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Гарячі теми
Бюджет виживання 

Державний бюджет 2012 року важко на-
звати соціальним. Передбачуване в ньому не-
велике зростання зарплат, пенсій, інших ви-
плат не дотягує навіть до прогнозованого уря-
дом рівня інфляції. Хоч насправді це зростання 
цін, тарифів буде значно вище. 

Стор. 4 

Нерентабельні селяни України
Десятки років йшло пограбування україн-

ського села, основи нашої нації і держави. На 
жаль, усе це триває і в останні два десятиліття 
в нашій державі. Попри красиві фрази про під-
тримку села і селян. 

Стор. 3

Зима, люди, влада
Зими у нас не було півзими: на Різдво йшов 

дощ, навіть на Водохреща стояла осінь, а не 
“хрещенські морози”. Справжня  зима зі сні-
гом і морозом почалася пізніше. І тут же поча-
лося: влада виявилася не гтовою навіть до ни-
нішньої “півзими”. Сходять з рейок  вантажні 
поїзди, ламаються посеред поля електрички, 
ходять із запізненням на півтори-дві години. 
Звісно ж, аварії на комунальних мережах. А 
найсумніше — гинуть люди.  

Стор. 4  

Чорнобиль: 
запланована трагедія

Найбільша в історії людства техногенна ка-
тастрофа сталася в Україні — аварія на Чорно-
бильській атомній станції. І сталася зовсім не 
випадково, а як наслідок антигуманної комуно-
радянської системи. Маловідомі факти про те, 
як будувалася й експлуатувалася станція. 

Стор. 6

Що коїться довкола  Євро-2012? 
У керівництва колишнього СРСР була звич-

ка влаштовувати всілякі пропагандистські  ак-
ції задля прославляння свого режиму. У тому 
числі й спортивні: згадаймо скандальну істо-
рію Олімпійських ігор у Москві 1980 року. Чи не 
за цими рецептами ведеться галаслива кампа-
нія щодо проведення в Україні чемпіонату Єв-
ропи з футболу 2012 року? Футбол, спорт ми 
всі, звичайно, любимо. Але чи не занадто ба-
гато примітивного піару влади довкола чемпі-
онату? Чи по статках нашої бідної держави це 
дійство? 

Стор. 5

Таємниці «Майстра і Маргарити»
Геніальний письменник Михайло Булгаков, 

уродженець столиці України Києва, відомий 
багатьма творами, гострими, соціальними, 
психологічними. А на весь світ уславився гли-
боко філософським романом «Майстер і Мар-
гарита», який був заборонений до друку в СРСР 
і опублікований майже через три десятиліття 
після смерті автора. 

Стор. 7

Ви читаєте зараз нову чернігів-
ську обласну газету «СВІТ-інфо». Одра-
зу ж пропоную для спілкування більш 
коротку форму назви газети — «Світ». 
Яким буде це видання? Інформаційно-
аналітичним тижневиком. Тобто це бу-
дуть повідомлення про життя Чернігова, 
області, України і світу. 

Чим же має вирізнятися ця нова га-
зета на фоні існуючих видань? Насам-
перед широкою панорамою подій. Зда-
валося б, що тут незвичайного? Але 
давайте уважно подивимося на нашу 
існуючу українську пресу. Звісно, не хо-
четься нічого поганого говорити про 
інші видання — навпаки, нехай вони 
будуть різні і нехай між ними буде нор-
мальна конкуренція за увагу читача. І 
все ж одна вада притаманна нашій пре-
сі — мала інформативність. Чимало ви-
дань тяжіють до старої газетної форму-
ли радянських часів про те, що газета 
— це «колективний пропагандист, агі-
татор і організатор». Безумовно, газети 
мають і таку функцію, але чи не занадто 
вже вони пропагують, агітують і органі-
зовують? І чи не замало інформують? 

Пригадую, колись у нас на факуль-
теті журналістики університету була ці-
кава дискусія на тему, що ж таке газе-

та. Висловлювалися різні судження, всі 
начебто по-своєму й правильні, згаду-
валося і оте щойно наведене форму-
лювання. І раптом ми дійшли до думки, 
що по суті все просто, що газета — це 
насамперед ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ. До-
брого, спокійного спілкування людей. 
А це немало. Пригадаймо вислів фран-
цузького письменника Антуана де Сент-
Екзюпері: «Найвища розкіш — людське 
спілкування». 

А ще спілкування передбачає ввіч-
ливість, увагу й повагу до думки іншо-
го. Ось таким затишним і добрим домом 
для спілкування наших читачів хочеться 
бачити нову газету. Це зовсім не озна-
чає, що ми маємо оминати серйозні сус-
пільні проблеми. Їх теж можна і треба 
обговорювати, але без надриву, а спо-
кійно, зважено, шукаючи шляхи  вирі-
шення. Ось хоча б і в цьому номері газе-
та теж торкається ряду серйозних про-
блем нашого життя. Запрошуємо до їх 
обговорення. Натомість обійдемося без 
смакування чорних сторін нашого жит-
тя, чим так грішать деякі видання. Якщо 
й подавати кримінальну хроніку, то ко-
ротко, як те, що також коїться в житті й 
чого треба запобігати, але не варто пе-
ретворювати навіть кольорові газети в 
чорні за змістом. 

У кожному номері газети будуть пу-
блікації з нашої історії, літературні ма-
теріали. Словом, це буде газета для 
всіх і кожного. 

За майже чотири десятиліття робо-
ти в пресі знаю, що не буває так, щоб чи-
тач з однаковим інтересом читав у газе-
ті ВСЕ. Щось йому подобається більше, 
щось менше. І варто спокійно ставитися 
до того, що якась тема в газеті тебе не 
дуже зацікавила: можливо, вона цікава 
для іншого читача. Але газеті треба праг-
нути, щоб кожен читач у кожному номері 
знайшов щось цікаве для себе. Тому так 
важливо, щоб газета була РІЗНОМАНІТ-
НОЮ. 

Поки що наша газета виходитиме 
на 8-и сторінках. Утім, обсяг інформа-
ції, насиченість нею будуть немалими. 
А в майбутньому газета збільшувати-
ме свій обсяг. І це вже залежатиме від 
вас самих, читачів, від того, наскільки 
вас зацікавить газета, як ви її підтри-
маєте тим, що купуєте й читаєте. Це 
стосується і періодичності: спробуємо, 
щоб газета виходила щотижня. Можли-
во, поки що це не завжди вийде, але не 
біда. Ми принципово не даємо телепро-
грам, щоб не витрачати дорогоцінного 
місця в газеті. Ці доволі одноманітні 
програми ви можете прочитати в інших 
газетах, у нас же читайте ІНШЕ. 

Зараз нашу газету можна буде ку-
пувати в роздрібній торгівлі, а з часом 
можна буде й перейти на передплату.

Отже, наша газета запрошує до 
спілкування!

 Петро АНТОНЕНКО,
редактор газети 

Газета «СВІТ» запрошує до співпраці журналістів, усіх наших читачів. Ви можете опублікувати на сторінках га-
зети свої матеріали, листи про все, що вас цікавить і хвилює. 

Надсилати матеріали в газету найкраще електронною поштою на адресу: antonpetro@meta.ua. Якщо у вас нема 
такої можливості, можете надсилати матеріали листом на поштову адресу газети: м. Чернігів, головпоштамт, а/с 43. 

Будьте точні в наведених фактах, цифрах, даних. За достовірність публікацій 
відповідають їх автори. Пишіть у газету про все цікаве!

Це фото я зробив 
кілька років тому у 
Прилуках, на Театраль-
ній площі, на одному з 
міських свят. Воно ще 
ніде не публікувало-
ся. А ось зараз це фото 
маленьких прилучан 
дуже гарно підійшло, 
щоб саме ним відкри-
ти цей перший номер 
нашої газети. Втім, ма-
ленькі прилучани вже 
явно підросли. Може, 
відгукнуться вони чи 
їхні рідні? 

А нам усім нехай 
буде ось так радісно, 
весело, як дітлахам на 
цьому фото. 

Редактор газети

Здрастуйте і запрошуємо до спілкуванняЗдрастуйте і запрошуємо до спілкування

Редактор газети Антоненко Петро Якович. Наро-
дився 24 червня 1948 року в селі Авдіївка Куликів-
ського району Чернігівської області. Працював ро-
бітником на підприємствах, служив в армії. Закінчив 
факультет журналістики Київського державного уні-
верситету ім. Т. Шевченка. Останні 37 років працює 
журналістом у пресі. Лауреат міжнародної журналіст-
ської премії ім. Василя Стуса та обласної літературно-
мистецької премії ім. Михайла Коцюбинського. Автор 
двох книг прози і поезії.

Якщо ви хочете надрукуватися в нашій газеті
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У Ялті представники більш як 60-ти міст та містечок України підписали Угоду 
про співпрацю у реалізації загальноукраїнської програми «Національна турис-
тична ініціатива». Ініціаторами укладення такого документа стали Асоціація міст 
України, Рада з питань туризму і курортів та Український союз промисловців і 
підприємців. Метою є створення конкурентоздатного українського туристично-
го продукту і стійкого іміджу України як туристичної держави в цілому. 

Чернігів став одним із перших та найактивніших міст, що підтримав ініціа-
тиву, адже місто отримає багато можливостей завдяки співпраці з іншими ту-
ристичними українськими містами. Наприклад, розміщення реклами Чернігова 
у столиці та в інших містах-партнерах. Таким чином, іноземний турист, який при-
їхав до Києва, може, побачивши рекламу Чернігова, завітати і до нас. 

Також у роботі конференції в Ялті взяли участь представники готельного біз-
несу, з якими було проведено переговори щодо можливості відкриття готелів ві-
домих брендів у Чернігові. 

У заповіднику Софія Київська оголосили підсумки та на-
городили переможців всеукраїнської акції «7 чудес України: 
замки, фортеці, палаци». Акція тривала від березня 2010 
року. На звання семи чудес претендувало 138 пам’яток з 
усіх регіонів України.

Від 22 серпня по 1 грудня тривало відкрите Інтернет-
голосування. А паралельно з цим опитали 100 експертів у 
галузі туризму та архітектури. 

Оргкомітетом було визначено 
такі 7 чудес України:

Аккерманська фортеця (м. Білгород-Дністровський Оде-
ської області),

Алупкінський Воронцовський палац у Криму,
Кам’янець-Подільська фортеця в Хмельницькій області,
Луцький Верхній замок у Волинській області,
Митрополичий палац у місті Чернівцях,

Палац у Качанівці Чернігівської області,
Хотинська фортеця в Чернівецькій області.
Крім цього, спеціальними відзнаками нагородили такі 

об’єкти: Бахчисарайський палац у Криму, 
Олеський замок у Львові,

Палац Кирила Розумовського в Батурині, 
Чигиринська фортеця в Черкаській області відзначена 

як пам’ятка української історії.

Історія цього видатного культурно-мистецького осе-
редку Чернігівщини зберігає пам’ять про славнозвісну 
родину Тарновських — відомих меценатів та благодійни-
ків, збирачів колекції українських старожитностей. З пе-
ребуванням у Качанівці пов’язані сторінки творчості Іллі 
Рєпіна, Михайла Врубеля, Миколи Гоголя, Михайла Глин-
ки, Тараса Шевченка та багатьох інших славетних митців, 
учених, громадських і культурних діячів.

Національний історико-культурний заповідник «Кача-
нівка» створено  1981 року на основі палацового ансамб-
лю і парку дворянської садиби, яка була заснована відо-
мим російським полководцем, графом П. Рум’янцевим-
Задунайським (1725 – 1796). У лютому 2001 року за-
повіднику надано статус національного. Качанівський 
ансамбль — один з найбільших, найяскравіших взірців 
садибної архітектури. Ця окраса України розташована в 
Ічнянському районі. Сьогодні тисячі відвідувачів з різних 
куточків світу приїздять до Качанівки, щоб ознайомитися 
з історією й сучасністю одного з найбільших і найяскраві-
ших взірців садибної архітектури та палацово-паркового 
мистецтва XVIII – початку XX століття.

Центр європейської інформації 
запрошує

Центр діє при Чернігівській обласній універсальній нау-
ковій бібліотеці імені В. Короленка та надає доступ усім ба-
жаючим до інформаційних джерел та електронних баз да-
них з широкого кола питань європейської інтеграції. Сьогод-
ні подібні центри створені в 15 регіонах України та об’єднані 
в Мережу центрів європейської інформації України. 

За роки діяльності в центрі накопичені значні ресурси 
з питань навчання та стажування в країнах Європейського 
Союзу, візових питань, залучення європейських партнерів 
для співпраці, економіки, політики, освітніх та культурних 
процесів у країнах Європи тощо. Серед користувачів Цен-
тру — студенти, викладачі, науковці, журналісти та низка 
інших категорій громадян Чернігова та області. Серед за-
ходів Центру — організація виставок літератури, фотовис-
тавок, видавнича діяльність та ін. 

За сприяння центру вийшли нові видання серії «Євро-
пейське місто», присвячені містам Новгород-Сіверський, 
Козелець, Семенівка, Остер. 

Турботи екологів
Протягом 2011 року Державною екологічною інспекці-

єю у Чернігівській області проведено 3519 перевірок дотри-
мання вимог природоохоронного законодавства України.

До адміністративної відповідальності притягнуто 2036 
осіб, загальна сума накладених штрафів — 298,894 тис. 
грн. Зокрема, притягувалися до відповідальності у таких 
сферах: поводження з відходами, контроль за рослинним 
світом, контроль за забрудненням атмосферного повітря, 
надрокористування.

Загальна сума розрахованих збитків, завданих на-
вколишньому природному середовищу, становить 7 млн 
349,179 тис. грн.

