—1999), який був
покровителем гуртка філателістів з 1969 року до самої смерті. Ця нагорода
щорічно вручається дизайнеру найпопулярнішої поштової марки музичної
тематики, введеної в обіг у минулому році. З 1980 р. переможців обирають
шляхом опитування колекціонерів, які цікавляться музичною філателією.
Минулого року українська поштова марка «Олександр Вертинський.
1889-1957», введена в обіг 21.03.2019 р., у цьому конкурсі здобула бронзу. Україну
випередили лише Аргентина і Чилі.
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Результати конкурсу Музичної тематичної
групи у 2021 році:

Переможець:
Манліо Наполі
5 місце

4 місце

6 місце

1-ше місце

Перше місце зі 176 голосами (6,05 %) посіла поштова марка, випущена
хорватською поштою у Мостарі.

7 місце

2-ге місце

3-тє місце

Набравши 155 голосів (5,33 %), перша марка нової серії «Австрія - країна
музики» авторства Кірстен Любах посіла друге місце. Зі 148 голосами (5,09 %) ще
одна поштова марка з портретом Бетховена Йозефа Карла Стілера - на третьому
місці. Марку, випущену в Угорщині 4 березня, розробив Орсоля Кара.
Дві інші марки, присвячені Бетховену, також увійшли до ТОП - 10
опитування: поштова марка Німеччини посіла 4 місце, а поштова марка Ізраїлю
- 10 місце. Першу десятку завершують бельгійський танець - салют у двадцятих
роках (5 місце), поштова марка України, на якій зображені колядники та орган
(6 місце), австралійська марка із зображенням Сіднейського оперного театру (7
місце), поштова марка з Сан -Марино із зображенням кота та скрипки (8 місце)
та поштова марка Великобританії, що демонструє обкладинку альбому для
Queen II рок-групи Queen (9 місце).
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8 місце

9 місце

10 місце
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СПИСОК ГОЛІВ ОБЛАСНИХ
ТОВАРИСТВ АСОЦІАЦІЇ
ФІЛАТЕЛІСТІВ УКРАЇНИ

СКЛАД ПРАВЛІННЯ
АСОЦІАЦІЇ ФІЛАТЕЛІСТІВ
УКРАЇНИ
№
з/п
1.
2.

3.

4.

Посада
Голова
(Президент)
Заступник
Голови
(ВіцеПрезидент)
Заступник
Голови
(ВіцеПрезидент)
Скарбник

Прізвище, ім’я,
по батькові
Френкель
Дмитро Ілліч
Паньонко Ігор
Михайлович

19.06.57

Електронна
адреса
dmitry-f@ukr.net

0679614000
0501603887

panyonko@
filatelist.org.ua

08.11.55

0503352305

02.07.35

0687026221

5.

Голова журі

6.

Член
Правління

7.

Член
Правління
Ревізор
(контролюючий
орган)

Меллін Михайло
Валентинович
Тягнирядно
Микола
Михайлович
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31.08.71

Номер
телефона
0674842527

Дудник Микола
Анатолійович
Бишевський
Володимир
Анатолійович
Савін Веслав
Олександрович
Сичов Ігор
Вячеславович

8.

Дата
народження

m.08dmytr@
gmail.com

07.09.42

0997050120

veslav.savin@
gmail.com
wolfivan07@
gmail.com

07.01.59

0503619780

24.12.65

0675300305

mellin@ukr.net

06.06.57

0685592220

kievskiyrunok@
gmail.com

№
з/п

Область

Прізвище, ім’я, по
батькові

Дата
народження

Номер
телефона

Електронна адреса

Гродецький
Андрій
Омелянович
Кунаков Андрій
Олександрович
Сичов Ігор
Вячеславович

13.08.65

0674304614

andycoll.ua@gmail.
com

12.01.69

0504383782

07.01.59

0503619780

kaofilat@ gmail.
com
wolfivan07@ gmail.
com

1.

Вінницька

2.

Волинська

3.

Дніпропетровська

4.

Донецька
(м. Слов’янськ)

Піддубний Юрій
Федорович

17.10.38

0955048922

jurijkovall@yahoo.
com

5.

Донецька
(м. Маріуполь)

Белич Сергій
Олександрович

14.05.56

0977022319
0503286112

sergey-belich@
mail.ru

6.

Житомирська

07.08.51

0677777457

donnersweta@
gmail.com

7.

Закарпатська

18.11.53

0682928132
0952073262

flauzak@gmail.com

8.

