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Гарячі теми
Корупція — це коли приховують від 

народу шалені  доходи і витрати 
Гучно задекларована нинішньою владою 

«боротьба з корупцією» (зазначимо, що саме під  
цією «маркою» проходять і  гучні політичні про-
цеси) передбачає прозорість влади і звітність її 
перед народом. Який це вигляд має насправді? 

Стор 1, 4 

Підкуп депутатів і їх продажність 
— це вже, виявляється, 

не хабарництво, не злочин?
Так чомусь вважає   Генеральна прокуратура 

України, відомство, покликане боротися за за-
конність і порядок в державі. Як бореться — на 
прикладі гучного «касетного» скандалу про під-
куп депутатів, про що наша газета розповіла в 
минулому номері в матеріалі «Тушкагейт».

Стор. 1

Ахметов — перший серед  
українських мільярдерів, 

Порошенко — останній, але 
обидва у списку олігархів світу

Колишні політичні опоненти непогано по-
чуваються в бізнесі, попри зміни влади і еко-
номічні кризи. Хто  ще увійшов до  списку мі-
льярдерів?  

Стор. 5  
Створюється найчесніша 

українська партія «До корита!»
Фарс у політиці і суспільстві породжує фар-

сові проекти. Сміятися чи плакати? 

Стор. 5

Як розвалювався 

Радянський Союз? 
Комуно-імперію розвалила внутрішня 

гнилість, існування всупереч економічним 
і суспільним законам, життя за принципом 
«Після нас хоч потоп», соціальні і національ-
ні проблеми. 

Стор. 9

Гірка правда про партизанський рух
Взагалі партизанський рух суперечить за-

конам війни, якщо можна говорити про якісь 
ці закони. Якщо армія програє битви і залишає 
свою територію, то втягування цивільного  на-
селення у збройну боротьбу проти окупантів 
мимоволі робить мирних людей заручниками 
війни. Не варто сприймати такі публікації як 
образу учасників війни, в  тому числі партиза-
нів. Про них вже сказано багато гарних, гучних 
слів. Чому ж не знати і про гіркі сторінки цього 
явища?

Стор. 10

4

«Тушкагейт»— 
це, значить, не корупція
І навіть не злочин?

4

У попередньому номері наша  газета розповіла про так зва-
ний «тушкагейт», новий касетний скандал в парламенті. Нагада-
ємо коротко. Депутат фракції БЮТ Роман Забзалюк оприлюд-
нив зроблені ним записи, з яких виходить, що депутатів еле-
ментарно підкуповували за  вихід їх  із фракцій опозиції,перехід 
в інші, голосування за вказівкою влади. Було названо шалені 
суми таких хабарів — сотні тисяч доларів. 

Скандал набув обертів. Тож і сам депутат, і голова парламен-
ту Володимир Литвин звернулися з поданням  до Генеральної 
прокуратури з вимогою розслідувати інформацію про факти ха-
барництва. 

Тим більш дивною була реакція відомства. Генпрокурор  
Пшонка заявив, що це, мовляв, справа більше етична і нехай 

нею займаються в стінах парламенту. Так, начебто етична 
справа не може бути одночасно і кримінальною.

І зовсім вже дивною виявилася відповідь, яку отримав на 
своє подання Забзалюк з Генпрокуратури за підписом заступ-
ника Генпрокурора  Занфірова. В листі пишеться, що в  заяві 
Забзалюка до прокуратури «відсутні будь-які дані, що свідчили 
б про давання або одержання службовою особою в будь-якому 
вигляді хабара за виконання чи в інтересах того, хто дає хаба-
ра, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії». Що значить від-
сутні? Особиста заява депутата, оприлюднені ним аудіозаписи 
розмов про  спробу його підкупу — це не «свідчення»? Не йдеть-
ся про  їх достовірність, йдеться про те, що їх обов’язково треба 
було перевірити. 

Мало того, в листі відомства сказано: «Даних щодо тиску, ін-
ших фактів перешкоджання діяльності як народного депутата 
України Ви не вказували». Виходить, оприлюднені дані про да-
вання хабара саме за те, що від депутатів вимагають голосува-
ти так, як звелять ті, хто заплатив,— це не тиск на депутата? Це 
його «вільне волевиявлення»? 

Відтак, чого дивуватися,що Генпрокуратура, не перевіривши 
ні заяви про давання хабара, ні заяви про примушування депу-
татів голосувати, як велять, не вбачила в цьому дуже тяжкого 
злочину — хабарництва. Так що ж тоді є хабарництвом, якщо не 
підкуп з вимогою зробити те-то і те-то? 

Натомість прокуратура, відомство, що стоїть на стражі зако-
нів, вдається до моральних проповідей і пропонує Забзалюкові 
«утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його 
самого виборців, Верховну Раду, державу». 

Дивним тоді  є те, що водночас Генпрокуратура подякувала 
Забзалюку за «громадянський вчинок — повідомлення в офі-
ційно установленому порядку до правоохоронного органу про 
участь у протиправних діяннях».  

Ну, якщо вже бути точними, Забзалюк не брав участі у про-
типравних діяннях, здійснивши операцію з викриття хабарників 
за завданням фракції. А от те, що, як і належить, повідомив про 
все прокуратурі, це її, виявляється, не зацікавило. 

Хтось із читачів, можливо, посміхнеться, поба-
чивши цей заголовок, адже корупцію, тобто ви-
користання влади в особистих інтересах, подо-
лати надзвичайно важко — слабка людина проти 
спокус, і влада псує багато кого. Та не поспішайте 
іронізувати: може, не всі знають, що з 1 січня ми 
живемо в державі без корупції, принаймні вона 
чітко оголошена поза законом. Саме з початком 
року набув чинності Закон України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

Шлях до закону був доволі звивистим, дуже не хотілося 
представникам влади, чиновникам бачити цей закон у дії. Одне 
з положень, що особливо не до вподоби, — обов’язок деклару-
вати свої доходи, а ще й видатки. Дуже вже «ріжуть око» при-
клади блискавичного збагачення, коли рядовий чиновник із 
зарплатою в кілька тисяч гривень раптом купує закордонне 
авто, іномарку на 120 тисяч доларів, тобто мільйон гривень. І 
тут важко відбутися байками про бабусину спадщину чи про те, 
що «йшов і знайшов» кейс, набитий валютою. 

Тож не випадково ухвалення нового закону йшло так по-
вільно. Спершу його прийняли влітку 2009 року, але набуття 
чинності кілька разів відкладалося, потім закон узагалі скасу-
вали. Нарешті ухвалили новий, який в основних положеннях на-
був чинності 1 липня минулого року, а положення про деклару-
вання доходів та видатків, яке «відтягли» ще на півроку, нині теж 
набуло чинності.

Особливо неприємним стало для чиновників декларуван-
ня видатків. А новий закон зобов’язує посадовців прозвітувати 
про придбання нерухомості, транспортних засобів, інших пред-
метів на суму понад 150 тисяч гривень. Зараз якраз іде декла-
рування доходів і видатків, і таку декларацію посадовці мають 
подати до 1 квітня ц.р. Мало того, закон зобов’язує ще й опри-
люднити цю декларацію вищими посадовцями держави, почи-
наючи від президента, прем’єра, спікера, депутатів парламен-
ту, міністрів, і далі доволі великий перелік посадовців. І все це 
набуває особливого інтересу в рік виборів, адже багато пред-
ставників влади балотуватимуться до парламенту, за списками 
партій чи по округах. А виборців явно зацікавлять їхні статки, 
доходи і розкішні витрати. 

Звичайно, рано сподіватися на повну гласність і прозорість 
влади: закон не передбачає відповідальності за неповноту де-
кларації, тобто коли хтось про щось промовчав. Але тоді 
вже стаєш порушником закону. Словом, громадянам, 
виборцям цікаво буде почитати ці декларації.

Схоже, влада до останнього ва-
галася з вироком екс-міністру.

Луценка ув’язнено за нараху-
вання пенсії водію та виділення 
йому квартири, а також за витра-
чання бюджетних коштів на святку-
вання Дня міліції. Це є знущанням 
на фоні нинішніх зловживань вла-
ди. І майже ніхто не пригадує ін-
шої історії, як після перемоги Яну-
ковича у травні 2010 року прямо в 
залі суду прокурор відмовився від 
обвинувачення екс-міністра тран-
спорту (до речі, екс-соратника Лу-
ценка по Соцпартії) Миколи Рудь-
ковського.

Рудьковський так само витра-
чав державні гроші, але навіть не 
на водія, а для свого задоволення 
— на чартер до Парижа ціною 80 
тисяч доларів. Він так само прохо-
див за пунктом 5 статті 191 Кри-
мінального кодексу і так само міг 
отримати від семи років тюрми. 
Але замість цього Рудьковський 
тепер готується до виборів, тоді як 
Луценко — до етапу в колонію. 

Сьогодні Юрій Луценко спіл-
кується із зовнішнім світом за до-
помогою листування. Це інтерв'ю 
«Українській правді» Юрій Луценко 
також дав у письмовому вигляді. 

— Пане Юрію, які сподівання Ви по-
кладаєте на апеляцію?

— Для мене зрозуміло, що в ниніш-
ній політичній ситуації я не отримаю в 
Україні справедливого і об’єктивного 
суду. Але доводити свою невинуватість я 
буду і перед апеляційним судом.

— Як Ви для себе пояснюєте, чому 
прокурор попросив санкцію «нижче 
нижчого», що дозволяло припустити, 
що Вам дадуть умовний термін?

— Не можу стверджувати напевне, але 
мені здається, що під тиском міжнарод-
ної та внутрішньої української критики по-
літичних процесів команда Януковича 
прийняла рішення демонструвати 
пом’якшення: Тимошенко – 7 ро-
ків, Луценко – 4, Іващенко – 3.

КорупціюКорупцію
ми вже подолали… ми вже подолали… 
Не вірите? 

«Якщо вибирати 
між тюрмою і втратою 

гідності, я обираю тюрму» 

Юрій 
Луценко:
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Населення Чернігівщини — 
1 мільйон 88 тисяч

На Чернігівщині на початок 2012 року, за даними 
Головного управління статистики у Чернігівській об-
ласті, проживало 1088 тисяч осіб. 

На території області — 16 міст (3 – обласного та 13 – ра-
йонного значення), 29 селищ та 1482 сіл, об’єднаних у 525 
сільських рад. Найбільше сіл — у Чернігівському районі (120), 
а найменше — в Куликівському (24).

Найбільше сільрад на території Чернігівського (42) та Ко-
зелецького (40) районів. Найменше – у маленьких районах: 
Срібнянському (11), Талалаївському (13), Варвинському (14).

У 2011 році знято з обліку с. Попове Кіровської сільради 
Новгород-Сіверського району як таке, де ніхто не проживає.

Молодь утворила 
православне братство

10 березня у приміщенні Чернігівського єпархі-
ального управління  УПЦ Київського патріархату від-
булася зустріч архієпископа Євстратія з православ-
ною молоддю.  У зустрічі також взяло участь духовенство 
кафедрального храму святої Катерини – протоієрей Роман 
Кіник та протоієрей Євген Орда.

Під час зустрічі владика виступив з ініціативою створення 
у Чернігові молодіжного православного братства – за зраз-
ком інших численних православних молодіжних братств, які 
діють у Київському патріархаті, в тому числі Борисоглібсько-
го братства у Києві та Братства святителя Іоана Тобольсько-
го у Ніжині.

Мета  братства – виключно релігійна: утверджувати мо-
лодь  у православній вірі, організовувати її участь у богослу-
жіннях та позабогослужбовому церковному житті, проводити 
просвітницьку роботу.