Центр допомоги сім’ям 
з дітьми-інвалідами

У Чернігові почав роботу Центр правової допомоги для 
сімей, які виховують діток з обмеженими фізичними мож-
ливостями. Щодня з 9.00 до 17.00 соціальні адвокати на-
даватимуть юридичні консультації батькам, які виховують 
дітей з обмеженими фізичними можливостями. Центр пра-
цює за адресами: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 68 та 
м. Чернігів, пр-т Миру, 21-а, оф. 15. Також юристи органі-
зації готові консультувати і телефонами: (0462) 77-41-10 
та (0462) 93-57-79.

Працює і медіа-портал: www.social-right.cn.ua На ньо-
му діятиме форум та сторінка юридичного консультанта. 
Також адвокати готові надати безоплатний супровід таким 
родинам у судах.

Торік в області на обліку перебували 802 дитини з об-
меженими фізичними можливостями.

За 11 років радіоточок 
поменшало більш як у 4 рази! 

Скорочується мережа проводового мовлення області. 
Якщо у 2000 році на Чернігівщині налічувалося 321,8 тис. 
основних радіотрансляційних точок, то у 2010 році — лише 
70,5 тис. Щільність основних радіоточок на 1000 населен-
ня на кінець 2010 року становила 64 одиниці (у 2000 р. 
— 255).

Проїхав у тролейбусі — 
виграв приз

У Чернігові відновлено розіграш подарунків за місяч-
ними проїзними квитками міського тролейбусного управ-
ління. Підставою для участі в акції є придбаний учнівський, 
студентський або громадський проїзний квиток. Розігра-
ші проводяться кожного останнього четверга місяця. Що-
місяця розігруються: за учнівськими проїзними квитками 
— 3 цінних подарунки і 5 учнівських проїзних квитків; за 
студентськими — 3 цінних подарунки і 5 студентських про-
їзних квитків; за громадськими — 3 цінних подарунки і 5 
громадських проїзних квитків. Наприкінці року розігруєть-
ся суперприз.

Обережно з вогнем
Зима, в розпалі опалювальний сезон. Зростає віро-

гідність пожеж через несправність опалювальних систем,  
необережне поводження з вогнем. 

Ніжинський район, с. Перебудова: вночі  в господар-
стві 70-річного Гирянського сталася пожежа житлового  
будинку.  Вогнем знищено покрівлю по всій площі, майно 
та частково пошкоджено стіни. Причина — необережність 
під час куріння господаря.  На місці пожежі виявлено тіло 
господаря.

Бахмацький район, с. Митченки:  в приватному госпо-
дарстві сталася пожежа в житловому будинку.  Причина - 
неправильне влаштування та несправність нагрівальних 
печей та димарів. 

Ріпкинський район, с. Замглай:  сталася пожежа жит-
лового будинку. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено 
стіни. Причина  —  порушення правил пожежної безпеки 
при експлуатації печей. 

Бліц-інформ

Чернігівський автозавод 
випустив новий автобус 

«Волошка»
ВАТ «Чернігівський автозавод» корпорації «Еталон» випус-

тило в 2011 році 571 автобус, що на 261 машину, або 84% 
більше, ніж у 2010-му. Обсяг реалізації зріс на 95%. Найбіль-
шим попитом користувалися автобуси для міських переве-
зень «Еталон» (А 07914) та «Шкільний» (А 07913).

Напередодні Нового року на підприємстві освоєно випуск 
нової моделі автобуса 1-го класу А 08110 «Волошка». У май-
бутньому він має замінити на вулицях українських міст марш-
рутки, які не відповідають сучасним вимогам. Новий автобус 
споживає всього 15 літрів пального на 100 км при швидкості 
60 км/год., вміщує 55 пасажирів, 15 з яких будуть забезпече-
ні місцями для сидіння.

У грудні на автозаводі склали перші дві машини і зараз 
налагоджують їх серійне виробництво. «Волошка» виготов-
ляється на шасі індійської фірми «Ашок Лайленд», а вся інша 
оснастка автобуса — власного заводського виробництва.

Найвище безробіття
Державна служба статистики повідомила, що без робо-

ти сидять 1,7 млн українців. Водночас у Державній службі за-
йнятості зареєструвалися лише трохи більше 500 тис. осіб.

Найкраща ситуація з роботою в Києві (всього 5,9%), най-
вище безробіття на Чернігівщині — 12%.

Чернігів долучився до Національної туристичної ініціативи

Палац у Качанівці — одне з семи чудес України

у р р

ІІсто ірія цього ввиидадааттного культурно мистецького ос

30-річчя Національного історико-
культурного заповідника «Качанівка»

  Світ Чернігівщини

Небезпечна 
саморобна горілка

У приватній будівлі одного з населених пунктів Бах-
мацького району співробітниками відділу податкової мі-
ліції Ніжинської ОДПІ виявлено виробництво алкогольних 
напоїв, які у подальшому реалізовувалися.

Завдяки професійним і оперативним діям податків-
ців цей сурогат не потрапить до споживача. Результати 
проведеної експертизи засвідчили, що вживання такої 
алкогольної суміші несе загрозу для життя та здоров’я 
людей.

Відносно власника оковитої слідчим відділом Бах-
мацького РВ УМВС України в Чернігівській області пору-
шена кримінальна справа за ознаками злочину, передба-
ченого ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України (неза-
конне виготовлення, зберігання, збут або транспортуван-
ня з метою збуту підакцизних товарів). За такий злочин 
передбачено позбавлення волі строком від п’яти до деся-
ти років. Триває досудове слідство.

Відділ масово-роз’яснювальної роботи 
та звернень громадян ДПА в області

Попався на хабарі 
Ічнянським районним судом Чернігівської області ви-

несено вирок по кримінальній справі за обвинуваченням 
старшого державного виконавця відділу державної ви-
конавчої служби одного з міськрайонних управлінь юсти-
ції  області за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України 
(одержання хабара у значному розмірі).Посадовець ви-
магав і отримав 10 тисяч гривень хабара за зняття аре-
шту з майна.

Вироком суду його  засуджено до 2 років позбавлення 
волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків стро-
ком на 1 рік, з іспитовим строком 1 рік. Враховуючи, що 
за вироком суду хабарник має відбувати покарання умов-
но, на м’якість вироку прокуратурою області готується 
апеляція. 
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По вихідних буваю у своєму рід-
ному селі Авдіївка, що в Куликівсько-
му районі. Це всього 35 кілометрів 
від Чернігова. І то якщо асфальтом, 
а навпрошки, через придеснянські 
луки, й того ближче. Розкішна при-
рода по лівому берегу Десни, понад 
тисячу гектарів буйних придеснян-
ських лук, озера, річечки, ліси. 

У селі в мене батьківська хата. 
Яблуні, посаджені батьком понад пів-
століття тому, добре родять і досі. Че-
рез дорогу живе моя тітка Ніна, яка 
у 81 рік разом з дітьми й онуками, 
городянами-чернігівцями, порає два 
городи, а ще є джерелом невиправ-
ного селянського оптимізму й гумору. 

Оптимістом нині бути непросто. 
Село змінюється. Ось і на нашому 
кутку — Зацеркв’янці — вже нема 
багатьох колишніх хазяїв. Їхні хати 
знесли або продали діти так званим 
дачникам, дехто з них дійсно лише 
«дачествує», наїжджаючи по вихід-
них, максимум — на літо. Дехто, вий-
шовши в місті у відставку чи на пен-
сію, вже й побудувався на старих 
дворищах і став селянином. Крім 
того, влітку приїздить багато люду на 
відпочинок у ці благодатні місця. 

Що ж, місця всім вистачить, зем-
ляки приймають приїжджих гостин-
но, аби лиш ті поводилися як гості, 
тобто чемно. Та буває по-всякому. 
Один такий зальотний постріляв на 
лузі дядьківських гусей. Було й гір-
ше: двоє отаких заїжджих застрели-
ли на паші корову одного із селян. 
Хто знає, що значить для селянсько-
го двору корова, той зрозуміє, що це 
таке, хто не знає — не зрозуміє нічо-
го. Кажуть, корову пристрелили на 
шашлики чи котлети в Київ. У якій уже 
там столичній забігайлівці її зжерли, 
невідомо, але стрілянина не закінчи-
лася нічим — чи то задобрили, чи за-
лякали дядька. Буває, що п’яні «гості» 
затівають у селі бійки. А в нашої до-
блесної міліції все не доходять руки 
чи ноги й колеса, щоб належно за-
хистити селян, часто-густо беззахис-
них, перед отакими зальотними. 

І все ж люди працюють, святку-
ють, радіють і сумують — коли кому 
що. Розвалився колгосп? У людей 
повно тепер власної землі, яку вони 
вчасно і завбачливо приватизували, 
як і частину лук. Правда, зараз, в очі-
куванні земельної реформи — точні-
ше, продажу землі — селяни стриво-

жені. Чи не станеться так, що скрізь 
виростуть шлагбауми і паркани? Що 
на наші чарівні й багаті придеснян-
ські луки, в ліси й до водойм не сту-
пиш ногою, не закинеш вудку, не зі-
рвеш гриба чи ягоду? 

Люди горою за збереження со-
ціальних закладів, бо є сумний при-
клад деяких сіл району. Сьогодні за-
кривають школу, завтра — дитсадок, 
післязавтра — медпункт, і село по-
волі перетворюється в хутір. А ті про-
сто зникають.

І прикро, що у земляків з’явилася 
нова проблема: восени закрили по-
шту. Все та ж «оптимізація» і надума-
на економія. Це при тому, що торік тут 
вже закрили ощадкасу (відділення 
Ощадбанку), і всі роботи із прийман-
ня комунальних платежів перекину-
ли пошті. А в селі це сотні електрич-
них точок (приватних і в установах), 
газових точок, десятки квартирних 
телефонів — загалом понад півтися-
чі платіжних квитанцій щомісяця. Це 
на додачу до власне поштової роботи, 
а це і передплата на газети й журна-
ли, і доставка людям видань та корес-
понденції. А ще нав’язаний пошті про-
даж галантерейних та господарських 
товарів. І, врешті, виплата пенсій со-
тням пенсіонерів. І ось відділення 
зв’язку, яке й так є поштою, ощадка-
сою, магазином і пенсійним фондом, 
виявляється, для села зайве?  

Сільська рада запропонувала, 
що вона прихистить пошту в пере-
повненому своєму приміщенні. Тоб-
то всі клопоти стосовно оренди, 
опалення, освітлення у поштовиків 
відпадуть, бо не буде в них і само-
го приміщення. Що ж почула на цю 
пропозицію сільська рада від пошто-
виків Куликівки і Ніжина, куди тепер 
входить поштова служба району? 
Все одно пошту маємо закрити, така 
вказівка «згори». Мовляв, курс на 
економію бюджету, рентабельність. 
Хоча, схоже, зекономити зоставало-
ся одне — півтори ставки поштови-
ків, аж… 1200 гривень на двох.

Отже, мої земляки, українські се-
ляни, раптом стали «нерентабельни-
ми» в рідній державі в її 20-ту річницю. 

Але це, виявляється, ще не все. 
Останні кілька років зависали хмари 
над місцевою восьмирічною школою, 
все прагнули її закрити. Люди  від-
стояли. Тепер знову затівається за-
криття. Причиною називають усе ту 
ж облудну «оптимізацію» освіти. Мов-

ляв, невеликі школи утримувати не-
вигідно. Але школа не таке й малень-
ка. У ній і зараз навчаються 31 учень, 
а буде й більше. Річ у тім, що в селі по-
селяються молоді сім’ї з райцентру і 
Чернігова, у них є діти, які ходитимуть 
до сільської школи. До речі, це зайве 
свідчить, що село живе й житиме, по-
при недолугу владу, що чимало моло-
дих сімей готові переїхати сюди жити 
і працювати. Тож підтримати б їх, а не 
нищити село. Можна ще додати, що в 
сільському дитсадку Авдіївки зараз 
16 дітей: це немало, в багатьох зна-
чно більших селах нема такого дит-
садка. Одразу 6 його вихованців на 
осінь також підуть у школу. Влітку в 
селі народилося троє діток, причому 
в одній з родин це вже третя дитина. 

А головне — до чого всі ці розмо-
ви про «оптимізацію», «невигідність» 
сільської та й загалом соціальної 
сфери? Так у нас і загалом школи, лі-
карні, дитсадки, вузи «нерентабель-
ні» з такої дивної точки зору. Але ж в 
усьому світі є економічна сфера, яка 
дає фінанси, і є соціальна, яка за-
вжди утримувалася за рахунок бю-
джету. Що тут незрозумілого? 

Де виношуються ці затії із закрит-
тям шкіл та інших соціальних закла-
дів села? Звичайно, це віяння згори, 
зі столиці, де гласно говорять про під-
тримку села, про мораторій на закрит-
тя сільських шкіл, а негласно — йдуть 
протилежні вказівки. Але старається 
вислужитися й місцева влада. 

Справжня причина закриття со-
ціальних закладів очевидна. У ни-
нішньої влади за великим рахун-
ком нічого не виходить у сфері еко-
номіки, попри балачки про «рефор-
ми».  Діє лише метода поборів: від 
обкладання податками і зборами, 
витрясання грошей із громадян за 
будь-який папірець, довідку — до 
скорочення соціальної сфери. Оце і 
вся «економіка». Не кажучи вже про 
аморальність такої ситуації, коли олі-
гархи жирують від розкошів, а у селя-
нина закривають то пошту, то школу. 

Може, тоді вже взагалі «закри-
ти» українське село? Основу, колиску 
нації, чи ще які там гарні слова у нас 
люблять говорити ті, хто народився в 
селі, а, допавшись до влади в місті, 
тут же забувають про селянина.

Петро АНТОНЕНКО 
Фото автора 

Це цих селян дехто зараховує 
до “нерентабельних”. 
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Справді, складається враження, що владі абсолютно на-
чхати на селян. Ніби в селі живуть не люди, а біомаса, яка не 
має жодних соціально-культурних потреб. 

