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Форум, скликаний «Просвітою», 
мобілізує на захист 

Української держави 
Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т.Шевченка ініцію-

вало і провело 25 вересня в нашій столиці Всеукраїнський фо-
рум «На захист української мови й державності». Він пройшов в 
актовому залі будинку письменників НСПУ. Участь узяли відо-
мі політичні і громадські діячі, просвітяни зі столиці та регіонів.

Відкрив і вів форум голова «Просвіти», народний депутат 
України Павло Мовчан. Він підкреслив, що в умовах тоталь-
ного наступу антиукраїнських сил, проявом чого, зокрема, стало 
ухвалення одіозного Закону «Про засади мовної політики», всі па-
тріотичні, державницькі сили повинні об’єднатися і відповісти на 
це потужним рухом спротиву антидержавникам. Тому такий Все-
український форум на захист мови і державності має стати по-
стійно діючим, із залученням якнайширших державницьких сил. 

Форум благословив і виступив з промовою Святійший Па-
тріарх Київський і Всієї України – Руси Філарет. Він чітко по-
яснив, чому церква, яка начебто має бути поза політикою, не 
може зараз стояти осторонь: йдеться про саме існування не-
залежної Української держави. Патріарх зазначив: «Росія хоче 
знищити нашу мову. Для чого знищують мову? Для того, щоб 
знищити нашу Українська державу».

Виступали на форумі відомі політичні і громадські діячі: Ге-
рої України Іван Драч, Дмитро Павличко, Степан Хмара, ака-
демік Микола Жулинський, доктор  юридичних наук Володимир 
Василенко, заступник голови «Просвіти» професор Олександр 
Пономарів, голова Української всесвітньої координаційної 
ради Михайло Ратушний, народні депутати України Іван Заєць, 
Ярослав Кендзьор, голова Спілки офіцерів України В’ячеслав 
Білоус, голова комісії Київради з питань культури і туризму 
Олександр Бригинець, представники молодіжних організацій, 
що виступають в оборону державної української мови, Олексій 
Кляшторний, Оксана Неживенко — остання була активною 
учасницею голодування на захист мови, що проходило під стіна-
ми Українського дому столиці.

Дуже суттєво, що поряд з абсолютно слушними твердженнями 
про захист української державної української мови, про нинішню 
антиукраїнську владу, яку негайно треба змінити, учасники фору-
му акцентували на тому, що це треба робити, починаючи з цих пар-
ламентських виборів. Адже врешті кардинально питання захисту 
мови і держави вирішуються на  виборах. Тому форум виступив зі 
зверненням до всіх опозиційних демократичних політичних сил — 
зробити все можливе для перемоги на виборах, відкинути всі чва-
ри, узгодити кандидатів по округах. Кандидатів, які займають дер-
жавницькі позиції, форум підтримав безпосередньо, назвавши їх 
поіменно по різних регіонах держави. 

Учасники зібрання вирішили, що наступними етапами ро-
боти постійно діючого Всеукраїнського форуму стануть участь 
у  Конгресі дій на захист української мови, що пройде у столиці 
6 жовтня, а також організація всеукраїнського маршу на захист 
конституційних прав і свобод українців, що планується в столиці 
і областях на свято Покрови 14 жовтня. Також вирішено органі-
зувати такі постійно діючі форуми в усіх областях України.

Наскільки тривожна ситуація із захистом державності, на-
скільки громадськість рішуче налаштована на її захист, свідчать 
положення ухваленої форумом резолюції — Звернення до на-
ції. Ось деякі з них. 

Засудити дії Президента України Віктора Януковича, який 
підписав і тим самим увів у дію одіозний мовний закон Ківало-
ва –Колесніченка. 

Направити подання до Генеральної прокуратури України з 
вимогою порушити кримінальні справи щодо Голови Верховної 
Ради В.Литвина і його першого заступника А. Мартинюка — за 
дії з ухвалення і підписання мовного закону Ківалова – Колесні-
ченка, які мають ознаки службового злочину. 

Вимагати негайної відставки міністра освіти і науки Д. Та-
бачника за його антиукраїнську діяльність. 

Звернутися до правоохоронних органів держави з вимогою 
заборони діяльності в Україні антиукраїнських проросійських 
партій і громадських організацій. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Якщо це доленосні ви-
бори, то чому шоу?  Про-
сто у нас деякі поняття на-
бувають чомусь негатив-
ного значення. Як ось тут, 
коли вибори  перетворю-
ють на погане шоу, фарс, 
клоунаду. Між тим, на-
ступні парламентські ви-
бори у  ситуації, коли під 
загрозою опинилися де-
мократія, сама держав-
ність,  могли б зупинити 
такі небезпечні процеси. 

Різкі зміни закону
Новообрана Верховна 

Рада 7-го скликання могла б 
реально відновити свій ста-
тус головного законодавчо-
го органу держави, відновити 
парламентаризм, фактично 
майже розтоптаний, стати в 
цей непростий час форпостом 
державності. За однієї умови: 
це буде дійсно оновлений, де-
мократичний парламент. А та-
кий може бути обраний лише 
на чесних і демократичних ви-
борах. Однак чи будуть вони 
саме такими? 

Почалося задовго до са-
мих виборів, з ухваленням но-
вого виборчого закону. Вве-
дення одночасно трьох новацій 
порівняно з двома попередні-
ми парламентськими вибора-
ми — більш ніж сумнівний екс-
перимент. Нагадаємо їх. Пер-
ше: введено змішану систему 
виборів, пропорційно-мажо-
ритарну. Тобто половина пар-
ламенту обирається за списка-
ми партій, половина — у 225-
ти одномандатних округах. Ця 
система була на виборах 10 ро-
ків тому. Але від неї відмовили-
ся, вважаючи, що у нас відбу-
вається нормальна політична 
структуризація суспільства, що 
наші партії стають на ноги. Тож 
вибори парламенту в 2006-му 
і 2007 роках пройшли за суто 
пропорційною системою. Те-
пер ось повернення до зміша-
ної, бо, мовляв, депутати від 
партій — це щось абстрактне, а 
від округу — більш конкретне. 
Що у нас означає мажоритар-
ка, як обирається депутат від 
округу, як купується цей ман-
дат — давно відомо. 

Друге нововведення: ану-
льовано у виборчому процесі 
такий суб’єкт, як блоки партій, 
нині балотуються винятково 
партії. Третє: значно підви-
щено бар’єр для проходження 
партій до парламенту — був 3 
відсотки, став 5. 

Кожне з цих положень 
має право на існування. Але 
введення трьох одразу різко 
змінює ситуацію на виборчих 
перегонах. І, як зазначають 

аналітики, на користь влади.  
Дивно, чому за такий виборчий 
закон голосувала і опозиція.

«Демократизм» закону в 
дії, а заодно ще один прояв ви-
борчого шоу ми побачили, коли 
Центрвиборчком сформував 
окружні виборчі комісії. Як ві-
домо, саме окружком є тим ор-
ганом, який проводить вибори 
в окрузі та підбиває їх підсум-

ки. Хто ж рахуватиме голоси?  
Автоматично отримують 

по одному місцю в комісіях 
парламентські фракції, а їх 
у нас 5. Решту партій, які де-
легують  своїх членів у комі-
сії, за законом визначає же-
ребкування. Так от, до нього 
були допущені не лише ті 22 
партії, які подали на вибори 
кандидатські списки, а й ті, 
які не спромоглися на це, але 
зареєстрували своїх канди-
датів десь в одномандатних 
округах. Причому законом не 
встановлена якась квота: на-
приклад, щоб зареєстрували 
кандидатів бодай у 20 – 30 
округах. І дійшло до абсурду: 
право на жеребкування отри-
мали партії, які зареєструва-
ли по 2 – 3, навіть по одно-
му кандидату! А сліпий жереб 
посміхнувся цим «диванним» 
партіям. Натомість не посміх-
нувся партіям, які виставили 
потужні списки, зареєстру-
вали десятки кандидатів і, за 
всіма рейтингами, мають про-
йти в парламент. Це, зокрема, 
ВО «Свобода» і партія Кличка 
«УДАР». А тепер подивімося, 
хто рахуватиме голоси, визна-

чатиме переможців виборів. 
Заодно погляньмо, хто кру-
титься в нашому карикатур-
ному політикумі з його більш 
ніж двомастами партіями. 
Отже, місця в окружкомах, у 
всіх (!) 225 комісіях, отрима-
ли партії: «Руська єдність», яка 
висунула лише 5 кандидатів у 
виборчих округах, «Громадян-
ська солідарність» — 4 канди-

дати, «Русь єдина» — 3 канди-
дати, «Союз анархістів Укра-
їни» — 2 кандидати, «Молодь 
до влади», «Братство» та «Єди-
на родина», які висунули лише 
по 1 кандидату! У когось є сум-
ніви, що ці декоративні партії 
висунули своїх людей в окруж-
коми для обслуговування ін-
ших політичних сил, які й пло-
дять подібні партійки? Отже, 
чекаймо чергових виборчих 
фальсифікацій. 

Наступним етапом шоу  
стало подібне формування 
дільничних виборчих комісій, 
цієї первинної, низової ланки 
виборів, — комісій, яких у нас 
понад 30 тисяч. 

Виборча кампанія, яка 
вже йде повним ходом, знову 
переповнена брудом. Особли-
во з поверненням до мажори-
тарки, адже саме в округах 
киплять найбрутальніші бит-
ви за мандат. Знову сиплють-
ся в поштові скриньки людям 
численні ерзац-газети, влас-
не, газетоподібні листівки, 
анонімки без вихідних даних, 
у порушення закону, перепо-
внені брудом і наклепами на 
опонентів по виборах. 

Опозиція йде 
чотирма колонами

Але поговоримо про по-
літичні сили, які хотіли б зро-
бити ці вибори доленосними, 
демократичними. І чи не під-
далися й ці сили пошесті пе-
ретворення виборів на пога-
не шоу і фарс?

Мова про опозицію, де-
мократичні державницькі 
сили. Попри благі наміри про 
об’єднання, вони йдуть на ви-
бори чотирма колонами. Схо-
же, інакше й не могло вийти. 
Питання в тому, чи зможуть 
ці сили бодай координувати 
свої дії на виборах, не кажу-
чи вже, що повинні бути ви-
ключені будь-які чвари. Цього 
вже ми бачили останніми ро-
ками достатньо. 

Найбільш потужна — 
Об’єднана опозиція, утворе-
на на базі партій «Батьківщи-
на» і «Фронт змін». Сюди при-
єдналися і ще кілька дрібні-
ших партій. Йде на вибори 
під прапором ВО «Батьківщи-
на». Очолюють виборчий спи-
сок Арсеній Яценюк, Анатолій 
Гриценко і Олександр Турчи-
нов. Прогнозовано окреми-
ми списками йдуть на вибори 
«Свобода», очолювана Оле-
гом Тягнибоком, і партія 
«УДАР» зі своїм лідером Віта-
лієм Кличком.

Інтригою було питан-
ня походу на вибори «Нашої 
України» і Української народ-
ної партії — партії Майдану і 
більшої частини колишнього 
Народного Руху. Обидві пар-
тії опинилися на узбіччі вели-
кої політики, особливо НУ, та 
й УНП після трагічного розко-
лу Руху 13 років тому. Наре-
шті затяжні переговори цих 
партій про об’єднання на ви-
бори, а в подальшому — і в 
єдину партію були заверше-
ні, ці дві партії йдуть на вибо-
ри єдиним списком як Союз 
патріотичних сил, але, згідно 
із законом, юридично від од-
ної партії — нею стала «Наша 
Україна». Очолили виборчий 
список голови партій Віктор 
Ющенко і Юрій Костенко. 

Подив викликало форму-
вання виборчих списків пар-
тій. Хотілося б вірити в онов-
лення нашого політикуму, 
прихід свіжих молодих сил. 
Але знову лунають звинува-
чення стосовно внесення до 
списків опозиційних сил олі-
гархів (купівля місць у спис-
ках), людей, наближених до 
партійних вождів, сірих, ма-
ловідомих постатей з облас-
тей з їх неадекватним го-
нором. Де вже тут сус-
пільні інтереси?

Гаряча виборча осінь 
чи шоу доленосних виборів
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

«Чернігів стародавній» розкриває 
таємниці фортеці — цитаделі
У Борисоглібському соборі (на Валу) відбулася презента-

ція стародавньої цитаделі в 3D. Для всіх, хто цікавиться іс-
торією рідного міста, залишається таємницею: які на вигляд 
споруди знаходились на території давньої фортеці, які функ-
ції вони виконували. 

Дослідники Сергій Сергєєв, Ігор Ігнатенко та фахівець 
комп’ютерної графіки Андрій Дєдов розкривали секрети ци-
таделі. Реконструкція створена на основі письмових і карто-
графічних джерел та археологічних розкопок. 

Довідка. У давні часи Дитинець був головним політич-
ним і релігійним центром Чернігова. Він був могутньою на 
той час фортецею, оточеною глибоким ровом, високим зем-
ляним валом із дерев’яними стінами та вежами. Укріплен-
ня чернігівського Дитинця неодноразово зупиняли орди во-
йовничих степових сусідів. Останнім оборонним укріпленням 
фортеці була цитадель (Верхній замок).

До наших днів зберігся унікальний документ — «Абрис 
Чернігова», рукописний план 1706 року. Він містить рисун-
ки фасадів головних оборонних, культових та інших споруд, в 
яких достовірно передано архітектурні особливості будівель. 
На «Абрисі Чернігівському» зображено і Верхній замок — не-
велику колоподібну за планом фортецю, де розташовувався 
гарнізон урядових військ, він налічував сім башт. 

Випускаємо автобуси, 
тролейбуси, пожежні машини
Підприємства машинобудування посідають третє місце 

серед основних видів діяльності переробної промисловості 
області. На цих підприємствах зайнято 7,2 тис. осіб, або ко-
жен шостий від загальної кількості працюючих у промисло-
вості.

За січень – серпень в області вироблено 165 автобусів, 
2 тролейбуси, 26 пожежних машин, 47 тисяч вогнегасників. 
Проти відповідного періоду минулого року суттєво зросло 
виробництво насосів об’ємних ротаційних, устаткування для 
птахівництва, форм для лиття та моделей ливарних, устатку-
вання для фільтрування й очищення рідин, низьковольтної 
електричної апаратури та устаткування електросигнального.

Постраждалі від вибуху газу 
вже купують квартири
У Чернігові мешканці міста, що постраждали в берез-

ні від вибуху газу в житловому будинку, отримують грошову 
компенсацію на придбання житла. За словами міського голо-
ви Олександра Соколова, процедура перерахування коштів 
на особові рахунки постраждалих закінчена. 

«Сім мільйонів вісімсот тисяч гривень перераховано для 
придбання житла постраждалим із державного бюджету», — 
сказав О.Соколов.

Керівник міста вважає, що найближчим часом усі меш-
канці зможуть укласти угоди на придбання житла.

26 березня у Чернігові по вулиці 50 років ВЛКСМ, 36 у 
квартирі №3 на першому поверсі будинку стався вибух по-
бутового газу, в результаті якого загинула жінка, ще четве-
ро мешканців будинку отримали травми та опіки. Один із по-
страждалих помер у лікарні. У результаті вибуху пошкоджено 
2 під’їзди житлового будинку, 79 мешканців відселено. 

Відлуння війни: 
гранати знаходять навіть кабани
Гранати, вириті дикими кабанами і помічені грибниками, 

а також авіаційну бомбу знищили на Чернігівщині. Група пі-
ротехнічних робіт територіального управління МНС України 
у Чернігівській області знищила 3 ручні гранати РГД-33, які 
були виявлені 4 вересня в лісовому масиві біля с. Козари Но-
сівського району. Також сапери МНС підірвали і виявлену на 
прилеглій території авіаційну бомбу ФАБ-50. Сапери знищи-
ли і мінометну міну калібру 50 мм, яку було виявлено в с. Жу-
равка Варвинського району. Всі боєприпаси і бомба — часів 
Великої Вітчизняної війни.

А поблизу обласного центру в районі човнової станції у 
піщаному кар’єрі екскаваторник ТОВ «Чернігівські будівель-
ні конструкції» під час робіт помітив у ковші разом з піском 2 
снаряди. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 30 сна-
рядів та мінометних мін калібрів 122 мм, 82 мм та 76 мм. 

Усі вибухонебезпечні предмети рятувальники вивезли 
спецавтомобілем у супроводі ДАІ у спеціально відведене міс-
це та знищили. 

Вирок депутатові
Набув чинності вирок Ніжинського міськрайонного суду за 

кримінальною справою, порушеною органами прокуратури за 
матеріалами УСБУ в Чернігівській області стосовно депутата 
Ніжинської міської ради, який вимагав та отримав хабара. 

Співробітники СБУ затримали посадовця у грудні минуло-
го року після отримання ним від місцевого підприємця трьох 
тисяч доларів США за вирішення питання щодо продовження 
оренди земельної ділянки місцевої громади, на якій розта-
шовано торговельний павільйон.

Зібрані під час розслідування кримінальної справи докази 
підтвердили протиправність дій службової особи. Суд визнав 
депутата міськради винним за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара 
службовою особою) Кримінального кодексу України та призна-
чив покарання у вигляді штрафу в розмірі 18 тис. грн із позбав-
ленням права обіймати посади в органах місцевого самовря-
дування та в органах державної влади строком на 2 роки.

Прес-група Управління СБ України
 в Чернігівській області

У Чернігові біля обладміні-
страції відбулася протестна ак-
ція чорнобильців, в якій взя-
ло участь близько сотні людей. 
Організувала її громадська ор-
ганізація «Чорнобиль – 86», що 
об’єднує ліквідаторів аварії, які 
здебільшого є інвалідами.

Їхніми основними вимогами були: 
виплата гарантованих законом ко-
штів, які нині, незважаючи навіть на 
позитивні рішення судів, уряд не ви-
плачує; гарантоване законом безко-
штовне оздоровлення; справедливість 
у виплаті пенсій.

Причиною невеликої чисельності 
протестувальників та відсутності пре-
си організатори називали незацікав-
леність у подібних протестах обласно-
го керівництва чорнобильців.

«Керівництво не зацікавлене 
в протестах. Лігун, Сонік, Андрєєв 
(обласне керівництво «Союз Чор-
нобиль України» та всеукраїнське – 
«Північний Вектор») отримують біль-
ше 8 тисяч гривень пенсії, — пояс-
нив Олег Ребров, голова обласної 
організації «Чорнобиль - 86», – вони 
вибили для себе, а про нас забули. 
Коли ми приїздимо до Чернігова, то 
довідуємося, що вони постійно ко-
гось нагороджують чорнобильськи-
ми відзнаками — якихось спонсо-
рів, що не мають жодного стосунку 
до ліквідації аварії. А кожна нагоро-
да — це грошова надбавка. Щодо 
оздоровлення, то тільки перед ви-
борами виділили кошти на придбан-
ня ліків, а перед цим навіть шприци 
та анальгін ми купували за власні 
кошти. Але я впевнений, що ці ко-
шти до «глибинки» не дійдуть.

Є й інша проблема — житло. У Ку-
ликівці, наприклад, звели будинок на 
50 квартир для «чорнобильців», зро-
били капітальний ремонт, а потім його 
законсервували, і в такому стані він 
перебуває вже три роки. Звичайно ж, 
його знову потрібно ремонтувати. У 
чому причина? Якась фірма щось вкра-
ла, хтось кудись зник, але чому через 
це повинні страждати ми?

І взагалі до нас — учасників лікві-
дації аварії на ЧАЕС — погане ставлен-
ня. Свого часу ми, юнаки, йшли лікві-
довувати аварію і нічого тоді не знали 
про пільги. Пригадую, тоді у військко-
маті стояли черги з «могоричем», щоб їх 
не відправили до Чорнобиля. Пізніше, 
коли народ дізнався про безкоштовні 
квартири, телефони, доплати, — вже 
у військкоматах стояли черги з «мого-
ричем», щоб їх ВІДПРАВИЛИ до Чорно-

биля, хоч б на 3 – 4 дні. Перед цим ба-
гато хто домовлявся на підприємстві, 
щоби він місяць попрацював на висо-
кооплачуваній роботі, а після повер-
нення отримував п’ятикратну заробіт-
ну платню.

Ми ж, ліквідатори 1986-го, доку-
ментів не зберігали, не готувалися до 
отримання компенсацій. Нині в архі-
вах нам частенько відмовляють нада-
вати наші документи під тим приводом, 
що вони десь заховані, адже дуже «фо-
нять». Проте ми добиваємося виконан-
ня наших законних вимог. Тігіпко по-
обіцяв нам виплату наших законних 
коштів, проте ми нічого не отримали. 
Багато хто почав добиватися випла-
ти їх через суд, суд став не на наш бік, 
проте «соцзабези» цих коштів нам не 
виплачують».

Розмову підтримують й інші учасни-
ки акції. «Так, наші лідери «лягли» під Ті-
гіпка, — кажуть вони. — Он суд засу-
див Юлю, і відразу ж її посадили, а рі-
шення суду щодо нас владі невигідне, 
тож його і не виконують».

«Наш лідер Буконкін, — розпові-
дає «чорнобилець» із Прилуччини, — 
теж такий. Для того, щоби мені доїхати 
до Прилук із села, потрібно подолати 
70 кілометрів. Я приїхав автомобілем 
і в Прилуках пересів на електричку, в 
Києві ми попрямували до Кабміну, це 
було того дня, коли «чорнобильці» та 
«афганці» пікетували разом Верховну 
Раду. Не встигли ми дійти до Кабміну, 
як він сказав: «Повертаймося назад, 

скоро поїзд на Гребінку». Так ми Каб-
міну й не побачили. Це ж не протест, а 
якісь екскурсії по Києву, навіщо вони 
мені потрібні?»

Чернігівець Юрій Шкурко пробув у 
Чорнобилі 135 днів, з 8 травня по 10 
вересня 1986 року. «У Чорнобилі ми тя-
гали несправні машини, ремонтували, 
мили їх. Якщо вони набирали багато 
радіації, відтягували їх у жито. Прига-
дую, воно було геть чорне від куп ме-
талу».

Юрій не отримує щомісяця навіть 
двох тисяч гривень, вважає це неспра-
ведливим.

Михайло Ключ протягом трьох мі-
сяців 1986 року працював у Чорноби-
лі пожежником, отримує ті ж самі ко-
шти, що і Юрій. Вважає ці виплати за-
малими.

Під час мітингу протестувальники 
обрали делегатів від кожного району, 
які на чолі з Олегом Ребровим пред-
ставили керівництву обладміністрації 
вимоги мітингувальників.

Солідаризувався з протестуваль-
никами і кандидат до Верховної Ради 
по виборчому округу № 206 Володи-
мир Поліщук, який пообіцяв юридичну 
підтримку.

Обласне керівництво з розумінням 
поставилося до вимог мітингуваль-
ників, проте, як прокоментували самі 
чорнобильці, нічого не змінилося, кон-
кретики немає — «обіцянки-цяцянки».

Північний Вектор 
http://pivnich.info

Собачий мор у Чернігові. Масова смерть чотирилапих — 
не результат невідомого вірусу, а справа людських рук. Отру-
єних безпритульних тварин мешканці міста знаходять у пар-
ках. Отруєні собаки помирають повільно і в страшних муках. 
Жахливі кадри демонструють екологи. Кажуть, масові вбив-
ства чотирилапих відбуваються в усіх кутках країни. Зооза-
хисники стверджують: псів труять пестицидом під назвою 
фосфід цинку. Отрута надзвичайно дешева. Невеликої її кіль-
кості вистачає на десятки тварин. Фосфід цинку забороне-
ний у країнах Євросоюзу, Росії та Білорусі. А от в Украї ні — ні.

Володимир Борейко, директор Київського 
еколого-культурного центру:

— Мы тут все собрались: разные представители, 
экологи, зоозащитники, учёные. Мы занимаемся этой кам-
панией и хотим всё-таки добиться того, чтобы Украина тоже 
запретила фосфид цинка. Это сделать очень легко, одним 
лишь приказом.

Наочний приклад використання цієї трутизни на власні 
очі бачили в Чернігові. Прогулянка у парку на території Націо-
нального історико-архітектурного заповідника «Чернігів ста-
родавній» перетворилася для відвідувачів на справжній жах.

Лідія Романець, мешканка м. Чернігова:

— Мертвих собак бачила, он там, коло церкви, за алей-
кою. Там лежав чорний мертвий собака. У дворі лежав ру-
дий собака.

А городяни розповідають: безпритульних псів давно 
вбивають з нелюдською жорстокістю.

Лариса Яковенко, мешканка м. Чернігова:

— В прошлом году вот здесь, в парке, где мно-
го детей, где школа, среди белого дня стреляли 
отравленным лекарством. Те собаки, которые не уми-
рали долго, их битами добивали. Стояла машина, и 
скидывали в кузов. Это видели дети со школы, виде-
ли те, кто с детьми гуляет, это был шок. У детей просто 
нервные срывы.

Люди впевнені: в усьому винні комунальні служби. Та в 
Чернігівській міській раді запевняють: про вбитих тварин не 
чули.

Микола Сенькович, 
заступник голови Чернігівської міської ради:

— На сьогодні у нас інформації такої нема, що дехто труїв 
собак, і комунальні служби до цього не причетні. 

Рік тому міська влада обіцяла організувати притулок для 
бездомних собак. Імовірно, тепер потреба у будівництві від-
пала — чотирилапих у місті різко поменшало.

Світлана ФЕДИК, Андрій МАРТИЩЕНКО, 
Денис ГОЛІКОВ 
Телеканал НТН 

Північний Вектор http://pivnich.info

Протест чорнобильців 

Нищать чотирилапих 
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

За контрабанду наркотиків
Вироком суду закінчилася спроба незаконного тран-

спортування психотропної речовини на територію Украї-
ни, яку намагалася  здійснити у березні поточного року 
громадянка Російської Федерації. 