Рішенням  учасників було затверджено назву: «Право-
славне молодіжне братство святих Михаїла і Федора Черні-
гівських».

Головою братства обраний Олександр Товканюк, заступ-
ником – Євгенія Анцибор. 

Варва: перше в області 
комунальне FM-радіо

У Варві вийшло в ефір перше в області комуналь-
не FМ-радіо. Воно виходить на частоті 104,4 FМ. Радіо чути 
також у Срібнянському, Талалаївському, Прилуцькому райо-
нах, у селищі Талалаївка Ніжинського району, Пирятинсько-
му, Чорнухинському районах Полтавської області. Виходить в 
ефір з понеділка по п’ятницю з 6.30 по 6.45. У суботу та неді-
лю вдень — з 14-ої по 15-ту.

Дротове мовлення у Варві відключили у травні 2011 року.
«Було видно, що дротове радіо зникне, його знищували, 

не виділяли на нього коштів. Тоді я подала заявку до Україн-
ського державного центру радіочастот і ліцензію отримала 
16 грудня, — говорить директор радіоорганізації «Варвин-
ське районне радіомовлення» Валентина Білодід. — Хочу по-
дякувати за підтримку голові райдержадміністрації Петру Ба-
куменку, голові районної ради Володимиру Петренку, депута-
там обласної ради Сергію Гайдаю, Віктору Кульбаку, Валерію 
Зубу».

Через Євро-2012 
навчальний рік скорочено

На два тижні раніше свої атестати зрілості отри-
мають цьогорічні випускники. Коротшим навчаль-
ний рік буде і для дев’ятикласників. Причина скоро-
чення навчального року — Євро-2012.

У 1 – 8-их та 10-их класах навчання закінчиться традицій-
но 25 травня. А от у дев’ятикласників занять не буде вже з 11-
го, а в 11-класників —навіть з 3 травня. Святкувати «Останній 
дзвоник» 9-класники будуть 31 травня –1 червня. А випускни-
ки —  12 – 13 травня. 

Після цього на учнів 9-их та 11-их класів чекає державна 
підсумкова атестація. Збірники завдань для ДПА мають на-
дійти до книжкових баз до 1 квітня. Тоді ж їх електронні версії 
з’являться на офіційних веб-сайтах, щоб у школярів був час 
підготуватися до випробувань. Загалом же тестування трива-
тиме до 7 червня. Нагадаємо: 20 лютого закінчилася реєстра-
ція бажаючих узяти в ньому участь.

Що може жінка
У рамках виконання заходів обласної програми 

розвитку малого підприємництва на 2011 – 2012 
роки 1 – 4 березня у приміщенні Експоцентру Чер-
нігівської регіональної торгово-промислової палати 
пройшов ХІ обласний ярмарок «Що може жінка».

У програмі були виступи творчих колективів, модельні по-
кази, зустрічі з письменницями, майстер-класи (оформлення 
кулінарних виробів, візаж, дизайн, ліпка з полімерної глини 
та солоного тіста, флористика та ін.)

Можна було придбати оригінальні подарунки до свята 8 
Березня. Особливим попитом користувалася вироби талано-
витих жінок, продукція підприємств, якими керують жінки, а 
також виробництв, більшу частину колективу яких складають 
жінки. 

5 березня під час зустрічі з журналістами гене-
ральний директор ТОВ фірми «ТехНова» Олександр 
Корчинський зазначив, що найближчим часом у Чер-
нігові планується презентація багатомільйонного про-
екту, який готується до реалізації на території Черні-
гівської ТЕЦ. Чи будуть у Чернігові будувати нову ТЕЦ і 
за чиї кошти? По закінченні зустрічі інтрига так і зали-
шилася не розкритою… 

В експертному клубі «Чиста політика» відбувся круглий стіл 
на тему «Сучасний стан, загрози та перспективи комунальної 
теплоенергетики України». В обговоренні взяли участь за-
ступник чернігівського міського голови Микола Сенькович, 
голова правління ВАТ «Облтеплокомуненерго» Юрій Барба-
ров, генеральний директор ТОВ фірми «ТехНова» Олександр 
Корчинський.

Підбиваючи підсумки опалювального сезону, учасники зу-
стрічі зазначили, що теплогенеруючі компанії з цьогорічним за-
вданням упоралися. Щодо питань переходу на альтернативні 
види палива на вимогу уряду, то тут перспективи у тепловиків 
не дуже широкі. Голова правління ВАТ «Облтеплокомуненерго» 
Юрій Барбаров зазначив, що перехід на альтернативні види па-
лива пов’язаний з цілою низкою екологічних проблем, які не за-
вжди можна вирішити у котельнях, що обслуговують житлові бу-
динки міста.

А за інформацією директора ТОВ «ТехНова» Олександра 
Корчинського, у структурі використання паливних матеріалів 
вугілля сьогодні складає майже 50%. Чотири котли ТЕЦ нині ви-
користовують суміш газ-вугілля. І тільки один котел працює ви-
ключно на газу. А підвищене використання вугілля містить у собі 
велику загрозу. 

Як нам здалося, головним приводом для зустрічі з журна-
лістами стало те, що керівництво фірми «ТехНова» хотіло доне-
сти до громади міста два головні меседжі, пов’язані з майбут-
нім ТЕЦ. Перший: починаючи з 2016 року, штрафи за шкідливі 
викиди в атмосферу будуть настільки значними, що фактично 
унеможливлять роботу Чернігівської ТЕЦ у тому вигляді, який 
вона має зараз. А для реконструкції очисних споруд потрібні ка-

піталовкладення, яких на сьогодні ні в кого немає. Другий: об-
ладнання Чернігівської ТЕЦ відпрацювало свій ресурс, і подаль-
ша реконструкція його недоцільна. За словами Олександра 
Корчинського, ТЕЦ вистачить років на десять. Але вже сьогодні 
потрібно вирішувати, як половина Чернігова забезпечуватиме 
себе теплом, і де на це брати кошти.

Як вихід зі складної для Чернігова ситуації, фірма «ТехНова» 
пропонує до реалізації багатомільйонний проект, деталі яко-
го поки що не розголошуються. Аналізуючи ситуацію, можемо 
припустити, що під реалізацію проекту планується значне залу-
чення коштів держбюджету. Також припускаємо, що саме з цією 
метою нещодавно на ТЕЦ возили голову Чернігівської ОДА Во-
лодимира Хоменка, який, до речі, зазначив, що питання прива-
тизації ТЕЦ зараз не стоїть. Та й дійсно, що приватизувати, якщо 
у керуючої компанії зовсім інші плани…

Дмитро ПИЛЬНИЙ («Події і коментарі»)

Обережно: зупинка
Мабуть,  в Чернігові ще не забули про трагічний 

випадок кілька років тому, коли на одній із зупинок 
громадського транспорту легкова машина, керована 
горе-водієм, вилетіла на тротуар і збила двох людей, 
які загинули. Що й казати, зупинки — доволі специ-
фічне місце, де скупчуються, зустрічаються і люди,  і 
транспорт — тролейбуси, автобуси, маршрутки. Але 
порядку тут мало. 

Досить глянути на “ворота міста” — залізничний вок-
зал. Прямо перед ним привокзальна площа з трьома зу-
пинками громадського транспорту. Коли  дивитися на 
площу  від будівлі вокзалу, то якраз   посередині — зу-
пинка тролейбусів, зліва — автобусів, справа — марш-
руток. Це так в теорії,  так вказано й на знаках на стов-
пах. А на практиці інше. Тільки-но прибуває приміський 
поїзд і з нього висипають сотні  пасажирів, як на зупин-
ках на площі починається справжній хаос —  автобуси 
й маршрутки (ці особливо нахабні)  сунуть до тротуару, 
щоб   захопити місце і  першими набрати пасажирів. За-
лазять на тролейбусну зупинку,  і тролейбуси просто не 
можуть туди втовпитися, туляться за автобусами й марш-
рутками. А до тролейбусів  рвуться знервовані пасажири 
з електричок з величенними сумками, мішками, “крав-
чучками” і “кучмовозами”. Гвалт, тіснява, і все це мало 
не під колесами автобусів і маршруток. Дуже небезпеч-
на ситуація. Подібне — й на багатьох інших зупинках. 

Чи не час би вже автоінспекції звернути увагу на такі 
небезпечні точки та навести елементарний порядок? 

У Чернігові 
будуватимуть нову ТЕЦ?

Діла наші транспортні…
Чергові “класні” побори

Всього рік з чимось пройшов, як на залізниці при-
думали новий спосіб оббирання пасажирів, а  побори 
поновлено. Йдеться про так звану “комфортну” елек-
тричку, що  кілька останніх років курсує між Черніго-
вом і Києвом. Власне,  якогось комфорту там не по-
мітно. Буває, що й двері вагонів ледве відчиняються, 
а то й зовсім їх “заклинить”, як і у звичайних електрич-
ках. До речі, якщо б на дорозі автоінспекція зупини-
ла автомобіль, у якому чомусь не відчиняються  двер-
цята, таку машину негайно зняли б з траси, адже в 
разі аварії це може призвести до нещастя. І це авто, 
в якому їде один чи кілька пасажирів. А от випускати 
в дорогу вагон з несправними дверима, в якому їдуть 
близько ста пасажирів, це у нас можна. Словом, ніяка 
це не комфортна, хіба що швидкісна електричка, яка 
йде трохи швидше, якщо не запізниться, не полама-
ється, що теж буває.

Так от, за минулий рік квитки на цю електричку подо-
рожчали маже удвічі: коштували між Черніговом і Києвом 
менше  12 гривень, стали   більше 21-ї гривні. Потім на за-
лізниці ввели так звану класність вагонів. Лише два остан-
ні вагони стали вважатися третім класом зі старою ціною. 
Більшість вагонів назвали “другим  класом”, а один-два ва-
гони — першим. Особливої різниці нема, крім м’якших си-
дінь, зате ціна зросла різко: другий клас —  понад 26 гри-
вень, перший — більше 30-ти.  Але кому потрібен цей “клас”, 
коли, наприклад,  від Ніжина їхати до Києва всього півтори 
години, від Носівки і Бобровиці — ще менше. А саме тут сі-
дає більшість пасажирів, які щодня їздять у столицю на ро-
боту. Тобто було просто введено “класні побори”. 

Так тривало кілька місяців, аж раптом ще  новина: в цій 
електричці зараз  всі вагони хочуть зробити другого класу. 
Не буде третього  з найдешевшими вагонами, в  які часто 
й не можна купити квитків, бо вагонів усього два. Ліквідо-
вується перший клас, де й так вагони йшли напівпорожні. 
Всіх “переводять” у другий клас. Але теж з поборами: ціна 
квитка там стає майже 30 гривень, тобто чомусь більше, 
ніж було  досі навіть у тому ж другому класі, не кажучи вже 
про третій. 

Лише за  рік з чимось — майже трикратне подорожчан-
ня, збільшення тарифу мало не на 200 відсотків. Це еко-
номіка? Скоріше, “янукоазарономіка”, економіка поборів з 
людей. Все це не в останню чергу пов’язують із привати-
зацією залізниці. Що ж, олігархи вміють рахувати гроші — 
свої, звичайно.  Скільки копійок у простих людей, мільярде-
рів не дуже цікавить, хоч саме з цих копійок і беруться їхні 
мільярди.