Від 2003 по 2007 роки я працювала у Вершиново-
Муравійській школі Куликівського району. Школа процвіта-
ла. Це була єдина газифікована будівля (окрім жилих будин-
ків) у селі. Двоповерхова, затишна, зі спортзалом, їдальнею 
і навіть з хореографічним кабінетом та театральною міні-
студією. У своїх стінах школа прихистила ФАП, сільську бі-
бліотеку, поштове відділення та ощадкасу. Місця вистачало 
всім. Навколо школи рясніли квітами клумби, був ігровий 
майданчик з різноманітним спортінвентарем. 

Завжди школа була головним культурним осередком на селі. 
Без учнів не обходилося жодне свято чи то в селі, чи то в районі.

2007 року спустили згори вказівку закрити школу — 

мовляв, мало учнів, а в сусіднє село ходить шкільний авто-
бус, тому було б доцільно зекономити державні кошти. За-
крили — та й справі кінець. Селу — теж. До речі, того ж року 
закрили ще й Бакланово-Муравійську школу нашого райо-
ну. Хотіли ще й Авдіївську закрити, але громада відстояла. 

Не стало школи — й життя села ніби завмерло. Бібліотеку 
кілька разів переводили з одного приміщення в інше, а пере-
їзди — це гірше від пожежі. Із культурних закладів залишився 
ще клуб, який давно забув, що таке опалення. Зустрічаю інколи 
колишніх колег чи учнів,котрі  кажуть, що від школи лише стіни 
лишилися, та й ті потроху «добрі люди» розбирають.

Прикро, що влада скоро доведе село до такого стану, що 
генделики залишаться єдиним «культурним» осередком.

Ольга ПРАВДИВЕЦЬ, 
бібліотекар Куликівської районної бібліотеки

Літературно-
мистецька панорама
Шана Михайлині Коцюбинській 

У Чернігівському літературно-
меморіальному музеї-заповіднику 
М.Коцюбинського відкрилася ви-
ставка літератури «Завжди зали-
шалася собою», присвячена 80-річ-
чю від дня народження визначного 
літературознавця, племінниці Ми-
хайла Коцюбинського Михайлини 
Хомівни Коцюбинської. 

Вона була почесним докто-
ром Національного університе-
ту «Києво-Могилянська акаде-
мія». Лауреатом Національної премії України імені Шев-
ченка, премії імені Василя Стуса, обласної премії ім. 
М.Коцюбинського, премії імені Олени Теліги, літературної 
премії імені Олександра Білецького. 

1935 року разом з батьком Хомою Михайловичем та 
матір’ю Катериною Яківною Михайлина перебралася до 
Чернігова, де її батько став першим директором музею 
свого видатного брата. 

1949 р. із золотою медаллю закінчила Чернігівську 
школу № 41 (нині — ЗОШ № 17), потім — філологічний фа-
культет Київського державного університету. Протягом 
1960 – 1980-их років вона зазнавала утисків з боку вла-
ди через підтримку дисидентського руху в Україні. Почала 
друкуватися лише у другій половині 1980-их. Останні роки 
Михайлина Хомівна працювала в інституті літератури Наці-
ональної академії наук України.

Її перу належать численні книги з літературознавства. 
Вона є редактором та консультантом однієї з найпомітні-
ших наукових праць музею М. Коцюбинського — чотири-
томного видання «Листів до М.Коцюбинського», упорядни-
ком багатотомника творів Василя Стуса. Останнім часом 
працювала над десятитомником В’ячеслава Чорновола. 

Її ім’ям пишалися книговидавці та редактори журна-
лів, навчальні заклади, де Михайлина Коцюбинська чи-
тала свої лекції, та Національний університет «Києво-
Могилянська академія», почесним доктором якого вона 
стала. На жаль, торік 7 січня Михайлина Хомівна відійшла 
в інший світ. 

Прем’єра 
«Запорожця за Дунаєм»

У Чернігівському обласному академічному театрі 
ім. Т. Шевченка відбулась прем’єра знаменитої комічної 
опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм». 

Сюжет узято автором з історії українського народу, 
коли імператрицею Катериною ІІ була ліквідована Запо-
різька Січ (1775 рік), і частина запорізьких козаків утекла 
разом зі своїми сім’ями за Дунай, створивши там Задунай-
ську Січ. Опера створена Семеном Степановичем Гулаком-
Артемовським за власним лібрето 1862 року. Прем’єра від-
булася 14 квітня 1863 року у Санкт-Петербурзькому Маріїн-
ському оперному театрі. Партію Карася виконував сам ав-
тор, який володів надзвичайної краси і сили голосом, мав 
великий акторський хист. Московська прем’єра відбулася 
5 жовтня 1864 року на сцені Большого театру, де партію Ка-
рася виконував також сам автор. Вона мала великий успіх.

Але шовіністи намагалися довести, що не лише україн-
ської мови, а й українського народу не існує. Оперу було 
знято з репертуару, посилився наступ на українську куль-
туру. Друге народження опери відбулося 11 червня 1884 
року в постановці видатного українського театрального ді-
яча М. Старицького. 

На сцені Чернігівського театру «Запорожця» неодно-
разово ставили різні режисери, і завжди геніальний твір 
користувався любов’ю глядачів. Нинішню постановку, як 
і 1997 року, здійснила заслужений діяч мистецтв Украї-
ни Віра Тимченко. Диригент оркестру — заслужений діяч 
мистецтв України Анатолій Ткачук, художник — Олек-
сандр Симоненко, балетмейстери — народний артист 
України Рафаїл Малиновський та Ольга Шпаковська, 
хормейстер — заслужений працівник культури України 
Микола Борщ. У головних ролях: Іван Карась — заслу-
жений артист України Микола Юськов, Одарка — заслу-
жена артистка України Антоніна Баглій, Оксана — Ольга 
Турок, Андрій — Альберт Лукашов. Також у ролях Едуард 
Брагіда, Валентин Корінь, Анатолій Ковальський, інші 
артисти театру.

Нерентабельні селяни України…Нерентабельні селяни України…
Школа, ощадкаса, пошта — що ще надумаються закрити «реформатори» від влади в наших селах?

Закрили школу… і село Закрили школу… і село 

М.Коцюбинська

  Світ Чернігівщини
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Заява політичної партії «Наша Україна»
Державний бюджет на 2012 рік повністю відображає 

паразитуючу психологію теперішньої влади і передбачає 
подальше скорочення фінансування програм соціально-
го розвитку, що призведе до заниження соціальних стан-
дартів та зубожіння мільйонів громадян.

Правляча більшість проігнорувала пропозиції пар-
ламентської групи «Наша Україна» щодо спрямування 
близько 11 мільярдів гривень на підвищення соціальних 
стандартів за рахунок коштів, виділених на утримання 
чиновників та дотацій олігархам.

Саме тому жоден із депутатів «Нашої України» не голо-
сував за урядовий проект бюджету, який повністю ігно-
рує потреби більшості громадян.

Прийнятий бюджет призведе до того, що на кінець 
2012 року розрив між реальним та офіційним розмі-
ром мінімальної зарплати буде майже 700 грн, а мільйо-
ни пенсіонерів у грудні наступного року отримуватимуть 
пенсію не більше 884 грн.

Триває порушення закону про оплату праці: посадо-
вий оклад працівників 1-го тарифного розряду передба-
чений на рівні 773 гривні — що навіть на 300 гривень 
менше, ніж прожитковий мінімум, встановлений ниніш-
нім бюджетом. Уряд планує зменшення загального фон-
ду оплати праці українців 2012 року на 15,6 мільярда 
гривень.

Офіційний прожитковий мінімум щонайменше на 
30% не відповідає реальному розміру прожиткового 
мінімуму. Тому розміри соціальної допомоги на дітей-
сиріт, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та іншим 
соціально вразливим групам населення не здатні за-
безпечити навіть елементарного рівня соціального 
захисту.

Усупереч положенням Конституції уряд буде в руч-
ному режимі регулювати надання пільг та допомог для 
більшості категорій соціально не захищених громадян 
залежно від наявності коштів у бюджеті. Це означає, що 
ганебна практика урізання законних соціальних виплат 
для чорнобильців матиме продовження.

Видатки на охорону здоров’я скорочено на 2,3 
млрд грн, при тому що фінансування медичної галузі 
і в нинішньому році було недостатнім, а доступ біль-
шості громадян до медичних послуг обмежений че-
рез їх високу вартість.

Влада ігнорує потреби дітей і молоді. На 34% скоро-
чено фінансування позашкільної освіти, заходів з поза-
шкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей. На 
12% скорочено підтримку молодіжних та дитячих громад-
ських організацій. Лише на 10% профінансовано програ-
ми надання роботодавцям дотацій для забезпечення мо-
лоді першим робочим місцем.

Заощаджуючи на доходах, здоров’ї та освіті більшос-
ті громадян, влада продовжує збільшувати видатки на 
своє забезпечення.

На 37,6 млн грн зростуть витрати на забезпечення ді-
яльності Президента України. На 70,2 млн грн (до 381,4 
млн грн) збільшено видатки на лікування і оздоровлення 
високопосадовців. Суттєво збільшено фінансування су-
дової системи та правоохоронних структур, які фактич-
но забезпечують каральні функції режиму. На 596,2 млн 
грн збільшено фінансування МВС, на 206 млн грн збіль-
шуються видатки на Генеральну прокуратуру, 2011 року 
бюджет Генпрокуратури зріс на 75%.

Влада продовжує політику нарощування боргів і пла-
нує у 2012 році 98,5 млрд гривень нових запозичень, за 
які розраховуватися доведеться майбутнім поколінням.

Чергова хвиля «ска-
сування пільг депутатів», 
що прокотилася парла-
ментом і породила кілька 
законопроектів, має про-
сте пояснення: цьогоріч-
ні вибори  парламенту. 
Зайве запитувати, чому 
депутати спохопилися 
лише на п’ятий, остан-
ній рік своєї каденції або 
чому до цього не доходи-
ли руки у парламенту по-
передніх скликань? Дуже 
вже гарними для «народ-
них» є ці пільги за народ-
ний кошт. Тому навіть піс-
ля того, як,  приймаючи 
Державний бюджет 2012 
року, депутати скоротили 
ряд пільг, житимуть вони 
безбідно. Скорочено, і то 
на один рік, в основному 
пільги, якими мало ко-
ристуються,  або ті, що 
стосуються колишніх де-
путатів. 

Ось як депутати жили 
всі ці роки, до нинішньо-
го «скасування», Щороку 
один депутат обходився 
українцям у майже вісім-
сот тисяч гривень. Це якщо 
скласти його зарплатню та 
пільги. Так,  на зарплатню 
одного народного обранця 
бюджет виділяє мінімум 
210 тисяч гривень, на від-
рядження — понад 20 ти-
сяч гривень, на утриман-
ня помічників — 200 тисяч 
гривень, відшкодування 
витрат на «виконання де-
путатських повноважень»  
наче не за це  їм платять 
зарплату)  — ще 200 ти-
сяч гривень. У 2011  році, 

як і у попередньому, ко-
жен із парламентаріїв мав 
26 тисяч  гривень на квит-
ки Україною, 5 тисяч на те-
лефон, 5  тисяч на оплату 
виступів на телебаченні та 
радіо, майже 4 тисячі  на 
відрядження помічників, 2  
тисячі на утримання примі-
щень для прийому грома-
дян. І це далеко не всі піль-
ги.  Одною з найсуттєвіших 
є житлова: отримання так 
званого службового житла 
в Києві для іногородніх де-
путатів, яке вони потім “за-
бувають” повернути дер-
жаві по завершенню. сво-
єї каденції. Житло це, як 
правило, приватизується, 
перепродується. Замість 
квартири депутат за ба-
жанням може отримувати 
й грошову компенсацію. 

А що ж було “скасова-
но”, причому, повторимо, 
лише на цей 2012 рік? Це  
виплата колишнім депу-
татам  допомоги в розмірі 
зарплати  на період  пра-
цевлаштування колишньо-
го депутата  і 50% зарпла-
ти в разі неможливості вла-
штуватися на роботу. Це 
також допомога на оздо-
ровлення у розмірі двох мі-
сячних зарплат, допомога в 
розмірі дванадцяти місяч-
них окладів у разі виходу 
на пенсію.  Ще скасавали 
норму, що дає право безко-
штовного проїзду раз на рік 
у залізничному, водному, 
повітряному чи автомобіль-
ному транспорті депутатам-
пенсіонерам. Крім того, де-
путати скасували своє пра-

во  на безкоштовний про-
їзд і провезення багажу 
до місця проживання нар-
депу та його сім’ї. Обран-
ці відмовилися від права 
на безкоштовну парков-
ку і провезення ручної по-
клажі, безкоштовний про-
їзд у громадському тран-
спорті  — цікаво, чи бачили 
ви коли депутата в трамваї 
або метро?

Натомість, у бюджеті 
2012 року приховали 350 
мільйонів на лікування VIP-
чиновників. Тут просто зни-
кли відповідні графи про 
медичне обслуговування 
народних депутатів та ке-
рівників органів влади, хоч 
на це й  виділено 354 млн 
гривень.  Їх сховали в графі 
«надання послуг медични-
ми установами».

Для порівняння: на 
сана торно-курортне ліку-
вання ветеранів війни, а 
також осіб, на яких поши-
рюється дія законів Украї-
ни «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про жертви на-
цистських переслідувань», 
та інвалідів бюджет-2012 
передбачає трохи більше 
100 млн гривень.

Триває і надмірне ви-
трачання народнитї коштів 
на обслуговування депу-
татів.  Так,  в лютому 2011 

року державний готель 
«Київ» закупив крісла і ди-
вани на 1 мільйон 770 ти-
сяч гривень — для умеблю-
вання інтер’єру.  Вартість 
одного крісла склала 5,7 
тисяч гривень,  дивана  —  
більше 50 тисяч гривень.