Зловмисниця була затримана співробітниками 
Управління СБ України в Чернігівській області на мит-
ному пункті пропуску “Нові Яриловичі”.  Під час митного 
огляду автомобіля іноземного виробництва, що належав 
жінці, було виявлено два поліетиленові пакети та скля-
ну ємність з порошкоподібною речовиною білого кольо-
ру. Відповідно до висновків експертизи,  вилучена суміш 
містила у своєму складі психотропну речовину – амфе-
тамін.  

Розглянувши матеріали кримінальної справи,  Ріп-
кинський районний суд визнав наркоперевізницю вин-
ною у здійсненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 305  
Кримінального кодексу України (контрабанда наркотич-
них та психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) 
та призначив їй покарання у вигляді одного року позбав-
лення волі.  

Апеляційний суд залишив вирок без змін.
Прес-група Управління СБ України

в Чернігівській області

Тупичів — краще спортивне село 
Чернігівщини
Змагання фінальної частини Перших обласних сіль-

ських спортивних ігор на «Краще спортивне село Черні-
гівщини» серед сільських та селищних рад, присвячені 
Року спорту та здорового способу життя, пройшли 16 ве-
ресня на чернігівському міському стадіоні «Колос». 

У змаганнях узяли участь найсильніші 19 команд 
сільських та селищних рад Чернігівщини. Програма міс-
тила 4 види: волейбол (змішаний склад), міні-футбол, ги-
рьовий спорт та перетягування каната. 

Переможцями стали: з гирьового спорту — Мико-
лаївська сільська рада Менського району; з міні-футбо-
лу — Понорницька селищна рада Коропського району; 
з волейболу — Мринська сільська рада Носівського ра-
йону; з перетягування каната — Тупичівська сільська 
рада Городнянського району. 

У загальному заліку переможцем і призерами у за-
гальнокомандному заліку Перших обласних сільських 
спортивних ігор на «Краще спортивне село Чернігівщи-
ни» (до програми ігор входили такі види спорту: волей-
бол, міні-футбол, теніс настільний, легкоатлетичний крос, 
гирьовий спорт, перетягування каната, шашки і шахи) 
стали: 

I місце — Тупичівська сільська рада Городнянського 
району; II місце — Мринська сільська рада Носівського 
району; III місце — Новоборовицька сільська рада Щор-
ського району. 

Тупичівська сільська рада уже вдруге виборола пра-
во брати участь у фіналі Других всеукраїнських сільських 
спортивних ігор на «Краще спортивне село України», що 
проводитиметься з 4 по 7 жовтня 2012 року в місті Во-
рохта Івано-Франківської області. 

«Віват, бібліотека!»
30 вересня до Всеукраїнського дня бібліотек 

міські бібліотеки запрошують чернігівців та гостей 
міста на День відкритих дверей «Віват, бібліотека!» 
на адресу: вул. Кирпоноса, 22.

11.00. Перед входом гостей зустріне аматорський 
молодіжний театр «23». Там же розташується «Книжко-
вий майданчик», виставка періодичних видань; пройде 
акція «Віддамо книгу в гарні руки».

12.00. Мистецька галерея «Вернісаж у бібліоте-
ці» запрошує на відкриття виставки фоторобіт Віктора 
Кошмала.

12.30. Театр-студія ЗОШ № 20 (художній керівник 
М. Витриховська) представить виставу за творами 
М. Коцюбинського «Світ не без добрих людей».

13.30. Для найменших відвідувачів відбудеться 
лялькова вистава «Незнайко в бібліотеці».

14.00. Запрошуємо в цікаву подорож по лабіринтах 
бібліотечних фондів «Бібліонавігатор» та в літературну 
подорож «Таємними стежками нашої планети».

Також цього дня — знайомство з новинками лі-
тератури, історичний екскурс в Інтернет; усі присутні 
отримають флаєр на безкоштовне користування Ін-
тернетом. 

Приходьте до бібліотек, і не лише цього дня, а 
постійно!

«Мстислав-Фест» запрошує
П’ятий міський фестиваль культури середньовічного 

міста «Мстислав-Фест» запрошує всіх мешканців та гос-
тей міста Чернігова 30 вересня на виставку-ярмарок 
майстрів народного мистецтва, виставку художніх ро-
біт, літератури та на перегляд літературно-музичної ком-
позиції «Дорогами «Слова о полку Ігоревім» на Валу (біля 
будівлі колегіуму). Про це повідомляє управління культу-
ри Чернігівської міської ради.

Початок виставки-ярмарку – 12.00, літературно-
музичної композиції – 15.00.

«Червона рута» — всеукраїн-
ський фестиваль з 23-річним ста-
жем — продовжує пошук обдаро-
ваних молодих талантів. У програ-
мі — українська музика у жанрах 
популярної, сучасної танцюваль-
ної, акустичної, рок, автентичний 
фольклор. 

Чернігів став 17-им обласним 
центром, де проходять нині відбірко-
ві конкурси XIII всеукраїнського фес-
тивалю сучасної пісні та популярної 
музики «Червона рута». 

Вже традиційно організатора-
ми на Чернігівщині є Головне управ-
ління культури і туризму та охорони 
культурної спадщини Чернігівської 
облдержадміністрації, обласний на-
вчально-методичний центр культури 
і мистецтв, обласні організації Укра-
їнської народної партії та Всеукра-
їнського товариства «Просвіта» ім. 
Т.Шевченка.

15 та 16 вересня у міському па-
лаці культури проходили конкурсні 

виступи солістів та гуртів. Претен-
дентів на участь у найбільшому і най-
престижнішому в Україні україно-
мовному фестивалі молодіжної му-
зики було багато: 60 солістів та гур-
тів загальною кількістю понад 110 
осіб. Кожен конкурсант (як соліст, 
так і гурт) виконував три номери. Ди-
рекція фестивалю висловлює подя-
ку всім організаторам, спонсорам 
та партнерам відбіркового конкурсу. 
Зокрема, постійному генеральному 
спонсору — ПАТ «Оболонь», Військо-
во-музичному центру сухопутних 
військ Збройних сил України, Управ-
лінню у справах сім’ї та молоді Черні-
гівської облдержадміністрації, вико-
навчому комітету Чернігівської місь-
кої ради, міському палацу культури 
та голові обласної організації УНП 
Володимиру Ступаку. 

РЕЗУЛЬТАТИ обласного відбірко-
вого конкурсу фестивалю «Червона 
рута-2013» (Чернігів, 15 – 16.09.2012):
1. Український автентичний 

фольклор 
Переможці: не визначено. 
Резервісти: 
1. Гурт «Забава»
 (м.Прилуки). 
2. Гурт «Світлячок» 
(м. Щорс).

2. Популярна музика 
Переможці: 
1. Коваленко Інна (Інна 
Стар) (1989 р.н., 
м. Чернігів). 
Резервісти: 
1. Порядинський Олек-
сандр (1998 р.н., с. Гні-
динці, Варвинський р-н). 
2. Приз Артем (1998 р. н., 
с. Тростянець, 
Ічнянський р-н). 

3. Гальчук Анжеліка (1990 р. н., 
м. Чернігів). 
4. Годун Анна (2002 р.н., 
смт Куликівка). 
5. Литвин Юлія (1993 р.н., 
м. Чернігів). 
6. Давидова Анастасія (1995 р.н., 
смт Варва). 
7. Остроух Єлизавета (2002 р.н., 
смт Куликівка). 
8. Гаркуша Алла (1990 р.н., 
м. Чернігів). 
9. Вітушко Наталя (1985 р.н., 
м. Щорс).
10. Русинська Ганна (1996 р.н., 
м. Прилуки). 

3. Акустична музика 
Переможці: не визначено. 
Резервісти: 
1. Гурт «Войс оф майнд» 
(«Voice of Mind») (м.Чернігів). 

4. Рок-музика: 
Переможці: 
1. Гурт «Зе лав хейтез» 
(«The Love Haters») (м. Чернігів). 
Резервісти: 
1. Гурт «Ноу коментс» («No komments») 
(м. Прилуки). 
2. Гурт «Опера Бордо» («Опера Bordо») 
(м.Київ). 

5. Інша музика: 
Переможці: не визначено. 
Резервісти: 
1. Гурт «Три-С» (смт Короп).

Екологічна інспекція у Чернігів-
ській області під час проведення 
планових перевірок дотримання ви-
мог природоохоронного законодав-
ства виявила порушення ст. 11 Зако-
ну України «Про охорону атмосфер-
ного повітря». 

Збитки за порушення законодав-
ства про охорону атмосферного по-
вітря завдали такі підприємства об-
ласті: ПАТ «Дмитрівське зернопере-
робне підприємство» (смт Дмитрівка, 
Бахмацький район), СТОВ «Щорссіль-
госпсервіс» (м. Щорс), КП «Новгород-
Сіверська районна друкарня» (м. 
Новгород-Сіверський) та ВАТ «При-
луцьке АТП-17407» (м. Прилуки).

Суб’єктами господарювання здійсню-
валися викиди забруднювальних ре-
човин в атмосферне повітря без до-
зволів спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади.

Керівникам установ пред’явлені 

претензії про добровільне відшко-
дування збитків, заподіяних держа-
ві. Суми збитків, відповідно, станов-
лять: 20 451; 3 580; 1 418 та 957 
грн. У разі відмови від добровіль-
ного відшкодування збитків Держ-
екоінспекція у Чернігівській області 
звернеться з позовними заявами до 
Господарського суду Чернігівської 
області.

Державна екологічна інспекція 
у Чернігівській області під час пере-
вірок ВРНП ПАТ «Укрнафта» виявила 
порушення Водного кодексу Укра-
їни. З’ясовано, що з артезіанських 
свердловин самовільно, без дозво-
лу на спеціальне водокористуван-
ня, за період з 29.11.2011 року по 
01.08.2012 року:

— Чернігівським відділенням ре-
алізації нафтопродуктів ПАТ «Укр-
нафта» (с. Ягідне, Чернігівський ра-
йон) забрано 73,83 м  питної води;

— Чернігівським відділенням ре-
алізації нафтопродуктів ПАТ «Укр-
нафта» (с. Киїнка, Чернігівський ра-
йон) забрано 41,1 м3 питної води;

— Чернігівським відділенням ре-
алізації нафтопродуктів ПАТ «Укр-
нафта» (м. Чернігів) забрано 30,542 
м3 питної води;

— Чернігівським відділенням ре-
алізації нафтопродуктів ПАТ «Укр-
нафта» (с. Новоселівка, Чернігів-
ський район) забрано 32,363 м3 пит-
ної води.

Суми збитків, заподіяних дер-
жаві внаслідок порушення законо-
давства про охорону та раціональ-
не використання водних ресурсів у 
результаті самовільного викорис-
тання води, відповідно становлять: 
2 702; 1 445; 1 074 та 1 138 гри-
вень. Порушнику пред’явлено пре-
тензії про добровільне відшкоду-
вання збитків.

«Червона рута» визначає 
переможців у Чернігові

Хто забруднює повітря і краде воду?
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Анатолій ГРИЦЕНКО,
міністр оборони (2005 – 2007), голова Комітету ВР України з 
питань національної безпеки і оборони (від 2007), лідер партії 
«Громадянська позиція», полковник запасу. 

Попри застереження і публічні скандали, більшість тупо проголосува-
ла за корупційний законопроект 10034.

Знали, що роблять. Знали, якими будуть втрати для країни. Знали, що 
порушують закон...

Країна має знати своїх «героїв» — їх виявилося 240. Мільярдну обо-
рудку своїми голосами підтримали три фракції: регіонали, комуністи і лит-
винівці. Дві опозиційні фракції не дали жодного голосу.

А що Литвин? А як завжди. Коли голосується щось конфліктно-брудне, 
сам Литвин — не в залі, оборудку проводить у життя Мартинюк.

Перемогу святкує Саламатін. Борги підконтрольних йому підпри-
ємств станом на 1 вересня спишуть. Народ (бюджет) втратить 820 міль-
йонів? Оборонно-промисловий комплекс можуть розпродати, знищити? 
А кого те цікавить... Їх інше цікавить: щоб підприємства можна було при-
хопити чистими, без боргів. А те, що прихоплять, причому за закритими 
навіть від уряду схемами, в тому не маю сумніву. Закон 10034 відкриває 
шлюз для корупційного розпродажу і приватизації всього живого, що ще 
має цінність у вітчизняній оборонці. А це — мільярди!

Ми стримували тиск і не пропускали цього закону через Раду понад 
десять місяців, від 26 жовтня минулого року (перша спроба була під но-
мером 9346). Не стримали... Бо сьогодні вони мають більшість, не ми. А 
яким буде завтра — від вас залежить.

Навіть один цей приклад, а їх сотні, руйнує хибний стереотип, мовляв, 
«усі вони однакові», правда?

В'ячеслав КИРИЛЕНКО, 
лідер партії «За Україну!», 
одиз з лідерів Об’єднаної опозиції «За 
Батьківщину!»

Учителі та лікарі, яких примушують вступа-
ти до Партії регіонів. «Губернатори» та «губерна-
торчики» у районах, які тільки і мають клопіт —
залякати побільше людей. 

Кандидати від влади — прямі і приховані, 
що смітять грошима, гречкою і подарунками у 
надії вкотре обдурити «електорат». 

Всілякі нишпорки від адміністрацій, що їз-
дять слідом за опозиційними кандидатами тіль-
ки для того, щоб узяти «на олівець» кожного, хто 
приходить на зустріч, особливо, якщо це «бю-
джетник», а значить в уяві влади її довічний раб. 

Виборчі комісії, що на 70% сформовано 
владою із представників партій-фантомів, а  
представники ці, як правило, мешкають за со-
тні кілометрів від місця розташування комісій 
— так легше йти на злочин фальсифікації — не 
у себе ж удома. 

Телебачення, на якому влада в сукупності 
має перевагу десять до одного і т.д і т.п.

Це лише побіжно змальоване тло теперіш-
ніх виборів, які влада із притаманним їй циніз-
мом продовжує називати «демократичними». 
Хоча зрозуміло, що це остання кампанія, під час 
якої режим ще обтяжує собі життя псевдодемо-
кратичною риторикою — далі на черзі жорстка 
російсько-білоруська «класика». Вперте неба-
жання Януковича йти назустріч демократично-
му світові у вимогах звільнення Ти мошенко і Лу-
ценка лише підтверджує це.

Падіння промислового виробництва, ре-
альне безробіття серед молоді та жінок, підви-
щений пенсійний вік для останніх та реальне 
зменшення купівельноі спроможності народу 
не лишають регіоналам шансів на переможний 
результат. Тому в хід неминуче піде перевірена 
часом «ківаловщина», втім, використання якої 
на цей раз призведе до міжнародної ізоляції 
режиму.

Оптимізм ситуації, однак, у тому, що опо-

зиція має всі шанси перемогти, всупереч дум-
кам, поширюваним владою. Правда, це непро-
сто. Бо, по-перше, необхідно, щоб до Ради про-
йшли також і наші друзі зі «Свободи»; по-друге, 
потрібно остаточно прояснити наші стосунки із 
«Ударом» — і там, де це потрібно, познімати ма-
жоритарних кандидатів на користь один одно-
го; по-третє, спільно зі «Свободою» та «Ударом» 
проконтролювати підрахунок голосів і не дати 
вкрасти нашу перемогу.

Якщо вдасться це зробити, через нову 
більшість у парламенті відкриється шлях до 
звільнення Тимошенко та Луценка, повернен-
ня статусу фактично державної українській 
мові, скасування драконівських норм пенсій-
ної та податкової реформ, ухвалення Зако-
ну про імпічмент Президента, розблокування 
процесу євроінтеграції і ще до маси нагальних 
речей.

Ну ніби якось просто, скажете ви. Та ні, за-
безпечити погоджені дії проти режиму — це і 
є головна складність, бо саме цьому він про-
тидіє найбільше. Втім, без таких дій на вибо-
рах і одразу після них буде важко, всій країні 
буде важко. Проте я лишаюся оптимістом, бо 
майже у кожній хаті про владу вже говорять 
однаково: їх потрібно зупинити. А значить, ми 
їх зупинимо!

Пізно ввечері 6 вересня 2012 року Вер-
ховна Рада України ухвалила Закон N10043, 
який усуває останні перепони на шляху за-
провадження ринку землі. «За» проголосува-
ли 242 депутати. Також ухвалено ще два за-
конопроекти — щодо процедури відведення 
земельних ділянок та зміни їхнього цільового 
призначення, а також про дерегуляцію госпо-
дарської діяльності з проведення робіт із зем-
леустрою та оцінки землі. Попри те, що пар-
ламент зранку цього ж дня скасував ухвален-
ня в цілому законопроекту N10043, з подачі 
першого заступника Голови Верховної Ради 
комуніста Адама Мартинюка цей документ 

знову було поставлено на голосування. Зре-
штою, у шахрайський спосіб, з порушенням 
норм регламенту ВР, закон таки протягнули 
через парламент. ВО «Свобода» заявляє: ко-
муно-олігархічна більшість у ВР зробила чер-
говий крок до тотального розкрадання укра-
їнської землі.

Пропоную вашій увазі повний текст заяви 
Всеукраїнського об’єднання «Свобода»:

«Проігнорувавши півтори сотні поправок 
до законопроекту, депутати ухвалили Закон 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності».

Ухвалення цього закону закладає інсти-
туційні механізми реалізації так званої «зе-
мельної реформи». Фактично ж ідеться про 
усунення останнього бар’єра на шляху до 
безконт рольного дерибану української зем-
лі, адже відсутність чіткого визначення зе-
мель та земельних ділянок, які перебувають у 
державній та комунальній власності, була од-
ним із запобіжників для початку торгівлі укра-
їнськими землями сільськогосподарського 
призначення. Окрім того, відтепер у місцевих 
органів влади відібрали право розпоряджа-
тися земельними ділянками сільськогоспо-
дарського призначення, передавши повно-
важення щодо передачі землі у власність або 
користування Державному агентству земель-
них ресурсів. Крім того, нардепи розширили 
повноваження ВР у частині розпорядження 
особливо цінними землями. Рішення щодо та-
ких земель тепер ухвалюватимуть із дозволу 
народних депутатів.

Ухвалити цей антиукраїнський закон «ре-
гіоналам» допомогли їхні вірні прислужники-
комуністи разом із литвинівцями та «тушка-
ми». Характерно, що голосування за закон, 
який відкриває шлях до розпродажу землі, 
відбувалося за прямого потурання першо-
го заступника Голови Верховної Ради Ада-
ма Мартинюка, який безцеремонно проігно-
рував звернення представників парламент-
ської опозиції щодо порушення регламенту 
ВР (того ж дня вранці Верховна Рада скасу-
вала ухвалення в цілому відповідного зако-
нопроекту, а отже, повертатися до розгляду 
питання можна було лише на наступний день).

Очевидно, що комуністи активно поспри-
яли тому, щоб олігархи могли масово скупо-
вувати українську землю сільськогосподар-
ського призначення. Це й не дивно, оскільки 
«регіонали» і Компартія фактично є частинами 
одного донецького кримінально-олігархічно-
го клану. Особливо цинічними на цьому тлі є 
передвиборчі заяви комуністів про заборону 
продажу землі.

ВО «Свобода» заявляє: комуно-олігархіч-
на більшість у ВР зробила черговий крок до 
тотального розкрадання української землі. 
Ухвалення Закону «Про Державний земель-
ний кадастр», ухвалення в першому читанні 
Закону «Про ринок земель», а тепер — і Зако-
ну «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності» відкри-
ває шлях до торгівлі останнім стратегічним 
ресурсом держави — землею. Позбавлені 

землі українці вже незабаром можуть пере-
творитися на кріпаків.

Голосування засвідчило: бандитський ре-
жим, відчуваючи, як влада вислизає з його 
рук, так само по-злодійськи ухвалює бандит-
ські закони. Це чергове антиукраїнське го-
лосування відбулося за повного сприяння з 
боку КПУ — партії, яка не перестає бити себе 
в груди, заявляючи про «захист прав трудо-
вого народу». Після цього «нічного» голосу-
вання вкотре стало очевидно, чиї інтереси 
обслуговують комуністи — сьогодні вони ви-
конують найбруднішу роботу для Партії регі-
онів. Досить згадати, що саме комуніст Мар-
тинюк, усупе реч Конституції і всім законодав-
чим нормам, протягував ганебний антиукра-
їнський Закон «Про засади державної мовної 
політики», тепер комуністи з усіх сил допома-
гають «регіоналам» запровадити ринок зем-
лі. Немає жодних сумнівів, що вони й надалі 
послужливо голосуватимуть на догоду олігар-
хам.

Це голосування вчергове засвідчило оче-
видну істину: в нинішньому парламенті немає 
кому стати на заваді україножерам. «Свобо-
да», щойно прийде до влади, невідкладно по-
ставить заслін на шляху привласнення укра-
їнської землі олігархами й закордонними за-
йдами.

Єдиний шанс для зміни ситуації в державі 
— перемога опозиційних сил на парламент-
ських виборах у жовтні цього року та ліквіда-
ція нинішнього окупаційного антиукраїнсько-
го режиму».

Політвиконком ВО «Свобода»

Світлана Ніколіна: «Якщо нардепи 
вважають безпечними 3-ій і 4-ий енер-
гоблоки Хмельницької АЕС, хай розта-
шують поруч з нею свої дачі».

«Якщо народні депутати переконані в тому, 
що 3-ій і 4-ий енергоблоки Хмельницької атом-
ної станції такі безпечні, нехай вони розташують 
свої дачі у 30-кілометровій зоні й тут живуть», — 
так керівник Рівненського обласного виборчо-
го штабу «Нашої України», кандидат у народні де-
путати, голова Рівненської обласної «Просвіти» 

Світлана Ніколіна прокоментувала рішення ко-
мітету Верховної Ради з питань ПЕК схвалити бу-
дівництво двох блоків Хмельницької АЕС.

Ніколіна також наголосила, що «це будівни-
цтво, по суті, є незаконним: воно суперечить 
чинному законодавству і волі громад, які роз-
ташовані в 30-кілометровій зоні спостережен-
ня Хмельницької АЕС». Вона нагадала, що «по-
годження на розміщення енергоблоків не дали, 
зокрема Здолбунівська районна і Острозька 
міська рада». «Остання навіть категорично ви-

словилася проти добудови», — додала кандидат 
у народні депутати.

Голова Рівненської обласної «Просвіти» та-
кож заявила, що «у випадку ухвалення Верхо-
вною Радою такого рішення вона має намір 
оскаржувати його у суді». «Я розумію, що цей 
шлях доволі міфічний у нашій країні і при наших 
судах, але це єдиний законний шлях вплинути 
на ці рішення», — підсумувала С.Ніколіна.

Довідково. 5 вересня комітет ВР з питань 
ПЕК схвалив будівництво 3-го і 4-го блоків 
Хмельницької АЕС. Вартість проекту оцінюєть-
ся в 40 млрд грн, з яких 80% буде залучено за 
рахунок кредиту РФ, а 20% — за рахунок над-
бавки на тариф електроенергії.

«Усі вони однакові?» Неправда!

Вперед, до «чесних виборів» 
та повної міжнародної ізоляції

Комуністи і регіонали продають землю

Олег ТЯГНИБОК, 
голова Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода» 

Знову «мирний атом»?
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Зачистивши політичне поле від 
опозиції, Партія регіонів зосере-
дилася на нейтралізації нового не-
безпечного для них середовища — 
журналістів. У вівторок (18 верес-
ня) парламент ухвалив у першому 
читанні закон, яким поновлюється 
кримінальна відповідальність за 
наклеп. Законопроект улітку цьо-
го року вніс депутат Журавський. 
Тоді ж на сайті Партії регіонів було 
оприлюднено коментар депутата 
Лук’янова. Він заявив, що це була 
особиста ініціатива несвідомого 
колеги, який навіть не обговорив 
своїх репресивних ідей на засідан-
ні ради фракції.

«Для Партії регіонів право жур-
налістів на свободу висловлюван-
ня — непорушне і принципове. 
Особисто я, наприклад, ніколи не 
був прихильником посилення по-
зиції стосовно до ЗМІ, оскільки 
вважаю їх одним з найважливіших 
елементів демократії», — наполя-
гав Лук’янов.

Оскільки така реакція вийшла 
на офіційному сайті Партії регіо-
нів, могла виникнути ілюзія, що за-
конопроект Журавського — про-
сто тимчасове загострення в од-
ного окремо взятого народного 
обранця. Але словоблуддя викри-
лося під час голосування у вівто-
рок — за законопроект Журав-
ського проголосували 188 із 195 
депутатів Партії регіонів включно 
з тим самим Лук’яновим, який дво-
ма місяцями раніше ледь не тавру-
вав свого колегу ганьбою.

Крім того, закон про наклеп 
підтримала фракція комуністів у 
повному складі (25 осіб) та майже 
в повному — фракція Литвина (19 
з 20 осіб). Із групи Рибакова про-
голосував тільки Іван Плющ, із по-
зафракційних — вихідці з Блоку 
Тимошенко Буряк, Губський, Ше-
пелев, Омельченко, Писаренко, 
Пилипенко, Осика.

Опозиція не дала жодного го-
лосу, але й ніяк не перешкоджала 
ухваленню цього закону.

Отже, законом Журавсько-
го до Кримінального кодексу вно-
ситься нова норма — стаття 145-
1 «Наклеп», яка пропонує саджа-

ти журналістів у тюрму на три 
роки: 

Розділ III. Злочини проти 
волі, честі та гідності особи

Стаття 145-1. Наклеп
1. Наклеп, тобто умисне по-

ширення завідомо неправдивих 
відомостей, що ганьблять честь і 
гідність іншої особи або підрива-

ють її ділову репутацію, якщо такі 
дії спричинили тяжкі наслідки, —
карається штрафом у розмірі від 
двохсот до п’ятисот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів грома-
дян або виправними роботами на 
строк до одного року, або обме-
женням волі до двох років.