  Петро АНТОНЕНКО      
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Дискотека — 
для здоров’я небезпека 

Дія звуку на організм людини буває позитивна і не-гативна. Позитивна: шелест листя дерев, помірний стукіт дощових крапель, плескіт морського прибою, спів птахів, гудіння бджіл, спокійна приємна музика. Негативна дія певних звуків відома давно: бойові вигуки однієї з вою-ючих сторін, барабанний бій викликає у протилежної сто-рони стресові явища, бажання втекти, врятуватися.
Спеціалісти стверджують, що гучні звуки, шум, стрі-лянина, гуркіт танків, літаків і музика на рок-концертах та дискотеках сприймаються не тільки слуховими органа-ми, а й шкірою, серцем, органами дихання. Після прослу-ховування важкої рок-музики слухачі стають нервовими, агресивними, в них прискорюється пульс, підвищується тиск, руйнується нервова система, погіршується пам’ять, тривалий шум призводить до повної глухоти. Якщо в по-буті гучна розмова людини сприймається як ознака не-достатньої культури, то в молодіжному середовищі сьо-годні прийнята абсолютно безкультурна позиція сприй-няття музики, яка звучить, перевищуючи художню міру гучності звуку. Особливо таке становище характерне для танцювальних дискотек. На дискотеці сила звуку дове-дена до тієї міри, коли вона ще не вбиває, але починає діяти на мозок, на підсвідомість, на психіку. Коли удари музичного ритму починають збігатися з ударами вашого серця, створюється враження, що всередині розхитуєть-ся важке ядро, яке гупає по ребрах, по всіх клітинах ор-ганізму. Чим менший рівень шуму, тим краще почуваєть-ся людина.

Інтенсивність звуку корисна і нешкідлива, починаючи з 10 і до 30 – 40 децибел. Це, наприклад, шум лісу взимку без вітру. Після 80 децибел сила звуку руйнівна для орга-нізму. Якщо слухати музику протягом 8 годин гучністю 90 децибел, можна позбутися слуху. Гучність у 95 децибел вухо здатне витримувати лише 4 години. Шум у 120 деци-бел може миттєво травмувати слух назавжди. Шум рок-музики на дискотеках становить 110 децибел. Згодом, як свідчить статистика, всі молоді люди, які захоплюють-ся гучною музикою, мають проблеми зі слухом, нездоро-ву нервову систему, погіршення пам’яті та інші хвороби. Сила звуку в 120 – 130 децибел може викликати навіть раптову смерть. А вже про скорочення віку й говорити не доводиться.
Постає питання: чи знають про дію шуму ті, що танцю-ють, ті, що організовують такі небезпечні танцюльки, і ті, що відповідають за здоров’я учнів: санепідемстанція, пе-дагоги, батьки? У зв’язку з тим, що молодь витримує шум більш інтенсивний, ніж люди, старші 30 – 40 років, про-поную, аби на дискотеках хоч інколи були присутні старші за віком – як індикатори негативного впливу гучної музи-ки. Це могли б бути організатори та люди, що відповіда-ють за здоров’я дітей.

Феодосій РИЧОК, 
учитель фізики, пенсіонер, 

смт Куликівка 

Від редакції. Цілком 
слушна позиція обласних ор-
ганізацій цих партій. Очіку-
валося, що названі  партії до 
Шевченківських днів підпи-
шуть  Декларацію, що партії 
негайно почнуть об’єднання в 
одну  політичну силу або при-
наймні йтимуть на вибори 
єдиним списком та узгодять 
кандидатів по мажоритарних 
округах. На жаль, цього не ста-
лося, нічого в Києві на річницю 
Шевченка  не було оголошено. 
На місцях, в областях партійці 
давно вже за таке об’єднання, 
а  от вожді в столиці все вичіку-
ють. А час іде, незабаром і по-
чаток виборчої кампанії.
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Етностиль Чернігово-
Сіверщини – 2012

Під час традиційного ярмарку «Що може жінка!», що проходив 
у Чернігівській торгово-промисловій палаті, дівчата із Чернігів-
ського вищого професійного училища побутового обслуговуван-

ня продемонстрували колекцію одягу. Як розповіли організатори,  
колекція містить етнічні мотиви і розроблена до «Євро -2012».

Текст і фото Олександра ЯСЕНЧУКА

Кубок у «Десни»
Х міжнародний турнір з футболу на Кубок голови міського 

поселення Митищі (Московська область, Росія) серед команд 
ветеранів міст-партнерів виграла чернігівська «Десна». У ньо-
му взяли участь команди «Митищі» м. Митищі (Росія), «Крайс 
Дюрен-Ельф» м. Дюрен (Німеччина), «Десна» м. Чернігів (Укра-
їна), «Торпедо» м. Жодіно (Білорусь), «Ангара» м. Ангарськ (Росія) 
та «Екранас» м. Паневежис (Литва).

Голи за нашу команду забивали добре відомі чернігівським 
уболівальникам колишні майстри «Десни» С. Петренко, Ю. Над-
точій, В. Лобанов, С. Сапронов, С. Алексаненко, В. Стоян. А фут-
боліст «Десни» В. Лазаренко визнаний кращим гравцем турніру.

До ювілейного турніру запросили футболістів, які брали 
участь у найперших турнірах 2002– 2004 років. Наші ветерани 
майже завжди виборюють призові місця.

Учні люблять  хокей
У  Чернігові завершилася  першість міста з хокею серед 

навчальних закладів на призи клубу «Золота шайба». Турнір  
тривав три тижні на льодових майданчиках шкіл №№ 28 і 19 
серед команд 34-х шкіл міста. 

Перше місце виборола команда 20-ї школи, на ІІ місці – 
школа № 10, ІІІ місце  — школа № 3.

В урочистостях з нагоди закриття  чемпіонату взяв участь 
міський голова Олександр Соколов, який  зазначив, що місь-
ка влада всіляко підтримуватиме проведення спортивно-
масових заходів. Переможці змагань нагороджені  кубком, 
медалями і дипломами. 

Вирок за вбиту 
на переході людину

Деснянським районним судом м. Чернігова винесено вирок 
у кримінальній справі за обвинуваченням співробітника МНС Д. 
за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил 
безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наприкінці жовтня минулого року Д., перебуваючи у стані ал-
когольного сп’яніння, на пішохідному переході скоїв наїзд на гро-
мадянку Л., яка від отриманих тілесних ушкоджень померла на 
місці. 

Враховуючи ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочи-
ну, щире каяття підсудного та добровільне відшкодування завда-
ного збитку, думку потерпілого, а також те, що Д. має на утриман-
ні двох малолітніх дітей, суд визнав підсудного винним та засу-
див його до 4 років позбавлення волі з позбавленням права ке-
рування транспортними засобами на строк 3 роки, з іспитовим 
строком 2 роки.

Допоможіть дитині! 
У місті Носівка Чернігівської області проживає дівчинка 

Настя, їй 3 рочки, але вона досі не ходить. Дівчинці у 12 мі-
сяців поставили діагноз ДЦП, нижній спастичний парапарез 
зі стійким важким порушенням функції ходи, затримка ста-
токінетичного розвитку.

У Трускавці, де Настя пройшла один курс лікування, ска-
зали, що дитину можна вилікувати.  Потрібно ще хоча б три 
курси лікування, один курс лікування коштує 17 843 гривні. 
Мама виховує дівчинку сама і не в змозі сплатити всі курси 
реабілітації.

Контакти:  мама Насті +38-093-233-08-07 (Альбіна)
Група в «Однокласниках»: http://www.

odnoklassniki.ru/group/55942191972393
Ролик про Настусю: http://www.youtube.com/

watch?v=8nwM_HKOnnc

В обласному центрі проведено чергове засідання Координаційної ради 
національно-демократичних сил Чернігівщини.

Голова обласної організації Української народної партії Володимир Ступак і його заступник 
Сергій Соломаха, заступники голови обласної організації партії «Наша Україна» Станіслав Ло-
ленко та Ганна Кияшко, голова обласної організації Конгресу Українських Націоналістів Валерій 
Рябченко і в.о. голови обласної організації «Українська платформа «Собор» Олександр Литви-
ненко обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в країні і на Чернігівщині, а також 
об’єднавчі процеси національно-демократичних сил та формат їх участі на наступних виборах.

Учасники засідання узгодили план дій на березень 2012 року та прийняли спільне «Звер-
нення до керівних органів і голів партії «Наша Україна», КУН, УНП, УП «Собор». Його автори за-
кликали керівників своїх партій до 9 березня цього року ухвалити відповідні рішення та підпи-
сати спільну Декларацію про об’єднання цих партій в одну політичну силу, а також про її участь 
у парламентських виборах.

Крім того, вони закликали негайно розпочати конкретну спільну роботу щодо підготовки до 
наступних парламентських виборів.

Координаційна рада національно-демократичних сил Чернігівщини прийняла рішення до 
кінця березня провести спільне засідання рад обласних організацій чотирьох партій за участю 
голів районних і міських організацій.

Прес-служба Чернігівської обласної організації УНП

До її створення були залучені лауреати Наці-
ональної премії України імені Тараса Шевченка. 
Один із них, художник Олександр Івахненко, роз-
повів: «Був дуже цікавий, напружений та актив-
ний процес, були суперечки, дискусії. І ось завдя-
ки ним маємо унікальну світлицю».

У ній широко представлені у фотокопіях автографи-
рукописи творів Тараса Шевченка, його акваре-
лі. Упорядники експозиції відібрали до неї все те, що 
пов’язувало Кобзаря із Прилуччиною та її округою. 
Адже Тарас Шевченко відвідував Густинський монас-
тир, гостював у місцевих поміщиків. І тепер прилучани 

та гості міста зможуть оглянути його малюнки, графіч-
ні твори, присвячені рідній землі. Передали новоство-
реному музейному закладу й моделі-ескізи великих 
скульптур поета. Є тут і копія посмертної маски Вели-
кого Кобзаря.

У колекції Шевченківської світлиці — десятки робіт 
лауреатів Національної премії України ім. Тараса Шев-
ченка. Причому на урочисте відкриття приїхали з пода-
рунками – графічними творами – нагороджені найпочес-
нішою державною премією Микола Стратілат, Валерій 
Франчук.

Крім цього, делегація Чернігівського земляцтва з Ки-
єва, письменницький осередок з Чернігова привезли до 
Прилук значну добірку книг з автографами Леоніда Горла-
ча, Дмитра Іванова, Петра Медведя та інших відомих літе-
раторів. Тож Шевченківська світлиця має вже майже 300 
книжок з автографами знаних письменників, представле-
но 20 «Кобзарів», три з яких проілюстрували Шевченківські 
лауреати.

Автор ідеї і натхненник створення світлиці — радник-
організатор Шевченківського комітету з Національної 
премії України ім. Тараса Шевченка Борис Войцехів-
ський — задоволений, що зумів реалізувати такий по-
чесний задум. До речі, це вже сьома Шевченківська світ-
лиця на його рахунку. Одну з них він з однодумцями від-
крив у Переяславі-Хмельницькому. «Нам Шевченко тре-
ба не як ікона, — зазначив він на урочистому відкритті. 
— Шевченкова світлиця має стати центром виховання 
підростаючого покоління, працювати на відродження ду-
ховності».

Міський голова Прилук Юрій Беркут, який надав для 
Шевченківської світлиці приміщення у Центрі творчості ді-
тей та юнацтва, висловив сподівання, що в ній усі відвідува-
чі отримають позитивний заряд світла поезії Кобзаря.

Сергій ПАВЛЕНКО («Голос України»)
На знімку: Микола Стратілат демонструє свої нові 

твори за мотивами поезій Кобзаря.

Люди об’єднуються, вожді чекають...