Готель «Київ» є держ-
підприємством Управлін-
ня справами апарату Вер-
ховної Ради. У цьому готе-
лі виділяються номери для 
народних депутатів, які не 
мають житла у Києві.

Наприкінці року такі за-
купівлі повторилися. «Київ»  
закупив  36 стільців вар-
тістю кожен по  6857 грн. 
Стільці  виконані з буку з 
елементами різьблення, 
тканина оббивки  – шеніл. 
Ще в півмільйона обійшла-
ся купівля килимів.

Отже, бути “народним” 
не народні кошти не так 
вже й погано. Чи  дійде бо-
дай після виборів до ре-
ального скасування чис-
ленних пільг депутатів та й 
інших високопосадовців?  

Петро АНТОНЕНКО.

Фото автора.
Типова картинка пле-

нарного засідання пар-
ламенту: напівпорожній 
сесійний зал. На роботу 
депутатам  можна й не 
ходити: зарплати і пільги 
йдуть. 

Пряма мова
Анатолій  ГРИЦЕНКО,

голова Комітету 
Верховної Ради  України 

з питань національної безпе-
ки і оборони, 

лідер партії 
«Громадянська позиція», 

полковник запасу, 
міністр оборони (2005-2007).

Партія Регіонів 
буде розпущена, 

а її вище керівництво піде під суд – 
одразу після президентських виборів
Партія Регіонів буде розпущена. Її вище керівни-

цтво піде під суд, починаючи з Януковича, Азарова, 
Бойка, Лавриновича... Одразу після наступних прези-
дентських виборів.

У 2010 році Партія Регіонів сформувала не владу, 
не уряд – вона утворила хунту, яка узурпувала усю вла-
ду і протягом двох років нищить країну.

Отримавши владу, керівництво Партії Регіонів 
свідомо і послідовно діє всупереч інтересам сус-
пільства, в тому числі рядових членів Партії Регіонів 
і підприємців, які підтримували цю партію на вибо-
рах, а зараз потерпають не менше, ніж усі інші гро-
мадяни країни.

Перед Україною і перед Законом Партії Регіонів до-
ведеться відповісти за: наругу над Конституцією; масо-
ві обмеження конституційних прав і свобод громадян; 
концентрацію влади в одних руках; знищення засад де-
мократії, парламентаризму, місцевого самоврядування; 
маніпуляції з виборами; встановлення контролю над су-
довою системою, політизацію правоохоронних органів; 
розкрадання державної власності і стратегічних ресур-
сів країни; монополізацію і знищення засад конкуренції 
в економіці; тотальний тиск на підприємців, відбір чужої 
власності «смотрящіми»; здачу національних інтересів 
країни, підрив засад державного суверенітету і незалеж-
ності; міжнародну ізоляцію і позбавлення України страте-
гічної європейської перспективи; врешті-решт, за всі оті 
Межигір'я, зі страусами і кенгуру, золотою сантехнікою і 
дорогими вертольотами – на фоні злиденного життя де-
сятків мільйонів наших громадян.

Вже зібрано більш ніж достатньо доказів, які пере-
конливо свідчать про те, що Партія Регіонів діє всупе-
реч Конституції і законам України, а відтак – має бути і 
буде розпущена, як того вимагає Закон. Держава, кра-
їна, суспільство повинні захищати себе від будь-яких 
хунт і спроб узурпації влади.

Розпуск Партії Регіонів і притягнення до криміналь-
ної відповідальності її вищого керівництва стануть міц-
ним і надійним щепленням на майбутнє – аби демо-
кратична Україна назавжди убезпечила себе від поді-
бних хунт і зазіхань на абсолютну владу.

18 січня 2012 року, місто Донецьк

Сильні морози убили 
понад 130 людей

Від  сильних морозів лише наприкінці січня і на по-
чатку лютого  в Україні померло 130 людей. Про це по-
відомила  прес-служба Міністерства з надзвичайних 
ситуацій   з посиланням на інформацію Міністерства 
охорони здоров’я. 

    Сотні людей звернулися до лікувальних закладів 
України зі скаргами на переохолодження чи обморо-
ження, більшість  були госпіталізовані.

   В усіх регіонах України  було  відкрито  понад 1700   
пунктів обігріву. По тепло та гарячу їжу звернулися  де-
сятки тисячі громадян, повідомило міністерство.

Одні труси на 5 років 
Споживчий кошик українців досі розрахова-

ний на житття в умовах війни. Це називається — 
«прожитковий мінімум».

А за споживчим кошиком визначають мінімаль-
ну зарплату і пенсію, нараховують соціальні випла-
ти, врешті — планують, як країна житиме далі. У ко-
шику — хліба, як у блокадному Ленінграді, 270 гра-
мів на день (білого і чорного разом). Стратегічно-
го національного продукту сала — 5 грамів на день. 
Приблизно така ж картина стосовно інших продуктів. 
Одне пальто — раз на 8 років, нова білизна — раз на 
п’ятирічку.

На сьогоднішній день ми ж ивемо за нормами, вста-
новленими ще 10 років тому. Перегляд кошика неви-
гідний державі. Він означатиме збільшення прожитко-
вого мінімуму і мінімальної заробітної платні. Бюджет             
на 2012 рік — усе одно ще на старому споживчому ко-
шику.

Бюджет виживання — народу, Бюджет виживання — народу, 
бюджет жирування — владібюджет жирування — владі

Життя “народних” Життя “народних” 
за народні коштиза народні кошти

  Світ України
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Бліц-інформ
Помер останній ветеран 

Першої світової війни
Британка Флоренс Ґрін 

померла в будинку приста-
рілих в англійському граф-
стві Лінн 4 лютого. Вона була 
останнім документально під-
твердженим ветераном Пер-
шої світової війни. 

Жінка не дожила до сво-
го 111-го дня народження два 
тижні.

Флоренс Ґрін влаштувалася офіціанткою на базу Коро-
лівських ВПС Великої Британії у вересні 1918 року, коли їй 
було всього 17 років.

Незважаючи на те, що Ґрін не брала участь у бойових 
діях, її офіційно визнали ветераном війни, коли дослідники 
виявили записи про її службу у ВПС в Національному архіві.

Місіс Ґрін мала троє дітей, чотирьох онуків і семеро 
правнуків. Її чоловік, який був ветераном обох світових ві-
йни, помер у 1975-му у віці 82 роки.

Останній бойовий офіцер Першої світової, ветеран Ко-
ролівського морського флоту Клод Шоулз, помер в Австра-
лії у травні 2011 року. Йому було 110 років і 63 дні .

Китайці збираються-таки 
«повернути річки» назад

У 2012 році Китай вкладе понад 64 млрд юанів (10,13 
млрд доларів) у реалізацію грандіозного проекту переки-
дання річок із півдня на посушливу північ країни.

Проект «повороту річок» загальною вартістю понад 77 
млрд доларів був затверджений у 2002 році. Він передбачає 
спорудження мережі каналів — Східного, Центрального і За-
хідного, по яких у північному напрямку перекидатиметься час-
тина стоку річок Янцзи, Хуайхе, Хуанхе і Хайхе. Роботи розра-
ховані на 50 – 60 років. Після прокладання каналів довжиною 
1,3 тис. км посушлива північ країни щороку отримуватиме до 
50 млн кубометрів води.

До цього моменту уряд уже вклав у реалізацію цієї про-
грами близько 137,6 млрд юанів (21,8 млрд доларів), 2011 
року інвестиції становили 57,8 млрд юанів (9,1 млрд дола-
рів). За останні декілька років із районів, де проходитиме 
центральна ділянка проекту, було переселено близько 330 
тис. осіб. 2012 року, повідомив Є Цзінпін, на нове місце 
проживання переїдуть ще близько 1,5 тис. осіб. 

Центральний канал, згідно з планом, має бути прокла-
дений до 2014 року, а східний — до 2013 року.

Життя без телевізора
Для багатьох людей життя 

без телевізора схоже на відмо-
ву від їжі, житла або Інтернету. 
Але для 1 – 2 відсотків амери-
канців, що утримуються від пе-
регляду телевізора, це правда 
життя. Відповідне досліджен-
ня провела професор універси-
тету Північної Кароліни (США) 
Марина Кркмар і подала його у 
своїй книзі «Життя без екрана».

Відраза до телебачення, виявляється, властива людям аб-
солютно різних поглядів. Чому люди відмовляються від теле-
візора?

Кркмар сама вже давно живе без телевізора, відмовив-
шись від нього ще 13 років тому. «Це та річ, яка мені не по-
трібна, вона дратує мене, як комар», — говорить дослідниця. 
При цьому вона виявила, що причини, які спонукають людину 
відмовитися від телевізора, можна розділити на три групи.

Деякі перестають дивитися телевізор, тому що, на їхню 
думку, на екрані надто багато сексу, насильства, реклами 
і непотрібного товару. Інші стверджують, що телебачення 
вторгається занадто активно в їхнє життя, заважаючи роз-
мовам і віднімаючи багато часу, який можна було б провес-
ти в колі сім’ї. Треті не хочуть, щоб цінності, котрі пропагу-
ються по телебаченню, здійснювали вплив на їхню сім’ю.

На відміну від пересічного американця, який дивить-
ся телевізор у середньому три години на день, людина, яка 
цього не робить, заповнює свій час великою кількістю різ-
них видів діяльності: читає книги, здійснює піші, велосипед-
ні прогулянки, організовує зустрічі з друзями. У цілому в 
нього значно більше часу на все.

«Дослідження показують, що надмірна дія телебачення 
на дитину збільшує її агресію», — говорить Кркмар.

Хоча не всі діти стають жорстокішими, кожен реагує по-
своєму, однак все те, що ми дивимося, впливає на нас. Коли 
батьки вирішують відмовитися від телевізора, вони поміча-
ють, що дитина починає менше просити в них купити їжу з 
фаст-фуду або іграшки, які рекламуються по телевізору. Піс-
ля відмови від телебачення діти стали більше керовані. Діти 
довше розважають самі себе, а не вимагають того, щоб їх 
увесь час хтось розважав, вони стали жвавішими і активні-
шими, перетали скаржитися на нудьгу».

Люди, які відмовилися від телебачення, не говорили 
про якісь негативні наслідки. Багато хто з них цілком за-
доволений тим, що дізнаються новини з газет і радіо, деякі 
люди сказали, що почуваються  значно менше пов’язаними 
з поп-культурою, продовжує Кркмар.

Більшість дітей у сім’ях, де не дивляться телевізора, під-
тримують точку зору своїх батьків. Правда, діти у віці 10 – 
13 років говорять про певну ніяковість, коли їхні однолітки 
обговорюють акторів або певні шоу. Проте до 15 років біль-
шість з них починають говорити, що не люблять дивитися те-
левізора й що цілком можуть жити без нього.

Тим, хто хоче відчути деякі переваги життя без телевізо-
ра, але ще не готові до цього, Кркмар радить розпочати з того, 
щоб встановити певні ліміти. «Спершу слід обмежити допуск 
до телевізора дітей. Будьте дуже уважні у виборі програм для 
перегляду».

23 січня — нічим не примітний день. 
А п'ятнадцять років тому багато хто з 
української еліти в цей день намагався 
знайти прихильність однієї людини, яка 
була в зеніті своєї влади та вже приміря-
ла крісло президента.

Число підлабузників під його кабіне-
том зашкалювало, а він фактично одно-
осібно керував усією економікою країни 
та заходив у статутний капітал до олігар-
хів не гірше, ніж зараз цим займається 
«Сім'я».

Сьогодні про його день народження 
ніхто не згадає. Павлу Лазаренку випо-
внилося 59 років. Цей день народжен-
ня він уже вкотре святкує у в'язниці біля 
Лос-Анджелеса.

Вийти на волю Лазеренко має 1 лис-
топада 2012 року, коли йому буде вже 
майже 60-т. Арештовано його було 19 
лютого 1999, коли щойно виповнилося 
46-ть.Тобто майже 14 років свого життя 
він провів у ізоляції, дев'ять років – без-
посередньо в тюрмі, а п'ять – під домаш-
нім арештом в убогому будинку на околи-
ці району для емігрантів Річмонд у Сан-
Франциско.

Попри все, домашній арешт мало чим 
відрізнявся від тюрми – він мав право 
вийти на вулицю тільки по дорогою до 
суду або щоб відвідати лікаря, причому з 
дозволу того ж таки суду.

Він міг отримувати телефонні дзвінки 

тільки з тих номерів, які санкціонував суд-
дя. Щоправда, на Великдень суддя дозво-
ляв Лазаренку сходити в місцеву право-
славну церкву – це, фактично, була єди-
на можливість вийти за межі квартири в 
особистих справах. Але він ніколи не мав 
права знімати спеціального браслета з 
ноги.

Особливо образливо Лазаренку 
мало бути від того, що, маючи в п  риват-
ній власності величезний маєток ціною 
6,75 мільйонів доларів у природному за-
казнику Ігнасіо, він цілих п'ять років про-
вів під домашнім арештом у орендовано-
му скромному помешканні.

Історія Лазаренка – це історія ката-
строфи людської долі, коли жага до гро-
шей та влади затулила решту всього.

Але є й інший бік цієї справи. На фоні 
нинішніх українських чиновників Лаза-
ренко виглядає невдалим учнем. Ті суми, 
які «капали» йому на офшорні рахунки 
протягом року, зараз крадуться однією 
транзакцією.

Чи думав Лазаренко, що доля так з 
ним учинить? Впевнений, що ніколи.

Вчора я читав один із засекречених 
в минулому файлів його американської 
справи – інтерв'ю, яке Лазаренко дав 
офіцеру служби Еміграції та Натураліза-
ції США 19 лютого 1999 року в терміна-
лі авіакомпанії «Дельта» аеропорту імені 
Джона Кеннеді.