2. Діяння, передбачене части-
ною першою цієї статті, вчинене 
шляхом публічного демонструван-
ня у творах або засобах масової 
інформації, або вчинене слідчим, 
прокурором чи суддею — караєть-
ся штрафом у розмірі від п’ятисот 
до тисячі п’ятисот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів грома-
дян або виправними роботами 
на строк від одного до двох років, 
або обмеженням волі на строк від 
двох до п’яти років, з позбавлен-
ням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю 
на строк від одного до трьох років.

3. Діяння, передбачене части-
ною другою цієї статті, поєднане з 
обвинуваченням особи у вчинен-
ні тяжкого або особливо тяжкого 
злочину, — карається обмежен-
ням волі на строк від двох до п’яти 
років або позбавленням волі на 
строк до трьох років, з позбавлен-
ням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю 
на строк від одного до трьох років.

Примітка. Тяжкими наслідка-
ми у цій статті, якщо вони поля-
гають у заподіянні матеріальних 
збитків, вважаються такі наслід-
ки, які у п’ятдесят і більше разів 
перевищують неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян, тобто 
понад 850 гривень.

Журавський, який виконав 
лише технічну функцію автора за-
конопроекту, в пояснювальній за-
писці посилається на «передовий» 
досвід сусідньої держави: «У Росій-
ській Федерації прийнято закон, 
яким відповідальність за «наклеп» 
повернута зі сфери адміністратив-
них правопорушень до криміналь-
них злочинів». Також у поясню-
вальній записці Журавський по-
силається на те, що «кримінальна 
відповідальність за «наклеп» пе-
редбачена у законодавстві бага-
тьох європейських країн, зокрема 
Німеччини, Австрії, Франції, Чехії, 
Польщі».

Журавський забув уточнити, 
що в цих країнах судді не працю-
ють хлопчиками за викликом, а 
в рейтингу корупції Transparency 
International ці держави на сто по-
зицій вище від України (Німеччи-
на — 14, Австрія — 16, Франція 

— 25, Україна — 152). І закон про 
наклеп у державі Януковича авто-
матично стане інструментом роз-
прави над інакомисленням та пе-
реслідування журналістів.

Але «Українська правда» за-
цікавилася цим уточненням про 
«європейський досвід». На сай-
ті Верховної Ради, прямо на сто-
рінці законопроекту Журавсько-
го, розміщено цікавий документ, 

який називається «Додаток 
12.09.2012», усередині якого 
— «довідка щодо відповідальнос-
ті за поширення неправдивих ві-
домостей, які принижують честь, 
гідність і ділову репутацію особи». 
Цей документ може скачати будь-
хто прямо із сайту парламенту. Ми 
перевірили «властивості файлу» 
цієї довідки та зі здивуванням по-
бачили там знайоме буквосполу-
чення — STPU. Ця абравіатура — 
STPU — розшифровується як «Се-
кретаріат Президента України». 
Такі «властивості файлу» стоять на 
комп’ютерах Адміністрації Прези-
дента. Наприклад, з такими сами-
ми «властивостями файлу» журна-
лістам надходять відповіді на за-
пит з АП. Детально про це ми пи-
сали ще рік тому, коли так само 
викрили, що Банкова готувала 
прес-реліз стосовно показів свід-
ків по справі Тимошенко.

Таким чином, є всі підстави 
стверджувати, що супрово-
дження цього дикунського 
закону здійснювалося Адмі-
ністрацією Президента Яну-
ковича. Тому можливі спроби 
Банкової самоусунутися від цієї 
новели законодавства наперед 
виглядатимуть непереконливо.

Ця ситуація з посиланням на 
«європейський досвід» у питан-
нях наклепу демонструє подвій-
ні стандарти Партії регіонів. Адже 
в інших випадках вона просто не 
помічає «європейського досвіду». 
Трьома днями раніше Інна Бого-
словська на засіданні Ялтинської 
європейської стратегії, коли мова 
зайшла за справу Тимошенко, на-
водила протилежний аргумент: 
мовляв, серед країн Європи не-
має одностайності щодо кримі-
нальної відповідальності за пере-
вищення влади, тому Партія регі-
онів не буде голосувати за скасу-
вання цієї норми.

Можна не сумніватися, що, з 
огляду на одіозність закону, в до-
вірливих розмовах із журналіста-
ми його активно почнуть крити-
кувати представники конкурую-

чих таборів у Партії регіонів. Так, 
представники донецьких та групи 
«РосУкрЕнерго» будуть розповіда-
ти, що ініціатива виходить із про-
тилежного боку. Але факт залиша-
ється фактом: за антижурналіст-
ський закон проголосували і Рінат 
Ахметов, і сестра Сергія Льовоч-
кіна, і перший заступник голови 
комітету зі свободи слова Олена 
Бондаренко, і постійний представ-
ник Президента у Верховній Раді 
Юрій Мірошниченко. Вони можуть 
безкінечно довго пояснювати, що 
голосування відбулося за їх від-
сутності, але для історії це не має 
жодного значення — їхніми рука-
ми кримінальна відповідальність 
для журналістів уже ухвалена в 
першому читанні.

За досвідом, можна прогнозу-
вати, що регіонали в цих самих до-
вірливих розмовах будуть трави-
ти байки, що закон проголосова-
но тільки в першому читанні, а до 
другого він не дійде. Насправді це 
саме вони казали щодо мовного 
закону, який тепер масово імпле-
ментують по всій державі.

Щоб не втомлювати читачів 
роздумами на тему, чим шкідли-
вий цей закон, краще послати-
ся на висновок головного науко-
во-експертного управління Вер-
ховної Ради. Там детально все 
описано. Якщо коротко — радян-
ський Кримінальний кодекс 1960 
року вже містив статтю «наклеп». 
Протягом підготовки нового ко-
дексу в 2001 році вирішили ви-
ключити цей пункт з огляду на те, 
що «честь, гідність та репутація 
відносяться до предмету регулю-
вання цивільного права», тобто 
відновлення справедливості має 
відбуватися шляхом звернення до 
суду, а не порушення криміналь-
ної справи.

«У цивільному законодавстві 

досить детально виписано меха-
нізм захисту немайнових благ осо-
би, а тому всі, хто вважають, що на 
них було зведено наклеп, можуть 
скористатися його положеннями 
для свого захисту. Таким чином, 
цивільне законодавство забезпе-
чує особі достатній захист у разі 
поширення неправдивої інформа-
ції про неї», — ідеться у висновку 
парламентських юристів.

«Крім того, поняття «наклеп», 
«образа», як і «честь», «гідність» 
та «ділова репутація» мають 
суб'єктивний, індивідуально ви-
значений характер. Відповідно й 
рішення про звернення до суду в 
цьому випадку має приймати осо-
ба, котра зазнала негативних на-
слідків від поширення завідомо 
неправдивих, недостовірних та не-
гативних відомостей або інформа-
ції чи від образи».

І, зрештою, повернення стат-
ті «наклеп» до Кримінального ко-
дексу, як попереджає науково-
експерте управління Ради, «при-
зведе до порушення міжнарод-
них зобов’язань щодо дотримання 
стандартів свободи слова, взятих 
Україною перед Радою Європи».

Своїм висновком науково-екс-
перте управління Ради пропонує 

«відхилити» законопроект Жу-
равського.

Але Партія регіонів зі своїми 
союзниками наплювала на цю ре-
комендацію. Ахметов, Льовочкіна, 
Бондаренко, Мірошниченко і ще 
184 депутати-регіонали зробили 
наступний крок до знищення сво-
єї репутації в очах цивілізовано-
го світу. Вони дали новий поштовх 
для звинувачень у згортанні сво-
боди слова. Вони продовжують за-
катувати країну в асфальт.

Сергій ЛЕЩЕНКО,
«Українська правда» 

Відчай — тільки так можна прокоментувати нинішній 
стан міністра закордонних справ України Костянтина Гри-
щенка після ухвалення Сенатом США наджорсткої резолю-
ції щодо України.

Верхня палата законодавчого органу США закликала 
Державний департамент до «блокування видачі віз осо-
бам, які відповідають за ув'язнення та неналежне по-
водження з Тимошенко та більш ніж дюжиною політич-
них лідерів, пов'язаних з Помаранчевою революцією». 

І це — напередодні візиту Януковича до Нью-Йорка на 
Генасамблею ООН!!! За моєю інформацією, Банкова зму-
шена екстрено відмовлятися від інтерв'ю Януковича амери-
канським медіа, про проведення яких у Нью-Йорку домовля-
лася останніми днями.

Репутація України у західному світі досягнула дна. У ци-
вілізованих країнах у таких випадках зазвичай просять про 
відставку.

Замість цього Грищенко видав коментар, який заслуго-

вує на премію як найгірший в ситуації, що склалася. «Важ-
ко серйозно сприймати документ, прийнятий минулої ночі за 
процедурою, яку з усією дипломатичною стриманістю мож-
на назвати, як мінімум, сумнівною», — ідеться в заяві Мініс-
терства закордонних справ України за підсумками схвален-
ня резолюції в Сенаті США.

Напевно, Михайло Чечетов після цього зобов'язаний 
провести майстер-клас у Конгресі, як їм правильно голосу-
вати за резолюції.

Насправді ж з відчинених дверцят шафи української вла-

ди пахне дремучими методами радянської пропаганди.
Минулої суботи в Ялті Богословська повчала Німеччину, 

які їм ще треба ухвалити закони, щоб покращити боротьбу 
з корупцією.

Цього тижня регіонал Сухий попросив Раду Європи не 
вчити Україну жити — у відповідь на їх реакцію щодо зако-
ну про наклеп.

Сьогодні МЗС Грищенка повчає Сенат США, як їм ухва-
лювати резолюції.

Завтра в газеті «Сегодня» можна очікувати карикатури 
про американських буржуїнів, які хочуть зжити зі світу чес-
ного донецького парубка.

Тільки ці люди забули, у валюті якої країни вони трима-
ють заощадження, на які курорти вони їздять відпочивати та 
в які школи вони прилаштовують вчитися своїх дітей.

Сергій ЛЕЩЕНКО,
журналіст «Української правди» 

«Українська правда», 23. 09.2012

Віктор Янукович пішов 
війною на журналістів

Рада вирішила саджати журналістів за наклеп 
Верховна Рада 19 вересня проголосувала в першому читан-

ні за зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального ко-
дексів щодо посилення відповідальності за посягання на честь і 
гідність людини. За проект регіонала Віталія Журавського прого-
лосувало 244 депутати. Згідно зі змінами до законодавства, жур-
налістів, а також інших громадян, що поширять інформацію, ко-
тру хтось розцінить як посягання на його честь і гідність, чекає 
покарання.

Один із лідерів опозиції Микола Томенко заявив, що ці зміни 
направлені проти журналістів. «Ситуація сумна: ми показуємо, 
які цінності ми сповідуємо. У 2001 році Верховна Рада під тиском 
експертів і журналістів вилучила з кримінального законодавства 
такі архаїчні поняття як наклеп та образа, і кожен рік знаходиться 
людина, яка в силу особистих обставин намагається повернути 
їх до Кримінального кодексу. Якщо ця норма з’явиться, я думаю, 
третину журналістів пересаджають», — попередив Томенко.

Сморід 
нафталіну 
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Бліц-інформ
Для Нацради державна українська 

мова в телеефірі вже не обов’язкова 
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 

вилучила графу «мова» із заяв про видачу ліцензій на теле- і 
радіомовлення.

Відповідний наказ нещодавно підписав голова Нацради 
Володимир Манжосов.

Нацрада затвердила нові зразки заяв про видачу (про-
довження), переоформлення та видачу дубліката ліцензій на 
мовлення, з яких вилучено графу «Мова(и), якою(ими) вести-
муться передачі (%)».

Як сказано у повідомленні Ради, зазначені документи 
було підготовлено у зв’язку з набуттям чинності Закону «Про 
засади державної мовної політики», а також «зважаючи на 
неодноразові звернення суб’єктів господарювання».

Представників Нацради в областях, у Києві та Севасто-
полі зобов’язано «довести до відома керівників телерадіо-
організацій інформацію про можливість переоформлення лі-
цензій на мовлення».

Випуск книг та брошур збільшився, 
тиражі російською мовою зросли 
на 75,8%, українською — на 28,6%

В Україні 2012 року збільшився випуск книг та брошур. 
Станом на 27 серпня 2012 року в Книжковій палаті зареє-
стровано 13663 назви книжок і брошур тиражем 27809 при-
мірників. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 
видано на 25,2% більше друкованих одиниць книг і брошур, 
тиражі збільшились на 48,3%.

Цього року українською мовою видано 61% загальної 
кількості назв, російською — 28%. Україномовні видання 
становлять 45,9% загального обсягу тиражу, російськомовні 
— 48,3%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року 
тиражі книг і брошур російською мовою зросли на 75,8%, 
українською мовою — на 28,6%.

Частка книг і брошур, виданих 2012 року мовою інших 
національних меншин, становить близько 1% за назвами і 
6% за тиражами.

Євро-2012 знову подорожчало 
на 220 мільйонів доларів 

Кабінет Міністрів збільшив прогнозну вартість підготов-
ки й проведення чемпіонату континенту з футболу Євро-2012 
на 1 мільярд 788 мільйонів 406 тисяч гривень — до 110 мі-
льярдів 934 мільйонів 693 тисяч гривень (13 мільярдів 866 
мільйонів 837 тисяч доларів).

Відповідні виправлення уряд вніс до Державної цільової 
програми підготовки до Євро-2012 постановою №873 від 3 
вересня.

Збільшення вартості відбувається за рахунок збільшен-
ня коштів державного бюджету й коштів, залучених під держ-
гарантії на 2,569 мільярда гривень, а також скорочення об-
сягів фінансування за рахунок інших джерел фінансування 
на 855 мільйонів гривень.

Цього року уряд вже двічі збільшував вартість Євро-
2012. 

Євро-2012 закінчилося 1 липня. 
Для порівняння: Олімпійські ігри-2012 у Лондоні обі-

йшлися в 9,3 мільярда фунтів стерлінгів, що становить 11,8 
мільярда євро.

Янукович і Коморовський 
відкрили меморіал у Биківні

Президенти України та Польщі Віктор Янукович та Броніс-
лав Коморовський 21 вересня відкрили Міжнародний мемо-
ріал жертв тоталітаризму на території Національного істори-
ко-меморіального заповідника «Биківнянські могили», що на 
околиці Києва, по трасі на Чернігів. 

Президенти виголосили промови. Коморовський подяку-
вав українській стороні, а також польським дослідникам за 
облаштування на території заповідника польського воєнно-
го цвинтаря, де поховано останки близько 2 тисяч поляків, 
убитих НКВС.

На відкриття меморіалу прибули українські чиновники. 
Польська делегація приїхала у складі близько 500 осіб. Та-
кож на церемонії були присутні посли ЄС та США.

Нагадаємо: у Биківнянському лісі під Києвом розташо-
вані найбільші в Україні місця поховань жертв масових по-
літичних репресій. Там був об’єкт спеціального призначення 
НКВС, де наприкінці 1930-х – у 1940-х роках відбувалися ма-
сові поховання закатованих та розстріляних у позасудовому 
порядку, вирок стосовно яких виконували в Києві.

За даними науковців, у 1937 – 1941 роках там були та-
ємно поховані понад 100 тисяч репресованих комуністичною 
владою. Биківнянський меморіальний комплекс відкрили 30 
квітня 1994 року. 

Закон про заборону реклами 
цигарок набув чинності

Документ підписано Президентом Віктором Януковичем 
і опубліковано в березні, але відповідно до перехідних поло-
жень набув чинності саме з 16 вересня.

Закон передбачає заборону будь-якої реклами й сти-
мулювання продажу тютюнових виробів, знаків для това-
рів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної влас-
ності, під якими випускаються тютюнові вироби. При цьо-
му закон установлює адміністративну відповідальність 
громадян і посадових осіб за порушення вимог законо-
давства про заборону реклами й спонсорства тютюнових 
виробів.

Як повідомила «Українська прав-
да», 30 тисяч га Дніпровсько-Тетерів-
ського лісгоспу віддали в оренду на 49 
років Товариству мисливців і рибалок 
«Кедр», яке пов’язують із Віктором Яну-
ковичем. Рішення про передачу дер-
жавного лісу в оренду було ухвалено на 
сесії Київської облради 31 липня, але 
тримається в секреті, пише Forbes.ua.

Територію лісгоспу віддали для ве-
дення мисливського господарства. Та-
ким чином, «Кедр» фактично стає роз-
порядником мисливського господар-
ства, на території якого перебуває 
«мисливський будиночок» Януковича, 
побудований у 2010 – 2011 роках.

Більше того, за Сухолуччя, можли-
во, і платити не доведеться. Адже згідно 
з українським законодавством плата за 
використання мисливських господарств 
буде введена тільки 1 січня 2015 року, 
якщо депутати вчетверте не перенесуть 
цю дату на пізніший строк. Простим жите-
лям дорога до Сухолуччя закрита давно.

Сухолуччя — не перші угіддя, які 
одержав у користування «Кедр». Цієї 
зими товариству виділили майже 9000 
га у Криму, в тому числі мис Аю-Даг. 
Серед засновників «Кедра» — міністр 
енергетики й вугільної промисловості 
Юрій Бойко, голова Держагентства ав-
тодоріг Володимир Демішкан і голова 
Черкаської обладміністрації Сергій Ту-
луб. А юридична адреса «Кедра» — вули-
ця Івана Франка, 19 у селі Нові Петрів-
ці — там же, де перебуває «Межигір’я».

Як відомо, поруч із Дніпровсько-Те-
терівським лісгоспом перебуває скан-
дально відома резиденція Янукови-
ча — «Межигір’я». На території само-
го Дніпровсько-Тетерівського лісгоспу 

перебуває «мисливський будинок Яну-
ковича», який офіційно оформлений 
на фірму «Будинок лісника». Кінцевим 
власником «Будинку лісника» є ті ж оф-
шорні структури, що й «Межигір’я».

На дороги до угідь Януковича 
витратили вже  

понад сто мільйонів
Служба автомобільних доріг у Київ-

ській області уклала угоду з ПП «Авто-
магістраль» на середній ремонт дороги 
Р-02 Київ – Іванків – Овруч. Вартість 
угоди становила 13,63 млн гривень.

Ця трикілометрова ділянка є фраг-
ментом дороги, що веде до місць полю-
вання Віктора Януковича у Дніпровсько-

Тетерівському лісгоспі. Цього року на її 
ремонт вже було витрачено 68,69 млн 
гривень. Окрім того, в 2012 році Служ-
ба автомобільних доріг профінансувала 
на трасі Р-02 капітальний ремонт мосту 
через струмок біля села Демидів (6,97 
млн гривень). Наприкінці минулого року 
на розбудову лісових доріг в самому Дні-
провсько-Тетерівському лісгоспі було 
витрачено 10 млн гривень. Таким чином 
витрати держбюджету на транспорт-
не сполучення з відпочинково-мислив-
ською зоною сягнули 103 млн гривень.

У Дніпровсько-Тетерівському запо-
віднику знаходиться мисливська рези-
денція Віктора Януковича «Сухолуччя».

«Українська правда»
pravda.com.ua

Життєрадісні люди 
на білбордах 

«Регіонів» — не українці
Фотографії на білбордах 

Партії регіонів «Від стабіль-
ності до добробуту!» придба-
ні в американській фото-крам-
ниці. Фотографія для борду, 
де зображене щасливе сімей-
ство в трьох поколіннях, купле-
на у Shutterstock, а підписа-
ний реліз цієї моделі зберіга-
ється в головному офісі компа-
нії Shutterstock Images LLC, 60 
Broad Street, 30th Floor, New 
York, NY 10004, USA. Обійшла-
ся «велика родина з дітьми в 
будинку» Партії регіонів — 100 

доларів за скачування з сайту 
www.shutterstock.com одного 
зобра ження будь-якого форма-
ту. Ніякого стосунку до України 
ці люди не мають.

Як відомо, це не перший та-
кий випадок. 2007 року Пар-
тія регіонів розповсюджува-
ла рекламну продукцію з напи-
сом «Партия регионов. Стабиль-
ность и благополучне! Сделай 
свой выбор!». На фото бордів та 
календариків було зображено 
дівчинку з парасолькою в синьо-
му дощовику. Тоді виявилось, що 
фото взяли в американському 
банку фотографій «Corbis».

Регіонали не змогли 
знайти в Україні   

жодної щасливої сім'ї
У Партії регіонів пояснили, 

чому життєрадісна родина на 
білбордах «Від стабільності до 
добробуту!» — не українці.

За словами керівника де-
партаменту комунікації шта-
бу Партії регіонів Ірини Мілі-
невської, в Україні підходящого 
фото не знайшли.

«Сім'я, зображена на білбор-
дах, — не американці. Оскільки 
підходящої фотографії в укра-
їнських фотобанках дизайнери 
не виявили, фото було офіційно 
придбано в московському фото-
банку «Лорі» — одному з найбіль-
ших на території пострадянсько-
го простору», — сказала вона.

Міліневська зазначила, що 
із цим банком «Партія регіонів 
співпрацює не перший рік».

«Українська правда»

Дефіцит Пенсійного фонду становить 8 мільярдів 
гривень. Про це йдеться у повідомленні фонду. За да-
ними відомства, до бюджету Пенсійного фонду в січ-
ні – серпні 2012 року надійшло з усіх джерел фінан-
сування 143,986 млрд гривень, що на 10,4% (на 13,6 
млрд гривень) більше, ніж за аналогічний період 2011 
року. Власні надходження від початку року станови-
ли 102,218 млрд гривень, що на 13,149 млрд гривень 
(на 14,8%) більше, ніж за аналогічний період 2011 

року. «Витрати на пенсії і грошову допомогу за даний 
період становили 151,986 млрд гривень», — повідо-
мили у фонді.

Нагадаємо: у червні уряд збільшив дефіцит Пенсійно-
го фонду на 7 млрд гривень — з 9,7 млрд до 16,7 млрд 
гривень. «На цей рік дефіцит Пенсійного фонду плану-
вався 9 млрд гривень. Так, зараз ми його збільшимо на 7 
млрд гривень, які ми практично візьмемо з бюджету», — 
заявив тоді віце-прем’єр Сергій Тігіпко.

Мисливські угіддя біля «Межигір’я» віддали в оренду 
наближеним до Януковича, а фактично йому, на 49 років

Скандал з головним 
білбордом Партії регіонів

На пенсії вже не вистачає 8 мільярдів

Кілька останніх місяців  у найбільш люд-
них місцях країни, по центральних вулицях, 
на площах красувався  в сотнях, якщо не ти-
сячах примірників, головний агітаційний біл-
борд Партії регіонів: на ньому було зображе-
не щасливе українське сімейство у трьох по-
коліннях. А підпис гласив, що Україна вже 
перейшла «Від стабільності до добробуту». На-
скільки убогою виявилась ця агітація, пока-
зав скандал з цим білбордом. ПРопагандис-
ти від ПР не спромоглися підібрати в Україні 
бодай одне ощасливлене ними сімейство і по-
зичили це фото в американців. Правда, зараз 
регіонали незграбно виправдовуються: мов-
ляв, не в американців, а в росіян. Не уточню-
ється, чи не взяли росіяни це фото в амери-
канців. А головне — таки ж це знято не в Укра-
їні. Ось що повідомляє «Українська правда».
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Бліц-інформ

Натомість викликає 
подив відсутність у 

списках відомих 
політиків, які 

багато зробили і ще багато 
можуть зробити для Украї-
ни. Невже не повинні були 
б потрапити до списку — і 
на високі, прохідні місця — 
від тої ж «Нашої України», 
скажімо, Іван Заєць або Ва-
лерій Асадчев, котрий при 
Ющенку був головою Пол-
тавської обласної держав-
ної адміністрації, одним із 
кращих керівників облас-
тей. Якщо вже «Наша Укра-
їна» і УНП скрізь хвалять-
ся, що їхнє об’єднання під-
тримали понад 30 громад-
ських організацій, першими 
з них називаючи «Просві-
ту», Союз офіцерів України, 
«Меморіал», то невже не ло-
гічно було б потужно внести 
до виборчого списку пред-
ставників цих організацій? 
Невже аж на 150-у позицію 
у списку «Батьківщини» за-
служив Дмитро Павличко? 
Диву даєшся, що не внесе-
ний до жодного з опозицій-
них списків голова Україн-
ської всесвітньої коорди-
наційної ради Михайло Ра-
тушний. А ми ще балакали 
торік на Всесвітньому фору-
мі українців про якісь кво-
ти в нашому парламенті для 
світового українства, нашої 
діаспори, трудових мігран-
тів. Тут же забули про голо-
ву УВКР — організації, що 
об’єднує 20 мільйонів за-
кордонних українців. 

Чимало відомих громад-
ських діячів, представників 
інтелігенції подалися по ін-
ших партійних списках. З 
одного боку, якось важко 
висувати їм претензії, якщо 
їх «забули» лідери опозиції, 
але, з іншого, ці люди фак-
тично підтримали своїм ав-
торитетом явно непрохідні 
партії, а то й взагалі якісь 
штучні проекти.

Ключове питання — чи 
зможуть опозиційні сили 
уникнути протиборства на 
виборах. Вже початок ви-
борчої кампанії засвідчив: 
на жаль, не можуть. В один 
і той же день я побув на пе-
редвиборчих з’їздах УНП і 
«Нашої України». Доповідь 
Віктора Ющенка була ко-
роткою, але він встиг по-
критикувати Юлію Тимо-
шенко і партію «Батьківщи-
на», політичного союзника 
по опозиції. У Юрія Костен-
ка доповідь була довшою, 
тож він устиг розкритику-
вати всі три союзні опози-
ційні сили — і «Батьківщи-
ну», і «Свободу», і «УДАР». 
Не мовчить у відповідь і 
«Батьківщина». Буде толк 
у такому веденні виборчої 
кампанії?