Листи читачів нашої газети 

Про статтю 

«Нобелівські лабіринти України»

Вкотре уточнюю: лауреат Нобелівської премії З.А. Вак-

сман  народився не в місті Прилуках Чернігівської області, 

а в селі Нова Прилука нині Липовецького району Вінниць-

кої області. Читайте  про це, зокрема, в моїх статтях: «Де ж 

народився один з «величних благодійників людства» («Дес-

нянська правда», 15 листопада 2001 р.) та «Де ж народив-

ся Нобелівський лауреат Зельман Ваксман» («Літературна 

Україна», 18 квітня 2002 р.; «Еврейские вести», №9-10 за 

2002 р.)  Також на Вікіпедії с. Нова Прилука.

Володимир САПОН

Дякуємо відомому чернігівському журналісту і 

краєзнавцю Володимир Сапону за це уточнення до 

публікації  в минулому номері нашої газети. Схоже, 

біографії лауреатів ще не так досконало вивчені, тож 

можуть бути й інші нові цікаві факти.

У Прилуках відкрито 
Шевченківську 

світлицю
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1 — Хтось намагався з Вами домо-

витися перед вироком суду?
— Жодних контактів 

із Генпрокуратурою ні я, ні 
мій захист не мав. Але брехлива зая-
ва Рената Кузьміна, підхоплена Пшон-
кою, про те, що я нібито частково ви-
знав свою вину, була такою собі пропо-
зицією прогнутися заради можливос-
ті умовного терміну. Такі оборудки для 
мене є неприйнятними. Якщо вибира-
ти між тюрмою і втратою гідності, я оби-
раю тюрму. 

— Загалом як Ви оцінюєте вирок 
суду по справі?

— Я вважаю, що вирок є політично 
вмотивованим і не ґрунтується на пока-
зах свідків, експертів та документах у 
справі. Якщо когось цікавлять деталі — 
можна прочитати виступ у судових деба-
тах захисника Олексія Баганця, який ка-
меня на камені не залишив від обвину-
вачення розумово-безробітних із ГПУ.

— Як після вироку Ви плануєте 
продовжувати політичну діяльність?

— Відповідаючи на це запитання, я 
процитую свій запис у щоденнику від 29 
лютого 2012 року: «Два дні дослухаю-
ся сам до себе: які зміни у статусі кар-
ного злочинця з конфіскацією майна, 
позбавленням рангу держслужбовця і 
волі на 4 роки? Попри 99% невідворот-
ність саме такого результату «суду», все 
ж відчуваю гостру несправедливість, по 
правді сказати —  образу. Виникає ба-
жання послати все під три чорти. Бути 
лише іконою «жертви політичних репре-
сій» —  не хочу, а бути повноцінним по-
літиком за таких обставин —  майже не-
можливо. Як пише Адам Міхнік, «немає 
місця для нормальної політики там, де 
панує ненормальне насильство».

Але усамітнення, відхід від публіч-
ності було би визнанням поразки, навіть 
зради. Тож мушу й далі бути оборонцем 
ідеалів Майдану і генератором оптиміз-
му в суспільстві. Навіть через силу.

— Ваше ставлення до ідеї походу 
опозиції на вибори єдиним списком?

— Ще восени минулого року я гово-
рив про потребу саме єдиного списку з 
єдиною програмою дій —  «Батьківщи-
ни», «Фронту змін» та «Удару». 

Я й сьогодні впевнений, що лише 
такий підхід дає оптимізм стомленому 
українському виборцю.

Не вірю, що присутність у спільному 
списку прізвищ Тимошенко, Яценюка, 
Кличка, Гриценка, Тарасюка, Кириленка 
може якось зменшити підтримку. Навпа-
ки, єдиний список мобілізує людей, бо 
дасть відчуття реальності, досяжної пе-
ремоги.

При цьому я виходжу з того, що по-
вернення до авторитарної Конституції 
вихолостило повноваження Верховної 
Ради. Тому насправді парламентські ви-
бори є лише підготовкою до президент-
ських.

У разі сценарію перемоги поєдна-
ної єдиним списком опозиції —  це до-
строкові вибори глави держави. У разі 
сценарію клонування опозиційних сил 
—  чекати доведеться до 2015 року. 
Хоча у кожному разі Янукович програє 
лідеру опозиції, який вийде з ним у дру-
ге коло виборів.

— Як може реально вплинути на 
Ваш статус розгляд справи у Європей-
ському суді з прав людини? 

— Європейський суд з прав людини 
17 квітня публічно розгляне мою скаргу 
на незаконний арешт.

Нагадаю: підставами для мого утри-
мання під вартою було те, що я не ви-
знавав своєї вини і відмовлявся нада-
вати відповіді досудовому слідству, що 
гарантує мені стаття 63 Конституції 
України.

Крім того, чинний Кримінально-
процесуальний кодекс чітко встанов-
лює, що змінювати застосовану до 
мене раніше санкцію підписки про не-
виїзд на арешт можна виключно при 
втечі або спробі втечі, що не зафіксова-
но жодним документом. 

Я маю вагомі підстави сподіватися, 
що виграю цей позов. І питання не лише 
в мені —  абсолютна більшість україн-
ських арештантів зачинена так само не-
законно. Я хочу дати їм прецедент від-
стоювання конституційних прав.

Зламати цю ще сталінську практи-
ку незаконних арештів за невизнання 
своєї вини означає зламати й систему 
незаконних вироків. Адже, коли суд по-
годжується з таким незаконним аре-
штом, він стає співучасником Генпро-
куратури в ігноруванні прав підсудного 
і вимушений штампувати обвинувальні 
висновки, щоб не відповідати за неза-
конне утримання людини за ґратами.

Статистика говорить, що суди виправ-
довують лише 0,2% арештованих. Тобто 
із 40 тисяч осіб у СІЗО вийдуть на волю 
лише 80 визнаних невинними людей!

— Чи правильно ми розуміємо, що 
в Євросуді оскаржується лише Ваш 
арешт, що не має прямого впливу на 
Ваш нинішній статус вже засудженого?

— Так, наразі я оскаржую лише не-
законний арешт. Скаргу про порушення 
моїх прав при розгляді справи Луценка 
по суті я зможу подати лише після про-
ходження апеляційного та вищого спеці-
алізованого суду. Але факт відмови мені 
Печерським судом у всіх до одного свід-
ків захисту, зачитування показів 50 свід-
ків без передбаченої КПК можливості 
поставити їм питання стороною захисту 
вже є підставою готувати такий позов.

Ще одна особливість відкритого 
розгляду мого позову в Європейському 
суді 17 квітня —  це питання про наяв-
ність політичних мотивів мого переслі-
дування, поставлене за ініціативою са-
мого Євросуду. Якщо у суді у Страсбурзі 
визнають цей самоочевидний факт, то 
я (як і Юлія Тимошенко та інші політичні 
в’язні) зможу добиватися відновлення 
своїх прав у Верховному Суді України.

До речі, вже з’явилася реакція на 
моє друге подання в Євросуд щодо не-
надання медичної допомоги під час за-
хворювання у СІЗО. Наказ Мін’юсту та 
Міністерства охорони здоров’я відте-
пер встановив право ув’язненого ви-
кликати на вільний вибір лікаря та ба-
гато іншого, про що стільки часу говори-
лося на прес-конференціях.

— Чи будете Ви клопотати про 
умов но-дострокове звільнення? Чи 
правда, що воно теоретично можливе 
в кінці 2012 року?

— Умовно-дострокове звільнення — 
компетенція адміністрації установи, де 
утримується засуджений. За застосова-
ною проти мене статтею це можливо піс-
ля 3/4 терміну покарання. Так що це шлях 
аж ніяк не відкриває мені можливості 
вільно жити й лікуватися у 2012 році.

Про всяк випадок заявляю, що жод-
них заяв про помилування, яке так збу-
джує уяву межигірської мафії, я писати 
не буду.

— Чим загрожує санкція «з конфіс-
кацією майна»? Чи багато майна було за-
писано на Вас? Чи означає це, що Ваша 
родина втратить квартиру?

— За мною числиться невеличкий 
вклад в Ощадбанку і 1/5 батьківської 
4-кімнатної квартири у Рівному. Так що 
брат Сергій має готуватися до життя із 
прокурором на кухні.

До переліку майна, що підлягає, за 
думкою Генпрокуратури, конфіскації, 
потрапив і автомобіль Toyota, яким я ко-
ристувався. За рекомендацією «Україн-
ської правди», він був придбаний без 
жодних схем, в автосалоні. Оформле-
ний на дружину (позаяк вона в мене са-
мостійна «водійка», а я – ні). Чи стане це 
на перешкоді конфіскаторів – не знаю. 
Сліпий казав – побачимо.

— З чого складаються Ваші буд-
ні? Яку останню книгу Ви прочитали в 
СІЗО? 

— Останньою була книга «У пошуках 
свободи» Адама Міхніка. Дуже придала-
ся до і під час винесення вироку.

— Яка з книг, прочитаних у СІЗО 
за ці 14 місяців, справила на Вас най-
більше враження?

— Із 144 прочитаних книжок важ-
ко так зразу виділити одну най-най. 
З-посеред художніх найбільше сподоба-
лися Кен Кізі «Порою блажь великая», К. 
Ішігуро «Не отпускай меня», «Моллой» С. 
Беккета, «Століття Якова» В. Лиса, «Ам-
стердам» І. Мак’юена. З наукових видань 
дуже багато отримав з «Истории запад-
ной философии» Б. Рассела, «Бесід з Ма-
сареком» К. Чапека, «Истории Бога» К. 
Армстронга.

Повністю згоден із Оскаром Вайл-
дом (який теж, до речі, встиг відсидіти 4 
роки) з тим, що «найбільші події у світі 
– ті, які відбуваються в мізках людини». 
З цієї точки зору найбільший вплив на 
мене справила книга «Индивидуализи-
рованное общество» британського гуру 
соціології З. Баумана.

— Яким є зараз ваше самопочут-
тя? Які умови утримування? Як розпо-
чинаєте і закінчуєте свій день? 

— Умови утримування – стандартні: 
камера на 9 квадратних метрів на трьох 
осіб. Щоденна прогулянка в такому ж 
бетонному мішку. Читаю, пишу, вчу істо-
рію, філософію. Зараз збираюся погли-
бити знання в дещо призабутій фізиці.

Про здоров’я сказати щось визначе-
не важко. Але це — не тема для публічних 
дискусій. Певний рівень розладу організ-
му я перетерплю. Важче з емоціями, що 
викликані розлукою із сім’єю. Тут майже 
фізично відчуваю, як між пальцями виті-
кає час.

Сергій ЛЕЩЕНКО,
«Українська правда» 
www.pravda.com.ua

«Якщо вибирати між 
тюрмою і втратою гідності, 
я обираю тюрму» 

Юрій Луценко:

Ось чому вище чиновництво, в тому числі й самі депу-
тати, які ухвалювали цей закон, похопилося, що ухва-

лено доволі неприємний для них акт. Що робити? 
Скасовувати? Але ж «нова» чи вже доволі стара 

влада так хвастає і в країні, і за кордоном, «боротьбою з ко-
рупцією». 

Закони у нас у державі ухвалює один-єдиний орган вла-
ди — парламент, Верховна Рада. Здавалося б, узяти та й 
«підправити» новий закон, що доволі легко, враховуючи про-
владну коаліцію, плюс слухняних депутатів-«тушок». Але якось 
воно некрасиво: щойно ухвалили, тут же «підправляти», ще й 
відкрито на користь самих себе. Та ще в рік виборів. 