Запорізька

Колтун
Олександр
Іванович
Будкевич
Геннадій
Борисович
Нікітін Юрій
Іванович

02.04.48

0974310402

9.

Івано-Франківська

Драгоман
Володимир
Іванович

18.09.48

0961995721

10.

м. Київ

Смелянський
Євген Борисович

05.08.51

0506494734

esmelstamps1591@
gmail.com

11.
12.
13.

Кіровоградська
Луганська
Львівська

Паньонко Ігор
Михайлович

19.06.57

0679614000
0501603887

panyonko@filatelist.
org.ua

14.
15.

Миколаївська
Одеська

Френкель
Дмитро Ілліч

31.08.71

0674842527

dmitry-f@ukr.net

16.

Полтавська

24.12.65

0675300305

mellin@ukr.net

17.

Рівненська

Меллін Михайло
Валентинович
Колошин Андрій
Володимирович

10.10.78

0674267353

andriykoloshun@
gmail.com

18.
19.

Сумська
Тернопільська

10.05.70

0984967894

diazber@ukr.net

20.

Харківська

29.07.58

0503232810

21.

Херсонська

04.03.69

0503159884

22.
23.
24.

Хмельницька
Черкаська
Чернівецька

Поливко Олег
Миронович
Кацман Віталій
Григорович
Дроговоз Ігор
Віталійович

vik1978@ gmail.
com
drogovoz.igor.zv@
gmail.com

Гонцарюк Ігор
Васильович

13.05.55

0973410013

hontsariuk@gmail.
com

25.
26.

Чернігівська
АР Крим

Іванець Андрій
Валерійович

24.07.74

0671111010

crimeaua@ukr.net

458485@ukr.net

29

СУЧАСНІЙ БАЛОННІЙ ПОШТІ
УКРАЇНИ – 20 РОКІВ!
29 травня цього року вітчизняній балонній пошті виповнилося 20
років. Польоти повітряних куль з поштовими відправленнями на борту і досі
збирають чисельних прихильників цього незвичайного способу доставки
листів та створюють для них цікавий філателістичний матеріал. В таку річницю
неможливо не згадати про найбільш знаменні сторінки з історії аеростатної
(балонної) пошти.
Світове повітроплавання зародилося 5 червня 1783 року, коли у
французькому місті Анноне брати Жозеф та Єтьєн Монгольф’є підняли в небо
зроблену з полотна кулю, наповнену гарячим повітрям. А вже 7 січня 1785 року
була здійснена перша доставка поштової кореспонденції на повітряній кулі
з англійського міста Дувра до міста Кале у Франції. Під час першого польоту
на повітряній кулі в Північній Америці 9 січня 1793 року з Філадельфії в
Дептфорд (штат Нью-Джерсі) Жан-Пьер Бланшар перевіз особистого листа
Джорджа Вашингтона. Перше офіційне доставлення пошти повітряною кулею
відбулося у 1807 році у Данії під час війни Англії проти Данії, коли англійський
флот перервав сполучення морем між островами Фюн та Зеландія. Тоді над
морськими хвилями полетіли повітряні кулі, яких за спогадами сучасників
було не менш трьох.
В складних обставинах того часу, пов’язаних з війнами, стихійними
лихами та надзвичайними ситуаціями, в яких опинялися люди, балонна пошта
неодноразово ставала важливою для людей. Найбільш відома героїчна подія,
що відбулася під час Франко-прусської війни (1870-1871) та пов’язана з облогою
німецькими військами Парижа, який стійко боронився. Для зв’язку з вільною
територією Франції на пропозицію бувшого директора столичних пошт
були виготовлені повітряні кулі. Пошта видала на тонкому папері аеростатні
конверти і поштові картки з текстом: «Тільки одна війна є справедливою і святою
– війна за незалежність. Париж чинить опір ворогам. Смерть загарбникам!».
На поштових відправленнях ставився штамп «Par ballon mont» (На повітряній
кулі). Кореспонденція пересилалася за допомогою некерованих аеростатів в
гондолах високо в небі над позиціями німців. Також з поштою відправлялися
кошики з голубами для пересилки повідомлень з провінцій до столиці. Відомо,
що за період з 23 вересня 1870 року по 22 січня 1871 року було здійснено 65
рейсів повітряних куль з екіпажами і без них, доставлено 2,5 млн. поштових
відправлень і 91 пасажир.
У червні 1877 року пілот Арчер Кінг на аеростаті «Буфало» здійснив переліт
з міста Нешвілл (США) на відстань понад 40 кілометрів і доправив поштову
кореспонденцію. На честь цього польоту на кожне поштове відправлення, яке
доставив аеростат, було наклеєно пам’ятну віньєтку з написом «Ballon Postage» із зображенням повітряної кулі вартістю 5 центів.
29 травня 1910 року відбувся політ аеростата «Авіата», який
був
побудований і сконструйований у Львові. Екіпаж в складі інженерів
Лібанського, Рихтмана та поручика Гарніша здійснив переліт від міста Львів
до околиць міста Золочів.
У
серпні
1911
року
здійснив
політ
перший
дирижабль
вітчизняної конструкції «Київ», розроблений і побудований видатним
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конструктором, інженером Федором Андерсом, що використовувався для
перевезення пасажирів.
В 2011 році Укрпошта увіковічила цю подію випуском поштової марки
№1118 «100 років першого польоту дирижабля «Київ» та погашенням «Перший
день» (іл.1 – іл.2).