Або як розуміти партію 
«УДАР»,  що виставила кан-
дидатів майже по всіх окру-
гах як альтернативу канди-
датам від «Батьківщини», 
тож в округах будуть міні-
мум по два кандидати від 
опозиції. А в деяких — і по 
три, адже «Наша Україна» 
спільно з УНП виставила 
кандидатів ще по кількох 
десятках округів.

До сценарію перетво-
рення доленосних виборів 
у фарс, написаний ворога-
ми України (можливо, й за її 
межами), вписуються і чис-
ленні скандали, якими пе-
реповнена виборча кампа-
нія, і присутність у ній полі-
тичних клоунів. Натомість 
відходять у минуле серйоз-
ні політичні сили і серйоз-
ні політики. Якийсь політич-
ний вакуум, якесь міжчасся. 
Випробувані політики від-
ходять на другий план, мо-
лодий політикум не визрів. 
Можна на пальцях перелі-
чити серйозних політиків 
нової генерації. 

Переможці 
виборів — 
за ґратами

Звичайно, не нових ви-
борчих перегонів. Але в їх 
розпал остаточно, принай-
мні на найближчий період, 
визначилося місце пере-
бування переможців по-
передніх парламентських 
виборів, на яких, нагадає-
мо, і був обраний нині дію-
чий парламент VІ скликан-
ня. На тих виборах перемо-
гли два блоки демократич-
них сил, блоки Майдану. Це 
БЮТ (Блок Юлії Тимошенко) 
і НУ – НС («Наша Україна» 
— «Народна самооборо-
на»). Першим номером ви-
борчого списку БЮТ була, 
зрозуміло, лідер блоку. А 
першим номером списку 
НУ – НС був Юрій Луцен-
ко. Нещодавно заверши-
лося його мало не дворічне 
«тимчасове» сидіння в СІЗО 
(слідчому ізоляторі), де під-
слідні і підсудні можуть мі-
сяцями й роками, така 
наша сумна практика, че-
кати на вердикт правосуд-
дя. Іноді й виправдуваль-
ний, і тоді взагалі не зро-
зуміло, за що людина стіль-
ки перебувала фактично в 
ув’язненні. 

Суди по обох справах Лу-
ценка завершено, і його до-
правлено в Макошинську 
колонію на Чернігівщині. У 
цьому спеціальному закла-
ді відбувають покарання за-
суджені працівники право -
охоронних органів. У звичай-
ній, але теж колонії, в Харко-
ві сидить Юлія Тимошенко.

А тепер залишилося 
лише пошукати ще країну в 
Європі, де за ґратами — не 
просто колишні прем’єр і мі-
ністр, а переможці виборів, 
на яких обраний діючий пар-
ламент. 

Чвари «єдності» 
опозиції

На радість правлячій 
Партії регіонів та її союз-
никам — литвинівцям і ко-
муністам, опозиційні сили 
і  далі демонструють бо-
ротьбу не так із політични-
ми опонентами, як між со-
бою.  Ось Ющенко заявляє, 
що Юлія Тімошенко заро-
била на своє ув’язнення.  У 
свою чергу, один з лідерів 
Об’єднаної  опозиції Ана-
толій Гриценко  заявив, що 
замість Юлії Тимошенко в 

тюрмі повинен сидіти Віктор 
Ющенко як Президент Укра-
їни початку 2009 року, який 
зірвав нормальні газові уго-
ди з Росією. Нащо лідерам 
опозиції   робити такі за яви 
в розпал виборчої кампа-
нії?  

До чого може добороти-
ся опозиція, свідчить ситу-
ація по Дубенському окру-
гу 154, що в Рівненській 
області. Рейтинг підтрим-
ки Партії регіонів в окрузі 
не перевищує семи відсо-
тків. Але свою ставку вла-
да зробила на голову Ду-
бенської райдержадміні-
страції. Натомість опозиція 
висунула по цьому окру-
гу аж чотирьох кандидатів 
— від партій «Батьківщи-
на», «УДАР», «Наша Украї-
на» і УНП (останні дві взага-
лі йдуть на вибори єдиним 
списком). Очевидно, сумар-
но ці кандидати наберуть 
суттєво більше, ніж канди-
дат від влади, але кожен з 
них може йому програти.

Торгівля місцями 
в комісіях

Багато питань виникло 
з формуванням окружних 
виборчих комісій. Ось і по 
Чернігову після отаких «же-
ребкувань» одну з комісій 
очолив представник «Брат-
ства». «Братчики» тут же 
здали посаду голови комі-
сії, і на неї ЦВК призначив 
представника регіоналів. 

Нещодавно голова Ко-
мітету виборців України 
Олександр Черненко про-
вів прес-конференцію у 
столичній агенції УНІАН, на 
якій назвав такі технології 
торгівлею місцями в комі-
сіях. Подібні торги відбува-
ються і з місцями в дільнич-
них комісіях.

Вибори в український 
парламент 
чи імперію? 

Одна з виборчих техно-
логій влади полягає в тому, 
що, за оновленим виборчим 
законом, право мати пред-
ставників в окружних комі-
сіях отримали десятки деко-
ративних, «диванних» пар-
тій.  Серед них і  партії, суть 
яких видно вже з їхніх назв: 
«Руський блок», «Русь єди-
на», «Руська єдність». 

Якщо хтось ще сумніва-
ється, що за партії йдуть на 
вибори і навіть рахувати-
муть голоси в комісіях, до-
сить подивитися їхні вибор-
чі програми. Зараз вони, 
згідно із законом, друкують-
ся у пресі. 

Ось виборча програма 
партії «Руський блок». До 
речі, вже в назві — політич-
не шулерське пересмику-
вання. Зрозуміло, що йдеть-
ся про блок російський, тому 
українською назва мала б 
бути «Російський блок», а 
«руський» вжито, щоб про-
вести паралель з Київською 
Руссю. Але ось деякі поло-
ження програми: партії, що, 
між іншим, виставила чле-
нів окружних комісій аж у 
223 ОВК з 225-ти. «Стра-

тегічний пріоритет — збли-
ження з дружніми держава-
ми, з котрими у нас спільні 
традиції, історія, культура, 
духовність і одна країна, яка 
простягається від Карпат 
до Камчатки, від Криму до 
Кольського півострова. Ми 
— єдине ціле, нероздільна 
спільнота слов’янських на-
родів, перевірена віками. 
Поза єдністю з Росією — не-
має майбутнього!» 

Вже цього досить, щоб 
не допустити на вибори і 
взагалі заборонити такі 
партії. Адже в програмі 
прямим текстом йдеться 
про намір створити «єди-
ну країну» від Карпат до 
Камчатки, тобто про лікві-
дацію нашої державності, 
зміну її території, навіть у 
варіанті якогось «розши-
рення», а якщо говорити 
прямо — входження до су-
сідньої держави. Уже цей 
заклик, це положення — 
поза межами нашої Кон-
ституції і законів. 

Тоді нема чого дивувати-
ся, що далі у виборчій про-
грамі партії — положення 
про «входження в Митний 
союз із Російською Федера-
цією», у Євразійський союз.

А ось ще деякі положення 
програми: 

«Державна російська 
мова — воля корінного на-
роду, запорука рівноправ-
ної інтеграції в Євразій-
ський простір»; «перехід до 
спільної валюти»; «безстро-
кове перебування в Криму і 
Севастополі Чорноморсько-
го флоту»; «конституційне 
право на друге громадян-
ство»; «відмова від реаліза-
ції антиправославних про-
ектів, таких як «єдина поміс-
на українська церква».

А тепер  вісті  з нашо-
го владного Олімпу. Розпо-
рядженням від 12 верес-
ня 2012 року Кабінет Міні-
стрів України рекомендував 
Службі безпеки за учас-
тю Міністерства внутрішніх 
справ, Міністерства обо-
рони, МНС, Держтелерадіо 
тощо своєчасно виявляти та 
припиняти розповсюджен-
ня матеріалів із закликами 
до посягання на територі-
альну цілісність і недотор-
канність України, які пропа-
гують і розпалюють расову, 
національну чи релігійну не-
терпимість. 

Між іншим, поширення 
подібних агітаційних мате-
ріалів у будь-якій формі за-
боронено не лише Консти-
туцією і законами України, 
а й Законом «Про вибори 
народних депутатів Укра-
їни». Як може Центральна 
виборча комісія допускати 
такі партії до виборів — це 
питання до самої ЦВК. А до 
перелічених солідних пра-
воохоронних органів — пи-
тання: чи буде якась реакція 
на відкрите ведення анти-
державної пропаганди у ви-
борчій кампанії? Чи це роз-
порядження Кабміну трак-
туватиметься і використову-
ватиметься для подальшого 
наступу на демократію? 

Петро АНТОНЕНКО 

«Батьківщина»:  «Майор Мельниченко  
понад 10 років торгує «плівками з кабінету 
Кучми», а півроку тому  пропонував 
захищати Тимошенко»

Заява екс-майора Миколи Мельниченка щодо вбив-
ства депутата Євгена Щербаня підготовлена на замов-
лення та під диктовку Адміністрації Президента. Про це 
йдеться у заяві партії «Батьківщина».

«Після того як влада обламала зуби, намагаючись 
зшити білими нитками сфальшовані справи проти Юлії 
Тимошенко, вона вдалася до послуг особи, яка протягом 
більше десяти років відома тим, що пропонувала різним 
силам як у середині країни, так і за її межами, недешево 
продати якісь «нові записи» з кабінету Кучми», — заяви-
ли в партії.

Там стверджують, що Мельниченко більше півро-
ку шукав виходи на керівництво партії «Батьківщина», 
а також на захисників Юлії Тимошенко з пропозиціями 
за «гонорар» виступити зі свідченнями на захист лідера 
партії. «Однак після категоричної відмови пішов на спів-
працю з режимом, для якого залякані чи куплені так зва-
ні «свідки» давно стали засобом для розправи над ліде-
рами опозиції», — йдеться в заяві.

У партії також наголосили, що 2003 року в Луганську 
відбувся суд у справі щодо вбивства Щербаня. «Але на-
віть підконтрольний Кучмі суд не зміг віднайти наймен-
ших доказів причетності Юлії Тимошенко до цього зло-
чину. Не зміг знайти, бо їх просто не існує і не існувало у 
природі», — зазначає «Батьківщина».

Як  відомо, нещодавно  екс-майор заявив, що в за-
писаних ним розмовах замовником убивства Щербаня 
називається екс-прем'єр Павло Лазаренко, а оплату за 
вбивство здійснили Петро Кириченко і Юлія Тимо шенко.

Українські газети вийшли 
з білими сторінками на знак 

протесту проти закону про наклеп
У п'ятницю низка львівських видань вийшла в друк з 

білими першими шпальтами на знак протесту проти при-
йняття законопроекту про криміналізацію наклепу. Ак-
цію підтримали «Zik», «Львівська пошта», «Львівська газе-
та», «Високий замок» та «Ратуша».

Однак відмовилося долучитись до протесту інше 
львівське видання — «Експрес».

Як відомо, до акції по Україні долучились «Кореспон-
дент», «KyivPost», «Україна молода».

Зазначимо, що низка Інтернет-видань вийшла з ба-
нером, в якому опубліковано контакти 244 депутатів, які 
проголосували в першому читанні за закон про наклеп 
— законопроект № 11013 «Про внесення змін до Кри-
мінального та Кримінально-процесуального кодексів 
України (щодо посилення відповідальності за посягання 
на честь і гідність людини)».

25 вересня після низки протестів автор законопроек-
ту депутат Віталій Журавський вирішив відкликати свій за-
кон. Але за подану ним  постанову про зняття законопроек-
ту з розгляду повинно тепер проголосувати 226 депутатів.

Політично-сатиричні замітки
Прем’єр Азаров: «Мене не тішить, що наші папєрєд-

нікі сидять». Видно, задумався Янич, що бувають не 
тільки «папєрєднікі», а й «наступнікі».

На політичній паралімпіаді Україні гарантовані зо-
лоті медалі як в абсолютному заліку, так і в окремих 
дисциплінах: парапрезидент, парауряд, парапарла-
мент, парасуд.

«За помаранчевих життя було нестерпне» (з рекла-
ми ПР). Добре, що хоча б тоді регіоналам жилося не-
стерпно.

Колесников: «Доступне житло з’явиться в Україні 
через рік». Звичайно, бо раніше «Хюндаї» списати не 
можна, вони поки ще їздять.

Вітаю з Днем незалежності! Особливо незалежною 
Україна стала останні 2 роки, бо нині у нас нічого не за-
лежується — чи то облгази, чи інші підприємства, що 
ще не належали регіоналам.

А як це виявилося, що відтоді, як Партія регіонів 
прийшла до влади, приказка «Дурням закон не писа-
ний» стала основним законом держави?

Міноборони навідріз відмовилось фінансувати про-
ект нової безвідкатної гармати: назва не влаштовува-
ла, нема «відкатів». 

Чим відрізняється Партія регіонів від комуністів? 
Одні готові продати Україну за величезні гроші, інші — 
за копійки.

Кінець світу — це коли в Україні буде продаватися 
сало з ярликом «Вироблено в Китаї».

Сайт «Дурдом»

Гаряча виборча осінь 
чи шоу доленосних виборів
1
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В Україні, де, здається, вже не диву-

єшся нічому, 17 серпня сталася екстра-
ординарна подія. Моральні збоченці з 
так званого жіночого руху Femen, які 
проводять різні свої акції напівоголе-
ними, спиляли бензопилою дерев’яний 
хрест, встановлений у центрі столиці 
України, над майданом Незалежності, 
під стінами Міжнародного центру куль-
тури і мистецтв. 

Цей об’єкт більш відомий у народі під сво-
єю колишньою назвою — Жовтневий палац 
культури. Може, не всі знають, що в цьому 
будинку у трагічні 1930-ті роки, в найчорніші 
роки чорного комуно-радянського режиму, 
була установа НКВС, карального органу цього 
режиму, і в стінах цих катівень були вбиті або 
засуджені до смерті сотні, якщо не тисячі без-
невинних людей. І той 5-метровий хрест із зо-
браженням на ньому розіп’ятого Ісуса Христа 
був встановлений громадськістю на честь єд-
ності України і також на вшанування пам’яті 
тих жертв тоталітарного режиму.

Варто нагадати, тим більше, що цю дату 
чомусь обходять мовчанкою і медіа, і політич-
ні сили, що 2012-ий — це не лише рік Євро і 
Олімпіади, це рік 75-річчя Великого терору 
1937-го, сумний ювілей, про який чомусь май-
же забули. Але його не забувають «відзначи-
ти» ось так. 

Парадокс полягає в тому, що Femen, які 
всім своїм бандитсько-хуліганським акці-
ям прагнуть надати політичної мотивації, цю 
пов’язали з боротьбою із тоталітаризмом. 
Тобто, «протестуючи проти тоталітаризму», 
знищують пам’ятник його жертвам. Якщо кон-
кретно, наші фемінки цим актом, як вони за-
явили, протестували проти засудження того 
дня в Москві учасниць російської панк-групи 
«Pussy Riot». (Для точності вкажемо, що маро-
дери спиляли хреста ще до оголошення виро-
ку в Москві, просто як «попередження»). 

Кілька слів про ту групу «Pussy Riot». Вона 
організовувала свої виступи у форматі не-
санкціонованих акцій у несподіваних місцях: 
станції московського метро, дахи тролейбу-
сів, слідчий ізолятор поліції, Красна площа. Ці 
виступи мали характер політичного протес-
ту проти режиму Путіна, проти згортання де-
мократії і відродження тоталітаризму в Росії. 
Але дівчата з гурту явно загралися, коли про-
вели подібну акцію 21 лютого цього року в го-
ловній християнській святині Росії — москов-
ському храмі Христа Спасителя. Очевидно, 
висловивши цим протест проти того, що пу-
тінський режим підтримується Московським 
патріархатом, очолюваним Патріархом Кири-
лом. Пробравшись до храму в масках, дівчата 
провели так званий «панк-молебень» — «Бо-
городице, Путіна прожени!» і були заарешто-
вані. На лаві підсудних якраз 17 серпня опи-
нилися троє дівчат групи. Хамовницький суд 
Москви визнав їх винними в розпалюванні 
релігійної ворожнечі, оскверненні релігійних 
почуттів віруючих, хуліганстві. Вирок — два 
роки позбавлення волі. Таке доволі суворе 
покарання викликало сьогодні акцію протес-
ту демократичних сил у Москві. 

А тепер повернімося до нашої столиці Ки-
єва, до абсурду, коли протест проти тоталіта-
ризму вилився у знищення пам’ятника його 

жертвам. Спершу про релігійний бік спра-
ви. Ось пояснення, дане того дня в Інтерне-
ті отаманшею наших фемінок на її блозі на 
сайті «Эхо Москвы»: «Данным актом FEMEN 
призывает все здравые силы общества 
нещадно выпиливать из мозга трухлявые 
религиозные предрассудки». 

Усе це — абсолютна демагогія і лицемір-
ство. Протест проти керівництва такої-то цер-
ковної організації, в даному разі Москов-
ського патріархату, перетворюється в наругу 
над християнством, над релігійними почут-
тями мільйонів віруючих. І спекулювання на 
темі протистояння релігійній, духовній, полі-
тичній експансії Росії, в тому числі в особі Па-
тріарха Кирила, — це просто спекулювання, 
яким, втім, весь час вирізняються дії фемінок. 

Натомість акція чітко підпадає одразу під 
кілька статей Кримінального кодексу України: 
розпалювання релігійної ворожнечі, наруга 
над історичною пам’яттю, вандалізм та хулі-
ганство. Проти її учасниць наші правоохорон-
ні органи вже порушили кримінальну справу. 
Побачимо, чим усе це закінчиться. До речі, 
функція правоохоронців не тільки, а, може, й 
не стільки ловити злочинців, як попереджу-

вати злочини. Просте і логічне запитання: як 
могло статися отаке серед білого дня в самі-
сінькому центрі столиці держави? Не вірить-
ся, щоб усе це сталося так несподівано, щоб 
у наших органах, які так ретельно стежать за 
опозицією, за демократичними силами, гро-
мадянами, нічого не було відомо про цю ди-
кунську затію. 

А тепер час розставляти крапки над цим 
проектом під назвою Femen. Не будемо суши-
ти голови над тим, хто саме цю потвору ство-
рив, фінансує і спрямовує: колись усе ста-
не відомо, а в певних колах відомо й зараз. 
Створив, фінансує і спрямовує той, кому це 
потрібно. Адже безглуздо повірити, що без 
цього фемінки можуть легко отримувати візи 
до європейських столиць, літати туди авіарей-

сами і мешкати в недешевих готелях, прола-
зити повсюдно, в тому числі на злітну смугу 
аеропортів. 

Безперечно, свій внесок у «розкручуван-
ня» цього потворного феномена внесли й 
наші засоби масової інформації, в більшості 
гнилі, куплені й продані, які просто руйнують 
суспільство. До речі, одразу кілька телекамер 
спокійно знімали цей вандалізм 17 серпня, 

наче аж смакуючи його. Вони що, з-під землі 
виросли, ці камери з журналістами? Зрозумі-
ло, що все це планувалося й готувалося. 

Більш суттєве запитання — не «Хто кон-
кретно?», а «Навіщо?» Я називаю дві причини, 
хтось може назвати й інші. І ні до чого тут по-
літичні підтексти фемінок, їхній національний 
антураж у вигляді українських віночків. Усе 
значно простіше в їхніх акціях. 

Перша причина — в царині суспільно-по-
літичній. Це частина сценарію перетворення 
нашого суспільно-політичного життя у фарс, 
гниле шоу, клоунаду, балаган, абсурд. Зокре-
ма, все це ми бачимо і в недавно розпочатій 
виборчій кампанії, яку поволі теж перетворю-
ють на поганий цирк. 

Друга причина — в царині моральній. Сус-
пільство хворіє, і давно, на два психічні роз-
лади — ексгібіціонізм та вуайєризм. У просто-
му викладенні це звучить так: оголятися і під-
глядати. Будь-який психіатр підтвердить вам, 
що це давно відомі в медицині психічні роз-
лади. Не смертельні, але такі, які варто б лі-
кувати. Ексгібіціонізм — у прямому, не пере-
носному (бо й є таке) сенсі — ми бачимо на 
кожному кроці. Це так звані конкурси краси, 
це голозада і гологруда естрада. Всім цим аж 
кишить наше головне медіа — телебачення. 
Моя 82-річна тітка, побачивши по телевізору 
виступ «ВІАГРИ», запитала мене: «А хіба мож-
на співати на сцені в трусах?» Бідна наївна тіт-
ка, яка, очевидно, мала на увазі — «в самих 
трусах». Як їй второпати, що можна вже й без 
них. На роздяганні й підгляданні спеціалізу-
ється ціла шеренга жовтої преси, цим хвора і 
все більш жовтіюча звичайна преса. Вони на-
храпом нав’язують читачеві тематику «Хто, де, 
коли, з ким і в чому?», і це теж зовсім не ви-
падково, а сплановано.

Отже, коли фемінки виставляються ого-
леними, то взагалі вони оголюються дуже ін-
тимним місцем — грудьми, до яких мати при-
гортає малу дитину, якими нас усіх, землян, 
колись вигодовували матері. І тицяти цим 
місцем у натовп — святотатство. Але що по-
робиш — «дайош ексгібіціонізм». 

Тим паче попит гарантовано: психічний 
розлад під назвою вуайєризм суспільству 
вже прищеплено. І, очевидно, прищеплення 
обох розладів — це теж частина сценарію мо-
рального розкладу суспільства. 

Петро АНТОНЕНКО

Від автора. Ця моя стаття була розмі-
щена в Інтернеті, на популярному в Чернігові 
сайті — Інтернет-газеті «Високий Вал». Стаття 
викликала великий резонанс у читачів. Вони 
не просто читали, а й жваво коментували пу-
блікацію. Ось частина з цих коментарів, а та-
кож моя відповідь на деякі. 

Femen та їхні ляльководи 
перейшли всякі межі

Читач | 2012-08-18 13:17. Цитата з тексту: «Безперечно, 
свій внесок у «розкручування» цього потворного феномена 
внесли й наші засоби масової інформації, в більшості гнилі, 
куплені і продані, які просто руйнують суспільство». 

Адже це ви про «Високий Вал»? Доказом є список поси-
лань на валівські статті про FEMEN після вашої статті.

Писач | 2012-08-18 13:43. Читачеві. Забули тільки на-
писати про «Читачів» — «гнилих, куплених і проданих», яким 
оте «смакіття» тільки й подавай, скоро вимагатимуть зі ЗМІ, 
щоб їм не тільки ставили світлофора на перехресті, а й ку-
пували попкорн на додачу. Хоча, незважаючи на публіку, ВВ 
й припинив публікації про Femen ще ВІД ЗИМИ МИНУЛОГО 
РОКУ (за винятком цьогорічної одинокої ініціативи пані ре-
дакторки стрічки), коли вони стали біснуватими, забаган-
ки тієї публіки не змінилися. Їй важливий сюжет, відсутність 
будь-яких спроб аналізу, бо напевно вже нІчим, і обов’язкова 
наявність об’єкта для плювання.

Trezvo | 2012-08-18 21:39. Шановний авторе, через 
ваше глибоке нерозуміння дійсності та історії дозвольте вас 
трішки виправити: «В цьому будинку у трагічні 30-і роки, в 
найчорніші роки чорного комуно-радянського режиму, була 
установа НКВС, і в цих стінах були вбиті або засуджені до 
смерті сотні бандитів, хабарників, ворогів народу, зрадни-
ків та такі самі потвори, як і сучасні Femen. Але, коли до вла-
ди прорвалися ліберасти на чолі з Іудою-Горбачовим та йому 
подібні (Кравчук, Чучма, Ющенко і т.п.), вони почали посту-
пово і неухильно відроджувати нижчеперерахованих дияво-
лів». Ось так правильно треба було написати, шановний горе-
демократ Петро.

Лозина | 2012-08-18 22:25. Так, по коментах можна 
зробити висновок: дійсно, це хворе суспільство. І ці курви-
феменки — породження цього суспільства.

Автор | 2012-08-18 23:17. Шановний Trezvo. У квітні 
1938 року в селі Локнисте Менського району був розстріля-
ний чоловік моєї бабусі —простий український селянин Дми-
тро Власенко, 44-х років. В один день з ним розстріляли його 
рідного брата Федора, якому було 42 роки, а загалом того дня 
— 16 селян Локнистого. Усього ж за ту весну вбили понад пів-
сотні селян з одного лише цього села. Всю цю історію я недав-
но описав в одному з номерів своєї газети «Світ». Живі ще дві 
дочки Дмитра Власенка, сестри мого батька, мої тітки. Одній 
— 82 роки, другій — 94. У поминальні дні ось уже 74 роки вони 
не можуть пом’янути свого рідного батька, бо нема його моги-
ли. Їх, розстріляних, тисячі людей, загрібали, як собак, у кана-
вах біля села Халявин за Черніговом, де й по сьогодні, після 
всіх перелічених Вами президентів, не можуть спорудити нор-
мального меморіалу безвинно убієнним людям. 

За термінологією катів і за Вашою ж термінологією (ци-
тую Ваш коментар), ті люди були «вороги народу», а ще Ви на-
звали їх «дияволами». Хай ці визначення будуть на Вашій со-
вісті. І річ не лише в тім, що через 20 років суд офіційно ви-
знав їх абсолютно безвинно страченими, це було очевидно 
і тоді, коли їх розстрілювали. Скільки ще Вас, нас усіх треба 
розстрілювати, щоб до Вас, до нас усіх дійшло, що таке тота-
літаризм, що таке антилюдський режим? 