Лазаренко благав його відпустити, 
клявся, що не втече і прославляв амери-
канську демократію, під захист якої він 
просився. Але то, як виявилося згодом, 
був лише перший день його арешту до-
вжиною в 14 років.

Взявшись за нього, прокуратура 
США показала, що буває з тими, хто на-
магається їх обдурити – вони прослідку-
вали кожен долар, що надійшов на раху-
нок Лазаренка. І найбільшим платником 
була Юлія Тимошенко та її фірми.

Лазаренко був неготовий до наслід-
ків, які на нього чекали після зіткнення з 
американським правосуддям.

Так само думають, що ніколи не опи-
няться на його місці, й сьогоднішні ке-
рівники України. Тільки це може пояс-
нювати ту дикість в розпилюванні бю-
джетних коштів, приватизаційні «міжсо-
бойчики» та ненажерливість у розбудові 
«Межигір'я».

Подивимося.
Сергій ЛЕЩЕНКО.

Українська правда 

Нещодавно уряд поста-
новою затвердив нову про-
гнозну вартість Євро-2012. 
Вона склала 114 мільярдів 
746 мільйонів гривень. Нага-
даю, всі доходи державного 
бюджету цього року заплано-
вано на рівні 300 мільярдів 
253 мільйонів. Хороша гулян-
ка на половину річного бю-
джету країни, чи не так? 

Чи є совість у людини, 
яка замість ліків для тяжко-
хворого родича купує собі 
«бухло» і феєрверки? Чи є 
вона в уряду, який, не вико-
навши своїх основних функ-
цій, робить такі витрати (не 
кажучи про супутню коруп-
цію)? 

Лише за перші півроку 
2011 р. на витрати, пов’язані 
з проведенням в Україні 
Євро-2012, з різних джерел 
було виділено близько 35 
млрд грн, заявив Президент 
Віктор Янукович, відкриваю-
чи радіологічний корпус Ки-
ївського обласного онколо-
гічного диспансеру. Схоже, 
влада навіть не усвідомлює, 
де про свої пріоритети кра-
ще не заїкатися. 

Однак, мусимо визнати, 
відбирати в України Євро-
2012 уже пізно. Основні ко-
шти пущено на вітер. Зокре-
ма, й на стадіони, які перед-
бачувано будуть збитковими 
і які, найімовірніше, під цим 
приводом нашвидкоруч при-
ватизують після проведення 
чемпіонату. 

Приміром, загальна вар-
тість реконструкції «Олімпій-
ського» за три роки зросла з 
1,5 мільярда гривень до 4,6 
мільярда гривень. Чиновни-
ки пояснюють таке розхо-
дження в цифрах «поганим 
початковим проектом». За-
мість того, аби чесно визна-
ти, що Євро-2012 — від са-
мого початку поганий про-
ект для України. 

Залишилося освоїти «мі-
зер» — за урядовим прогно-
зом у 2012 році на ЄВРО-2012 
— 15 млрд 960 млн гривень. 
На одне агентство з Євро-
2012 у 2012 році урядовим 
проектом бюджету передба-
чено витратити більше гро-
шей, ніж виділяється на Мніс-
терство охорони здоров‘я (7 
млрд 486 млн проти 7 млрд 
68 млн). Крім того, у бюдже-
ті 2012 р. заплановано виді-
лення державних гарантій на 
15 млрд гривень. При цьому 
на відміну від держбюдже-
ту-2011, напрямки економіки, 
на які надаються держгаран-
тії, не визначені. Тому вони 
можуть бути виділені на будь-
що, хоч на Євро-2012, хоч на 
добудову чиїхось дач. 

Однак навіть при тому, 
що 15,96 млрд гривень — 
усе одно більше за 400 млн 
євро, які передбачено заро-
бити на всьому Євро-2012, 
основні втрати Україна вже 
зазнала. Хотілося б хоч якої 
користі. 

Зрештою, мало хто про-
ти спортивних змагань. Але 
навряд чи багатьом сподо-
бається ідея, що весь сенс 
існування України — «ба-
трачити» на те, щоб провес-
ти Євро-2012. А пенсіонери, 
пільговики, хворі та й взага-
лі народ — це ті, хто плута-
ється під ногами і заважає 
проводити Євро... 

Питання: чому безліч 
країн проводять чемпіонати 
й Олімпіади з мізерною учас-
тю бюджету, за гроші спонсо-
рів, а в Україні «спонсорами» 
всеєвропейської гулянки ви-
ступає злиденний бюджет 
України та її прості громадя-
ни? Тому що справжні «спон-
сори» в Україні звикли спон-
сорувати себе за рахунок 
державної скарбниці? 

Приміром, Євро-
2008 обійшовся країнам-

організаторам — Австрії 
та Швейцарії — у 750 млн 
євро, це у 13 разів менше 
за Україну. Австрія та Швей-
царія практично не витрача-
лися на дороги, аеропорти, 
готелі, які в цих країнах вже 
давно збудували приватні ін-
вестори. Показово, що при-
буток, отриманий від прове-
дення Євро-2008, склав 1,3 
млрд євро (тобто втричі біль-
ше за запланований в Укра-
їні): близько 800 млн євро 
— дохід від продажу прав на 
трансляцію матчів; порядку 
400 млн євро — від рекла-
ми, спонсорства та реаліза-
ції сувенірів; приблизно 100 
млн євро — виторг від про-
дажу квитків. 

Тому Євро-2012 для аб-
солютної більшості українців 
— ніяке не свято, а стихійне 
лихо, яке країні спихнули на 
голову в переддень кризи 
розумніші країни, котрі тур-
буються не про «дорогі пон-
ти», а про своїх громадян. 

Щоправда, в українців 
є слабка втіха: не ми одні 
такі дурні. У Росії незабаром 
Олімпіада в Сочі, а там і чем-
піонат світу з футболу. 

Для керівників слабо-
розвинених країн заняття 
якраз на їхній рівень — ор-
ганізовувати світові зма-
гання з користю для приват-
ної кишені та втішати мар-
нославство «плебсу». Звід-
си об’єктивна причина шуму 
навколо Євро-2012 — необ-
хідність владі чимось звіту-
вати. Її результати — зданий 
до 2042 року Севастополь, 
червоні прапори, москов-
ський час, а в інших «рефор-
мах» — суцільне лузерство й 
невдачі. 

Влада говорить про 
зв’язок між футболом і будів-
ництвом доріг та аеропортів. 
Що, їх без футболу будувати 
не виходить? 

Євро-2012 — абсолютне, 
патологічне викривлення при-
родних пріоритетів України. За 
кілька тижнів “вувузели” відгу-
дуть, а громадяни України за-
лишаться з дулею без масла, 
тобто з сотнею своїх кровних 
мільярдів, що мелодійно виле-
тять у цей гудок. 

Щоправда, у «регіоналів» 
у питанні Євро-2012 є одне 
виправдання: мовляв, рі-
шення щодо організації цьо-
го лиха в Україні приймало-
ся ще за часів «помаранче-
вої чуми». Але, якщо копнути 
глибше, то й у ті далекі часи 
Прем’єр-міністром був ни-
нішній Президент. 

А поки що економічні на-
слідки Євро-2012 для бю-
джету України співмірні з 
впливом світової економіч-
ної кризи. І найгірше те, що 
влада винаходить усе нові 
приводи, аби знекровлюва-
ти бюджет країни. Їсти сит-
но (в розпал економічної 
та бюджетної кризи) владі 
так припало до вподоби, що 
вона вигадує нові й нові при-
води. Приміром, Президент 
хоче Олімпіаду 2022 в Буко-
велі... Так невдовзі додума-
ються до організації міжпла-
нетного шахового турніру. 

Олександр ПАЛІЙ,
політолог, кандидат 

політичних наук, УНІАН

До речі, недавно на 
прес-конференції в Киє-
ві видатний український 
спортсмен, чемпіон сві-
ту з боксу, лідер партії 
“УДАР” Віталій Кличко за-
явив, що необхідно буде 
створити комісію на дер-
жавному рівні, яка має 
розібратися з тим, що ко-
їлося довкола підготовки 
Євро в Україні, куди і як 
були витрачені величезні 
державні кошти, виділені 
на підготовку чемпіонату. 

Недешеве Євро-2012 
для бідної країни

Про непомірні витрати і розбазарювання коштів

Януковичу і всім: 
невивчений урок Лазаренка

Україна і світ
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Люди, події, час

Українське законодав-
ство забороняє обмеж-
увати доступ до інформа-
ції про стан навколишньо-
го середовища та екологіч-
ні катастрофи. У радянські 
ж часи будь-яка інформа-
ція, включно з даними про 
техногенні чи природні ава-
рії, яка проливала світло на 
негаразди в «країні розви-
нутого соціалізму», була та-
ємною. Її ретельно охоро-
няли, навіть якщо за це до-
велося платити життям та 
здоров’ям тисяч громадян.

Всюдисущі «органи» аку-
ратно збирали такі матеріа-
ли, обробляли їх і доповіда-
ли вищому партійному ке-
рівництву країни. Партія, у 
свою чергу, приймала пев-
ні рішення, не рахуючись з 
інтересами «простих смерт-
них» та не ставлячи їх до ві-
дома. Часом рішень просто 
не приймали, адже якщо 
про проблему ніхто не знав, 
то й гострої потреби на неї 
реагувати не було. Аварія 
26 квітня 1986 року в Чор-
нобилі могла відбутися тіль-
ки в такій країні. 

Чорнобильська атом-
на електростанція ім. 
В.І.Леніна вважалася стра-
тегічним економічним 
об’єктом СРСР. Тому КДБ 
(Комітет державної безпе-
ки) наглядав за нею з пер-
ших днів спорудження. 

«Відповідно до дирек-
тив 24 з’їзду КПРС, — чита-
ємо в інформаційному по-
відомленні чекістів від 19 
вересня 1971 року, — в 
Київській області в Чорно-
бильському районі поблизу 
села Копачі споруджується 
перша в УРСР Чорнобиль-
ська АЕС електричною по-
тужністю 2,0 млн кВт».

Далі подається техніч-
на характеристика об’єкта. 
При цьому спецслужба пи-
сала, що повний опис тех-
нічних особливостей є тіль-
ки у Міністерства енергети-
ки СРСР, а відповідне відом-
ство УРСР ними не володіє і 
не має досвіду експлуатації 
атомних станцій. 

Вже на самому початку 
звучать застереження: 

«Питання відбору, 
розстановки і навчання 
будівельно-монтажного і 
експлуатаційного персона-
лу Чорнобильської АЕС слід 
проводити більш ретельно, 
ніж на звичайних електрич-
них станціях, адже наслід-
ки халатного і зловмисного 
ставлення персоналу АЕС 
можуть призвести до важ-
чих і небезпечніших для ото-
чуючих результатів».

Кадебістські звіти про 
ЧАЕС аж до самої аварії у 
квітні 1986 р. рясніють ін-
формацією про недбаль-
ство та зловживання у спо-
рудженні та експлуатації 
станції. 17 серпня 1976 р. 
повідомлялося про можли-
вий зрив запланованого 
на наступний рік відкриття 
станції через запізнення бу-
дівельників. А під час спору-
дження використовувалися 
неякісні матеріали. 

Ось лише деякі витяги з 
повідомлення про технічні 
порушення: 

«Гамма-просвічуванням 
на трубах були виявлені ра-

ковини і тріщини, в резуль-
таті труби виявилися непри-
датними для експлуатації і 
мали бути відправленні за-
воду для усунення браку в 
заводських умовах... Всі 
труби з порушенням правил 
після ремонту на АЕС при-
йняті під монтаж... Бучан-
ський цегляний завод (Київ-
ська область) систематично 
постачає будівництву АЕС 
низької якості облицюваль-
ну плитку та цеглу (45 оди-
ниць міцності проти норми 
75)... У квітні 1976 р. у ре-
зультаті порушення техно-
логії бетонування бака для 
рідких радіоактивних від-
ходів ємкістю 5000 кубіч-
них метрів через халатність 
прораба сталеве облицю-
вання бака було деформо-
ване. В результаті при вве-
денні в експлуатацію бака 
через тріщини на облицю-
ванні міг відбутися витік ра-
діоактивних відходів і за-
бруднення навколишнього 
середовища».

Ситуація не змінилася і 
через кілька років, коли по-
чав працювати перший ре-
актор станції. 17 січня 1979 
року «згідно з отриманими 
оперативними даними на 
окремих дільницях будови 
другого блоку Чорнобиль-
ської атомної електростан-
ції зафіксовано факти від-
ходу від проектів і порушен-
ня технології ведення буді-
вельних і монтажних робіт, 
що може призвести до ава-
рій та нещасних випадків». 
А вже за місяць, 19 лютого, 
відбулася аварійна зупинка 
першого енергоблоку АЕC. 

Значний радіоактивний 
витік на території станції 
стався 20 квітня 1981 року: 
«Службою радіаційної без-
пеки ЧАЕС, — інформують 
партію чекісти, — визначе-
но зону площею 180 кв.м з 
рівнем радіації, який дося-
гав 20 мікрорентген на се-

кунду при нормі в 0,8 мікро-
рентген».

Того ж року КДБ звіту-
вав про те, що «за період 
експлуатації 1977 – 1981 
на атомній електростанції 
відбулося 29 аварійних зу-

пинок, з них 8 — з вини об-
слуговуючого персоналу».

На початку 1982 на-
вчального року, 9 верес-
ня, сталася аварія на пер-
шому енергоблоці АЕС, про 
що того самого дня керів-
ництво КДБ УРСР отрима-
ло звіт свого київського під-
розділу. Спочатку розрахо-
вували, що для ліквідації 
наслідків аварії знадобить-
ся 5 днів. Проте масштаби 
виявилися значно більши-
ми, ніж їх хотіли представи-
ти чиновники. У повідомлен-
ні, яке керівник КДБ УРСР С. 
Муха надіслав керівництву 
партії 13 вересня, мова вже 
йшла про необхідних 10 днів 
робіт.