Було знайдено такий вихід. У нас є в державі ще один ви-
щий державний орган, який хоч і не може ухвалювати чи змі-
нювати закони, але може їх скасовувати, повністю чи частко-
во. Це Конституційний Суд, який може визнати такий-то за-
кон чи такі-то положення закону не відповідними Конституції, 
а отже, вони автоматично скасовуються. Що Конституційний 
Суд неодноразово й демонстрував, особливо в останні два 
роки, коли скасовували те, що не до вподоби новій владі. Від-
даність же КС владі не викликає сумніву. 

І ось пішли саме цим шляхом. До Конституційного Суду на-
дійшло подання 53 депутатів парламенту від Партії регіонів із 
проханням визнати неконституційними два положення ново-
го закону про корупцію. 

Що ж саме просять анулювати в законі парламентарі? 
Перше положення стосується того, що в новій декларації по-
садовці мають показати доходи свої і своєї родин за весь 
2011 рік. Автори подання просять вилучити це, мотивуючи, 
що положення про декларування набуло чинності лише з но-
вого року. Тобто їм хочеться приховати доходи й видатки хоча 
б за другу половину минулого року. Мотивація начебто й ло-
гічна. Але в законі, який в цілому набув чинності від 1 липня 
2011 року, вже було положення, що доведеться декларувати 
витрати і за друге півріччя минулого року. 

Ще цікавіше —  друге положення, яке просять скасувати. 
Новий антикорупційний закон забороняє чиновникам входи-
ти до складу органу управління чи наглядової ради підприєм-
ства або організації, що має на меті одержання прибутку. Нор-
ма поширюється на всіх посадовців держави, від президента 
до рядового чиновника. Здавалося б, ця норма не дуже лякає 
наших мільйонерів і мільярдерів, якими аж кишить у владі, бо 
вони давно попереписували свої статки на дружин, чоловіків, 
кумів, братів, сватів. Але нардепи, ухвалюючи закон, не вчи-
талися в термін — «орган управління». А до них відносяться не 
лише дирекції, наглядові ради та інші керівні структури бізне-
су, а й загальні збори акціонерів (до речі, вищий орган управ-
ління в бізнесі). Учасниками ж таких зборів юридично є всі 
власники акцій, в тому числі й ті, хто має контрольний пакет, 
тобто є власником бізнесу. Під це положення раптом підпа-
ли наші численні олігархи, які є такими власниками і заявля-
ють, що їхні величезні прибутки — це, мовляв, дивіденди від 
акцій підприємств, компаній, концернів і т.д. Тепер виходить, 
що їм треба відмовлятися від цього бізнесу, бо вони автома-
тично стають порушниками закону, не декларуючи доходів від 
нього. То невже ж, наприклад, мільярдер Ахметов збуде ак-
ції своєї гігантської бізнесової імперії? Чи це зроблять інші 
владо-бізнесмени, включаючи міністрів і віце-прем’єрів? Ось 
чому їм стало потрібно «підрихтувати» новоспечений закон і 
саме таким способом, через КС. 

Цікаво й те, як «ліпляться»такі подання в КС. Виявляєть-
ся, про оце останнє майже нічого не знають і в самій фрак-
ції регіоналів. У фракції є кілька «фахівців», що набили руку 
на таких поданнях за вказівкою влади. А з десятків депутатів 
фракції зібрано порожні бланки подань з їхніми підписами, 
які можна використовувати в потрібний момент. Так що дале-
ко не кожний депутат знає, що там «подають» без його відома. 

Залишається також дивуватися, як депутати іноді ухва-
люють закони й постанови, які їм самим потім, виявляється, 
дуже не по нутру. До речі, тут парадокс ще й у тому, що за отой 
антикорупційний закон дружно голосувала вся фракція регіо-
налів. Пояснення просте: хаос у законотворчості. У нас узагалі 
дивний парламент: лише третину сесії працює в пленарному 
режимі, тобто в режимі засідань, на яких тільки й можна ухва-
лювати закони. Графік такий: тиждень пленарний, тиждень — 
«робота в округах», тиждень — «робота в комітетах і фракціях». 
Останні два моменти — це насправді вільне витрачання часу 
депутатами, влаштування своїх справ, піар самих себе в окру-
гах. Зате коли надходить пленарний тиждень, то тоді таке… 
Коли вранці пленарного дня я приходжу в парламент і бачу на 
дошці оголошень «Порядок денний» лише одного цього дня, аж 
рябіє в очах: по 40 – 50 пунктів! На день! Переважно ухвален-
ня законів, до речі, відсотків 90 з них — це «Закон про внесен-
ня змін до Закону такого-то», що зайве свідчить про якість цих 
законів. І яка вже там якість, коли депутати просто не читають 
більшості законопроектів, не те що вдумуються в них. 

Що ж далі? Президент Янукович недавно теж висловив-
ся з приводу спроб коригувати новий антикорупційний закон. 
Він начебто за збереження положень, про які тут йшлося, і 
зазначив, що в нього інше бачення цих норм, ніж у деяких де-
путатів. Невже глава держави стримає затії своїх однопартій-
ців? Цікаво подивитися. 

Петро АНТОНЕНКО 

КорупціюКорупцію
ми вже подолали… ми вже подолали… 
Не вірите? 

Ще  19 червня 2009 року 
прокуратура Києва порушила 
проти судді Печерського район-
ного суду столиці Вовка кримі-
нальну справу за винесення за-
відомо неправосудних рішень у 
цивільних справах.

Однак постанова прокура-
тури про порушення криміналь-
ної справи щодо Вовка була скасована влітку 2009 року Голо-
сіївським районним судом Києва. Пізніше це рішення Голосіїв-
ського райсуду підтвердили Апеляційний суд Києва та Верхо-
вний Суд України.

Генеральна прокуратура на підставі чинного на той час 

кримінально-процесуального 
законодавства подала протест 
на зазначені судові рішення. У 
цьому поданні ГПУ стверджу-
вала про законність порушення 
кримінальної справи щодо судді 
Вовка.

Через судову реформу літа 
2010 року Верховний Суд, який 

прийняв подання прокуратури до розгляду, не зміг його роз-
глянути, оскільки був позбавлений відповідних повноважень.

Нині процедура перегляду рішень судів у порядку виключ-
ного провадження розблокована, і справа щодо Вовка буде 
переглянута Верховним Судом.

Проти судді, 
який судив Луценка, 
порушено кримінальну справу
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Бліц-інформ
Присуджено Національні премії 
України імені Тараса Шевченка 

Глава держави Віктор Янукович підписав Указ 
про присудження Національної премії України іме-
ні Тараса Шевченка.  Премії присуджено на підставі 
подання Комітету з Національної премії України іме-
ні Тараса Шевченка. 

Національну премію України імені Тараса Шев-
ченка 2012 року присуджено:  Кара-Васильєвій Те-
тяні Валеріївні, мистецтвознавцю — за книгу «Істо-
рія української вишивки»; Криволапу Анатолію Дми-
тровичу, художникові — за цикл живописних творів 
«Український мотив»; Мідянці Петру Миколайовичу, 
поетові — за книгу поезій «Луйтра в небо»; Рутков-
ському (Рутківському) Володимиру Григоровичу, пись-
менникові — за історичну трилогію для дітей «Джу-
ри»; Степурку Віктору Івановичу, композиторові — за 
псалмодію «Монологи віків» для мішаного хору та со-
люючих інструментів. 

Розмір Національної премії України імені Тараса 
Шевченка на 2012 рік — 260 тисяч гривень кожна. 

Наталія Добринська — 
чемпіонка  і рекордсменка світу 

Олімпійська чемпіон-
ка (золота медаль у Пекіні в 
2008 році) Наталія Добрин-
ська стала чемпіонкою сві-
ту із жіночого п'ятиборства у 
закритому приміщенні. Укра-
їнка у турецькому Стамбулі 
фінішувала з новим світовим 
рекордом — 5013 очок.

Результати Наталії у ви-
дах: 60 метрів з бар’єрами 
— 8.38 секунди (1044 очки), 

стрибки у висоту — 1.84 м (1029), штовхання ядра — 
16.51 м (962),  стрибки у довжину — 6.57 м (1030), біг 
800 метрів — 2:11.15 (9480).

Портал “Я люблю Україну”. 
Приєднуйтеся!

Чи добре ви знаєте країну, в якій живете?  Аби кра-
ще пізнати Україну, “Київстар” створив масштабний 
інтернет-портал www.iloveukraine.com.ua 

За його допомогою можна ділитися один з одним 
фотографіями старовинних пам'яток, красивих, незви-
чайних і просто цікавих місць,  розповісти один одному 
про Україну і разом – усьому світу. Про таку рідну і од-
ночасно невідому. Про країну, яку ми любимо!

Кожен житель області   може зареєструватися і по-
казати свої фото пам'яток рідного міста чи з мандрівок 
Україною. 

А на сторінках нашої  газети  з'явиться рубрика “З 
любов'ю до України!” — про красу і незвичайні місця 
нашої країни, які будуть з'являтися на порталі www.
iloveukraine.com.ua. Це буде внесок   нашої газети  та 
“Київстар”  у зміцнення почуття любові до країни у жи-
телів України через усвідомлення її краси і масштабу. 
Приєднуйтесь до нас!

Ковбаси з хімією
Українська Держспоживінспекція виявила, що в 

країні близько 97% ковбасних виробів містять синте-
тичні речовини і різні фарбники. 

«На сьогоднішній день є продукція без синтетики, 
але, на жаль, в загальній пропорції це лише близько 
3%», — повідомив начальник Управління ринкового 
нагляду Держспоживінспекції Сергій Кияниченко.

Нагадаємо, раніше Прем'єр Микола Азаров «з жа-
лем» відмовився від ковбаси та сосисок і повністю 
перейшов на натуральні продукти. При цьому він під-
креслив, що аналіз продаваних в Україну товарів пока-
зав, що більшість товарів абсолютно не відповідають 
стандартам якості.

Скільки міліція  
знайшла в Києві борделів

З початку 2012 року в столиці було викрито діяль-
ність 20 борделів.

Про це повідомив начальник Управління зв'язків із 
громадськістю МВС України Володимир Поліщук в ефі-
рі телеканалу ТВі.

«Проблема ця існує. Беремо Київ, за третій місяць 
цього року вже 20 кримінальних справ. 20 борделів. 
Це 302-303 статті Кримінального кодексу», — зазна-
чив він. «Дівчата, які займаються проституцією,  —  
звичайні адміністративні правопорушники. А ось кри-
мінальну відповідальність  мають нести сутенери і 
утримувачі місць розпусти». 

АХМЕТОВ – ПЕРШИЙ У СПИСКУ МІЛЬЯРДЕРІВ УКРАЇНИ, 
ПОРОШЕНКО — ОСТАННІЙ, АЛЕ ОБОЄ УВІЙШЛИ ДО ЧИСЛА ОЛІГАРХІВ СВІТУ

Український олігарх Ринат Ахметов посів 39 місце в списку найбагатших 
людей планети. Його статки становлять 16 мільярдів доларів, за версією 
американського журналу Forbes, який щорічно визначає  рейтинг найба-
гатших  людей світу.

Перше місце в списку зайняв 72-річний мексиканський мультимільярдер Кар-
лос Слім, чий статок оцінюється в 69 мільярдів доларів. Друге місце посів засно-
вник компанії Microsoft Білл Гейтс, його статки оцінили в 61 мільярд доларів. На 
третьому місці — американський фінансист Уорен 
Баффет  —  44 мільярди доларів.