Trezvo | 2012-08-18 23:57. Автору. Шановний авторе, ті 
президенти і олігархи прийшли до влади за допомогою таких 
горе-патріотів та дисидентів як Чорновіл, Левко Лук’яненко, 
Солженіцин та інші. От тільки їх «використали всліпу», поко-
ристувались та викинули на смітник, а народ залишився з 
цією владою. Де тепер усі ці патріоти-націоналісти, котрі роз-
повідали нам, «совкам», про майбутню щасливу незалежну 
Україну, де вони, га? Та якби той же Чорновіл мав змогу за-
зирнути у майбутнє і побачити через 25 років незаможно-
сті, якою стала Україна, то, мабуть, одразу відрікся б від сво-

їх амбіційних юнацьких мрій. А такі, як ви, й досі мрієте, от 
тільки біда ваша у тому, що не здатні ви боротися зі злом, 
духу немає, розуму та спритності. Як казав колись Чорновіл 
до Мороза: «Поки ми тут з тобою сперечаємося, бандити вже 
давно захопили владу...» Ось так, доборолися... 

Тепер щодо невинно розстріляних: а ви знаєте, скільки 
Україна втратила за роки незалежності? А скільки кожного 
дня мажори збивають невинних пішоходів? А ви все про сво-
їх родичів...

Автор | 2012-08-19 08:45. Trezwо. Абсолютно згоден 
з усією тою картиною сьогодення, яку Ви описали, можна 
додати й ще стільки. От тільки просте запитання: а яку кар-
тину, власне, Ви описуєте? Якого суспільства? У нас що — 
інше суспільство, ніж було попередні десятиліття? У нас те ж 
саме комуністичне чи посткомуністичне, радянське чи пост-
радянське, колоніальне московське чи пост-таке ж суспіль-
ство. Подивіться, чий же пам’ятник стоїть у самісінькому 
центрі Чернігова? У тисячах інших населених пунктів Укра-
їни? А який єдиний пам’ятник, що стоїть на центральній ву-
лиці столиці начебто ж незалежної і некомуністичної держа-
ви? Чий? Пам’ятник Чорноволові, Лук’яненку, іншим борцям 
з тоталітарним режимом? І Ви, всі ми щодня ходимо повз ці 
пам’ятники. Так що все, що Ви приписуєте «незалежній і не-
тоталітарній» Україні, припишіть комусь іншому. А чому іншо-
му, чому ми не відійшли від того минулого, запитайте самі в 
себе. Бо ми такі є, на превеликий жаль. Такі, що не хочеться 
навіть це визнати. Боязно? Соромно?

Trezvo | 2012-08-19 09:40. Автору. Боязно і соромно ви-
знати, що так звана боротьба за «вільну» Україну призвела 
до повної та абсолютної деградації тієї ж України. Я сам ко-
лись теж був одурманений вашими мріями та ідеями, але 
час усе розставив на свої місця і відкрив мені очі, чого 
і вам щиро бажаю... 9
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Спільний парад радянських і німецьких військ у Бресті після поділу  
ними Польщі. 22 вересня 1939  року.

9Світ України

Лідер Компартії України та 
її фракції у парламенті Петро 
Симоненко вихопився із за -
явою про те, що треба змінити 
Державний Герб і Гімн Украї-
ни. Окрім давньої ненависті до 
нашої державної символіки, до 
всього національного і нашої 
незалежності, такі заяви лідера 
комуністів викликані, звичайно 
ж, тим, що йде виборча кампа-
нія, а сказати виборцям прак-
тично нічого. 

У цю кампанію виступав Симо-
ненко і на мітингу в Чернігові. Виступ 
можна було б вкласти у два слова: 
«Геть олігархів!» Усе це було б сміш-
но, якби не було так сумно від того, на-
скільки комуністам вдається затурка-
ти людей. Бо досить вказати Петру Си-
моненку, що якраз він є головою одні-
єї з трьох фракцій правлячої коаліції 
парламенту. Тої самої, що штампує 
потрібні олігархам закони, призначає 
уряд, який у нас резонно називають 
урядом мільйонерів, якщо не мільяр-
дерів. Тому всі ці гнівні заклики про 

багатіїв, олігархів, які пограбували 
народ, — демагогія, розрахована на 
вкрай затурканих людей, якими кому-
ністи своїх виборців і вважають.

Доводиться, окрім «Геть олігар-

хів!», придумувати ще щось. Напри-
клад, «Геть Герб і Гімн!» Не дивує і про-
позиція Симоненка, що це, мовляв, 
має вирішити на референдумі народ. 
Посилання на нього у «захисників на-
роду» — на першому плані. Не марно 
ж і «слоганом» своєї виборчої кампа-
нії обрали «рєчьовку» (звісно, росій-
ською) «Вєрньом страну народу!», ба-
гаторазово повторювану тим же Си-
моненком на мітингах. Красиво зву-
чить! Правда, «повертаючи країну 
народові», на завадило б повернути 
йому й награбоване у нього, в тому 
числі руками та голосами в парламен-
ті самих же комуністів. 

Але все-таки що ж не влаштовує 
Симоненка в наших Гербі й Гімні дер-
жави? Ось його перше пояснення: 
держава не може існувати під сим-
волом, «із яким зустрічали Гітлера 
під час війни». Очевидно, йдеться про 
спроби українських націоналістичних 
організацій у перший період війни до-
мовитися з німецьким режимом про 
відтворення в якійсь формі україн-
ської державності на звільнених від 
московської окупації українських 
землях. З цього, як відомо, нічого не 

вийшло, і врешті ОУН та її бойова ор-
ганізація УПА змушені були боротися 
проти обох окупантів — радянського 
і німецького.

Але, якщо вже згадувати, хто і під 
яким прапором та гербом братався з 

фашистською Німеччиною, зустрічав-
ся з її лідерами, то найперше треба на-
звати Радянський Союз, його Компар-
тію, комуністичний режим. Саме на 
цьому режимові лежить відповідаль-
ність не лише за терор проти власного 
народу, а й розв’язання спільно з фа-
шистами найкривавішої в історії війни 
— Другої світової.  Саме під черво-
ним радянським прапором і дуже по-
дібним червоним нацистським майже 
два роки браталися два режими. Від 
серпня 1939 року, підписання пакту 
Молотова – Ріббентропа, від вересня 
того ж року, коли Німеччина нападом 
на Польщу почала Другу світову війну, 
а невдовзі, ударом по Польщі зі Сходу, 
в цю війну втягся й СРСР, і аж до черв-
ня 1941 року, коли два тоталітарні ре-
жими зчепилися між собою. Саме в ці 
майже два роки (втім, як і перед цим) 
була тісна співпраця двох режимів, 
щедре постачання фашистам радян-
ського продовольства і сировини для 
армії, спільне навчання радянських і 
німецьких офіцерів, урешті сумновідо-
мий спільний військовий парад восе-
ни 1939-го у Бресті на честь розгро-
му Польщі, над яким майоріли обидва 

червоні прапори. 
А ще більш цинічною є друга моти-

вація, яку Симоненко назвав для замі-
ни нашого Герба і Гімну. Виявляється, 
«під цією символікою вбивали безвин-
них людей». Це вже просто блюзнір-

ство: чути таке від лідера партії, яка 
офіційно назвала себе правонаступ-
ницею КПРС і її складової — КПУ (на-
віть нумерація з’їздів нинішньої Ком-
партії продовжує нумерацію попере-
дньої). Партії, яка була основою тота-
літарного режиму, що знищив десятки 
мільйонів істинно БЕЗВИННИХ людей. 

Усе це нахабство свідчить лише 
про одне: надто довго ми в Україні 
цяцькаємося з цим залишком тоталі-
тарного минулого — Компартією. Не 
заборонено досі її існування при без-
лічі підстав для цього. Не проведена 
люстрація, тобто очищення держав-
них структур від комуністичної сквер-
ни. Врешті, не проведено бодай гро-
мадського суду над комуністичним ре-
жимом, той же Нюрнберг-2, про який 
наші демократи балакають уже два 
десятки років. Все це давно зроблено 
в країнах Східної і Центральної Євро-
пи — наших колишніх співкамерниках 
по соцконцтабору. Можете порівняти 
досягнення в реформуванні суспіль-
ства у нас і у них. 

Вселяє надію ось ця інформація 
з Євросоюзу. Платформа європей-
ської пам’яті та сумління (ПЄПС), яка 
об’єднує 13 країн Східної і Централь-
ної Європи, допоможе створити над-
національний суд над міжнародними 
злочинами, вчиненими комуністами. 
Такий висновок міжнародної конфе-
ренції «Правове врегулювання кому-

ністичних злочинів», що відбулася в 
Європейському парламенті у Брюссе-
лі. Ще раніше рішучість засудити осіб, 
що чинили комуністичні злочини, ви-
словили міністри юстиції Євросоюзу 
у Варшавській декларації від 23 серп-
ня 2011 року. ПЄПС засновує правову 
експертну групу для роботи над ство-
ренням наднаціональної інституції 
правосуддя і закликає уряди всього 
світу підтримати їхню роботу.

ПЄПС було створено у жовтні 2011 
року, вона об’єднала 21 державну 
установу з 13 країн. Метою організа-
ції стало поширення інформації про ді-
яльність тоталітарних режимів і вша-
нування пам’яті жертв.

Зостається сподіватися, що 
Україна, яка серед тих країн, що най-
більше постраждали від тоталітариз-
му, підтримає цей рух. Правда, інша 
Україна, де в парламенті не засіда-
тимуть апологети і глашатаї тоталіта-
ризму. Де не буде таких, як Симонен-
ко — колишній другий секретар До-
нецького обкому КПРС, нині голова 
парламентської фракції, що входить 
до правлячої коаліції, як Адам Мар-
тинюк — колишній перший секретар 
Львівського міськкому КПРС, нині 
перший заступник голови парламен-
ту. І тоді панам-товаришам симонен-
кам і мартинюкам буде не до рефе-
рендумів про герби і гімни. 

Петро АНТОНЕНКО

Сашко | 2012-08-19 10:47. Автор озаглавил свою ста-
тью «Потвори з Femen перейшли всякі межі». А я счи-

таю, что в независимой Украине никаких «меж» не 
существует. Украина, став независимой, начала 

срочно выбрасывать всё советское и социалистическое, как 
ненужное новому свободному демократическому обществу… 
Вот тогда, естественно, и был выброшен моральный кодекс 
строителя коммунизма. И не случайно был выброшен. Полное 
отсутствие правил поведения людей в обществе позволило 
бывшей партийной номенклатуре забыть, что такое совесть, 
и развязало им руки для грабежа своего народа. 

Отменив коммунистический закон морали, новые горе-руко-
водители оставили общество «голым» — без идеи, цели и без ка-
кой-либо морали. (А ведь если быть честным, то, убрав из бывшего 
кодекса коммунистические постулаты, в нём останутся лишь одни 
заповеди Моисея!). Вот поэтому — без морального кодекса стро-
ителя независимой Украины — произошло и продолжает разла-
гаться наше общество. Что на руку всем бывшим, существующим 
и будущим нашим руководителям страны, олигархам. 

Сергій | 2012-08-19 12:42. Парадокс у тому, що в «страш-
ному» 37-му чистили якраз таких-от біснуватих, як ці потвори. 

Автор | 2012-08-19 15:04. Сергію. Не знаю, скільки чис-
тили у 30-і біснуватих, але мільйони абсолютно безневинних 
людей «вичистили», це вже точно. А ще спилювали хрести, 
скидали їх із церков й висаджували в повітря церкви вже не 
руками біснуватих, а цілком легально, офіційно, руками дер-
жави, режиму.

Сергій | 2012-08-19 19:17. Автору. УВЕСЬ час СРСР з 
1917-го до 1991-го абсолютна більшість людей, а особливо 
ті, що «крутяться» навколо голодоморів і репресій, сприйма-
ють і подають нам як єдиний і послідовний режим. Якщо ви-
ходити з цього, то жити нам міфами й страшилками усе жит-
тя, не знаючи історії не те що якоїсь давньої, а хоча б наших 
дідів. А вигідно це тим, хто страшилки вигадує і запускає в 
хід. Часи були важкі, ніхто не заперечує. Але, перш ніж іншим 
розповідати, треба розібратися самому. Я колись теж «пові-
вся» був на оті істеричні байки, але, виявилося, далеко не все 

так однозначно, а часто й зовсім навпаки… СРСР 
ленінський і СРСР сталінський, наскільки відомо 
мені, були спрямовані зовсім різними курсами. 

Автор | 2012-08-19 21:15. Сергію, раджу Вам 
почитати книги чудового російського письменника, 
нині покійного, Володимира Солоухіна «При свете 
дня» і «Последняя ступень». Вони були заборонені в 
однаковому за всіх «курсів» СРСР. Зараз можете зна-
йти їх в Інтернеті. Побачите, які це «різні курси». 

Іван | 2012-08-19 21:33. Сашкові. Автор оза-
главил свою статью «Потвори з Femen перейшли 
всякі межі».

Справа в тому, що незалежну Україну «будува-
ли» в основному ті, хто був вихований на тому мо-
ральному кодексі. Та і врешті — кодекс кодексом, 
але якщо суспільна мораль деградована, то напи-
шіть хоч сотню тих кодексів, а совка, для якого мо-
ральним кодексом був страх перед НКВД, МГБ, 
КГБ, партією, вб’ємо в собі ще нескоро. Може, хто 
чув, чи існує якийсь моральний кодекс у Швеції, Ні-
меччині чи Естонії?

Трезвому: піди відсидь за ідею червонець, а по-
тім давай оцінку Лук’яненку та Чорноволу.

Експерт | 2012-08-20 12:01. Пане Петре, пе-
ред провокаторами і ворогами бісер не треба роз-
сипати...
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Журналістка стала FEMENісткою 
і дізналась, яка зарплатня за оголені груди

Учасниці оголеного руху Femen отримують зарплатню не менше 
1000 доларів на місяць. Про це розповідає журналістка програми 
«Гроші» на «1+1», яка на певний час записалася до феміністок.

За її словами, без фінансової підтримки діяльність Femen немож-
лива. «Приміщення Femen у Києві коштує 20 тисяч гривень на місяць, 
плюс зарплатня на місяць не менше тисячі доларів», — зазначила 
журналістка.

За її словами, на постійній основі у Femen працюють чотири ді-
вчини, їй запропонували стати п’ятою. Крім співбесіди, для взяття на 
роботу дівчина мала знятися з оголеними грудьми на мобільний те-
лефон активістки Олександри Шевченко. Після цього дівчину кілька 
днів перевіряли на «вошивість», учили швидко роздягатись, поводи-
тись на акціях, щоб потрапити у кадр.

Посвячення у ФЕМЕНістки відбувалося у Парижі на акції перед іс-
ламським центром. За підрахунками журналістки, кожна феміністка 
на добу обійшлася в 1 тисячу євро — це квитки, проживання тощо. 
Офіс у Парижі коштує також тисячі євро. Плюс ще закупівля відвертих 
костюмів для акцій.

Хто є спонсором ФЕМЕНісток, невідомо. «Гроші» встановили, кого з 
мільйонерів найчастіше бачать у товаристві феменісток. Це колишній 
власник медіа-холдингу KP Media американець Джед Санден, німець-
кий мільйонер Гельмут Гайер та бізнесвумен з Німеччини Беат Шобер.

«Українська правда»
pravda.com.ua

Комуністам, що браталися з Гітлером, 
скоро буде не до Герба і Гімну 

Підписання пакту Молотова—Ріббентропа  
від 23 серпня 1939 року між комуністичним 

Радянським Союзом і нацистською Німеччиною.

Femen та їхні ляльководи 
перейшли всякі межі
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Планета
У Білорусі обрали 

парламент без опозиції 
За підсумками парламентських виборів у Палату пред-

ставників Національного зібрання Білорусі, які пройшли в 
країні 23 вересня 2012 р., до складу парламенту не про-
йшов жоден опозиціонер, повідомляє сайт Центрвиборч-
кому країни.  Не обраний депутат тільки по одному з ви-
борчих округів у Гомельській області. У  цьому окрузі (Но-
вобелецькому) мають бути повторні вибори, оскільки там 
вони проходили на безальтернативній основі  і  за канди-
дата було подано менше 50% голосів. 

В цілому було обрано 109 депутатів із тих, що підтри-
мують політичний курс президента Білорусі Олександра 
Лукашенка.  Серед них — три представники Компартії 
та один — з Аграрної партії країни, а також співробітни-
ки КДБ, МВС, Міносвіти і Міністерства охорони здоров'я. 

Явка виборців становила 74,3%. Причому 20% з них 
проголосували достроково.  В опозиції вважають, що по-
дібне голосування є «фарсом» і спотворює результати ви-
борів. Спостерігачі ж відзначили масові порушення зако-
нодавства як протягом підготовки до виборів, так і під час 
них. «До нас надійшла інформація про те, що практично у 
всіх великих держпідприємствах і вузах країни людей при-
мушували брати участь у достроковому голосуванні під по-
грозами. Серед них були військовослужбовці, працівники 
заводів і фабрик, іногородні студенти та колишні засудже-
ні», — йдеться у повідомленні прес-центру «Хартія '97». 

Рада Республіки буде сформована до 30 вересня, при-
чому половину складу Верхньої палати Національних збо-
рів призначить Лукашенко. Опозиційні сили заявили, що 
не мають наміру оскаржувати підсумки «псевдовиборів».

Путін у розкошах 
переплюнув Януковича

До послуг президента Росії Володимира Путіна — 20 
палаців, 43 літаки, 15 гелікоптерів, 700 автомобілів та 
флотилія на 100 мільйонів доларів.

Про це повідомили російські опозиціонери Борис Нєм-
цов та Леонід Мартинюк. Опозиціонери презентували до-
повідь «Життя раба на галерах (палаци, яхти, автомобілі, 
літаки та інші аксесуари)». «Для порівняння: у президента 
США — дві резиденції, стільки ж — у глави Німеччини, у 
глави Італії — три. Відзначимо, дев’ять палаців з’явилися 
під час правління Путіна. Отже, і так непристойно велика 
кількість резиденцій при Путіні практично подвоїлася», — 
йдеться в доповіді.

Згідно із доповіддю, до парку повітряних суден спе-
ціального льотного загону «Росія», що обслуговує пре-
зидента, входять 43 літаки і 15 вертольотів. Причому 
на літаку Іл-96-300пУ, який є бортом № 1, «тільки унітаз 
обійшовся майже в 75 тисяч доларів». Путін також во-
лодіє міні-флотилією вартістю 100 мільйонів доларів, її 
утримання обходиться щороку в сотні мільйонів росій-
ських рублів. У парку адміністрації президента — 700 
автомобілів, якими користуються президент та його су-
проводження.

Доповідачі повідомили: Путін має колекцію годинни-
ків вартістю 22 мільйони рублів, що складає 6 його річних 
зарплат, зокрема один із найдорожчих годинників у сві-
ті — A.Lange & Sohne Tourbograph, вартість якого близь-
ко 390 тисяч євро. «Колекція з 6 годинників є його при-
ватною власністю. Питання, як людина могла придбати 
цю колекцію, задекларувавши дохід 3,6 млн рублів, не по-
рожнє. Ми вважаємо: або йому подарували цей годинник 
за 500 тисяч доларів, і він їх ніде не декларував. Тоді це 
хабар. Або його доходи не відповідають тому, що він заде-
кларував. Тоді це корупція», — заявив Нємцов.

За словами опозиціонера, доповідь представлять у 
більш ніж 50 містах Росії, а також через Інтернет. Він під-
креслив, що жодна друкарня не погодилася опублікувати 
документ.

«Путін уже давно плутає свою власність і державну. 
Для нього все це — його. Тут йдеться про розкіш і свавіл-
ля, в чому цей громадянин купається і, власне, через що 
він не хоче покидати Кремля», — заявив Нємцов.

Помер легендарний американський 
астронавт Ніл Армстронг, 

який першим ступив на Місяць
Останнім часом він усамітнено жив у передмісті Цин-

цинатті. Втім, час від часу виступав із публічними заява-
ми про космічну програму, зокрема критикував рішення 
президента США Барака Обами відмовитися від програ-
ми «Сузір’я».

Армстронгу було 82 роки. Він помер 27 серпня через 
ускладнення після операції на серці, проведеної за три 
тижні до цього.

У липні 1969 року цей космонавт став учасником іс-
торичного польоту корабля «Аполлон-11», який уперше 
доставив людей на Місяць. У складі екіпажу також були 
Едвін Олдрін і Майкл Коллінз. Після того, як Армстронг 
ступив на поверхню супутника Землі, прозвучала фра-
за, що стала легендарною: «Це маленький крок для лю-
дини, але гігантський стрибок для всього людства». За-
галом Н.Армстронг пробув на поверхні Місяця близько 
2,5 години.

Перемишль — чарівне старовинне 
місто на сході Польщі, всього за кіль-
ка кілометрів від кордону з Україною, 
з Львівською областю. Місту — тисяча 
років, воно має багато пам’яток істо-
рії. Тут велика українська громада, діє 
кілька українських навчальних закла-
дів, церков. 

Вже понад 10 років у місті працює  
університет — Вища державна схід-
ноєвропейська школа. Одною з цілей  
створення цього найбільш східного уні-
верситету Польщі тут, на прикордонні, 
є зміцнення польсько-українських нау-
кових контактів. Не випадково  заклад 
має угоди про співпрацю з рядом уні-
верситетів України. А ще охоче запро-
шує на навчання українських юнаків і 
дівчат.  З близько тисячі студентів уні-
верситету сто — це студенти з України.

На 11 факультетах закладу можна 
здобути найрізноманітніші сучасні про-
фесії. Серед них —  міжнародні відно-
сини, соціологія, політологія, історія, 
механотроніка, інженерія середовища, 
польська, англійська і українська філо-
логія. Випускники отримують диплом 
європейського зразка, який дає мож-
ливість працювати у всіх країнах Євро-
союзу. Випускники української філоло-
гії знаходять роботу  як вчителі в укра-
їнських школах  Польщі,  як перекладачі 
на митниці, в спільному польсько-укра-
їнському бізнесі, який розвивається де-
далі швидше. 

Термін навчання по-європейськи  
стислий — від 3 до 3,5 року. 

Навчання в університеті платне, 
втім, як нині в більшості вузів України.  
Але існують стипендії для студентів. Діє 

гарний сучасний гуртожиток. А для сту-
дентів з України, які мають Карту поля-
ка (вона видається тим, хто має в ро-
доводі польське коріння), встановлено 
суттєві пільги: навчання для них безко-
штовне, а стипендія значно підвищена. 

У вільний від навчання час на сту-
дентів чекає захоплююче дозвілля:  ту-
ристичні мандрівки по  польському При-
карпаттю, спорт, культурно-мистецькі 
акції.

Отож, якщо вас зацікавило навчан-
ня в сусідній з нами країні Євросоюзу, 
звертайтеся до Державної вищої схід-
ноєвропейської школи — університету 
Перемишля. 

Ось поштова адреса універси-
тету:  вул. Тимона Терлецького, № 
6,  37-700, Перемишль, Польща. Тел. 
48-16-73-55-100, факс 48-16-73-55-
101. Електронна адреса: rektorat@
pwsw.pl.  Детальнішу інформацію мож-
на отримати, написавши на адресу: 
studiujwpolsce@pwsw.pl.  Інтернет-
сторінка університету:www.pwsw.ue 

Заснована Група (червень 2011 р.) стала лідером ідей, 
як достосувати канадські демократичні цінності до політич-
них реалій України. Група виникла у відповідь на звернен-
ня до діаспори деяких українських опозиційних сил із про-
ханням допомогти боротися із системним переслідуванням 
членів опозиції, тим паче — проти їхнього ув’язнення. 

Зініційовано написання відкритого листа колишніми по-
слами Канади в Україні, іншими високопоставленими ка-
надськими чиновниками до прем’єр-міністра Канади Стіве-
на Гарпера із закликом втрутитися в політично вмотивова-
не переслідування пані Тимошенко.

Проведено три демонстрації перед генеральним кон-
сульством України в Торонто на знак протесту проти 
ув’язнення опозиційних лідерів в Україні. Зокрема демон-
страції широко висвітлювалися в засобах масової інформа-
ції України та інших країн.

Завдяки клопотанням Групи прем’єр-міністр Канади Стівен 
Гарпер звернувся з листом до Президента України Віктора Яну-
ковича з приводу «суду» над пані Тимошенко, наголошуючи на 
необхідності дотримання принципу верховенства права (лис-
топад 2011 р.). Лист прем’єр-міністра отримав широкий між-
народний розголос, за яким послідували подібні заходи очіль-
ників інших демократичних держав.  На Міжнародний жіночий 
день-2012 скеровано звернення-відкритий лист до жіночих, 
релігійних, наукових, правозахисних організацій України, всьо-
го світу із проханням закликати демократичних лідерів чинити 

тиск на режим Януковича з метою звільнення Юлії Тимошен-
ко, Юрія Луценка та інших. Для цього скористатися способами, 
завдяки яким було звільнено Аун М’янми Сан Суї Чжі та Нель-
сона Манделу. Зокрема йшлося про надання українським по-
літичним в’язням університетських почесних звань, нагород у 
галузі прав людини, титулів «людина року» та інших відзначень. 

Упродовж року Група працювала на всеканадському й 
міжнародному рівнях, організовуючи зустрічі або беручи в 
них участь задля спілкування з різними чинниками, журна-
лістами, громадськими діячами тощо в Оттаві, Торонто, Нью-
Йорку, Сарасоті та інших містах Північної Америки. На цих 
зустрічах наголошували на необхідності підтримки демо-
кратії в Україні. Водночас працювали з різними урядовими 
чинниками, жіночими й правозахисними організаціями та 
демократично налаштованими групами за інтересами.