Створена для з’ясування 
обставин та результатів ін-
циденту комісія працюва-
ла з 18 до 28 жовтня — че-
рез півтора місяці після 
«п’яти днів, необхідних для 
ліквідації наслідків»! Чле-
ни комісії констатували: «В 
районі села Чистогалівка, 
розташованого в Пд-Пд-Зх 
напрямку на відстані 5 кіло-
метрів від АЕС, на ґрунті ре-
єструються так звані «гаря-
чі» частинки розміром 10—
20 мікрон, активність, яких 
коливається від 10-7—10-9 
кюрі, що перевищує допус-
тимі норми в сотні разів».

Саме ці «гарячі» частин-
ки є найнебезпечнішими 
для людей, — зазначали 
експерти, — і, потрапивши в 
організм, можуть призвести 
«до серйозних ускладнень 
включно з летальним ре-
зультатом через «пропалю-
вання» тканин організму». 
Очевидно, повідомляти про 
таку небезпеку довколиш-
нім мешканцям було забо-
ронено. 

Незважаючи на важкі 
наслідки аварії, 5 листопа-
да очільник КГБ поспішив 
заспокоїти Володимира 

Щербицького: «Обстанов-
ка в оперативному плані 
на АЕС і околицях нормаль-
на. Фактів поширення па-
нічних чуток не відзнача-
ється». З цього чітко видно, 
що головне завдання поля-
гало в блокуванні «панічних 
чуток», а не в попереджен-
ні громадян про небезпе-
ку. Люди можуть вмирати — 
аби тихо.

«Ще у передаварій-
ний період, — писав у сво-
їх спогадах співробітник 
КДБ Юрій Петров, — опе-
ративним шляхом було 
здобуто попереджуваль-
ну інформацію щодо чис-
ленних фактів неякісно-
го виконання будівельно-
монтажних робіт, по-
стачання бракованого 
устаткування, порушення 
принципів технологічної 
дисципліни та правил ра-
діаційної й пожежної без-
пеки. 

Лише у 1983-1985 рр. 
сталося 5 аварій і 63 від-
мови основного обладнан-
ня, що супроводжувалися 
значними матеріальними 
збитками. Тривожна інфор-
мація негайно доповідала-
ся у вищі республіканські 
партійно-урядові інстанції. 
Однак належно реагували 
далеко не завжди. Більше 
того, коли за матеріалами 
Прип’ятського міськвідді-
лу КДБ була представлена 
інформація до ЦК Компар-
тії України, котра свідчила 
про витік радіаційних речо-
вин з ЧАЕС, вона була ква-
ліфікована як дезінформа-
ція, а низка співробітників 
КГБ отримала стягнення по 
службі».

Тріщини в перекриттях 
третього і четвертого блоків 
були зафіксовані КДБ ще 17 
березня 1984 року. Перший 
із блоків на той час працю-
вав трохи більше двох років, 
другий — лише вступав в 
експлуатацію. Але доробля-
ти його не було часу, згодом 
кадебісти писали про по-
спіх з дотерміновим запус-
ком реактора до чергового 
з’їзду партії.

У жовтні того ж року 
співробітники спецслуж-
би підготували спеціальний 
аналіз роботи всіх чотирьох 
енергоблоків. 

«У процесі проведення 
контррозвідувальних за-
ходів нами було проведе-
но аналіз надійності робо-
ти енергоблоків ЧАЕС. У ре-
зультаті вивчення встанов-
лено, що перший і другий 
енергоблоки ЧАЕС менш на-
дійні в плані безпеки навко-
лишнього середовища... 

Третій, четвертий і на-
ступні блоки ЧАЕС (на той 
момент тільки споруджува-
лися — В.В.) конструктив-
но виконані більш надійно... 
Поруч з тим, за даними спе-
ціалістів, ці блоки не гаран-
тують надійної і безпечної 
роботи, оскільки випробу-
вання їх в екстремальних 
умовах не проводилися».

26 квітня 1986 праців-
ники ЧАЕС провели випро-
бовування на четвертому 
енергоблоці, яке обірвало-
ся вибухом — за даними че-
кістських звітів — о 1.25. 

Володимир 
В’ЯТРОВИЧ,

історик, голова наукової 
ради Центру досліджень 

визвольного руху, 
директор галузевого 

архіву СБУ (2008 – 2010).
«Українська правда»

Чорнобиль:Чорнобиль:
запланованазапланована

трагедіятрагедія

Звіти КДБ наочно демонструють ефективність 
радянського керівництва. Інформацію про халат-
ність, аварії чи численні витоки радіаційних ре-
човин з ЧАЕС протягом 1971 – 1986 років Ком-
партія кваліфікувала як дезінформацію і активно 
припиняла «поширення чуток». 11 лютого

1809 — Роберт Фултон 
запатентував пароплав;

Народилися
1670 — Самійло Велич-

ко, український козацько-
старшинський літописець.

1847 — Томас Едісон, 
американський винахідник 
(лампа розжарювання, теле-
фон, фонограф).

1918 — Олександр Со-
лженіцин, російський пись-
менник, Нобелівський лау-
реат.

12  лютого
Народилися
1809 — Авраам Лін-

кольн, 16-й президент США;
1871 — Лесь Мартович, 

український письменник та 
громадський діяч;

1881 — Анна Павлова, 
зірка російського балету;

1884 — Наталія 
Полонська-Василенко, укра-
їнський історик;  і поет.

13 лютого
1895 — брати Луї й 

Огюст Люм'єр створю-
ють перший кіноапарат-
кінопроектор

Народилися
1873 — Федір Шаляпін, ро-

сійський оперний співак (бас)
1903 — Жорж Сіменон, 

французький письменник, 
метр детективного жанру 
(серія детективів про комі-
сара Мегре)

14 лютого
1876 — американський 

винахідник Александер 
Белл запатентував перший 
телефон

15 лютого
1919 — Українська Наці-

ональна Рада ухвалила закон 
про вживання української 
мови у державних установах;

Народилися
1564 — Галілео Галілей, 

італійський філософ, фізик 
та астроном

«При одній думці, що 
вони таки спіймають і по-
вернуть, в мене сивіє во-
лосся, і вожу з собою дозу 
ціанистого калію, як остан-
ній засіб самозахисту пе-
ред сталінським соціаліз-
мом, перед тою «родіною»...

Я один із тих сотень тисяч 
людей-українців, що не хочуть 
вертатися додому, під більшо-
визм, дивуючи тим цілий світ. 

Я є українець, робітник 
з походження, маю 35 років, 
уроджений на Полтавщині (те-
пер Сумщина), зараз живу без 
сталого житла, в вічній нужді, 
никаючи, як бездомний пес, 
по Європі, утікаючи перед ре-
патріаційними комісіями з 
СРСР, що хочуть повернути 
мене на «родіну». 

Я не хочу вертатись на ту 
«родіну». Нас тут сотні тисяч та-
ких, що не хочуть вертатись. 
Нас беруть із застосуванням 
зброї, але ми чинимо скаже-
ний опір, ми воліємо вмерти 
тут, на чужині, але не верта-
тись на ту «родіну». 

Я беру це слово в лапки, 
як слово, наповнене для нас 
страшним змістом, як слово 
чуже, з таким незрівнянним ци-
нізмом нав'язуване нам радян-
ською пропагандою. Більшови-
ки зробили для 100 національ-
ностей єдину «совітську родіну» 
і навязують її свою, цю страшну 
тюрму народів, звану СРСР. 

Вони її величають «родіна» 
і ганяються за нами по цілому 
світу, щоб на аркані потягти 
нас на ту «родіну». При одній 
думці, що вони таки спіймають 
і повернуть, в мене сивіє во-
лосся, і вожу з собою дозу ціа-
нистого калію, як останній за-
сіб самозахисту перед сталін-

ським соціалізмом, перед тою 
«родіною». 

Для європейців і для гро-
мадян всіх частин світу (крім 
СРСР) дивно й незрозуміло, 
як-то може людина утікати від 
своєї Вітчизни і не хотіти вер-
татись на неї. То, мабуть, вели-
кі злочинці, що бояться кари 
за великі гріхи перед своєю Ві-
тчизною?  Мабуть, тому до нас 
ставляться з такою ворожістю. 

Дійсно, тут є чому дивува-
тися для тих, для кого слово 
«Вітчизна» наповнене святим 
змістом. Що може бути милі-
шого за Вітчизну, за ту землю, 
де народився і ходив по ній ди-
тячими ногами, де лежать кос-
ті предків, де могила матері. 

Для нас слово «Вітчизна» 
також наповнене святим зміс-
том і може більшим, як для 
будь-кого іншого. Але не ста-
лінська «родіна». Мені моя Ві-
тчизна сниться щоночі. Вітчиз-
на моя, Україна, одна з «рівно-
правних» республік в федера-
ції, званій СРСР. 

Я не тільки не є злочинцем 
супроти своєї Вітчизни, а, на-
впаки, я витерпів за неї трети-
ну свого життя по радянських 
тюрмах і концтаборах ще до 
війни. 

Вона мені сниться щоночі, 
і все ж я не хочу нині вертатись 
до неї. 

Чому?  Бо там більшовизм. 
Цивілізований світ не 

знає, що це значить, і може на-
віть не повірити нам. Та, слуха-
ючи нас, мусить поставитися 
до того уважно. Ми прожили 
там чверть століття, а, говоря-
чи тепер страшну правду про 
тамтешній світ, ми робимо це з 
повною свідомістю, що стави-
мо під загрозу смерті-терору і 
каторги всіх наших близьких і 
рідних, що ще залишилися там 
і що на них Сталін буде вимі-
щати свою ненаситну злобу 
і кровожерну зненависть до 
нас, українців. 

Одначе це не спиняє нас 
від бажання розказати світові 
хоч частину тієї страшної прав-
ди, що жене нас по світах крізь 
нужду, холод і голод геть далі, 
як страшна примара, - правди 
про «родіну», про країну сталін-
ського соціалізму і про нашу 
українську трагедію в ній. 

1946 р. 

День в історії

Пряма моваІван БАГРЯНИЙ:
«Бо там більшовизм. Цивілізований 
світ не знає, що це значить...»

Іван Багряний
Уродженець Сумщини. Письменник, 1930-го року був 

названий у комуністичній пресі «співцем куркульської іде-
ології». 1932-1937 рр. - ув'язнений і на засланні на Далеко-
му Сході. 1938-1940 рр. - повторне ув'язнення. Під час ві-
йни - в українському підпіллі. З 1945 р. - в еміграції в Німеч-
чині. Засновник Української революційно-демократичної 
партії, редактор газети «Українські вісті». Помер 1963 р., 
похований у м. Новий Ульм.

  Світ історії
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Що читаємо? Дослідження російського історика 
Бориса Соколова «Расшифрованный Булгаков. Тайны 
«Мастера и Маргариты» (Москва, «Яуза», 2006). Шістсот 
сторінок тексту і жодних картинок. 

Чому зараз? Роман на всі часи, написаний великим ки-
янином, залишається інтелектуальним бестселером і че-
рез сімдесят років після написання. Куди тому Дену Брауну.

Що цікавого? Розшифрувати текст повністю — спра-
ва навряд чи реальна. Дослідник, скажімо, пише цілі роз-
діли, де зупиняється на загадках дат (московські йдуть за 
єршалаїмськими через рівно 1900 років) і численних пе-
регукуваннях символіки тексту з масонством — діаман-
товий трикутник на портсигарі у Воланда тощо. А згадай-
те слова Івана Бездомного: мовляв, треба філософа Іма-
нуїла Канта взяти й вислати на Соловки. Це парафраз по-
дій 1926 року, коли органи заарештували та етапували 
на північ членів масонського гуртка з Ленінграда, як пи-
сали — «последователи Канта, вычищенные из партии».

Чимало героїв роману мають своїх прототипів. Булга-
ков не один раз приховує Леніна у своїх різних творах. Так, 
скажімо, герой сатиричної повісті «Фатальні яйця» Владімір 
Іпатьєвіч Пєрсіков, винахідник червоного променя жит-
тя, — це і є Ленін. Порівняйте образ: «Голова замечатель-
ная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос... глаз-
ки блестящие, небольшие... сутуловат... когда говорил что-
либо веско и уверенно, указательный палец правой руки 
превращал в крючки, щурил глазки».

Соколов доводить невипадковість збігу ще й тим, 
що професор Пєрсіков народився в 1870 році (Ленін — 
теж), а день його іменин — 16 квітня — день повернен-
ня Леніна до Росії в революційному 1917-му. У першій 
редакції «Собачого серця» знамениті калоші професо-
ра Преображенського щезають із передпокою якраз у 
квітні того самого року (натяк на грядущого хама, в ці дні 
вождь закінчує «Апрельские тезисы», де визначає курс 
на більшовицьку революцію). І ще нюанс: саме Ленін 
дав наказ убити в Єкатеринбурзі, у будинку купця Іпа-
тьєва, царську родину, і став сам царем. Назва будинку 
є по батькові героя. Тут зв’язок безсумнівний.

Ленін у «Майстрі і Маргариті» є одним із прототипів Во-
ланда. Після скандалу у Театрі Вар’єте сатану з почтом шу-
кає міліцейський пес Тузбубен: це більш ніж прозорий на-
тяк на прізвисько поліцейської собаки на прізвисько Треф, 
яка шукала Леніна та Зінов’єва влітку того самого 17-го 
під час переховування у легендарному шалаші. Тимчасо-
вий уряд тоді викрив їх як германських шпигунів. До сло-
ва, автор книги вважає, що Зінов’єв — це і є Кіт Бегемот: 
«полный, любивший поесть Григорий Евсеевич в усах и бо-
роде приобретал кошачьи черты, а в личном плане был 
самым близким к Ленину из всех большевистских вождей».