іл.1			

іл. 2

Цікавий випадок застосування аеростатів у надзвичайній ситуації
трапився в ході Першої світової війни, коли австрійці, оточені російськими
військами у фортеці Перемишль, використали для зв’язку повітряні кулі.
З осадженого Перемишля за період з вересня 1914 року по березень 1915
року було запущено 14 некерованих аеростатів, з яких: 10 – без екіпажів, 4 –
з екіпажами і поштовими голубами. На кореспонденцію ставився штемпель
«Ballon post Premysl -1914 (1915)» (Аеростатна пошта Перемишля, 1914).
Але вже наприкінці 20-х років минулого сторіччя аеростатна (балонна)
пошта втратила свою актуальність та поступилася швидкістю, протяжністю
і географією маршрутів більш перспективній на той час цепелиній
(дирижабельній) пошті. За останнє півстоліття технічний прогрес створив
нові засоби доставлення пошти, залишивши балонну (аеростатну) пошту в
історії. І все ж таки, польоти повітряних куль з поштовими відправленнями
на борту відбуваються до теперішнього часу в багатьох країнах світу під час
свят і філателістичних виставок. Наприклад, серед колекціонерів Австрії
дуже популярні поштові відправлення щорічних аеростатних польотів, до
яких видаються тематичні конверти, поштові картки, проводяться поштові
спеціальні погашення. А чеські філателісти мають можливість не менш 3-ох
разів на рік отримувати філателістичні матеріали, що доставлені аеростатною
(балонною) поштою.
Історія балонної пошти в сучасній Україні починається з 2001 року. Під час
III Міжнародного фестивалю «Золотий Скіф-2001» у Слов’яногірську Донецької
області відбулися міжнародні змагання на «Кубок Донбасу» з повітроплавання
ім. Г. Т. Берегового, а 29 травня був здійснений перший політ балонної пошти.
До цієї події на замовлення Донецької дирекції Укрпошти був випущений
яскравий буклет ( іл.3.1- іл.3.3).
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Крім цього, Донецьке обласне товариство АсФУ випустило свій клубний
конверт (іл.4).
29 травня 2001 року стало днем народження сучасної вітчизняної
балонної пошти, пам’ятною датою в літопису поштового зв’язку країни, святом
для колекціонерів поштових відправлень, доставлених аеростатами.
Другій політ балонної пошти пройшов в Донецьку 3-го червня в тому
ж році. Видавництво «Марка України» випустило художній немаркований
конверт «Балонна пошта» (Зам. №2113. 2001), який був задіяний для проведення
погашення спеціальними поштовими штемпелями, присвяченими першому
та другому польотам балонної пошти ( іл.4; іл.5).

іл. 3.1

іл.4			

іл. 3.2

іл. 5

Кореспонденція для пересилання балонної пошти приймалась вузлом
поштового зв’язку Донецької області. На конвертах проставлялися відбитки
бортового штемпеля з номером аеростату, а також використовувалась наліпка
«Балонна пошта».
За призначенням бортові штемпелі можна віднести до додаткових
штемпелів, що засвідчують проходження письмової кореспонденції балонною
поштою.
Поштова кореспонденція кожного польоту, крім стандартних поштових
реквізитів, додатково мала окрему нумерацію. Написи бортових штемпелів
були виконані люмінесцентною фарбою та не мали аналогів у світі. Першим
польотом було перевезено до тисячі листів, другим - понад 700 поштових
відправлень.
(продовження статті читайте в наступних випусках журналу “Філателія України”).
Колекціонери Київського товариства філателістів Вадим Іщенко
та Івано-Франківського товариства філателістів Ільдус Хакімов.

іл. 3.3
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