Інформацію про Групу, копії її листів можна знайти на 
веб-сайті та сторінці Групи: http://blackseahall.ca/cgdu/
CGDU_120224_Eng.docx

Facebook https://www.facebook.com/groups/cg4du.
Група тепло вітає осіб, які бажають зробити свій посиль-

ний внесок у її працю. Просимо контактувати із Групою за 
ел. адресою: CGforDU@gmail.com

За дорученням Групи: Оксана Башук-Гепбурн, Ан-
дрій Жалко-Титаренко, Мирослава Олексюк, Марта 
Онуфрів, Галина Цеховська, Марко Левицький

Збори пройшли у Греції. Вони розпо-
чалися з церемонії вшанування пам’яті 
великого українського поета Тараса 
Шевченка біля встановленого на його 
честь пам’ятника на території мерії м. 
Зограф (Аттика). Разом із делегатами 
та гостями зборів у цьому заході взяли 
участь мер м. Зографа Константінос Кал-
ліріс, посол України в Греції Володимир 
Шкуров та представники місцевої укра-
їнської громади. Урочистий захід розпо-
чався із молебню, який провів митропо-
лит Української православної церкви Ки-
ївського патріархату Адріан Старина. 

Під час робочої частини зборів з ві-
тальним словом виступив голова Укра-
їнської всесвітньої координаційної ради 
Михайло Ратушний.

Загальний звіт про діяльність СКУ 
виголосив його президент Євген Чолій. 
Він зосередив увагу на основних на-
прямках діяльності СКУ, що стосують-
ся демократизації, українізації та євро-
інтеграції України, а також консолідації 
української діаспори, захисту її прав та 
інтере сів.

Разом з цим свої звіти представили 
члени Екзекутивного комітету та голови 
рад і комісій СКУ, представники україн-
ських крайових центральних репрезен-
тацій, світових надбудов і крайових орга-
нізацій СКУ.

Важливі питання щодо майбутньої 
діяльності СКУ делегати обговорили під 
час чотирьох круглих столів: «Міжнарод-

на акція СКУ до 80-ої річниці Голодомо-
ру 1932 – 33 рр.», «Відзначення 200-літ-
тя з дня народження Т. Шевченка», «Мі-
сія міжнародних спостерігачів від СКУ 
на жовтневих парламентських виборах 
2012 р. в Україні» та «Стратегія розвитку 
останньої хвилі еміграції». 

Також відбулось урочисте відзна-
чення 45-ліття діяльності СКУ, на якому 
було зачитано вітальний лист від міні-
стра освіти, релігії, культури і спорту Гре-
ції Константіноса Арванітопулоса та про-
звучала святкова доповідь президента 
СКУ Євгена Чолія.

Окрім цього, Є. Чолій обговорив 
особливості життя української грома-
ди з головою Товариствa української 
діаспори в Греції «Українсько-грецька 

думка» Галиною Маслюк та директо-
ром Української недільної школи Окса-
ною Наконечною.

По завершенні зборів президент 
СКУ мав офіційну зустріч із заступником 
міністра закордонних справ Греції Кон-
стантіносом Тсіарасом, якого закликав 
відгукуватися на потреби української 
громади та інформувати громадянське 
суспільство в Україні про реальні пере-
ваги членства в Європейському Союзі.

СКУ є міжнародною координаційною 
надбудовою українських громад у діа-
спорі, що представляє інтереси понад 20 
мільйонів українців. СКУ об’єднує у своє-
му складі українські організації з 33 кра-
їн та підтримує зв’язки з українцями ще 
14 країн. 

Закордонне українство

Світовий конгрес українців 
провів річні загальні збори 

Канадська Група сприяння 
демократії в Україні

Польський університет Перемишля 
запрошує  студентів з України
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Тисячолітній Ніжин виник і роз-
вивався на лівому березі річки 
Остер. Але на початку ХVІІ століття 
міські квартали з’явилися і на пра-
вому березі. Їх населяли переваж-
но козаки, які за часів Хмельнич-
чини утворили «Новомєскую» со-
тню Ніжинського полку. Саме тоді 
тут і з’явилась дерев’яна Спасо-
Преображенська церква, яка про-
стояла понад 100 років. 

У середині 18 ст. парафіяни 
Спасо-Преображенського храму 
вирішили побудувати нову муро-
вану церкву. Її фундамент закла-
ли поруч зі старою дерев’яною 
церквою. Споруджений 1757 року 
храм став чудовим зразком укра-
їнського бароко. У 18 ст. при храмі 
діяли школа та шпиталь, що утри-
мувалися коштом громади та за 
рахунок пожертвувань. Упродовж 
1853 – 1857 рр. із західного боку 
храму прибудували теплу церкву 
з високою Триярусною дзвіницею 
(не вціліли). Храм було розширено 
ще двома престолами. Усі ці робо-
ти проводилися коштом відомого 
в Ніжині мецената і благодійника, 
купця 2-ої гільдії Михайла Степа-
новича Біди.

У народі Спасо-Преображен-
ську церкву назвали «Тарасовою». 
17 травня 1861 року на подвір’ї 
цього храму зупинилася похорон-
на процесія, що проводжала в 
останню дорогу до Канева Тара-
са Шевченка. Тут була відправле-
на велелюдна панахида за Коб-
зарем. Жалобну процесію ще біля 
міської застави урочисто зустріли 
представники міської інтеліген-
ції, ремісники, студенти, гімназис-
ти. Після панахиди, яку відправи-
ли соборно ніжинські священики, 

процесія супроводжувала труну 
з тілом Кобзаря через усе місто 
до застави на Київському виїзді. 
1991 року в пам’ять про цю по-
дію ніжинці встановили біля храму 
пам’ятний знак.

Від 1924 року в церкві прави-
ла службу громада Української Ав-
токефальної Православної церк-
ви. Після розправи у 1930-х роках 
над цією церквою комуністична 
влада закрила храм. У ньому роз-
ташували військовий склад. Коли 
восени 1941 року з міста відходи-
ли підрозділи Червоної армії, при-
міщення церкви разом з військо-
вим майном спалили.

На цьому біди храму не закінчи-
лися. У повоєнні роки його задума-
ли знищити зовсім. Почали руйнува-
ти ізсередини, потім узагалі закла-
ли вибухівку. Але могутній козаць-
кий храм вистояв. Про дикунство 
тих часів свідчить і той факт, що вій-
ськові використовували храм як… 
мішень, влаштувавши тут, у центрі 
міста, тир. Досі на стінах храму збе-
реглися сліди від куль.

Безбожники-комуністи не вга-
мовувалися. У 1960 році міськком 
Компартії та міськвиконком вне-
сли до уряду пропозицію знести 
Спасо-Преображенський і ще ряд 
храмів. Замість того, щоб віднов-
лювати поруйновані духовні свя-
тині, тут задумали просто їх зни-
щити. У листі до уряду міські владці 
написали, що церкви «своим вне-
шним видом обезображивают го-
род, что вызывает справедливое 
возмущение общественности». На 
щастя, Рада Міністрів України не 
дала дозволу на знищення храмів. 
Серед патріотів вагоме слово на 
захист святинь сказав академік 

Петро Тронько, якого за це нині з 
вдячністю згадують ніжинці. 

І лише в незалежній Украї-
ні старовинний храм знову ожив, 
його було передано громаді Укра-
їнської православної церкви Ки-
ївського патріархату. На жаль, у 
напівзруйнованому вигляді. Усе-
редині храм хоч і вражає своїми 
розмірами, але й зараз стоїть з го-
лими поруйнованими стінами. Це 
й не дивно, адже десятки років він 
був без вікон, з розваленим да-
хом, через який усередину лилися 
дощі й сипав сніг.

Лише від 2002 року розпоча-
лися реставраційні роботи. Цьо-
му посприяли відомий політик Іван 
Плющ, київський міський голова 
Олександр Омельченко. Було ви-
готовлено проект реставрації хра-
му в його первісному вигляді, про-
ведено консервацію об’єкта, пер-
ші невідкладні роботи, насампе-
ред покриття куполів. 

На жаль, далі все зупинило-
ся. Ні в державному, ні в місцевих 
бюджетах не знаходилося коштів 
на реставрацію святині. Небагато 
можуть зробити своїми силами й 
самі віруючі. Утім, вони все ж шу-
кають якісь кошти, звертаються 
до меценатів, добродійників, усіх, 
кому дорогі наші святині. Вірую-
чі зробили невелику прибудову до 
храму, в якій зараз ведуть бого-
служіння.

Ось що говорить відомий гро-
мадський діяч, просвітянин, іс-
торик, протоієрей Всіхсвятсько-
го храму Ніжина отець Олек-
сандр Морозов: «Доведений за 
роки радянської влади до стану 
жалюгідної руїни, сплюндрова-
ний та осквернений, Спасо-Пре-

ображенський храм 1998 року 
був «милостиво» переданий вла-
дою Київському патріархатові. 
Від того часу беззмінно його на-
стоятелем є молодий священик, 
вихованець Київської духовної 
академії УПЦ КП о. Віталій Філо-
зоф. Незважаючи на холод, без-
ліч незручностей, провокації з 
боку прихильників «канонічного», 
себто «московського правосла-
вія», і навіть неодноразові погра-
бування, тут регулярно відбува-
ються богослужіння, а в пам’ятні 
Шевченківські дні — загально-

міські урочистості та панахиди за 
Великим Кобзарем. Враховуючи 
величезне історичне та духовне 
значення визначної пам’ятки, ре-
лігійна громада Київського патрі-
архату, Ніжинське міське товари-
ство «Просвіта» ім. Тараса Шев-
ченка та громадськість міста кло-
поталися перед урядом держави 
і просили взяти під контроль від-
будову храму. Чи відродимо ми 
Тарасову церкву? Чи виконаємо 
наш обов’язок перед Богом, на-
родом України та пам’яттю Вели-
кого Кобзаря?»

У палаці була велика мистець-
ка галерея (згодом вона стала 
основою для заснування Черні-
гівського художнього музею), уні-
кальна колекція посуду і зброї. Тут 
діяли кріпацький театр і хор. Че-
рез це Сокиринці колись називали 
«українським Парнасом». Тим біль-
ше, що тут бувало багато видатних 
людей України, серед яких і Тарас 
Шевченко. Мандруючи Україною і 
описуючи її історичні пам’ятки, Та-
рас побував тут 1845 року.

… До головного фасаду палацу 
йде парадний в’їзд — широка алея 
довжиною 400 м. Із протилежного 
боку палац плавно сполучається з 
парком. Гордістю цього комплексу 
є не лише сам палац, а й Сокирин-
ський парк — пам’ятка садово-
паркового мистецтва державного 
значення. Основою парку колись 
став ліс з віковими деревами. Нині 
тут близько 40 порід дерев. Парк 
складається з припалацової час-
тини, пейзажної ( пл. 60 га), що від-
кривається за палацом і по схи-
лу спускається до ставу (пл.10 га). 
Збереглися двохсотрічний платан, 
дуби, яким по кілька століть, Шев-
ченків явір. Колись ландшафт до-
повнювали паркові споруди: дві 

альтанки (одна з них — ротонда 
1829 року — збереглася), церква 
із дзвіницею, каплиця, колодязь, 
гребля, містки (Готичний милує око 
й нині), скульптури. Складовими 
парку є ставок, викопаний по течії 
річки, «Свята долина» — видовже-
на поляна із крутими схилами.

Сокиринці — це ще й батьків-
щина видатного кобзаря України 
Остапа Вересая. Поруч, у Калю-
жинцях, він народився, із Сокирин-
цями пов’язане все його життя, тут 
він похований. 1959 року в палаці 
було відкрито історико-етнографіч-
ну кімнату кобзаря. Згодом її пере-
творено в історико-етнографічний 
музей при Сокиринському аргар-
ному ліцеї, розташованому зараз у 
палаці. А поруч із палацом, у парку 
встановлено красивий пам’ятник 
Остапу Вересаю. 

Сокиринці стали одним з попу-
лярних туристичних об’єктів Украї-
ни. Але й проблем тут немало. Пер-
ша з них — юридичний статус. За-
раз палацово-парковий комплекс 
є об’єктом комунальної власності 
обласної ради. Давно вже громад-
ськість добивається, щоб цьому 
комплексу було надано всеукраїн-
ський статус, щоб тут було створено 

державний музей. Для цього треба 
найперше переселити аграрний лі-
цей. Питання неодно значне. Все ж 
ліцей готує дуже необхідні кадри 
для сіл, і не так просто спорудити 
новий заклад у сільській місцевос-
ті. Крім того, поки в палаці знахо-
диться навчальний заклад, велич-
на споруда не порожня, тут не віє 
пусткою, ліцей у міру своїх скром-
них можливостей доглядає за па-
лацом. Принагідно варто нагадати, 
що ліцей продовжує добрі освітян-
ські традиції Галаганів. Ще до ре-
волюції в Сокиринцях діяла ство-
рена ними сільськогосподарська 
школа. Та й загалом цей козацький 
шляхетський український рід бага-
то зробив для розвитку свого краю. 

Якби ж то якийсь чарівник ска-
зав, що сьогодні виселить ліцей, 
а завтра відкриє тут музей, було 
б чудово. Реальніший інший сце-
нарій: прихватизація палацу яки-
мись олігархами, що вже накида-
ють оком на наші історичні перли-
ни. Звичайно, палац під охороною 

держави як історична пам’ятка, 
але як у нас поводяться із закона-
ми — всім відомо. 

Ще більш непроста ситуація 
із землею, територією палацово-
паркового комплексу. Сам Соки-
ринський парк, на відміну від па-
лацу, має всеукраїнський статус 
як видатна пам’ятка садово-пар-
кового мистецтва. Але за комп-
лексом закріплено лише кілька де-
сятків гектарів території. Вона теж 
у розпорядженні обласної ради. 
Однак територія парку величезна, 
кілька сотень гектарів. Ними роз-
поряджаються різні господарі, в 
тому числі лісівники. А, як відомо, у 
кількох няньок дитина без догляду. 
І земельний дерибан, та ще й таких 
мальовничих місць, може докоти-
тися й сюди. Крім того, парк, як і 
палац, теж потребує реконструк-
ції, догляду.

Можливо, варто було б відно-
вити деякі втрачені з часом спору-

ди. Насамперед хочеться згадати 
про церкву й каплицю, що колись 
були в парку. Потрясіння револю-
ції і громадянської війни обминули 
Сокиринці. Точніше сказати, селя-
ни, з поваги до родини Галаганів, 
не кинулися трощити й палити їхню 
садибу, як це траплялося в інших 
місцях. Але у лихі 1930-ті роки ван-
далізм торкнувся й цього маєтку. 
Особливо сумно, що було знищено 
культові споруди, в тому числі церк-
ву в парку, яка була й родинною 
усипальницею Галаганів. Тут їх хо-
вали не одне століття, бо за родин-
ною традицією, в яких би Петербур-
гах чи Парижах не мешкали члени 
родини, на вічний спокій їх везли 
сюди. А очманілі войовничі без-
божники разом із церквою зруй-
нували й поховання родини. Тіла 
останніх із похованих тут Галаганів 
були забальзамовані, тож ванда-
ли викинули ці останки з гробниць 
і позбиткувалися над ними. Прав-
да, кажуть, що знайшлися і богобо-
язні люди, які потай перепоховали 
осквернені останки. Часом і ці мо-
гили у величезному парку загуби-
лися. Чи не варто було б відновити 
ці поховання відомої родини? Ще 
не так давно деякі старожили Со-
киринців могли б показати, бодай 
приблизно, місця того перепохо-
вання. Але плинуть роки, й цих лю-
дей уже теж нема. Ось так ми втра-
чаємо час, а невідомих поховань 
залишається багато. 

Та й загалом Сокиринці попо-
внюють довжелезний список на-
півзанедбаних вітчизняних свя-
тинь, до яких у нас, невдячних на-
щадків, не доходять руки, святинь, 
перед якими ми у величезному 
боргу. 

Козацький собор з нелегкою історієюю історією

Таємниці Сокиринського маєтку 
Сокиринці — глибинка за мірками навіть не всеукраїнськими, 

а й обласними. Один із віддалених південних районів Чернігівщи-
ни — Срібнянський, мало не 200 кілометрів від обласного центру. 
Але два століття тому була дещо інша історія з географією. Непо-
далік — славне полкове козацьке місто Прилуки. Тому нічого див-
ного, що саме у старовинному мальовничому селі Сокиринці при-
луцький полковник Павло Галаган заснував нині знаменитий на 
всю Україну палацово-парковий комплекс. У 1823 – 1829 роках 
він спорудив тут за проектом архітектора Павла Дубровського 
величний мурований палац на 60 кімнат. Водночас відомий фахі-
вець садово-паркового мистецтва з Австрії Бістерфельд розбив 
навколо палацу великий ландшафтний парк з альтанками, церк-
вою і каплицею, греблею, мостами. 

Матеріали підготував Петро АНТОНЕНКО
Фото автора
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У Будапешті заарештовано 
міністра часів комуністичного те-
рору 1956 – 1957 рр. — 91-річ-
ного Белу Біску за звинувачен-
ням у причетності до смерті гро-
мадян під час антикомуністичної 
революції 1956 року. Бела Біс-
ку жив у престижному районі й 
отримував 1200 доларів пенсії, 
а тепер може отримати пожиттє-
ве ув’язнення.

Колишній міністр внутріш-
ніх справ комуністичного уря-
ду Яноша Кадара звинувачуєть-
ся у розправі над щонайменше 
50 угорцями, розстріляними за 
його наказом біля вокзалу в Бу-
дапешті, а згодом — у місцевос-
ті Шальготар’ян біля словацько-
го кордону.

Прокуратура чи не вперше 
застосувала лише недавно ра-
тифіковану парламентом краї-
ни і тепер вже інкорпоровану до 
угорського законодавства Кон-
венцію ООН з листопада 1968 
року, яка скасовує термін дав-
ності для військових злочинів.

Біску звинувачують у тому, що 
він, будучи урядовцем створено-
го під патронатом Москви анти-
революційного кабінету, не зміг 
захистити цивільного населення 
під час військових дій, а навпа-
ки — віддавав накази стріляти у 

натовп. Колишньому міністру за-
грожує пожиттєве ув’язнення.

Угорці масово піднялися на 
повстання у жовтні 1956 року, 
незадоволені некомпетентною 
політикою cталіністських керів-
ників єдиної тодішньої легальної 
партії — Угорської партії трудя-
щих (УПТ).

Унаслідок повстання було 
фактично ліквідовано УПТ і ко-
муністичну службу державної 
безпеки. Під час революційних 
подій більше 2,6 тисячі угорців 
було вбито і більше 19 тисяч — 
поранено.

Радянські війська практич-

но не втручалися в перебіг по-
дій. Неформальним лідером по-
встанців став популярний за 
свої реформи прем’єр-міністр 
Імре Надь, який відновив багато-
партійну систему і оголосив про 
підготовку до вільних виборів.

Тим часом у Кремлі підготу-

вали відповідь: розпланували 
військову атаку і призначили но-
вий уряд, одним із членів якого і 
став Біску, давній активіст сталі-
ністської Компартії Угорщини.

4 листопада 1956 року ра-
дянські танки з санкції Мики-

ти Хрущова розпочали наступ, 
щоб привезти в Будапешт новий 
уряд і нову марксистську силу — 
Угорську соціалістичну робітничу 
партію.

Бела Біску був одним з най-
одіозніших міністрів комуністич-
ного режиму в Угорщині. Вже в 
17 років він вступив до підпіль-
ної молодіжної комуністичної 
організації. Член Компартії від 
1944 року. Восени 1956 року, 
обіймаючи посаду міністра вну-
трішніх справ, розгорнув хвилю 
післяповстанчих репресій.

Демократичну революцію 
придушили радянські війська, 

натомість після цього «відзна-
чився» угорський комуністичний 
режим. Було розстріляно та пові-
шено близько 300 борців за сво-
боду, майже 13 тисяч людей отри-
мали різні терміни ув’язнення, 
200 тисяч були змушені рятува-
тися втечею за кордон.

Бела Біску керував МВС до 
1961 року. Від 1962 до 1978 рр. 
був секретарем ЦК Угорської со-
ціалістичної робітничої партії, а 
пізніше його соратник Янош Ка-
дар (генеральний секретар УСРП 
від моменту придушення повстан-
ня в 1956 році аж до 1988-го) по-
троху усунув Белу з політики. 

Відбулося це через те, що 
Біску не подобалися ліберальні 
ринкові реформи, які проводив 
Кадар. На початку 1970-х колиш-
ній головний міліціонер Угорщи-
ни навіть спробував повернути 
Кадара до старого сталіністсько-
го стилю управління.

Він написав листа тодішньо-
му керівникові КДБ Юрію Андро-
пову (який був послом СРСР в 
Угорщині 1956 року), а Андропов 
негайно ж ознайомив зі змістом 
листа Кадара.

У сучасній Угорщині багато 
хто ностальгує за часами Када-
ра, коли країна жила відносно 
заможно. У 1980-х угорці нази-
вали політику Кадара «гуляш-ко-
мунізмом», а соціалістичну Угор-
щину — «найвеселішим бараком 
соцтабору».

Так Біску пішов з великої ко-
муністичної політики, ставши до-
бре оплачуваним пенсіонером. 
Він мешкав у престижному райо-
ні в Буді й мав пенсію 240 тисяч 
форинтів (приблизно 1230 дола-
рів). Для порівняння: середньо-
статистичний угорець кілька ро-
ків тому заробляв 500 – 600 до-
ларів.

Згідно з висунутим прокура-
турою Будапешта звинувачен-
ням, у листопаді – грудні 1956 
року Біску віддав наказ силам 
безпеки стріляти по демонстран-
тах у Будапешті й Шальготар’яні. 
Унаслідок лише цих двох інци-
дентів загинуло близько 50 осіб.

Прокуратура залишає за со-
бою право висовувати проти 
Біску додаткові звинувачення в 
тому, що він втручався в робо-
ту судів після придушення рево-
люції, наполягаючи на жорсто-
ких заходах покарання для по-
встанців, аж до смертної кари. 
Тоді було страчено не менше 226 
осіб.

Угорська прокуратура роз-
почала розслідувати справу Біс-
ку тільки в лютому 2012 року — 
після того, як отримала скаргу 
від приватної особи. Це перший 

випадок відкриття справи про-
ти фігуранта подій 1956 – 1957 
років.

Перше, що зробили демон-
странти на початку революції, 
— повалили 25-метрову статую 
Сталіна в центрі Будапешта. На 
щоці вождя СРСР хтось написав 
«Туалет».

Варто зазначити, що влітку 
цього року в Будапешті було заа-
рештовано ще одного резонанс-
ного підозрюваного — 97-річ-
ного Ласла Чатарі, який нібито 
був керівником поліції в єврей-
ському гетто в Кошице і орга-
нізовував відправку євреїв до 
концтабору Аушвіц (Освенцим). 
Влада затримала Чатарі тільки 
після скандального репортажу 
британських тележурналістів, 
а потім випустила під домашній 
арешт.

За словами Адама Геллер-
та, спеціаліста з міжнародного 
кримінального права, який брав 
участь у підготовці нового угор-
ського законодавства, «в обох 
випадках є докази державного 
терору». «Обидві справи слід роз-
глядати як рівноцінні», — вва-
жає Геллерт.

«Будапештський кат» три-
валий час був поза публічним 
життям країни. Але в 2010 році 
угорські журналісти зняли про 
нього документальну стрічку 
«Злочин без кари», присвячену 
революційним подіям в Угор-
щині 1956 року. Пікантності 
стрічці додає той факт, що її ав-
тори представилися Біску ак-
тивістами комсомольської ор-
ганізації.

У своєму інтерв’ю Біску за-
перечує сам факт віддання 

ним злочинних 
наказів, кажучи, 
що він «віднов-
лював закон-
ний правопоря-
док» та «боров-
ся із контрре-
волюцією». Про 
страту прем’єра-
р е ф о р м а т о р а 
Імре Надя Біску 
висловився ко-
ротко: «Він отри-
мав те, на що за-
слуговував».  

Фільм викликав бурю про-
тестів серед угорців, і 2011 року 
прокуратура висунула Біску зви-
нувачення в «публічному запе-
реченні злочинів націонал-соці-
алізму та комунізму». Але з нови-
ми звинуваченнями комуністо-
ві-пенсіонеру загрожує значно 
серйозніше покарання, аж до 
пожиттєвого.

У січні цього року подібний 
процес завершився у Варшаві. 
Пенсіонер Чеслав Кіщак, який 
під час воєнного стану і при-
душення масових заворушень 
1981 року був міністром вну-
трішніх справ соціалістичної 
Польщі, отримав два роки по-
збавлення волі умовно.

Остап КОЗАК,
краєзнавець, м. Львів

«Українська правда», 
«Історична правда»

Угорщина, 1956 рік: 
свобода, розтоптана 
радянськими танками

Найбільше повстання проти 
комуністичного режиму в історії соцтабору 

Кара  комуністичним злочинцям 
приходить і через десятки років

Угорські повстанці 1956 рокуУгорські повстанці 1956 року

Вулиця Будапешта. Вулиця Будапешта. 
Повстанці демонтували пам’ятник СталінуПовстанці демонтували пам’ятник Сталіну

Кінець повстання. Радянські танки Кінець повстання. Радянські танки 
на вулицях Будапешта. на вулицях Будапешта. 

Листопад 1956 року Листопад 1956 року 

Біску і БрежнєвБіску і Брежнєв
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Наша газета продовжує 
досліджувати бурхливу й не-
просту історію ХХ століття, 
тим більше, що на цей рік 
припадає кілька значущих її 
дат. Це інтерв’ю я записав у 
Чернігові 5 років тому (нині 
від смерті Брежнєва минає 
вже 30 років). Воно ще не 
друкувалося в такому по-
вному обсязі. І повністю ак-
туальне й сьогодні. 