Серед українських олігархів, які потрапили до 
списку журналу, — Віктор Пінчук (4,2 мільярда дола-
рів — 255 місце), Ігор Коломойський (3 мільярди до-
ларів – 377 місце), Геннадій Боголюбов (2,8 мільярда 
доларів — 418 місце).

Бізнесмен Костянтин Жеваго, статок якого оцінили 
в 1,8 мільярда доларів, зайняв 719 місце. Юрій Косюк 
зі статками 1,3 мільярда доларів розмістився на 960 
місці, 1153 місце розділили між собою Петро Порошен-
ко (1 млрд  доларів) та Андрій Веревський (1 млрд).

Бог за щось позбавив вас по-
чуття гумору? Не читайте далі!

Повний абсурд та симуляція 
політикуму вам не очевидні? 
Зверніться до окуліста! 

Форма заважає зрозуміти 
суть?   Живіть і далі у задзеркаллі!

У розмахуваннях прапорами 
ви вбачаєте сакральний зміст?   
Ми дамо вам транспарант!

Вас захоплює серіал вічно-
го об’єднання «єдиної опозиції»? 
Продовжуйте насолоджуватися ес-
тетикою процесу!

Самовіддана боротьба «на-
найських хряків» з парканами 
та біл-бордами вам здається 
сповненою глибоким сенсом?    
Продовжуйте і далі тріскати жолуді й 
дивитися телевізор!

Не вірите в себе?    Продо-
вжуйте і далі драти свої п’ятаки за 
своїх хряків!

Ви все ще тут? Тоді ласкаво 
просимо до РЕАЛЬНОСТІ!

Партія «До Корита!» від-
крита для вас.

Ідея партії: Корито по праву пови-
нно належати тим, хто його наповнює!

Програма партії: За все хоро-
ше, проти всього поганого!

Філософія партії: Якщо ми на-
повнюємо корито, то чому ми пови-
нні стидатися права безпосеред-

ньої участі в його розподілі? Хряки 
при кориті пропонують нам обирати 
лише серед них: кому і скільки місця 
дати біля НАШОГО корита. Та пішли 
вони лісом! Ми самі йдемо за своїм 
коритом!

Ключові засади партії: Ніхто 
не має права різати сало з хрюшок! 
Чавкаєш сам – дай чавкати іншому!

Завдання-мінімум: Вберегти 
корито від остаточного пограбуван-
ня до нашого приходу до нього.

Завдання-максимум: Об’єднати 
всіх хрюшок і привести їх до корита.

Стратегія партії: Розповісти 
всім хрюшкам, що ми йдемо по своє. 
Покликати хрюшок в похід. Зібрати 
сало і купити танк (партію). Вишику-
ватись у бойовий порядок «свиня». 
Перемогти в епічній битві «при кори-
ті» та розбити угруповування зажра-
них хряків та їх опоросу.

Зброя партії: Сміх. Більше за 
все влада боїться бути смішною. 
Коли ми сміємося – вони плачуть!

Лозунг партії: «До Корита!»

Місія партії:
1. Ухвалити закон про люстрацію 

хряків – хряки, що сиділи при кори-
ті, (1-а та 2-га категорія держслужби) 
не мають права бути «при кориті».

2. Повернути землю хрюшкам: 
болота, калюжі, земля та жолуді в 
ній належать всім хрюшкам. Хряки – 
геть з нашої землі!

3. Повернути свиноферми хрюшкам!

4. Розплатитися салом полоне-
них хряків по боргах перед світовим 
«хрякостійлом»! Хрюшки нікому нічо-
го не винні!

5. Ухвалити новий виборчий закон.
6. Розпустити тимчасову Раду.
7. Провести нові вибори.
Не за горами той День, коли кож-

ний, дивлячись на владу та її опози-
цію, зможе радісно вигукнути: "А ко-
роль ГОЛИЙ!" І в цей день ми отрима-
ємо більшість на виборах!

І не робіть серйозний вираз об-
личчя, всі дурниці в цьому світі ро-
бляться саме з таким виразом об-
личчя! 

І не бійтесь робити те, що не вміє-
те: професіонали збудували Титанік, 
а аматор – Ковчег! 

Будемо реалістами — 
зробимо "неможливе"!

В гуморі українцям не відмовиш
Корупція, розкрадання народного добра, продаж-

ність політиків,  товкотнеча біля державного корита 
набули у нас небувалого масштабу. То чи не буде більш 
чесно, не лукавлячи, взяти та й створити нову «політичну 
партію», в назві якої теж би фігурувало «корито». Але тут 
вже йдеться не про  хапуг, а про простих людей, яких хоч 
і названо (доволі лагідно)  хрюшками, але , на думку іні-
ціаторів затії, ці люди мають більше прав користуватися 
«коритами», тобто набутим ними ж державним  добром.

Фарс і лицемірство в політиці цілком логічно поро-
джують ось такі фарсові проекти. І гумору українцям 
не позичати. Отже, пропонуємо  інформацію про пред-
ставлення партії та її маніфест. Посміхнімося, але сер-
йозно задумаймося, де ми і що у нас діється в країні. 

14 березня  в столичному прес-центрі УНІАН відбула-
ся прес-конференція засновників першої чесної україн-
ської партії «До Корита!» – партії української реконкісти. 
Вона стала  презентацією проекту у формі перфоменсу з 
коритом та п’ятачками, учасники якого, засновники партії,    
продемонстрували  журналістам ідею та майбутні дії партії. 

Партія «До Корита!» – це політичний проект, мета якого 
—  започаткувати процес незворотних суспільних перетво-
рень, необхідних для кардинальної зміни всього політично-
го класу, що сформувався в Україні за останні 20 років.

17 листопада 2011 різнокольорова «політична елі-
та» Фронту Регіонів Батьківщини з переляку перед втра-
тою власної легітимності скасувала  варіант голосуван-
ня  «проти всіх» і схвалила новий виборчий закон – За-
кон Консервації Системи. Партія «До Корита!» зруйнує 
підступні плани акторів політичного театру абсурду та пе-
реможе в епічній битві «при кориті»!

http://www.facebook.com/Do.Koryta
http://www.facebook.com/groups/koryto/
http://www.DOKOPUTA.org/
Прес-секретар проекту — Тетяна  Лупова (тел.  067- 

329-20-73). 
Автор ідеї проекту — Михайло Чаплига  (050-544-10-33)

Створюється перша чесна 
українська партія 

«До корита» 

Хрюшкин маніфест

«Засновник» партії «До Корита!» Михайло «Засновник» партії «До Корита!» Михайло 
Чаплига,  президент Центру прикладної Чаплига,  президент Центру прикладної 

політики «Стратагема», досвідчений політики «Стратагема», досвідчений 
політконсультант, за плечима якого політконсультант, за плечима якого 

не одна виборча кампанія.не одна виборча кампанія.
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Отже, Володимир Путін 4 бе-
резня переміг на президент-
ських виборах у Російській Фе-
дерації і втретє обраний на пост 
глави держави. Переміг у пер-
шому турі, набравши майже 64 
відсотки голосів. Що за цим ре-
зультатом? Це дійсно вибір Ро-
сії, і які він матиме наслідки для 
України? Для відповіді коротко 
нагадаймо деякі факти. 

Володимирові Путіну, уродженцю 
Ленінграда, 7 жовтня виповниться 60 
років. Типова  партійна, чиновницька 
і спецслужбівська біографія. Основну 
кар’єру зробив у КДБ СРСР. Повер-
нувся в це відомство вже у постра-
дянській Росії, де очолював ФСБ. Пе-
ребравшись до Москви, дуже швид-
ко опинився на вищих щаблях влади. 
Останні місяці 1999 року очолював 
уряд РФ. В останній день року пре-
зидент Росії Борис Єльцин, який не-
сподівано залишає  посаду за кілька 
місяців до завершення своєї каден-
ції, саме Путіна призначає  виконую-
чим обов’язки глави держави. Потім 
Путін двічі перемагав на президент-
ських виборах — у 2000 і 2004 ро-
ках. Оскільки Конституція РФ дозво-
ляє одній особі обиратися на посаду 
президента не більш як два рази під-
ряд, 2008 року Путін рекомендував 
на цю посаду главу своєї адміністра-
ції Дмитра Медвєдєва, який і був об-
раний президентом. А Путін усі на-
ступні 4 роки був прем’єром. 

Оскільки та ж Конституція не за-
бороняє політикам обиратися на по-
саду президента і втретє, але не під-
ряд, то восени минулого року з’їзд 
партії «Єдина Росія», главою якої є та-
кож Путін, висунув його кандидату-
ру на нові вибори, рекомендувавши 
в разі перемоги Путіна кандидатуру 
Медвєдєва на посаду прем’єра. Про 
таке призначення вже заявив і Путін. 

Ось такі не шахові рокіровки, 
коли на вершині російської влади 
втретє з’являється тандем Путін – 
Медвєдєв, попри те, що саме Медвє-
дєва, молодшого від Путіна і більш лі-
берального, багато хто волів би ба-
чити на посаді глави держави. Але 
система є система. 

Дуже точно охарактеризував цю 
систему один із лідерів справжньої 
(на відміну від іншої) демократичної 
російської опозиції, відомий політик, 
уродженець Львова Григорій Явлін-
ський. Цього разу він вирішив не ба-
лотуватися у президенти, очевидно 
даючи зрозуміти, що не бажає грати 
в такі ігри. Так от Явлінський назвав 
цю систему влади в Росії «корпора-
цією», чимось на зразок закритого 
акціонерного товариства, до якого 
мільйони звичайних росіян не мають 
ані стосунку, ані доступу. 

І все ж доводиться визнати, що 
це вибір росіян, люди в більшості го-
лосували за Путіна. Нагадаймо, що 
в Україні лише перші вибори 1991 
року кандидат у президенти Кравчук 
виграв у першому турі. Всі наступні 
четверо виборів пройшли у два тури.

Отже, двічі прем’єр і тричі прези-
дент Путін на цій останній посаді про-
буде 14 років: нині конституція збіль-
шила в Росії термін президентства з 4 
до 6 років. А якщо Путіна оберуть че-
рез 6 років удруге на другий термін, то 
це вже 20 років на владному Олімпі. 
На пострадянському просторі такі ре-
корди мають хіба що Назарбаєв у Ка-
захстані та Лукашенко в Білорусі, об-
раний позаторік, після 16 років пре-

зидентства, вп’яте (!) ще на 4 роки. (До 
речі, випадково чи ні, але саме ці дер-
жави спільно з Росією ліплять якусь 
подобу колишнього Союзу). Отож ре-
зонно нині в Росії, цьому продовженні 
СРСР, уже пригадують 18-річне керів-
ництво Брежнєва — апофеоз застою. 

Застій у головах росіян має своє 
пояснення. Коментуючи обрання Пу-
тіна, один з лідерів нашої опозиції 
Анатолій Гриценко дуже слушно на-
вів у своєму блозі уривок із книги ро-
сійської письменниці Людмили Уліць-
кої «Казус Кукоцького». Суть цього 
тексту: тоталітарний комуністичний 
режим СРСР, породжений у Росії, 
розтоптав і саму російську націю — 
мільйони кращих людей були знище-
ні в громадянську війну, колективіза-
цію, репресії. Геноцид нації підірвав 
її генофонд. Звідси й потяг до «ста-
більності», ностальгія за радянським 
часом. Не випадково серед лідерів 
останніх президентських перегонів у 
Росії все ті ж знайомі постаті — гла-
ва комуністів Зюганов і одіозний Жи-
риновський. Кожен набрав свої го-
лоси, але частина їхнього електорату 
підтримала й Путіна — дуже вже схо-
жий цей електорат. І не лише убогіс-
тю — попри фантастичні статки дер-
жави, нагуляні на нафті й газу, осно-
вна маса росіян була й залишилася 
злидарями. Схожий електорат ще й 
потягом до харизми доброго царя, 
утовкмаченими століттями ідеями 
шовінізму — нехай і в драних «порт-
ках», але громадянин великої держа-
ви, яка прагне диктувати все і всім. 
Ось складові перемоги Путіна. 

