
 

Сеньківка — 
символ дружби 

слов’янських 
країн 



 

У нашій країні існує унікальне місце, де в 
єдиній точці сходяться три області — 
Чернігівська (Україна), Брянська (Російська Феде-
рація) та Гомельська (Республіка Білорусь). Це 
свого роду нейтральна зона. У народі це місце 
називається «слов’янське поле». 



 

Історично 
так 
склалося, що 
український, 
білоруський 
та 
російський 
народи 
живуть пліч-
о-пліч.  



 

Унікальне культурно-географічне 
утворення, де сходяться кордони 
трьох країн, має давню історію, в 
якій відбувалося сплетіння племен 
сіверян, древлян, радимичів серед 
сплетіння річок Десни, Дніпра і 
Сожа. Тоді, тисячоліття тому, в 
далекому Києві їх об’єднували князь 
Олег і добра воля самих лісо-
степових народів. 



 

Існує легенда. У давні часи жи-
ли в цих місцях три брати 
Сенько, Юрко, Веселін. У битві з 
ворогами отримали вони 
жорстокі рани. Але, омивши їх 
живою водою, брати зміцніли і 
пустили глибокі корені у рідній 
землі. Три брати — три роду: 
Сеньківка на Україні, Юрковичі в 
Росії, Веселівка в Білорусі. 



 

Місцеві жителі ствер-
джують, що Сеньківка — 
місце, де «півень співає на 
три держави» і що це село є 
символом дружби трьох 
слов’янських народів. 



 

Прошуміли століття, народ зберіг 
пам’ять про своїх пращурів. А починалося 
все в далекі шістдесяті роки. Молодь з 
трьох сусідніх районів Климовичского 
(Росія), Городнянського (Україна) і 
Добрушского (Білорусь) напередодні 
двадцятиріччя Перемоги над німецько-
фашистськими загарбниками здійснювали 
походи по місцях бойової слави. Вони й 
визначили точку сходження трьох 
кордонів.  



 

В болоті біля річки Жеведи 
зробили молоді люди настил з 
вільхи і поклали туди валун. На 
ньому написали червоною фар-
бою дату — 30.06.1968. На 
наступний рік, у 1969 році тут 
відбулася зустріч молоді трьох 
районів. 



 

У 1971 році біля Жеведи учасниками 
чергової зустрічі молодих слов’ян був 
закладений Парк дружби. І все-таки тут 
чогось не вистачало. Звичайно ж — 
пам’ятника, вирішили слов’яни. До цієї ідеї 
підключилися обласні комітети партії. 
Був створений оргкомітет і оголошений 
конкурс на кращий проект монумента 
Дружби. Переміг проект білорусів. А 
зводили монумент всі спільно. Урочисте 
відкриття грандіозної споруди приурочили 
до року тридцятиріччя Перемоги над 
німецько-фашистськими загарбниками. 



 

Відкриття мону-
мента Дружби слов’-
янських народів від-
булося 3 травня 1975 

року. 



 

Монумент був спорудже-
ний до 30-ї річниці перемоги у 
Великій Вітчизняній війні. У 
будівництві брали участь 
архітектори О. Меженний, 
Л. Стукачов, скульптори Б. 
Климушко, Є.Горбань, ін-
женер В.Максимович. 



 

Особливістю пам’ятника є 
багаторазове повторення 
елементів, які складають чис-
ло «3». Три шляхи, кожний з 
яких поєднується з двома, що 
йдуть назустріч, створюючи 
навколо пагорба трикутну 
площу; за її периметром — 
три газони. 



 

Три підходи від майданчика 
до пам’ятника переходять у 
сходи. Пілони, спрямовані до 
вершини пагорба, у плані 
створюють розетку з трьома 
пелюстками. Верхня частина 
кожної прикрашена гербом та 
національним орнаментом ті-
єї республіки, у бік якої вона 
повернута. 



 

На південь від монументу 
розташований ставок. За ним 
представники сусідніх облас-
тей заклали парк дружби, який 
вписується в рельєф місце-
вості. Споруджений він також 
був до 30-ї річниці перемоги у 
Великій Вітчизняній війні. 



 

Один раз на рік на території ко-
лишнього СРСР відбувається диво: 
українці, білоруси і росіяни, не-
зважаючи на кордони і митниці, 
об’єднуються в одну велику 
слов’янську родину. Тут ніхто не 
запитує паспорта, тут в ходу будь-
яка валюта, люди навколо до-
брозичливі і твоє громадянство 
уточнюють тільки для того, щоб 
привітати: «Здрастуйте, українці!». 



 

На зустрічах біля 
Монументу дружби 
бували Святійший 
патріарх 
Московський і всея 
Русі Олексій II 
та Святійший 
Патріарх 
Московський і всієї 
Русі Кирило… 



 

…Президент Білорусі О. 
Г. Лукашенко, голова Держ-
думи Російської Федерації 
Г.М. Селезньов, посол Росії в 
Україні В. О. Черномирдін. 
Ну й, звичайно, представ-
ники різних гілок влади 
України.  



 



 



 



У 2001 році біля Монументу дружби 
зустрічали священну реліквію — Прапор 
перемоги, що був піднятий над 
рейхстагом у Берліні весною 1945 року. 



 

Ініціатива, виявлена колись 
сільською молоддю трьох 
братніх республік, пережила 
час. Союз розпався, республіки 
стали суверенними держа-
вами, а народна стежка до 
пам’ятника не заростає.  



 

На найвищому державному рівні 
свято у Сеньківці стало 
сприйматися як символ міцної 
дружби братів-слов’ян.  



 

У червні 
2004 року 
тут 
побували 
президенти 
Білорусі, 
Росії і 
України.  



 

З кожним роком свят-
кування Дня молоді на 
кордоні трьох суверенних 
держав отримує все більше 
звучання. Свято розширило 
свої кордони, нові яскраві 
фарби заграли в його на-
рядному слов’янському він-
ку. 



У реки Жеведы — животворной воды 
Руки дружбы скрепили друзья,  
Потому что они от славян рождены —  
Легендарных отцов сыновья. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