«Важко жити в часи перемін», 
— говорить древня китайська му-
дрість. «Важко, але цікаво», — 
впевнений мій співбесідник. Ми 
говоритимемо з ним дійсно про 
дуже непростий і водночас дуже 
цікавий час. 11 листопада випо-
внюється не просто 25 років від 
дня смерті Брежнєва. Це був ру-
біж двох епох. Після двох з поло-
виною років правління ще двох 
кремлівських старців до керівни-
цтва країною прийшов Михайло 
Горбачов. А з ним прийшло те яви-
ще, яке було назване перебудо-
вою. Можна зараз по-різному ста-
витися до неї. Можна дискутувати 
з моїм співрозмовником стосов-
но двох ключових позицій. Пер-
ше: чи реально було демократизу-
вати комуно-радянську імперію? 
Друге: розвал Радянського Союзу 
і утворення 15 незалежних дер-
жав — об’єктивний хід історії чи 
наслідок прагнення партійно-ра-
дянської еліти в республіках пра-
вити незалежно від Москви? Але 
в одному ми зійшлися однозначно: 
цей бурхливий час приніс нам сво-
боду духу, нечувану в задушливій 
атмосфері попередніх десятиліть. 
Довго перелічувати зараз ті бурх-
ливі переміни в політичному, сус-
пільному житті, той колосальний 
прорив у духовності — ті вистави, 
фільми, той величезний материк 
опублікованої літератури, що де-
сятиліттями була під забороною. 

Хто може найкраще розпові-
сти про той бурхливий час другої 
половини 1980-х як не людина, що 
була в самісінькому епіцентрі по-
дій? До того ж людина з України. 
Тому говоритимемо й про непрості 
українсько-російські стосунки в іс-
торії і сьогоденні.

Громадська і політична кар’єра 
нашого земляка Віктора Миро-
ненка була просто фантастичною. 
Простий хлопець із Чернігова, ви-
пускник історичного факультету 
місцевого педінституту, він у 30 
років очолив комсомол України, у 
33 — комсомол Радянського Со-
юзу, величезну організацію, в якій 
перебували 42 мільйони юнаків 
і дівчат. Ці 4 роки його керівни-
цтва припали на пік того, що було 
названо перебудовою. Ці роки Ві-
ктор Мироненко вважає зоряним 
часом свого життя. 

Віктор Іванович відтоді так і 
мешкає у Москві. Плідно працює 
як викладач, історик. І не пори-
ває зв’язків з Україною, рідним 
Черніговом, де має оселю, буває 
кілька разів на рік, часом подо-
вгу. Чимало робить для розвитку 
українсько-російських контактів. 
Співпрацює з Горбачовим. Дав-
но прагне умовити його на візит в 
Україну, до Чернігова. Тим паче, що 
не лише його покійна дружина Ра-
їса Максимівна, а й сам Михайло 
Сергійович, виявляється, має дав-
ні українські, чернігівські корені.

— Вікторе Івановичу, давай-
те одразу, минаючи різні щаблі, 

згадаємо Ваш прихід на посаду 
керівника комсомолу України. 
Рік 1983-ий, Вам усього 30. 

— Пам’ятаю свою співбесіду 
перед цим з Володимиром Васи-
льовичем Щербицьким. Я так пе-
реживав… І ось заходжу. Сидить 
сива поважна людина. Подивився 
уважно на мене. Ці очі я потім по-
бачив на пам’ятнику на його моги-
лі. Там, у тих очах — усе: і нерозу-
міння, і віра, і відчай. Так от, най-
перше запитання, поставлене 
Щербицьким, було таке: «Хлопче, а 
ти українську мову знаєш?»

 — Вибачте, він запитав 
російською мовою чи україн-
ською?

 — Звичайно ж, українською. 
Кажу йому: 
«Знаю». Він у від-
повідь: «Тоді все 
добре. Інше не 
має такого зна-
чення». І додав: 
«В Україні пер-
ша особа лише 
дві проблеми не 
може передавати 
нікому — кадро-
ве питання і наці-
ональне».

Через три 
роки, 1986-го, 
коли починали-
ся великі кадро-
ві переміни, мене 
обрали першим 
секретарем ЦК 
комсомолу Сою-
зу. Досить неспо-
дівано для бага-
тьох, адже ця по-
сада завжди була 
ніби «закріплена» 
за Москвою. Але 
це був уже не той 
комсомол, що ра-
ніше: ступінь нашої свободи був 
величезним.

— Тим не менше 1990 року 
Ви пішли з посади лідера ком-
сомолу Союзу.

 — Так, пішов. Бо втратив від-
чуттям мети. 1986 року я розумів, 
що ми хочемо робити, чого прагнуть 
Горбачов, інші реформатори. Але на 
початку 90-их з’явилося відчуття, 
що ми збилися з курсу. Не була ре-
алізована моя ідея щодо докорінної 
реорганізації комсомолу. Я пропо-
нував повернутися до витоків. Ком-
сомол виник як організація бідної 
молоді, щоб допомогти їй розвива-
ти свою особистість. Не ідеологія, 
не «побудова комунізму» чи ще чо-
гось, а розвиток особистості! Ось 
що я запропонував комсомолу. Аж 
до зміни його назви. 

 — У комсомолу дійсно був 
великий потенціал?

 — Такої колосальної за масш-
табом організації не було і не буде. 
Одна деталь. Коли я передавав 
справи, то тільки на депозитному 
рахунку в комсомолу був мільярд 
доларів США, якщо перерахувати на 
цю валюту. Спортивні комплекси, 
туристичні бази, палаци піонерів, 
палаци культури, молоді, бюро між-
народного туризму і багато-багато 
іншого — ось що таке тодішній ком-
сомол. Але минув лише рік, і 1991-го 
комсомол саморозпустився.

— Що сталося з його коло-
сальним майном?

— Його поділили, причому 
справедливо, між усіма республі-
канськими організаціями, пропо-
рційно членам ВЛКСМ. Але потім 
це майно… зникло.

— Так само, як і знамените 
«золото партії»?

— З приводу «золота партії» 
можу пригадати зустріч з отим са-
мим Кручиною, керуючим справа-
ми ЦК КПРС. Приходжу до нього зі 
своїми грандіозними комсомоль-
ськими планами. Пропоную якось 
пустити наші величезні кошти в 
обіг, на добрі справи. Кажу: як же 
так, у нас лежить мільярд доларів 
без діла. А він на мене подивив-
ся й каже: «А у мене лежить 10 мі-
льярдів».

— То все-таки майно комсо-
молу куди поділося?

— Розікрали, як і все інше. На-
зивалося це «приватизацією». Коли 
я йшов із комсомолу, вперше посва-
рився з Горбачовим. Він ніяк не хо-
тів, щоб я йшов. Умовляли залиши-

тися й мої однодумці. Але я сказав 
твердо: йду, бо ті ідеї, які я пропоную, 
не знаходять підтримки. Все це ви-
явилося непотрібним і старим пар-
тійним ортодоксам, і новим моло-
дим так званим демократам, котрі 
прийшли, щоб тільки розтягти майно 
комсомолу. Хоча чимало й вдалося 
зробити мені й однодумцям. 

— Ви можете назвати кон-
кретні форми демократизації 
комсомолу?

— Можна стільки назвати! 
Пригадайте хоча б молодіжну те-
левізійну програму «Погляд». При-
гадайте тогочасну «Комсомоль-
ську правду», вже не кажучи про 
«Московський комсомолець». Або 
перша зустріч американської і ра-
дянської молоді 1988 року у Філа-
дельфії. Це після відомих телемос-
тів між СРСР і США. Ми привезли 
два величезних літаки, 600 пред-
ставників нашої молоді. Якраз на 
екрани США вийшов доволі анти-
радянський фільм «Червоний сві-
танок». А тут, уявіть, йдуть по вули-
ці Філадельфії молоді хлопці у фор-
мі офіцерів Радянської Армії. Ми 
привезли туди молодих віруючих 
різних конфесій. А центри науко-
во-технічної творчості молоді, що 
було не просто чимось технічним, 
а прагненням мислити по-новому. 

— Порівняймо з масовим від-
током молодих інтелектуалів за 
кордон нині. Повернімося у 1986 
— 1987 роки. Що там відбувало-
ся в епіцентрі перебудови?

— Знаєте, хто, на мою думку, 
зробив найбільший внесок у поча-
ток перебудови? Митці. Конкрет-
но — назву хоча б двох: режисер 
Марк Захаров і письменник-са-
тирик Григорій Горін. Назву один 

лише фільм «Той самий Мюнхгау-
зен», який стільки зробив для духо-
вного розкріпачення. Мистецтво 
поставило питання: як ми живемо, 
чому все так нерозумно, неправ-
диво? Проблема моральності.

 — Але несподівано все за-
вершується не трансформацією 
СРСР, а його розпадом. Кінець 
1980-их. Трагічні події у Тбілі-
сі, Вільнюсі, Баку, де було жор-
стоко придушено акції протесту 
проти СРСР, демонстрації за не-
залежність. Що це починалося? 

— Починалася дуже серйоз-
на боротьба. Пригадую 1986 рік, 
ХХVІІ з’їзд КПРС — перший, ко-
трий Горбачов проводив як керів-
ник партії. Зібралася вся союзна 

номенклатура. Вони 
боготворили свого 
Генсека. Всі його ідеї 
щодо демократизації 
Союзу їм подобали-
ся. І так було до 1989 
року. Тоді відбулися 
перші альтернатив-
ні вибори народних 
депутатів СРСР. І ось 
Горбачов цими вибо-
рами порушив бага-
товіковий алгоритм 
стосунків між царем 
і боярами — абсолю-
тизм. Бояри, дворяни, 
партійна номенкла-
тура, олігархи — не 
має значення, як вони 
звуться. Вони погоди-
лися: нехай буде один 
цар, абсолютний вла-
дика, а ми — його слу-
ги. Але на місцях ми 
будемо правити. І це 
працювало безвід-
мовно, століттями. Й 
раптом Горбачов про-
понує: люди обира-

ють тебе, місцевого правителя. 
Ти тепер залежиш не від царя, а 
від людей. І тебе можуть не обра-
ти. Вони, місцеві правителі, зрозу-
міли це лише на тих перших вибо-
рах народних депутатів, коли сотні 
їх не були обрані. Члени Політбю-
ро не були обрані! Цього, цієї сис-
теми відповідальності перед людь-
ми номенклатура не могла допус-
тити. Тим більше, що відчула вели-
кі гроші.

— Якщо скласти рейтинг ко-
муністичних кумирів радянської 
молоді, то, безумовно, в пер-
шій десятці, а скоріше за все й 
на перших двох місцях, будуть 
Павка Корчагін і Олег Кошовий. 
Обидва — українці. Жовтневий 
переворот у Петрограді робили 
не просто українці, а наші чер-
нігівці. Ось так звана алея Ге-
роїв у центрі Чернігова. Її ще 
називають алеєю жертв або 
катів. Бо тих героїв потім зни-
щила їхня ж радянська влада. 
Подвойський — голова Петро-
градського військово-револю-
ційного комітету, який, власне, 
і здійснював переворот. Анто-
нов-Овсієнко керував штурмом 
Зимового палацу, арештовував 
Тимчасовий уряд. Примаков, 
Юрій Коцюбинський, Щорс — 
це наші земляки, які встанов-
лювали комуно-радянську вла-
ду. Що б це значило?

— У різних сферах людської ді-
яльності — політиці, фізиці, історії, 
культурі — я натикаюся (причому 
у США, Європі, Москві — скрізь) 
на присутність чернігівців. Може, 
тому, що ця земля — на перехрес-
ті культур, вона продукувала дуже 

багато яскравих особистостей.
— Тобто великий відсоток 

чернігівців, загалом українців, 
серед комуністичних вождів і ку-
мирів не повинен дивувати, бо 
такий же їх відсоток загалом у 
всіх сферах колишнього СРСР?

— Абсолютно точно. І перелік 
імен тут був би довжелезним. До 
речі, стосовно Корчагіна і Кошово-
го. Не забувайте, що обидві війни, 
громадянська і Вітчизняна, охопили 
насамперед територію України. При-
наймні тут вони палали найсильніше. 

— Давайте ще про кумирів. 
Були ними, потім їх скинули з 
п’єдесталу. А, може, в них таки 
було щось привабливе? Той же 
патріотизм, навіть до фанатиз-
му. До речі, мені іноді знову хо-
четься подивитися фільм Ми-
коли Мащенка «Як гартувала-
ся сталь», де Корчагіна зіграв 
молодий Володимир Конкін. Як 
і ще одну картину Мащенка — 
«Овід». Між іншим, теж про ку-
мира, революціонера.

— Я проти переписування істо-
рії. Так було за всі часи. Приходив 
новий князь, сидів у нього монах, 
котрий писав літопис, і починав він 
писати нову історію, на замовлен-
ня нового князя. Тим самим займа-
лися й більшовики, коли прийшли.

— А цікаво, хто прийшов 
на зміну скинутим кумирам? 
Невже тільки Гаррі Потер? Чи 
«менти», а то й бандити з теле-
серіалів? І можна повернути 
нашій молоді того ж Павку Кор-
чагіна, хоч у якійсь іпостасі?

— Повернути час неможливо. 
Але те, що молоді потрібні якісь 
приклади, безперечно. Та вона по-
винна їх виробити для себе.

— Може, нашому часові й 
непотрібні кумири, в тому числі 
моральні?

— Потрібна мораль. Скажу 
про Росію, де давно мешкаю. Мені 
дуже боляче, що відходять високі 
моральні авторитети, люди, яких я 
знав, поважав. Академік Дмитро 
Ліхачов. Митрополит Питирим. Ге-
оргій Свиридов. А де нові моральні 
авторитети? Нема.

— В Україні робляться спро-
би — правда, кволі, несміливі — 
провести суд над комуністичним 
режимом, відійти від тоталітар-
ного минулого. Як з цим у Росії?

— Коли говорять, що «всіх тре-
ба засудити», це дуже небезпеч-
но. Так звана колективна відпо-
відальність «усіх за все», оптом — 
це перший крок до того, що було 
у 1937-му й інших роках. У найто-
талітарніші часи були глибоко по-
рядні люди. І в найдемократичніші 
часи вистачає різних падлюк. 

— Ви входили до найвищої 
партійно-радянської номенкла-
тури. Які у Вас особисто були 
привілеї?

 — Доповідаю, як на духу. Мав 
автомашину ГАЗ-24, тобто «Волгу», 
зарплату 500 карбованців, плюс 
150 карбованців депутатських як 
депутат Верховної Ради СРСР. Лі-
кувався, поки не пішов з посади, у 
спецполіклініці, яка, мабуть, була 
краща від звичайних. Правда, був 
молодим і практично нею не ко-
ристувався. Мав дачу за містом, 
не власну, а службову, невеличку.

— А яхти, круїзи?
— Які яхти? Які круїзи? Пар-

тійна ж комісія була, сиділи діди і 
стежили за всім. Не дай Госпо-
ди, хтось про щось дізна-
ється.. 

Віктор 
МИРОНЕНКО:

 «Часи перемін приносять 
нам свободу духу»
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 — А про що свідчать ось 
такі явища в сучасній 

Росії? Перепоховано 
в Москві прах генерала Дені-
кіна. В одному місті з Леніним! 
Перепоховують, навіть переніс-
ши з-за кордону, останки членів 
царської сім’ї. Це подолання то-
талітаризму чи щось інше?

— Все неоднозначно. Бо є й 
інші явища. А радянські символи? 
А Гімн Радянського Союзу, який 
нині став Гімном Росії. Лише сло-
ва переписані інші.

— Але Росія все ж відхо-
дить від комунізму? Чи це про-
сто «розкручування» національ-
ної ідеї?

— Стосовно того, що Денікін 
похований в одному місті з Лені-
ним. В Іспанії диктатор Франко по 
завершенні громадянської війни 
поховав тих, котрі воювали один 
проти одного, в одній братській 
могилі. 

— На якій написали: «Тут ле-
жить Іспанія». 

— Що стосується Росії. Мені 
як людині демократичних погля-
дів те, що діється в Росії, не може 
подобатися. Оскільки я належу до 
людей, які починали реформи пе-
ребудови, то скажу: зовсім не те 
ми задумували. У плані демокра-
тії, свободи. Оці дивні призначен-
ня у владу Росії братів, сватів, дру-
жин… Враження, що процес роз-
поділу майна завершився, а те-
пер треба втримати його в руках. 
А для цього найкраще годиться то-
талітарна система. З одним керів-
ником. Ота, про яку я розповідав. 
І бажання повернутися до неї є. У 
тої ж номенклатури, до якої дода-

лися нові скоробагатьки. 
Але це не єдина тенденція в 

Росії. Є одна особливість, яка дуже 
відрізняє її від України. В Україні, 
якщо людей зачепили, вони вихо-
дять на вулиці, на Майдан. У Ро-
сії тихо. Є ще одна різниця. Укра-
їна компактна, густонаселена, за-
безпечена дорогами. Немає, сла-
ва Богу, тієї ядерної зброї. А Росія 
— це велетенська країна, цілий 
материк. Вона не може так швид-
ко змінюватися. Тому там є цілком 
виправданий консерватизм. Росія 
неодноразово намагалася й вийти 
з наїждженої колії, але знову опи-
нялася в ній.

— Які явища Ви вважаєте не 
дуже демократичними в Росії?

— Це недемократична систе-
ма в принципі, коли брати за мір-
ками демократичних суспільств з 
їх системою обрання влади, конт-
ролю за владою. Це все імітоване 
в Росії. Мас-медіа безправні. Де-
мократичні процеси згорнуто. Але 
за згодою самих людей. «Прислу-
жився» час Бориса Єльцина, час 
безвладдя і безладу. Тепер людям 
кажуть: «Ви що, хочете повернути-
ся в ті часи? Тому давайте наведе-
мо порядок».

— Натомість у Росії начебто 
посилюється національна ідея, 
аж до шовінізму?

— Тут треба розрізняти. Націо-
нальна культура — так. Збережен-
ня національних здобутків, спад-
щини — так. Але, як тільки кажуть, 
що російське — хороше, а україн-
ське, вірменське, грузинське — 
погане, це вже щось не те. Є дуже 
велика проблема в Росії щодо 
сприйняття України. Ніяк не може 

Росія змиритися з тим, що Украї-
на — це інша держава. Але й укра-
їнські інтелектуали мають одну 
ваду щодо сприйняття Росії. Вони 
сприймають її як лише Москву і 
Петербург. А Росія — це величез-
ні пласти: Архангельськ, Урал, Да-
лекий Схід. Моя бабуся була ро-
сійською молоканкою. Духобори, 
старообрядці, помори — це все 
теж Росія, і вона відроджується. 

— Є така думка, що комуніс-
тичний тоталітарний режим силь-
но вдарив і по російській культу-
рі, духовності, самобутності?

— Навіть сильніше, ніж по 
українській.

— А чи не перетворюється 
національне відродження Росії 
у шовінізм?

— Ні. Але в Росії є інша про-
блема. Ситуація тут докорінно змі-
нилася із суверенізацією України. 
Адже Україна була могутнім ге-
нератором слов’янського етносу 
для Росії. Візьміть той же Далекий 
Схід. А що тепер? І цю небезпеку 
недооцінює керівництво Росії. Ро-
ків через 10 – 20 російський на-
род перестане у своїй країні бути 
державотворчим. А тепер давайте 
згадаємо, хто колонія, а хто метро-
полія — стосовно Росії і України.

— Невже у Росії такий комп-
лекс меншовартості через те, 
що вона була колись нашою ко-
лонією? Що Москву заснував ки-
ївський князь? Може, українцям 
не варто цим хвастати, а росія-
нам від цього комплексувати?

— Вважаю, що треба доводити 
велич країни сучасними досягнен-
нями. У Росії не страждають через 
те, що колись їх хтось заснував. 

Там, здається, взагалі хочуть про 
це забути, Росія стає дуже прагма-
тичною.

— Яке коло Ваших наукових 
інтересів?

— Я провідний науковий спів-
робітник Інституту Європи Росій-
ської академії наук. І головний 
редактор часопису «Сучасна Єв-
ропа». За три роки, що я працюю 
в цьому державному закладі, пе-
реконав керівництво інституту 
створити Центр українських до-
сліджень. Поряд із британським, 
німецьким, французьким центра-
ми. Центр уже видав і представив 
у червні громадськості перший 
том нашої бібліотеки «Современ-
ная украинская мысль». Мета цієї 
серії — перекласти і представити 
російському читачеві головні над-
бання української філософії, істо-
ричної думки. Я член редколегії 
цього тому, здійснив половину пе-
рекладу книги.

— Розкажіть про співпрацю 
з Горбачовим. 

— Нас єднає багаторічна 
спільна політична, громадська ді-
яльність і просто людська дружба. 
Ми однодумці. Горбачов залучає 
мене до якихось своїх проектів, я 
його — до своїх.

— Вікторе Івановичу, Ви 
давно вже обстоюєте ідею по-
вернення мощей святих князя 
Михайла і боярина Федора на 
батьківщину в Чернігів.

— Ці видатні особи нашої істо-
рії прийняли мученицьку смерть у 
ставці хана Батия в Золотій Орді. 
Три століття їх останки покоїлися у 
Спасо-Преображенському соборі 
Чернігова, звідки їх і забрали в се-
редині ХVI століття до Москви. Взя-

ли з певною метою: Росія хотіла 
стати третім Римом, імперією. І ці 
постаті в тій ідеологічній конструк-
ції відіграли колосальну роль. Три 
століття ці мощі були найголовні-
шою святинею Російської імперії. 
У Кремлі був храм Святого Михай-
ла, який задумувався як усипаль-
ниця російських царів та імпера-
торів. Згодом мощі стояли в Успен-
ському соборі Кремля, відкриті 
для прочан. Пізніше під приводом 
якихось ремонтів, реконструк-
цій мощі святих було поховано в 
Успенському соборі під підлогою.

— Як зараз із поверненням 
мощей?

— Утворилися дві незалежні 
держави — Росія і Україна. Кожна 
формує свою історичну, культурну 
традицію. Князь Михайло для росі-
ян наче вже і свій святий, і не свій. 
Я розмовляв стосовно повер-
нення мощей і з представниками 
Московського патріархату, і з пре-
зидентом Росії Путіним. Кажу їм: 
зробіть цей жест доброї волі сто-
совно України. Нехай це буде наша 
спільна святиня. Поки що розумін-
ня нема.

— Так чим же були для Вас 
особисто, для суспільства оті 
«часи перемін», коли, згідно 
з китайською мудрістю, жити 
найважче? 

— Знаєте, можна по-різному 
оцінювати ті часи. Але основне — 
перебудова принесла нам свобо-
ду духу. 

Бесідував Петро АНТОНЕНКО
Віктор Мироненко у рідному 

Чернігові, на фоні 
древніх соборів. 

Фото Петра Антоненка

АРХІВ ОУН(б) 
ВИКЛАЛИ 

В ІНТЕРНЕТ
З'явився ще один істо-

ричний Інтернет-ресурс — 
сайт архіву ОУН в Україн-
ській інформаційній службі 
(УІС) у Лондоні. 

Про це «Історичній 
правді» повідомили пред-
ставники УІС.

Новий ресурс презен-
тували голова проводу 
ОУН (бандерівців) Стефан 
Романів, головний редак-
тор газети «Шлях Перемо-
ги» Віктор Рог і член вченої 
ради Центру досліджень 
визвольного руху Геннадій 
Іванущенко.

Архів ОУН доступний за 
адресою ounuis.info.

Текстові матеріали  
можна читати сімома мо-
вами: українською, англій-
ською, німецькою, поль-
ською, російською, фран-
цузькою та іспанською. 
Відвідувачі сайту можуть 
ознайомитися з докумен-
тами ОУН, Антибільшовиць-
кого блоку народів, УПА, 
книжковими виданнями, 
періодичною пресою. Є тут 
і відео-, аудіо- та фотогале-
реї. Сайт також дає можли-
вість віртуальної мандрівки 
музеєм Степана Бандери в 
Лондоні.

Під час Всеукраїнського форуму видавців, 
що пройшов недавно у Львові, відбулися за-
ходи, присвячені українському минулому ХХ 
століття, — «Історія спротиву. Досвід є». Зо-
крема, було презентовано ось ці книги, про 
вихід яких варто повідомити нашим читачам. 

Олег Стецишин, 
«Ландскнехти Галицької Армії»
Іноземці в лавах УГА: як австрійці, нім-

ці, поляки, росіяни, чехи та євреї воювали за 
Україну. Ця книга — про військове найман-
ство в нашій історії. Про минуле Галичини, 
якого ми не знали. Про іноземців у боротьбі 
за незалежність України. Хоча досі вважало-
ся, що загалом офіцерів-чужинців в УГА було 
кілька десятків, аналіз архівних документів та 
спогадів свідчить: насправді на захист ЗУНР 
стало значно більше європейських солдатів.

Володимир В’ятрович, 
«Історія з грифом «Секретно». Нові 
сюжети»
Як зароджувався один із найвідоміших 

українських політичних проектів ХХ століття 
— ОУН? Що приховували тихі будні «застою»? 
Як разом із «тюрмою народів» розвалювалася 
найстрашніша спецслужба світу? Автор — мо-
лодий український історик — у часи президент-
ства Ющенка був директором Галузевого архі-
ву Служби безпеки України. Історик, який брав 
участь у розсекреченні раніше таємних архівів 
радянської спецслужби від ЧК до КДБ, розпо-
відає про минуле України 1918 – 1991 років.

Книга відомого київського істори-
ка Івана Патриляка «Перемога або 
смерть»: український визвольний 
рух 1939 – 1960-ті роки»
Ця книга — історія покоління, яке змінило 

уявлення про українців. Книга про те, як ство-
рювалася УПА, про методи боротьби армії, 
яка не капітулювала. «Перемога або смерть!» 
— під цим гаслом із вірою в серці та зброєю в 
руках ще десятиліття після завершення Другої 
світової війни українці боролися проти тоталі-
тарної машини СРСР.