Але все не так просто. І застій 
Росії, судячи з бурхливого протест-
ного 2011 року з його нечуваними 
для країни 100-тисячними антипутін-
ськими мітингами, явно не загрожує. 
Резонно зазначив політолог Вадим 
Карасьов, що новий Путін прийшов 
ослабленим, що йому просто пощас-
тило хронологічно: вдалося впійма-
ти останню хвилю «путінізму» в Росії, 
але це початок кінця «путінізму».

Нам в Україні, звичайно, важливо, 
що це третє пришестя Путіна означа-
тиме для нашої держави. Тут думки 
політологів розходяться. Дехто  про-
гнозує посилення політичного й еко-
номічного тиску Росії на Україну, ме-
тою якого є втягування нашої держа-
ви у формовану Росією подобу СРСР 
— Євроазійський союз. Також по-
чнеться, точніше — продовжиться й 
активізується, переділ української 
власності на користь російського ка-
піталу. Тим більше, що подібні до пу-
тінської виборчі програми мали і зга-
дані вже лідери перегонів Зюганов та 
Жириновський, які, попри декларо-
вану опозиційність, можуть посили-
ти владну вертикаль. Не зайве нага-
дати, що всього кілька місяців тому в 
Росії пройшли парламентські вибори, 
і найбільше голосів набрали ті ж сили, 
що й на президентських виборах. 

Дещо інший погляд у політолога 
Володимира Фесенка — як в оцінці 
виборів, так і наслідках їх для Укра-
їни. І ця точка зору видається більш 
резонною. Перш за все: над ким здо-
був перемогу Путін? Демократич-
на опозиція зараз на маргінесах, 
придворна була і є, а от нова реаль-
на опозиція на вибори ще не пішла. 
Йдеться саме про оті тисячі й мільйо-
ни росіян, які восени вийшли на вули-
ці й площі столиць і великих міст Ро-
сії. Цей рух за антипутінську, нову Ро-
сію тільки ще формується політично. 
Лише якоюсь мірою його представ-
ляв новий політик, теж один із лідерів 
перегонів Михайло Прохоров. Але 
ці мільйони протестного електорату 
вже показали: путінська Росія осла-
бла. Тож на  Росію, країну, де влада 
поки що відкрито ігнорує справжню 
опозицію, протести народу, чекають 
серйозні потрясіння. Поки що під-
тримка опозиції в Росії не така вели-
ка, як в Україні, але в Росії все тільки 
починається, зазначив Фесенко. 

І це дійсно так. Путіну та його ко-
манді за 12 років не вдалося рефор-
мувати країну, знайти порозуміння і 
опору в середньому класі, подолати 
бідність. Натомість олігархізація Ро-
сії вже зашкалює. Не випадково на 
чолі її й сам… «демократ і рефор-
матор» Путін. Вигодуваний комуно-
радянським режимом, здавалось 
би, його вірний адепт і слуга, Путін 
тим не менше хутко опинився в ла-
вах найбільших олігархів. Звичайно, 
його колосальні статки розписані на 
сім’ю (чи не паралель з Україною?). 
Але ж факт, що Путін за час перебу-
вання при владі створив  цілу імпе-
рію. Як  повідомляють британська 
газета «The Sunday Times» і чеська 
«Lidovе noviny», клан Путіна — один 
з найбагатших у світі, це десятки мі-
льярдів доларів. До управління фі-
нансовою імперією Путін залучив 
багато родичів і друзів,  це  племін-
ники Путіна, його дружина, брат.

Словом, криза в Росії  змусить ро-
сійську владу робити акцент на вну-
трішніх факторах — простіше кажу-
чи, їм стає вже не до України. Хоча, 
звичайно, вихід із кризи часто шу-
кають поза межами своєї країни, в 
агресивності щодо інших держав. Та 
й образ «політичного мачо», сформо-
ваний Путіну, спонукає його до різ-
кої позиції щодо України. Втім,  чим 
більша агресія, тим більший спротив. 
Іншими словами: чим більше Росія 
«наїжджатиме» на Україну, тим біль-
шу відсіч отримає від неї. Принаймні 
має отримати — як від влади, так і 
загалом від нашого суспільства. Спо-
діваймося, може, хоч це спонукає де-
кого у нас в Україні згадати, що є такі 
поняття, як державна незалежність, 
національні інтереси. І тоді залиши-
мо в російських перипетіях розби-
ратися самих росіян. Бо Росія — не 
Україна, а, як сказав один з наших 
президентів, і Україна — не Росія. 

Петро АНТОНЕНКО 

Росія обрала путінізм.  
Що за цим?

Рекорди з податків 
Ситуація в Україні підважує звичні закони природи. З одно-

го боку, країна надзвичайно багата — інакше не пояснити, як 
так сталося, що її грабують десятиліттями і досі не дограбували. 
З іншого боку, за даними Пенсійного фонду, на кінець минулого 
року 700 тисяч осіб отримували зарплату в межах мінімальної, а 
1,3 мільйони громадян — і того менше. Тобто, всупереч законам 
природи, 2 мільйони осіб примудряються не лише жити на 1004 
гривні, а й утримувати на ці гроші свої сім’ї .

Нині в Україні існує наявне економічне диво всупереч усім за-
конам природи. Адже Україна вийшла на перше місце у світі за кіль-
кістю податків. Згідно з інформацією Світового банку, за підсум-
ками 2011 року Україна посіла перше місце у світовому рейтингу 
складності оподаткування. Український бізнес у тій або іншій фор-
мі виплачує 135 різних податків. Це абсолютний світовий рекорд.

Попри те, що українців так унікально тиснуть податками, по-
заду нас за рівнем ВВП на душу населення ще майже півглобуса 
— практично вся Африка і значна частина Азії. Тож, незважаючи 
на всі зусилля влади та її хабарників, у нас ще щось виробляють.

І не питайте, яких висот досягла б країна, якби в ній було нор-
мальне оподаткування. Бо чомусь стає сумно через розтринь-
кання національних ресурсів. Один з головних — час.

Під час упровадження податкової реформи уряд заявляв, що 
наслідки реформ не будуть відчутні одразу. Так і сталося. Знадо-
бився рік, щоб українська податкова система була визнана най-
складнішою податковою системою світу. Українська економіка 
свою оцінку вже дала — за минулий рік свою діяльність припини-
ли близько 245 тисяч малих підприємців. Це ще одне свідчення 
того, що реформами влада називає «пересування наперстків».

А цифри офіційної статистики про кількість людей, які отри-
мують мінімальну зарплату, свідчать про дві речі. По-перше, 
мільйони українців драконівською податковою політикою влади 
позбавлені коштів навіть на достатнє харчування, вони доведені 
до рівня жебраків. За даними ООН, 80% українців знаходяться за 
межею бідності. По-друге, сотні тисяч українців-підприємців че-
рез той самий податковий терор змушені ховатися у «тінь», мимо-
волі стаючи порушниками закону.

Очевидно, нинішньому режиму легше правити жебраками та 
злочинцями. Потужний заможний самодостатній мислячий се-
редній клас навряд чи терпів би таку владу. Але, як свідчить іс-
торичний досвід, і бідняки здатні на вибух. Вибух, під уламками 
якого надовго може бути поховано не лише режим Януковича, а 
й тисячі людських життів та майбутнє країни.

Цікаво, що здорових ідей щодо оптимізації податкової сис-
теми в країні більше ніж досить. Тільки по пам’яті можна згадати 
законопроект Арсенія Яценюка про єдиний податок та сприяння 
створенню робочих місць, проект Податкового кодексу Миколи 
Катеринчука тощо.

Замість цього уряд готує чергову «припарку»  — нові поправ-
ки до сумнозвісного Податкового кодексу. Це вже восьма група 
поправок за рік — «покращення» триває.

Андрій ПИШНИЙ, 
член полiтради, голова Комiтету партiйного контролю 

полiтичноi партii «Фронт змiн», кандидат юридичних наук 
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Сільські школи 
кинуто напризволяще

Продовження  теми публікацій нашої 
газети «Нерентабельні селяни України» і 

«Закрили школу… і село»  («СВІТ», № 1).

В'ячеслав КИРИЛЕНКО,
народний  депутат України,  лідер 

партії «За Україну!» 

Сільська освіта: 
повний «одобрямс»!

Вчора (14 березня — ред) був на парламентських слуханнях 
«Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подо-
лання».  І хочу сказати, що такі ялові парламентські слухання не 
потрібні нікому взагалі. 

По-перше, за три години слухань я почув виступ аж одного (!) 
простого учителя сільської школи.

По-друге, як випливає зі змісту сказаного, гостроти такої про-
блеми як масоване закриття сільських шкіл в країні не існує вза-
галі, так, невеличкі ускладнення, і то які влада «успішно вирішує».

По-третє, на слуханнях не було виступу жодного (!) представ-
ника організацій неурядового сектора, які би представили аль-
тернативний офіційному погляд на стан справ у освіті.

По-четверте, жоден представник учительського чи батьків-
ського колективу шкіл, які за останні два роки закриті (а таких 
шкіл від 315 до 640 за різними даними), запрошення чи слова 
на слуханнях не отримав. Рівно як і хоча б один представник від 
4279 малокомплектних шкіл, які весь час перебувають під загро-
зою закриття і потребують захисту та підтримки.

По-п'яте, я не розумію, навіщо слухання, під час виступу на 
яких майже кожен освітянин зобов'язаний похвалити «дорогого 
Віктор Федоровича» або як мінімум назвати поіменно губернато-
ра своєї області, «який так багато робить для освіти»?

Ось це все, що сприяє вирішенню проблем в сільській школі? 
Та ні ж, це перетворює парламентські слухання на чисту профана-
цію у стилі пізньоі «брежнєвщини». 

А профільний міністр Табачник взагалі «чхав» на ці слухання – 
і поїхав собі у відрядження. Та й навіщо там сидіти, коли точно ві-
домо, що підручні організували повний «одобрямс».

Тому у мене пропозиція до спікера Литвина: не проводити 
більше розширених колегій Міністерства освіти коштом парла-
ментського бюджету та ще й у парламентській залі. А у випадку 
повторення гроші повертати із кишень організаторів і направля-
ти до сільських шкіл. Тоді хоч якийсь толк буде!

«Українська правда»
www.pravda.com.ua
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Ватикан уперше показав 
унікальні архіви за 900 років
Ватиканські архіви, серед яких є судові документи у 

справі Галілео Галілея і папери про відлучення від церк-
ви Мартіна Лютера, вперше виставлені на загальний 
огляд.

Виставка під назвою Lux in Arcana, приурочена до 
400-річчя заснування Ватиканських архівів, проводить-
ся в Капітолійському музеї в Римі. Вона триватиме до 9 
вересня. Уперше в історії артефакти покинули межі Ва-
тикану.

Експозиція налічує сто документів, датованих XII – 
XX століттями, в тому числі папери із запитом про ану-
лювання шлюбу англійського короля Генріха VIII з Ка-
териною Арагонською і «Диктат Папи» (Dictatus Papae) 
—  документ, що містить текст програми понтифікату 
Григорія VII і представляє по суті Велику хартію пап-
ства.