У булгаковському архіві зберігається вирізка з 
«Правды» за 1921 рік, де зв’язковий Леніна Шотман ци-
тує одного з лідерів більшовиків Якова Свердлова, який 
на VI з’їзді партії сказав, що «хоть Ленин и лишён воз-
можности лично присутствовать на съезде, но невиди-
мо присутствует и руководит им». Цими самими словами 
Воланд у Булгакова повідомляє Міхаілу Берліозу про те, 
що він незримо був присутній на суді над Ієшуа Га-Ноцрі. 
Леніна ще можна впізнати в персонажі на ім’я Ілья Вла-
діміровіч Акулінов: тут просто Володимир Ілліч навиворіт.

Тоненька шия поплічника сатани Коров’єва — це на-
тяк на зовнішність В’ячеслава Молотова, який грав ту 
саму роль при Сталінові. Миколу Бухаріна легко впіз-
нати в «нижнем жильце» Ніколає Івановіче, якого за 
спробу спокусити служницю Маргарити перетворюють 
на кабана (це явний перегук із сюжетом Євангелія від 
Луки та водночас відомим висловлюванням прокурора-
прокуратора Андрія Вишинського — «слезливая помесь 
лисы и свиньи»). Мало того, що колишньому, ленінськи-
ми словами, «любимцу партии» залишили ім’я, так і повна 
портретна подібність: донжуан, у пенсне, жилетці, «свет-
лая бородка клинышком».

Існує популярна версія, що Булгаков зашифрував у 
Воланді Сталіна. Це, зокрема, підтверджується тим, що 
в романі Воланд стає першим читачем роману про Пон-
тія Пілата, тоді як у реальному житті автор не раз вислов-
лював бажання, щоб Йосиф Віссаріонович міг би «стать 
моим первым читателем...». Очевидний перегук із досві-
дом взаємовідносин Пушкіна та імператора Ніколая І.

Історія стосунків між Булгаковим і Сталіним — ще 
той роман. 28 березня 1930 р. письменник пише у відчаї: 

«Я прошу Правитель-
ство СССР приказать 
мне в срочном поряд-
ке покинуть пределы 
СССР в сопровожде-
нии моей жены Любо-
ви Евгеньевны Булга-
ковой. Я обращаюсь к 
гуманности советской 
власти и прошу меня, 
писателя, который не 
может быть полезен у 
себя, в отечестве, ве-
ликодушно отпустить 
на свободу». Однак є й 
прохання, якщо не ви-
пустять, то призначити 
режисером-лаборантом у МХАТ. 

18 квітня 1930 р. відбулася телефонна розмова між Май-
стром і Вождем. Генсек лукаво сказав, що «йому здається», що 
«вони», тобто театр, погодяться на прохання взяти драматур-
га на роботу. Письменник насмілився попросити про особис-
ту зустріч, що йому дуже треба переговорити віч-на-віч. Сталін 
погодився: мовляв, треба знайти час для цього. Але так обі-
цянку й не виконав. Це, до речі, таємниця, чому? Чому Він пе-
редумав — ця загадка займала Булгакова до скону віку. Пись-
менник вважав, що ця коротка телефонна розмова стала по-
воротною в його кар’єрі, хоча документи свідчать, що тижнем 
раніше начальник ОДПУ Генріх Ягода наклав резолюцію на 
його листі: «Надо дать возможность работать, где он хочет». 

Через рік письменник ще раз написав листа Сталінові, 
але так його і не відправив. Там є рядки: «Хочу сказать вам, 
Иосиф Виссарионович, что писательское моё мечтание 
заключается в том, чтобы быть вызванным лично к вам». 

У 1932-му цензура дозволила ставити в театрі «Дни 
Турбинных» — п’єсу, яку часто називають однією з улюбле-
них у радянського лідера. Соколов навіть пише, що саме 
любов Сталіна до твору і врятувала автора від репресій, бо 
інакше б її довелося зняти з репертуару.

В одному з варіантів фіналу роману є недвозначний 
натяк на Сталіна: «...Воланд... поднял голову, всмотрелся 
в разрастающуюся с волшебною быстротою точку и до-
бавил: «У него мужественное лицо, он правильно делает 
своё дело, и вообще всё кончено здесь. Нам пора!» 

«Князь тьми» не дозволяє Коров’єву знищити свис-
том літак-винищувач, адже з повагою ставиться до май-
жебога, який «правильно робить свою справу». Немож-
ливо уявити цензора кінця тридцятих, який би пропус-
тив таке. Тож усі перші слухачі та читачі роману казали 
про його повну позацензурність.

Прообразом балу в сатани була конкретна подія — 
офіційний прийом в американському посольстві 22 квіт-
ня 1935 року. Тодішній посол у Москві Вільям Булліт за-
просив візиткою і подружжя Булгакових. На званій вечері 
у залах, прикрашених розкішними квітами, крім числен-
них письменницьких і акторських пар, були присутні Туха-
чевський, Радек, Бухарін, Будьонний, Бубнов та інші чільні 
більшовики. Був там і агент ОГПУ, колишній киянин і ба-
рон Борис Штайгель, виведений у романі в образі барона 
Майгеля. Убивство останнього на балу в романі — реак-
ція Булгакова на вбивство його прототипа під час великої 
чистки 37-го. У сцені балу письменник зображує ще двох 
персонажів-отруювачів, прообразами яких були керівни-
ки НКВС Ягода та Буланов, вже на той час репресовані. Їх-
ніх імен письменник не називає, натякаючи на те, що в ра-
дянській пресі було заборонено вживати їхні імена.

Сама ж ідея шабашу, за припущенням історика Соко-
лова, спала на думку Булгакову, коли він дізнався про дикі 
оргії, в яких проводили заслужені вихідні представники ко-
муністичної еліти. Гліб Бокий, один із чільних чекістів, тво-
рець ГУЛАГу, прославився не тільки патологічною жорсто-
кістю, а й створенням «дачної комуни», «комуни Бокого», на 
утримання якої її члени відраховували до десяти відсотків 
зарплати. П’янки, бійки та секс усіх з усіма — так це було 
в реаліях. Аж доти, поки Сталіну не донесли про неподоб-
ство. Відплата була диявольськи швидкою.

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, 

головний редактор сайту 
«Історична правда»
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Гострий сюжет
Буало – Нарсежак:Буало – Нарсежак: 

класика французького детективукласика французького детективу
Буало – Нарсежак (фр. Boileau – Narcejac) — творчий тандем, який склада-

ли два французькі письменники, — П’єр Буало (1906 – 1989) і Тома Нарсежак 
(1908 –1998).

Датою початку спільної творчої діяльності Буало – Нарсежака є 1951-ий — 
рік виходу роману «Примарне полювання». Усього ж Буало-Нарсежак створили 
майже за сорок років понад п’ятдесят детективних романів і повістей. Окрім 
детективів, ними написані 37 «звичайних» романів, 6 романів «для юнацтва», 
дві збірки оповідань. 

Пропонуємо одну з детективних новел Буало – Нарсежака. При лаконіч-
ності форми це чудова характеристика так званих добропорядних обивателів, 
кожен з яких міг виявитися вбивцею і може підозрювати в цьому будь-кого зі 
своїх близьких. 

Буало-Нарсежак 

Хто вбив тьотю Емму? 
Спадкоємці Могалон уперше зібралися у повному складі після смерті 

тьоті Емми на розкішній віллі, яка стала їхньою власністю після драматич-
ної смерті старої діви. Під час попередніх канікул Марселіна лікувала свої й 
без того хворі нерви, які ця драма піддала надто суворому випробуванню. 
А Етьєн чекав доброї волі слідчого, котрий виявляв виняткову стриманість.

Стриманість! Дехто говорив, упередженість. Оскільки, врешті-решт, алі-
бі ж Етьєна Могалона видавалося безсумнівним. Хіба ж він не надав дока-
зів того, що у трагічний вечір знаходився в Бордо, тобто приблизно за трис-
та кілометрів від того місця, де була вбита надбагата Емма? Ну й що? Чому 
ж він отримав ці три тижні попереднього тюремного ув’язнення? Чому його 
підозрювали довше, ніж подружжя Дорель, Людовіка чи навіть Марселіну? 
Якщо гарненько подумати, чи не були покази свідків, що сприяли їхньому ви-
правданню, більш беззаперечними, ніж ті, на які посилався Етьєн? І хіба ж 
п’ять двоюрідних братів однаковою мірою не скористалися вбивством? Рів-
на доля спадку — два мільйони кожному, рівні права на маєток. 

Сьогодні, правда, Етьєн не шкодував про свій арешт. Хоча його й випус-
тили на волю через відсутність складу злочину, тим не менше він став зіркою 
сімейства. Гіпотетичний вбивця номер один — титул, що надав йому немалу 
привабливість не тільки в очах членів сімейства, а й в очах інших мешканців 
містечка. Запитання «А все-таки — що, коли це він?» зняте не було. 

Втім, таке запитання рівнозначно мітило в кожного спадкоємця Мога-
лон. «Що, коли це вона?.. Що, коли це він?» І найбільш зацікавлені особи ніяк 
не могли викинути з голови думку, що, можливо, вірогідно, один з них…

Вони не відчували ані найменшого страху, живучи під одним дахом з не-
викритим злочинцем. Бандит — це жахливо, коли читаєш про нього в газет-
ній рубриці пригод чи в романах. Але якщо ним є хтось, знайомий тобі з ди-
тинства, кого ти любиш, чиї вчинки знаєш достеменно, за винятком одного, 
хтось, котрий не лише не бажає тобі зла, а навпаки, сприяє виконанню твоїх 
найзаповітніших бажань — два мільйони, красивий дім, неміряні землі, на-
решті — й головне хтось, що обдарував тебе блиском і значимістю, словом, 
міцним становищем, словом, всім тим, у чому тобі довго було відмовлено. 

«Що, коли це вона?» Непримітна Марселіна, з її бляклим волоссям і вес-
нянками, перестала «економити на сірниках». Крамарі ставилися до неї з та-
кою ж шанобливістю, як і до цієї актриси з Парижа, а бувало, і обслуговува-
ли. І всі вважають, що це цілком природно. Кожен поспішає привітатися з 
нею першим. 

«Що, коли це він?» Недомірок Людовік випростує спину. Хто насмілиться 
тепер поводитися з ним як з істотою неповноцінною? 

«Що, коли…». Подружжя Дорель, раніше таке небагатослівне, тепер роз-
мовляє гучно, самовпевнено. Сміливо виносять судження про все на світі. І 
добрі люди в радіусі одного льє слухають і підтакують їм. 

Етьєн поводиться скромніше, природніше за їх усіх. Але яка йому потре-
ба напружуватися? Він отримує зиск зі свого виграшного становища. 

Всі п’ятеро сидять у великій вітальні після ситного обіду. Вірна Жюльєт-
та, яка служила в домі ще при покійній мадемуазель, щойно подала каву і лі-
кери. Вона так уже старається, ця Жюльєтта. упереджує найменші бажання 
своїх нових хазяїв. Як же вона боялася, що її виженуть!.. Убита стара пані на 
повний зріст на портреті в золотій рамці, який висить над каміном, схоже, го-
ловує на цьому сімейному зборищі. 

«Я згадую день, коли комісар запитав мене прямо…», — двозначно по-
чинає Марселіна. 

Вони чули її розповідь разів зо двадцять і знають, що, коли вона закін-
чить, настане черга Людовіка. «А я відчув себе не в своїй тарілці, коли впіз-
нав двох інспекторів у поїзді…»

Подружжя Дорель виявляли явне нетерпіння. Що стосується Етьєна, 
його обличчя світилося іронією і якоюсь поблажливістю. «Базікайте собі, ба-
зікайте». 

Телефонний дзвінок змусив їх підскочити. Знімає слухавку Етьєн. Це 
своєрідний привілей, який ніхто й не думає у нього оскаржувати. 

— Алло!.. Ох! Це ви, пане слідчий!
Всі присутні так і завмерли на місці. Чотири воскові манекени сиділи, 

нахилившись уперед. 
— Як? Та невже?.. І він зізнався?.. Ох! Який же я щасливий! Так, ми якраз 

зібралися тут усі разом. Спасибі, що ви нас негайно сповістили. О! Давайте не 
будемо більше про це, пане слідчий. Хіба ж ви не виконували свого обов’язку?..

Етьєн кладе трубку. Обличчя його зблідло.
— Ви зрозуміли, так? Убивцю арештували. Цей дурень щойно скоїв но-

вий злочин. Якийсь псих ненормальний, два роки тому його випустили із 
психлікарні.

Запала тривала пауза. Марселіна несміло запитує:
— А от щодо тьоті Емми як це вони встановили?..
— Цей тип зізнався сам. Він також визнав себе винним у третьому 

злочині. 
— А нащо він?...
— Та нінащо. Кажу вам, псих ненормальний.
Подружжя Дорель, схоже, несподівано втратило дар мови. Дзеркало 

відбиває Марселіну з її круглими плечима і неприємним обличчям. Людовік 
у своєму фотелі здається недоноском. Етьєн падає на своє місце. 

Мовчання запановує знову. Гнітючу тишу нарешті порушує голос, спо-
творений хвилюванням до невпізнання: 

— І все ж, якщо не виявлять якогось доказу, то сумнів залишиться на-
завжди. Повної впевненості ніколи бути не може. Людей, котрі зводять на 
себе наклепи, скільки завгодно. 

— Я теж так гадаю — скільки завгодно! — в один голос вигукує подруж-
жя Дорель. 

— Такий випадок описаний у всіх підручниках психології, — глибокодум-
но повідомляє Етьєн. 