Влада дозволила вилучати 
документи з архівів
Президент Янукович підписав Закон № 

5068-VI «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про Національний архівний фонд та ар-
хівні установи». Законом вводиться норма, 
згідно з якою забороняється вилучати з Наці-
онального архівного фонду конфіденційні до-
кументи або із секретною інформацією, що 
міститься в них, виходячи з політичних чи ідео-
логічних міркувань, а також будь-які докумен-
ти, створені до 1946 року.

Натомість, згідно зі змінами, підлягають 
вилученню з Національного архівного фонду 
документи, що втратили культурну цінність, 
дублюючі та пошкоджені документи, які не 
підлягають відновленню.

Рішення про вилучення цих документів 
приймають експертні комісії при узгоджен-
ні з центральним органом виконавчої влади 
у сфері архівної справи і діловодства з ініціа-
тиви їхнього власника або державної архівної 
установи.

Як відомо, деякі історики виступали проти 
ухвалення даного закону через побоювання, 
що дозвіл знищувати документи призведе до 
їхнього масового викрадання з архівів.

* * *
Дозвіл знищувати архівні документи че-

рез їхню зношеність може призвести до ма-
сових крадіжок цінних історичних документів.

Про це заявив історик, доцент Київсько-
го національного університету Іван Патриляк, 
коментуючи розгляд у парламенті змін до «За-
кону про архівний фонд та архівні установи». 
«Знищення архівних документів з причини їх-
ньої зношеності вважаю злочином», — за-
явив Патриляк.

«Упевнений, що вилучені з архіву документи 
знищуватися не будуть — їх просто вкрадуть. І 
такі операції пророблятимуть не тільки із заста-
рілими документами. Отримавши законодав-
чу лазівку, під цей статус можна буде підвести 
будь-який документ», — підкреслив історик.

Віктор 
МИРОНЕНКО:

 «Часи перемін приносять 
нам свободу духу»

Відкриваємо 
історичну правду
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Панорама
Вручено премії 
ім. Коцюбинського
17 вересня у рамках заходів до 148-ї річниці від 

дня народження Михайла Коцюбинського в саду літе-
ратурно-меморіального музею-заповідника письмен-
ника відбулося урочисте вручення обласної премії іме-
ні Михайла Коцюбинського за 2012 рік. Премія засно-
вана у грудні 1991 року. Нею відзначаються найбільш 
високохудожні літературні, мистецькі й наукові до-
сягнення, пов’язані з Чернігівщиною. Кожен лауреат 
отримує диплом, пам’ятну медаль із зображенням Ко-
цюбинського та грошову винагороду розміром 5000 
грн. За роки існування премією відзначено понад 100 
літераторів, митців. Географія її щороку розширюєть-
ся. Цьогоріч на розгляд комісії було подано творчі ро-
боти митців із 11 областей України. 

Лауреатом цьогорічної премії в номінації «поезія» 
названо київського поета, уродженця Чернігівщини 
Станіслава Шевченка — за книги «Під сузір’ям Пасі-
ки», «Дім для душі»; 

 у номінації «проза» — Олену Сердюк — за кни-
гу «Грішниця»; 

у номінації «народознавство» — авторський ко-
лектив у складі Андрія Курданова, Алли Доценко, Алли 
Гаркуші, Олега Васюти, Олени Ванжули — за науково-
популярну книгу «Спас Чернігівський»; 

 у номінації «театрально-музичне мистецтво» 
— Романа Худяшова — за втілення ідеї «Драматичний 
простір музею»; 

у номінації «декоративне та образотворче мис-
тецтво» — Олену Саченко — за цикли робіт «Мій Черні-
гів», «Шлях душі». 

На завершення урочистостей у виконанні артис-
тів Молодіжного театру прозвучали уривки із творів 
цьогорічних лауреатів премії імені Михайла Коцюбин-
ського.

Книга про ніжинця 
Юрія Лисянського 

У видавництві «Ніжин-
Принт» побачила світ книж-
ка Володимира Сапона і Ві-
ктора Шевченка «Одіссея 
Юрія Лисянського». 

Юрій Лисянський — 
один із найславетніших 
українців. Народившись у 
Ніжині, він понад два століт-
тя тому разом з Іваном Кру-
зенштерном здійснив першу 
російську навколосвітню по-

дорож. Його ім’я занесено до енциклопедії світу серед 
інших видатних мореплавців і мандрівників. Він був 
українцем, який зустрічався з першим президентом 
США Джорджем Вашингтоном, залишивши про цю лю-
дину щонайкращі спомини.

Про Юрія Лисянського написано чимало статей, ху-
дожніх творів. І все ж чернігівці — письменник та жур-
наліст Володимир Сапон і доктор історичних наук, про-
фесор державного інституту економіки і управління Ві-
ктор Шевченко — зробили спробу узагальнити опублі-
ковані про нього матеріали, уточнивши деякі штрихи 
«ніжинської» біографії та використавши при цьому нові 
архівні джерела. 

Ювілейний концерт 
сестер Чабан 
Ювілейний творчий вечір чернігівських співачок 

— сестер Тетяни та Інни Чабан — пройшов в обласно-
му музично-драматичному театрі імені Шевченка. «20 
років на сцені» — такий ювілей прийшли відзначити не 
тільки старі знайомі, друзі та родичі. Повний зал гляда-
чів зібрали сестри того вечора. 

«Калинонька» привезла 
з Болгарії золотий диплом
Зразковий дитячий ансамбль народного танцю 

«Калинонька» з Кукович Менського району і вокаль-
ний колектив «Співоча пташка» Менської дитячої му-
зичної школи стали учасниками міжнародного фоль-
клорного фестивалю Balkanfolkfest-2012. Наші юні ар-
тисти повернулися додому з багажем нагород та чудо-
вих вражень. 

«Наші колективи мали чудову нагоду показати тра-
диційне мистецтво України, — розповіла керівник «Ка-
линоньки» Галина Фесюн. — У невеликих містечках Кі-
тен та Поморско на літніх концертних майданчиках роз-
кривали красу національних культур 139 колективів із 
тринадцяти країн. Щирими оплесками вітали гляда-
чі самобутність ансамблю «Калинонька». Танці «гопак» 
та народний закарпатський «дубатанець» пройшли «на 
ура». Захоплення викликала вокально-хореографічна 
композиція «Україна», майстерно виконана танцюрис-
тами з Кукович спільно зі «Співочою пташкою». 

«Ми також знайомилися з новими людьми, побачи-
ли пам’ятки культури болгарського народу, відпочивали 
на морі, знайшли друзів», — каже Галина Михайлівна. 

«Калинонька» отримала ще й золотий диплом — 
«Best of the best» («Кращому з кращих»). 

«Літературний Чернігів» і 
переможці його конкурсу

До свого 20-річчя журнал «Літератур-
ний Чернігів» провів черговий літератур-
ний конкурс. Цього року географія кон-
курсу розширилася, були учасники не 
лише з Чернігівщини, а й зі Львівщини та 
Полтавщини. 

На конкурс надійшло 126 творів. 
Твори переможців конкурсу обіцяють 
надрукувати у журналі.

У номінації «поезія» переміг Володи-
мир Потебня з Козельця, друга — Іри-
на Карпенко зі Срібного, третій — Олек-
сандр Деркач із Прилук.

У номінації «проза» переміг Дмитро 
Конодиб із Чернігова, друга — Людмила 
Пікуль з м. Комсомольськ Полтавської 
області, третій — Павло Солодовник, 
журналіст обласного радіо.

Засновники видання також нагада-
ли, що 20 років тому журнал мав назву 
«Чернігів» і простіший зовнішній вигляд. 

До ювілею журнал презентував і 
нову збірку своїх авторів — «Толока».

До 75-ліття 
Михася Ткача 

У Чернігівському музеї-заповіднику 
М.Коцюбинського відкрито виставку лі-
тератури «Осінні акорди Михася Ткача», 
присвячену 75-річному ювілею відомого 
чернігівського письменника, головного 
редактора журналу «Літературний Черні-
гів» Михася Ткача. 

Він народився в селі Ленінівка (до 
1924 р. — Сахнівка) Менського району. 
1964 року приїхав до Чернігова, згодом 
вступив до Московського університе-
ту мистецтв на факультет малюнка і жи-
вопису (заочно). Працював художником 
в історичному музеї ім. В. Тарновсько-
го, у будівельному тресті, після закінчен-

ня навчання в будівельному технікумі — 
майстром, виконробом, інженером-про-
ектувальником. Тоді ж з’явилися перші 
образки, новели. Дебютував у журналі 
«Вітчизна» у 1973 році оповіданням «Не-
спокій». 

Перша книга прози —  «Сонячний по-
лудень» — побачила світ у видавництві 
«Молодь» 1979 року. 

На початку 1990-х років Михась Ткач 
за підтримки товаришів по перу створив 
незалежну громадську організацію — 
літературну спілку «Чернігів», яка разом 
із «Просвітою» заснувала журнал «Черні-
гів» — нині «Літературний Чернігів». Вже 
майже 20 років Ткач є редактором цьо-
го журналу.

У ці роки вийшли друком повісті та 
оповідання письменника: «Святковий 
ранок», «Дике поле», «Гірка ягода кали-
ни», «Веселий Штанько», «Відлуння душі», 

«Багряні громи», «Осінні акорди», «На 
зламі століть», «Анюта», «Зимові сюрп-
ризи», «Ласий ведмідь», «Спадок». Член 
Національних спілок письменників та 
журналістів України. Заслужений пра-
цівник культури України. Лауреат об-
ласної літературно-мистецької премії 
ім. М.Коцюбинського (2005), міжнарод-
ної премії ім. Г.Сковороди та премії ім. 
М.Гоголя. 

Свіжий номер 
«Літературного 

Чернігова»
Відкривається свіже число часопису 

великою добіркою лірики нашого зем-
ляка — уродженця Ічнянщини, нині кия-
нина Станіслава Шевченка, який нещо-
давно відсвяткував своє 65-річчя. Роз-
думами про творчість ювіляра ділиться 
Станіслав Маринчик. Також друкують-
ся вірші Григорія Лютого із Запоріжжя, 
Лесі Степовички із Дніпропетровська, 
Клавдії Асєєвої з Брянщини, Любові 
Карпенко та Василя Буденного. Проза 
представлена уривком з повісті «Русал-
чине весілля» Надії Петренко, оповідан-
ням «Операція «Гроза» Віталія Леуса, за-
мальовками Катерини Петренко. 

У рубриці «Літературознавство» 
вміщено статтю доктора філологічних 
наук, професора Ніжинського універ-
ситету Олександра Ковальчука «Дитячі 
оповідання М. Коцюбинського», мате-
ріали до 90-ліття Анатолія Дімарова. У 
рубриці «Святі землі Чернігівської» пу-
блікується есе Володимира Сапона про 
митрополита Іоана Максимовича «Бе-
ріть мене, глибини…». Враженнями про 
нові вистави Ніжинського українсько-
го драматичного театру ділиться Олек-
сандр Забарний. 

Театральний сезон відкриється 
прем’єрною виставою «Назар Стодоля» 
за п’єсою Т. Шевченка (музика Петра Ні-
щинського). Жанр вистави — різдвяна іс-
торія на 2 дії. Режисер-постановник — за-
служений діяч мистецтв України Віра Тим-
ченко. До постановочної групи вистави 
входять: диригент оркестру — заслуже-
ний діяч мистецтв України Анатолій Тка-
чук, художник — заслужений працівник 
культури України Олександр Симоненко, 
балетмейстер — Ольга Шпаковська, хор-
мейстер — заслужений працівник куль-
тури України Микола Борщ, концертмей-
стер — Тетяна Ковинцева. Головні ролі 
виконують: Хома Кичатий — заслужений 
артист України Микола Юськов, Галя — 
Вікторія Велика, Стеха — Ірина Олійник, 
Назар Стодоля — Володимир Соловйов, 
Гнат Карий — Едуард Брагіда. У виставі 

зайнятий весь творчий склад театру.
Наступна прем’єра театру — 12 жов-

тня — трагікомедія на одну дію «Пісоч-
ниця» за п’єсою польського драматурга 
Міхала Вальчака (переклад О. Бойчен-
ка) у постановці молодого запрошеного 
режисера Вікторії Філончук. Ця виста-
ва буде йти на малій сцені, гратимуть її  
лише двоє — Він і Вона. На ролі призна-
чено по двоє виконавців: Він — Ігор Лі-
новицький та Сергій Пунтус, Вона — Оль-
га Дущенко та Ірина Юсухно.

Репертуар жовтня містить ще такі 
прем’єрні вистави попереднього сезо-
ну: комічна опера «Запорожець за Ду-
наєм» С. Гулака-Артемовського, трагі-
фарс «Нельська вежа» О. Дюма, комедія 
«Останній палко закоханий» Ніла Саймо-
на, життя в трьох діях з одним антрактом 
«Наше містечко» Торнтона Уайлдера, ви-

стави «Кайдашева сім’я» за повістю І. Не-
чуя-Левицького, «Шалений день, або Ве-
сілля Фігаро» П.-О. Бомарше, «Французь-
ка вечеря» Марка Камолетті та інші.

Крім того, 9 жовтня наш театр візьме 
участь у Четвертому всеукраїнському 
театральному фестивалі «Коломийські 
представлення» у місті Коломия Івано-
Франківської області виставою «Відьма» 
за творами Т. Шевченка у постановці ре-
жисера Сергія Кузика. У головній ролі 
Відьми — артистка Олена Бондаренко. 
Цією виставою театр з великим успіхом 
неодноразово брав участь у різних теа-
тральних фестивалях. 

Шановні глядачі! Ласкаво запрошує-
мо на наші вистави!

 Ольга ЗЕЛЕНСЬКА, 
керівник літературно-драматургічної 

частини театру, театрознавець 

П’єса Еліонор Портер. Постановка  — Бог-
дана Ревкевича, актора й режисера Львівсько-
го національного академічного українського 
драматичного театру ім. М.Заньковецької. Він 
каже, що швидко знайшов спільну мову з ак-
торами Молодіжки. Актори ж зізнаються: спе-

цифіка їхнього театру відрізняється від театру 
Заньковецької. 

Вистава — це захоплива розповідь про ді-
вчину, з появою якої змінилося життя у провін-
ційному містечку. Завдяки своїй доброті, без-
посередності, життєрадісності та енергійності 
Полліанна зуміла розтопити серця людей, при-
речених на сіре, безпросвітне існування. 

Ця історія буде цікава глядачам різного віку. 
У виставі беруть участь: Руслана Остапко, 

Мирослава Витриховська, Інна Атрощенко, Ва-
лентин Макар, Олексій Биш, Любов Веселова, 
Юлія Матросова, Тетяна Салдецька, Катерина 
Широкорад, Розалія Кучерова, Микола Поно-
маренко, Олена Сиротова, Сніжана Светенок, 
Олександр Щукін, Євген Сидоренко, Микола 
Пономаренко, Микола Бичук.

Театр імені Шевченка 
відкриває 87-ий сезон

5 жовтня 2012 року Чернігівський обласний академічний україн-
ський музично-драматичний театр імені Т. Шевченка розпочинає 
свій новий, 87-й театральний сезон. 

Молодіжний театр 
розпочав сезон із прем’єри «Полліанна»

Афіша
29 вересня — 
Б.Шоу, «ПІГМАЛІОН»,  
роман на дві дії

30 вересня — 
Дж.-Б. Прістлі, 
«НЕБЕЗПЕЧНИЙ 
ПОВОРОТ», 
любовний детектив. 

З 15 вересня 
у фойє театру — 
виставка робіт 
Віктора Онищенка.
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Несподівані 
думки 
Афоризми

Станіслав Єжи Лєц
У горизонтальному 

положенні мозок не вище 
від інших органів.
 Будь обережний! 

Не потрапляй під чуже ко-
лесо фортуни. 
 Будь альтруїстом, 

поважай егоїзм інших!
Кажуть, у того, хто 

втратив зуб, тільки вільні-
ша мова.
Велике мистецтво 

— спізнитися якраз вчас-
но.
 Якби цапа відбу-

вайла можна було ще й 
доїти!

Було колись
 У видатного ан-

глійського драматурга 
Бернарда Шоу якось за-
питали:

 — У чому правда 
життя?

Шоу відповів:
— У тому, що ми час-

то вимушені брехати.

 Одна актриса за-
питала Шоу, чи не міг би 
він узяти участь у відзна-
ченні її 30-річчя.

 — Ні, мадам, — від-
повів письменник, — 10 
років тому я якраз був за 
кордоном.

У Шоу запитали:
— Скільки б Ви хотіли 

заробляти?
— Стільки, скільки я 

заробляю на думку моїх 
сусідів.

Куточок 
гумору

Пані в кінотеатрі по-
вертається до глядача, що 
сидить позаду:

— Вам не заважає 
пір’я на моєму капелюсі?

— Ні, мадам, я давно 
його зрізав. 

* * *
— Учора я був на сі-

мейному святі у Петрен-
ків. Так дві години грав їм 
на піаніно. 

— Правильно зробив. 
Я їх теж не можу терпіти. 

* * *
— Ваш сценарій непо-

ганий, підправте лише де-
які діалоги, щоб кожен іді-
от зміг їх зрозуміти.

— А що саме Вам не 
зрозуміло, пане режисер? 

* * *
— Пані, дуже дякую 

Вам за танець. 
— Який танець? Я про-

сто ледве протиснулася 
до виходу.

* * *
— Чому це глядачі вже 

двадцять хвилин аплоду-
ють цьому співакові? Він 
же ще не співав. 

— От і аплодують, щоб 
не почав співати якомога 
довше.
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Запрошують «Інтермеццо» 
і «Круті сходи»

Мистецька галерея 
«Круті сходи»
Наші координати: 14000, 

м. Чернігів, вул. Воровсько-
го, 10; тел. (0462) 674-661, 
(066) 760-86-83. 

В експозиції представ-
лені твори народного мистецтва знаних у країні авторів: 
народних художників України, лауреатів мистецьких пре-
мій, Національної премії України імені Т. Шевченка (ху-
дожня кераміка і різьблення, підлаковий розпис та роз-
пис на склі, вишивка, ткацтво, художнє скло, прикраси). 
Пропонуються унікальні колекції. Експозиція живопису. 

Послуги: виставкова діяльність – організація та проведен-
ня виставок; виготовлення сувенірної продуції представниць-
кого класу, чернігівської тематики, національного колориту. 

Прийом замовлень на екслюзивні подарунки, виго-
товлення рамок та оформлення картин.

Чернігівський культурно-мистецький центр 
«Інтермеццо» 

14000, м.Чернігів, Шевченка, 9; тел.: (0462) 973-
628, 973-629, (063) 236-18-03

http://intermezzo.org.ua. 
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com
ІCQ: 605-110-856
Послуги: у продажу книги, музика, мистецтво, сувеніри, 

канцтовари, а також туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
«Суспільної служби України»

Види послуг: соціальний патронаж, ви дав   нича       
діяльність, сприяння вихованню дітей, сприяння від-
родженню духовних і національних традицій. 

м. Чернігів, вул. Воровського, 10. Тел.:  (0462) 
674-661, (066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

Публікації нашої газети 
«Світ» не старіютьть

Шукайте, читайте газетугазету
Хочемо нагадати читачам про основні публікації 

попередніх номерів нашої газети «Світ-інфо»:  
Про нелегке сьогодення українського села.
Невідомі сторінки злочину комуно-радянського режиму — 
аварії на Чорнобильській атомній станції.
Таємниці роману «Майстер і Маргарита» і його автора. 
Останнє слово Юрія Луценка в суді. 
Касетний скандал у парламенті.
Чому Україні не дають Нобелівської премії? 
Невідоме в біографії Олександра Довженка. 
Попри кризи, мільярдів доларів в українських олігархів 

більшає.
Нелегка правда про партизанський рух. 
Як розвалювався Радянський Союз? 
Автомобіль ветерану — в 140 років.
Люстрація: що  нам робити з нашим комуно-радянським 

минулим? Гроші на Жовтневий переворот.
Українців — на експорт у рабство.
Як «гартувалася»  нова радянська еліта? 
Міфи і правда про так званий «Матч смерті». 
Комуністичний режим проти української культури.
Як руйнували духовні святині.
Про український самвидав.
Життя після Крут.
Трилогія про видатних українців: Прокопович, 

Бозбородько, Кочубей.
Вас зацікавили ці публікації і ви хотіли б їх прочитати?  Усі попере-

дні номери газети можете знайти в нашому кореспондентському пунк-
ті — у Чернігівському культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо».

Також у цьому центрі — великий вибір української книги, в тому 
числі українські переклади зарубіжних письменників,  у продажу  
багатий вибір аудіо- і відеопродукції — музика, фільми. А ще — суве-
ніри мистецької галереї «Круті сходи». 

Усе це ви можете придбати тут, разом з номерами нашої га-
зети. КМЦ «Інтермеццо» запрошує щодня  з 10-ої години. Адреса: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. 

Першокласники школи № 10 міста Ніжина. 
Фото Петра Антоненка.

У світі цікавого

Книга рекордів України 
поповнилася найдовшим 

вишитим рушником із Полтави
До Дня міста, який полтавці відзнача-

ли цієї неділі, в Полтаві вишили найдовший 
рушник в Україні, котрий зареєстрували як 
національний рекорд. Довжелезне полотно 
закінчували вишивати на сцені біля театру 
Гоголя. Останній стібок зробив міський го-
лова Полтави Олександр Мамай. Довжина 
рушника становить 7 метрів 10 сантиме-
трів. Його вишивали студенти педагогічного 
університету на домотканому полотні XIX ст. 
нитками пастельних тонів. Зберігатиметься 
він у цьому навчальному закладі. Крім того, 
в місті вперше провели парад вишиванок, 
який зібрав більше 3 тисяч учасників.

Рекорд України з розпису 
ручної роботи встановили 

в Петриківці
Найбільший в країні орнаментальний 

Петриківський розпис ручної роботи за-
фіксовано представниками Національного 
реєстру рекордів України та Книги рекор-
дів України. Ця подія відбулася в неділю в 
селищі Петриківка, що на Дніпропетровщи-
ні, під час традиційного ярмарку «Петриків-
ський дивоцвіт».

«Наші художники розписали велику 
стелу — довжиною 130 метрів, площею 93 
квадратних метри. Працювало вісім чоло-
вік — всі є заслуженими майстрами Укра-

їни. На стелі зобразили наш рослинний 
орнамент», — зазначив один з авторів ре-
корду, майстер Петриківського розпису 
Анатолій Чернуський.

Як повідомляв УКРІНФОРМ, Україна під-
готувала та передала до профільного комі-
тету ЮНЕСКО досьє щодо надання Петри-
ківському орнаментальному мистецтву ста-
тусу всесвітньої нематеріальної спадщини.

У Донецьку пройшов 
фестиваль ковалів

Передзвоном ковадл мільйонний До-
нецьк відзначив фестиваль ковалів, що тут 
відбувся. Як розповів кореспондентові УКРІН-
ФОРМу голова гільдії ковалів України Віктор 
Бурдук, уперше участь у ньому взяли майстри 
європейських міст. «Всього у фестивалі взяли 
участь ковалі з дев’яти країн Європи, які пред-
ставляли 15 її міст. Великий збір ковалів по-
чався з конференції, на якій вони обговори-
ли свої плани, прийняли в Ковальське кільце 
майстрів російського Ульяновська, а також 
домовились про проведення в містах Європи 
парадів ковалів на підтримку олімпійського 
руху», — розповів Віктор Бурдук.

Ще в Донецьку ковалі влаштували ве-
ликі святкування. Вони провели їх в уні-
кальному парку кованих фігур, де сьогод-
ні вже розміщено 160 створених з вогню 
і металу фігур. Під час нинішнього фести-
валю парк поповнився кованою клумбою 
і фігурою птаха, пізніше в парку встанов-
лять кований триметровий монумент ко-
валя, прикрашений медальйонами, які на-
дішлють для нього майстри з усієї Європи.

УКРІНФОРМ

Названо найбільш 
питущі професії

Фахівці Британської медичної асоціації склали рейтинг 
найбільш питущих професій. Усупереч поширеній думці, най-
більш питущими виявилися не представники робітничого класу, а фахівці інтелігентних професій.

За даними медичної статистики, у Великобританії на алкоголізм страждають 24% 
юристів і близько 7% лікарів. Багато хто з них випиває навіть посеред робочого дня.

А в Асоціації психотерапевтів Росії зазначають, що за допомогою до наркологів у цій 
країні найчастіше звертаються педагоги, бухгалтери та лікарі. За ними йдуть співробітни-
ки поліції, далекобійники та менеджери нижчої і середньої ланки. До десятки потрапили 
також психологи, актори й журналісти.

Дещо про людину 
Ваше око здатне розпізнавати більше мільйона різноманітних відтінків кольору.
Ваш мозок активно працює навіть тоді, коли ви знаходитеся у стані спокою, саме тому 

більше половини енергії, яку виробляє наш організм, іде на живлення мозку.
 Нігті на ваших руках ростуть приблизно в чотири рази швидше, аніж на ногах; за життя 

на руках сумарно виростає до 30 метрів нігтів.
За своє життя ви, як і всі люди, проллєте приблизно 65 літрів сліз.
Ви маєте близько 75 кілометрів нервових волокон по всьому організму, нервові ім-

пульси у вашому тілі переміщуються зі швидкістю 90 м/с.
Як ви гадаєте, скільки разів можна змінити шкіру? Виявляється, за життя — близько 1000 разів.
За цілий день ваш мозок генерує більше електричних імпульсів, аніж усі телефони сві-

ту, а всього за одну секунду в мозку проходить сто тисяч хімічних реакцій!
Коли ви народилися, у вас не було колінних чашечок. Вони сформувалися остаточно 

лише у віці 4–6 років.