Людовік знову привільно розслаблюється у своєму кріслі. Марселіна 
посміхається сама собі в дзеркалі. 

Телевізійний серіал “Майстер і Маргарита”,  за романом Михайла Булгакова. 
Росія, 2005 рік Автор сценарію і режисер — наш земляк, киянин Володимир Бортко (зняв також ві-

домі  серіали “Ідіот” (по Ф. Достоєвському), “Бандитський Петербург”). 

Майстер — Олексій Галібін, 
Маргарита — Анна Ковальчук.

Воланд — Олег Басілашвілі.  Понтій Пілат — Кирило Лавров.

Таємниці «Майстра і Маргарити»Таємниці «Майстра і Маргарити»
Великий киянин зашифрував у своєму романі Сталіна з Леніним, Бухаріна з Мо-

лотовим, Зінов’єва з Ягодою, зробив радянські літературні та суспільні дискусії, роз-
стрільні процеси тридцятих років фантасмагорією, якою вони насправді й були.

  Світ наших публікацій
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Було й таке…
 Марк Твен отимав 

листа від одного обуреного 
читача, де було всього одне 
слово — «свиня». Твен навів 
цього «листа» в газеті й на-
писав: «Досі я часто отриму-
вав листи без підпису. А те-
пер уперше отримав підпис 
без листа».
 Один придворний 

вельможа, бажаючи підку-
сити Михайла Ломоносо-
ва його простим походжен-
ням, уїдливо запитав учено-
го, чи знатні у нього предки. 
На це Ломоносов гордо від-
повів: «Я сам знатний пред-
ок».

Куточок 
гумору

Після сніданку чоловік 
усівся з газетами в руках. 
Дружина запитує: 

— Хіба ти не йдеш сьо-
годні на роботу?

— Ой, а я думав, що вже 
там.

* * *
Дзвінок у двері. На по-

розі — сантехнік: 
— Іваненки тут живуть? 
— Ні, вони виїхали три 

місяці тому. 
— От люди, викликали 

сантехніка, а самі з’їхали! 

* * *
— Звинувачуваний, як 

це Ви примудрилися серед 
білого дня викрасти з му-
зею стільки картин? 

— Ой, пане суддя, Ви 
цього не зрозумієте, бо все 
одно Вам це не під силу. 

* * *
Робітник падає з буді-

вельних риштувань. Напар-
ник кричить йому: «Іване, 
падай швидше, за тобою 
летить цеглина!»

8 Світ домашнього читання

Підсумки 
футбольного 2011-го

Спасо-Преображенський собор Чернігова. Шедевр   архітектури Древньої Русі. Най-
старіший зі збережених храмів України. Будівництво розпочав  князь  Чернігівський 
Мстислав Хоробрий, син Святого Володимира Великого. Вперше храм згадується в літопи-
сах під 1036 роком, це рік смерті князя Мстислава, коли будівництво вже було в розпалі. 

    Фото Петра Антоненка.
* * *

Запрошуємо  наших читачів надсилати  в газету  свої фото (в електронному ви-
гляді). Кращі будуть надруковані в газеті. 

Житель американського штату Флорида 
Брайан МакГуїн разом з домашнім сміттям ви-
падково викинув у кошик діамантову обручку 
дружини вартістю 10 тисяч доларів. Зникнен-
ня прикраси виявили  наступного дня, але було 
пізно: служби встигли відправити зібрані міш-
ки на звалище.

Миритися із втратою дорогої речі, до 
того ж пам’ятної, пара не збиралася. Брайан 
зв’язався із власниками сміттєвого резервуа-
ра, куди доставляють відходи, і отримав дозвіл 
недовго покопатися в них. Оператори резерву-
ара надали МакГуїн спеціальний скафандр для 
експедиції на звалище.

«Я навіть не уявляв, з чим зіткнуся, — 

сказав в інтерв’ю телеканалу «Фокс ньюз» 
американець. — За високим парканом 
мене чекала гора смердючого сміття, за-
ввишки з п’ятиповерховий будинок. Спо-
чатку я перебрав кілька сотень пакетів, але 
потім зрозумів, що так справа не піде, і по-
чав уважно вивчати свіжу партію мішків, 
що надійшли, і не повірив очам. Усього за 
метр лежав наш зелений смугастий цело-
фановий пакет! Мене підкинуло від радос-
ті, здавалося, що виграв в лотерею мільйон 
доларів».

«Обручка Енн знайшлася, і це велика ра-
дість, адже без нього мене навряд чи б пусти-
ли на поріг», — додав він. 

Ваше здоров’я 

Риба 
захистить зір

Нещодавно вчені від-
крили нову властивість 
морепродуктів — вони за-
хищають наш зір, запобі-
гають його втраті в літньо-
му віці. Найкориснішою 
визнані сьомга, скумб-
рія, тунець. На корисні для 
зору речовини багаті та-
кож устриці, мідії, краби. 
Ці висновки були отрима-
ні в ході дослідження за 
участю 2400 доброволь-
ців у віці від 65 до 84 ро-
ків, пише «The Daily Mail».

Раніше було доведе-
но, що жирні кислоти оме-
га-3, що входять до складу 
риби, запобігають депре-
сії і допомагають її виліку-
вати, сприяють поліпшен-
ню роботи серця і знижу-
ють ризик розвитку сер-
дечної недостатності.

Несподівані 
думки 
Афоризми

Самюель Батлер (1835 
– 1902), англійський пись-
менник

Лаконічність дуже до-
бра в тому випадку, коли 
нас розуміють або коли 
нас не розуміють.

Трістан Бернар (1866 – 
1947), французький пись-
менник

У житті можна покла-
датися лише на себе са-
мого, та й то не раджу.

Джордж Бернс (1896 
– 1996), американський 
комік

До вісімдесяти ро-
ків ви вже знаєте все, от 
тільки як це пригадати?

Амброз Бірс (1842 – 
1914), американський 
письменник

Якщо ви захворіли, 
поспішіть вибачити ва-
ших ворогів: ви ж можете 
й одужати.

Ешлі Брильянт (нар. 
1933), американський ка-
рикатурист і гуморист

Якщо хочеш виграти 
напевне, вигадай власну 
гру, а правил нікому не 
розказуй.

Веслав Брудзиньський 
(нар. 1920), польський са-
тирик

Йому було б що ска-
зати, якби стільки не го-
ворив. 

Думки авторів публікацій можуть не збігатися з 
позицією редакції. Автори публікацій несуть від-
повідальність за їх достовірність. 
Видрукувано у ПАТ «ПВК «Десна» (м. Чернігів, 
проспект Перемоги, 62). Тираж — 2000.
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Мессі — кращий футболіст світу: 
третій «Золотий м’яч» поспіль

В Цюріху (Швейцарія) пройшла 
церемонія підбиття підсумків на ви-
значення кращого футболіста пла-
нети 2011 року. Ним визнаний  гра-
вець іспанської «Барселони» Ліо-
нель Мессі. Йому вручена почесна 
відзнака переможця конкурсу — 
«Золотий м’яч». Аргентинець третій 
рік підряд визнається кращим у світі і втретє отримав 
«Золотий м’яч».

Ця відзначка була заснована паризьким журналом 
«Франс-Футбол» ще у 50-і роки, як нагорода  кращому 
футболістові Європи.  Переможця визначали опиту-
ванням спортивних журналістів. За ці десятиліття приз 
отримали багато видатних футболістів, у тому числі 
троє представників України: Олег Блохін (1975 р.), Ігор 
Бєланов (1986), Андрій Шевченко (2004). 

Паралельно Міжнародна федерація футболу (ФІФА) 
в останні роки  проводила визначення і кращого футбо-
ліста світу. І ось у 2010 році ці конкурси були об’єднані, 
тепер ФІФА і журнал визначають кращого  у світі і вру-
чають йому той же «Золотий м’яч». 

Ліонель Мессі повторив видатний рекорд францу-
за  Мішеля Платіні, нинішнього президента УЄФА, ко-
трий був єдиним, хто  отримав «Золотий м’яч» тричі по-
спіль(1983–1985 рр.). Тричі отримували нагороду та-
кож голландці Кройфф та ван-Бастен, але не поспіль. 

Україна
Найкращий — наш земляк 

Андрій Ярмоленко
З кількох  опитувань по визна-

ченню кращих футболістів Украї-
ни найбільш авторитетним є те, що 
проводить столична спортивна га-
зета “Команда”. В ньому лауреати 
визначаються опитуванням гравців 
і тренерів команд  нашої прем’єр-

ліги. Цей конкурс проведено вже 17-й раз. В  попередні 
роки кращими в Україні визнавалися такі відомі фут-
болісти, як Андрій Шевченко,  Сергій Ребров,  Анатолій 
 Тимощук,  Віктор Леоненко,  Валентин Белькевич. 

А кращим футболістом України 2011 року визнаний 
наш земляк,  виховнець чернігівського футболу, який 
кар’єру в командах майстрів почав саме у нашій “Дес-
ні”,  Андрій Ярмоленко, нині один з ключових гравців 
київського динамо і збірної України. Він переміг з ве-
ликим відривом від суперників, набравши 272 бали ( 
у бразильського  легіонера  харківського “Металіста”  
Тайсона, що зайняв друге місце,  — 99 балів. )

Чернігівщина
Чемпіон — “Єдність”

Звання чемпіона Чернігівщини, тобто переможця 
турніру у вищій лізі, вчетверте поспіль виборола «Єд-
ність-2» із села Плиски на Борзнянщині. 

Найбільшого прогресу добилася чернігівська ЮСБ. 
Вперше виборола медалі обласної першості й одразу 
срібні. Торік команда була сьомою. На третьому міс-
ці нині — ФК «Полісся» з Добрянки. Гравець команди 
Олександр Цупрунов із 16-ма голами виграв змагання 
бомбардирів обласної першості, а граючий тренер Ва-
лентин Круковець, ще не так давно один з лідерів і капі-
тан «Десни», який забив 12 м’ячів, посів другу позицію. 
В осінніх матчах у складі молодої добрянської команди 
виходив на поле й Сергій Коваленко, вихованець чер-
нігівського футболу, котрий зовсім юним «засвітився» 
в резерві італійського «Ювентуса», а потім виступав за 
бельгійські «Стандард» (Льєж), «Локерен», «Руселаре», 
українську «Волинь» (Луцьк), білоруські «Торпедо» (Жо-
діно) та «Бєлшину». Закінчивши дитячу футбольну ака-
демію в Донецьку, почав грати у ФК «Полісся» Максим 
Ча¬ус, син президента футбольного клубу.

   Майже до фінішу претендували на «бронзу» й аван-
гардівці з Корюківки. У сезоні-2011 вони вперше вибо-
роли Кубок області. Цікаво, що «Авангард» був єдиним 
учасником чемпіонату, який виступав у ньому ще в ра-
дянські часи.

   Тепер про першу лігу чемпіонату області. Чотир-
надцять команд були розділені на північну й південну 
зони. Переможцями стали «Маяк» із Лихачова Носів-
ського району і «Технікум» (Сосниця). Вони здобули пу-
тівки до вищої ліги.

Смачного!

Як приготувати деруни 
Деруни — страва білоруської кухні. Вони досить популяр-

ні і в Україні. Пропонуємо вам рецепт, можливо, і не тради-
ційних білоруських «драніків», але не менш смачних дерунів.

Деруни зі сметаною
Інгредієнти: картопля – 5 шт., цибуля – 1/2 шт., 

борошно – 2 столові ложки, яйце – 1 шт., олія, сіль, 
перець чорний мелений, масло, сметана.

Приготування. Очистіть картоплю від шкірки, натріть на 
дрібній тертці або подрібніть у блендері, сік злийте. Додайте 
почищену та натерту на дрібній тертці або подрібнену в блен-
дері цибулю. У суміш картоплі та цибулі додайте яйце, борош-
но, солі й меленого перцю за смаком та ретельно перемішай-
те до однорідності.

 Нагрійте сковороду, налийте в неї олії. Столовою ложкою 
викладіть картопляну суміш на сковороду у вигляді млинців. 
Обсмажте млинці з обох боків до утворення рум’яної скорин-
ки. Готові деруни викладіть у глибокий посуд і кожен шар по-
лийте розтопленим вершковим маслом. Подавайте деруни зі 
сметаною або молоком.

Безкоштовні оголошення 
читачів нашої газети

Шановні читачі! Ви можете безкоштовно надрукувати свої 
приватні оголошення в нашій газеті, і їх прочитають кілька ти-
сяч читачів. Це можуть бути оголошення про купівлю чи про-
даж житла, майна, про втрату документів, які вам треба відно-
вити, інші оголошення. 

Також у цьому розділі ви можете привітати своїх рідних, 
друзів, знайомих з пам’ятними датами, подіями в їхньому житті. 

У тексті оголошення не забудьте вказати свої координати, 
за якими вас можуть знайти читачі, котрих зацікавило ваше 
оголошення: це може бути ваша поштова адреса, телефон — 
домашній (з указаним кодом) чи мобільний. У кінці тексту додай-
те дані про себе: прізвище, ім’я, адресу, телефон — ці дані в са-
мому оголошення публікуватися не будуть, вони потрібні лише 
редакції для контакту з вами, можливого уточнення тексту. 

Оголошення і вітання можна подавати двома способами: по 
Інтернету, в електронному вигляді на електронну адресу газети: 
antonpetro@meta.ua або звичайною поштою на поштову адре-
су газети: Чернігів, головпоштамт, а/с 43, газета «Світ». 
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Довідкове бюро
Розклад руху 

приміських поїздів
Час відправлення з 

Чернігова на Ніжин:
6.21, 8.29, 13.35, 

17.33, 20.28.

Час відправлення з 
Ніжина на Чернігів:

5.34, 9.07, 11.08, 
17.40, 20.36.

У світі цікавогоАмериканець розгріб тонну сміття, 
щоб знайти діамантову обручку дружини