На виставці також можна побачити 60-метровий су-
вій з показаннями лицарів Ордена тамплієрів, які за-
знали на початку ХIV століття у Франції суду Священної 
інквізиції; бюлетені голосування одного з конклавів; 
звіт Мікеланджело про закінчення будівництва собо-
ру Святого Петра; звинувачення Джордано Бруно у від-
мові від віри в Христа; критичний лист російського царя 
Олексія Михайловича Папі Клементу Х про дії турецько-
го султана.

Ще за кілька років Ватикан обіцяє відкрити для до-
слідників секретні архіви, котрі стосуються понтифіка-
ту Пія XII. Ці документи допоможуть відповісти на питан-
ня про справжню роль папи в порятунку євреїв у роки 
війни.

Представники Ватикану переконані, що папери до-
ведуть: Пій XII захищав євреїв від Голокосту, а не мов-
чав, побоюючись реакції Гітлера і Муссоліні.

Польща погодилася скасувати 
плату за національні візи

Польща погодилася скасувати для українців плату 
за національні довгострокові візи. Про це повідомив 
міністр закордонних справ України Костянтин Грищен-
ко: «Хороша новина: Польща принципово погодилася з 
нашою ініціативою скасувати оплату в 20 євро за їхні 
національні довгострокові візи(тип D)».

Він додав, що в 2011 році таких віз було видано 
більше 200 тис. на суму більше 4 млн євро: «Тепер ці 
засоби залишаться в сімейних бюджетах українців». 
«Зараз запустимо відповідну процедуру для підписан-
ня двосторонньої угоди з цього питання», — підкреслив 
Грищенко.

Син польського прем’єра — 
не рівня синам Януковича 

Син прем’єра Польщі Дональда Туска Михал працює 
журналістом у  популярній польській «Газеті виборчій», у 
гданській редакції «Gazeta Wyborcza». Їздить на роботу 
на трамваї.

Як відомо, старший син Президента Віктора Януко-
вича Олександр – власник низки компаній, зокрема 
у будівельному бізнесі. Його статки у 2011 році жур-
нал «Кореспондент» оцінив у 1 мільярд 40 мільйонів 
гривень. Молодший син Януковича –  депутат парла-
менту.

Датовано фрески 
у найстарішій церкві Польщі

Вчені повідомили, 
що фрески, виявлені у 
православній церкві в 
селі Посада Риботиць-
ка під Перемишлем, да-
туються XV сторіччям.

Історик мистецтва 
Ярослав Ґємза розпо-
вів, що тільки недавні 
дослідження дозволи-

ли віднести фрески до пізнього Середньовіччя.
Самі фрески, зафарбовані білою фарбою, частково 

були виявлені вченими ще в 1960-их роках.
Ґємза повідомив, що нині йде збір коштів на рестав-

рацію фресок, які зараз перебувають у поганому стані.
Також було оприлюднено фотографії фресок.
Цінність древніх зображень полягає в тому, що фрес-

ки в цій церкві є єдиним у Польщі повним зібранням бі-
блійних образів, намальованих на стінах. За словами 
Ґємзи, це є також великою рідкістю для країн Централь-
ної Європи.

Церква святого Онуфрія у Посаді Риботицькій – 
мурований оборонний храм, збудований у XV сторіччі 
на місці існуючого від часів Київської Русі православно-
го монастиря. Вважається найдавнішою зі збережених 
православних церков Польщі.

Бліц-інформ

Сумна вість надій-
шла з Канади: в Торон-
то померла відома діяч-
ка української діаспори, 
меценатка доктор Марія 
Фішер-Слиж. Померла 
на 90-му році життя. Ка-
жуть, доля часто відміряє 
довгий вік тим, кого вона 
випробовує. А ще людям 
доброго, щедрого серця. 
Все це сповна стосується 
і покійної. І випробувань 
випало на її долю немало. 

Вона народилася 19 
вересня 1922 року в Коло-

миї, в родині судді, в якій 
було 5 дітей. Від 1933 року 
родина мешкала у Львові, 
де дівчина здобувала осві-
ту в Українській академіч-
ній гімназії. Після того, як 
на зміну польській владі 
1939 року прийшла радян-
ська, родина Слижів одра-
зу потрапила до «чорного 
списку» НКВС. Їй загрожу-
вала депортація, а можли-
во й ув’язнення. Рятуючись 
від загибелі, довелося за-
лишити Україну: спершу пе-
ребратися в Польщу, потім 
— до Мюнхена. Так для лю-
дини, яка самовіддано лю-
била Україну, рідну землю, 
на довгі десятиліття поча-
лася вимушена еміграція.

У 1949 році пані Ма-
рія закінчила медичний 
факультет Мюнхенсько-

го університету, наступно-
го року захистила дисер-
тацію. Того ж року разом 
із родиною емігрувала до 
США. Тут поглиблювала 
медичну освіту, заснува-
ла власну медичну практи-
ку в містечку поблизу Чи-
каго, якій віддала понад 
30 років. Стала відомим 
педіатром, автором бага-
тьох наукових праць. 1959 
року одружилася з німець-
ким лікарем Рудольфом 
Фішером, з яким у великій 
дружбі й любові прожила 
до смерті чоловіка 1982 

року. Після цього пані Ма-
рія переїхала до Канади, в 
Торонто. До цього її спону-
кало бажання жити серед 
масової і потужної укра-
їнської громади. Актив-
но поринула у громадське 
життя. Вона була членом 
ради Українського медич-
ного товариства Північ-
ної Америки, ради Канад-
ського товариства прия-
телів України, вступила до 
«Пласту» і фінансово під-
тримувала пластові ор-
ганізації в Україні. Стала 
членом Наукового това-
риства ім. Шевченка, Ліги 
українських меценатів. 
2009 року Указом Прези-
дента України нагородже-
на орденом Княгині Ольги. 

…Ми познайомилися з 
пані Марією років 15 тому 

під час її приїзду до Черні-
гова. Туди вона прибула із 
ще одним активістом укра-
їнської громади Канади 
Степаном Горлачем у дуже 
цікавій справі. Діаспора 
вирішила створити в Укра-
їні канадсько-українські 
бібліотечні центри. Одним 
із перших вибір припав на 
Чернігів. І звернулися гос-
ті з Канади з цим питанням 
саме в обласну «Просвіту». 
Ми, просвітяни, чим мо-
гли посприяли в організа-
ції доброї справи, і незаба-
ром в одній з філій міської 
бібліотеки відкрився такий 
центр. Пані Марія організу-
вала перевезення з Кана-
ди тисяч українських книг 
і журналів, здебільшого 
таких, що не видавалися 
в Україні й були невідомі 
читацькому загалу. Все це 
було безкоштовно переда-
но центру. У наступні роки 
таких центрів в Україні від-
крилося більше десяти. 

Потім ми багато разів 
зустрічалися з пані Марі-
єю, і я завжди дивувався 
її енергії в такому більш 
ніж поважному віці. Зустрі-
чалися в Києві на Всесвіт-
ніх форумах українців, де-
легаткою яких вона була, 
у Львові на Міжнародно-
му з’їзді українських ліка-
рів і, звичайно, в Черні-
гові, куди вона приїздила 
за першої нагоди. Тут за 
сприяння «Просвіти» було 
засновано конкурс учите-

лів української мови й лі-
тератури на премію іме-
ні Марії Фішер-Слиж. А 
ще пані Марія допома-
гала фінансувати науко-
ві дослідження, насампе-
ред археологічні, в геть-
манській столиці Батури-
ні, де багато років працює 
українсько-канадська ар-
хеологічна експедиція. У 
нашої бідної (духовно) вла-
ди все не вистачало ко-
штів на такі дослідження 
нашої ж історії, тож допо-
магали ось такі патріоти з 
діаспори. 

І взагалі важко перелі-
чити всі добрі справи пані 
Марії як мецената. Вона 
допомагала в Україні неза-
лежній пресі, книговидан-
ню, школам, університе-
там. Окрема програма Ка-
надського товариства при-
ятелів України — «Проект 
Крим», у рамках якого про-
водяться фінансовані пані 
Марією літературні конкур-
си для учнів і студентів. 

Одна з останніх добрих 
справ пані Марії — фінан-
сування виданого в Канаді 
англомовного перекладу 
«Історії України-Руси» Ми-
хайла Грушевського. Торік 
пані Марія встигла поба-
чити перший том цього цін-
ного видання на презента-
ції в Канадському інституті 
українських студій. 

Світла їй пам’ять, патрі-
отці України.

Петро АНТОНЕНКО

Лукашенко його 
не зламав!

8 березня – день народження 
Андрія Санникова, відомого громад-
ського діяча, кандидата в президен-
ти Республіки Білорусь, якого після 
виборів кинули до в'язниці. Прису-
дили йому «президентський термін» 
— п'ять років.

Не впевнений, що білоруська 
влада передала би Санникову в ко-
лонію цього листа із закордону. Тому 
розміщую у мережі, до якої не діс-
тають руки найвищих чиновників і 
найжорстокіших диктаторів.

Знаю напевно, що ці рядки змо-
же прочитати і передати Андрію 
Санникову його дружина Ірина Ха-
ліп, журналіст «Новой газеты».

Своїх друзів у Facebook закли-
каю підтримати цього листа, доне-
сти його до всіх, хто шанує людину, 
яка відстоює близькі нам з Вами 
цінності – і на волі, і за ґратами.

Пам’яті Марії Фішер-Слиж

Анатолій Гриценко привітав і підтримав 
білоруського політв’язня Андрія Санникова

211300, Республика Беларусь, 
Витебская область, 

Витебский район, поселок Витьба, 
исправительная колония N3, 

Санникову Андрею Олеговичу

Шановний пане Андрію!
В день народження хочу приві-

тати Вас, сильну і мужню людину, 
справжнього патріота Білорусі.

Ми незнайомі з Вами особисто, 
але, повірте, Вас в Україні знають 
мільйони людей.

Вашу готовність боротися за де-
мократію і свободу, навіть ціною 
власної свободи, шанують в Україні, 
Європі і світі.

Вас намагалися зламати силою, 
кинули за ґрати, але Ви не підкори-
лися, не зрадили своїм життєвим цін-
ностям і принципам.

Дай, Боже, здоров'я і стійкості 
Вам, Вашій дружині Ірині та сину Да-
нилу!

Вірю, що Данило житиме в іншій, 
європейській Білорусі, яка шанує цін-

ності демократії і свободи.
Можу лише здогадуватися, як 

Вам важко, але переконаний, що не 
самотньо.

З повагою —
Анатолій ГРИЦЕНКО,

голова партії 
«Громадянська позиція».

Більше інформації — на сайті 
www.grytsenko.com.ua

Торонто, 2011 рік, презентація тому Михайла 
Грушевського. У центрі — пані Марія Фішер-Слиж. 

А це фото я зробив кілька років тому в Києві, на урочис-
тому нагородженні переможців Всеукраїнського 

конкурсу знавців української мови імені Петра 
Яцика—цьому конкурсові теж допомагала пані Марія. 

Поруч з нею на фото— один з переможців конкурсу, 
чернігівський школяр Іванко Баран і його мама — 

письменниця, педагог, просвітянка Ганна Арсенич-Баран.
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День в історії
17 березня 
1847 — народився Федір Вовк, український антрополог, 

археолог, етнограф. 
1856 — народився Михайло Врубель, російський худож-

ник, що жив і творив у Києві.
1874 — народився Августин Волошин, український гро-

мадський і політичний діяч, священик, президент Карпатської 
України (1939), перед тим – прем’єр-міністр (від 1938 р.). По-
мер у Лефортівській в’язниці в Москві 1945 р. Герой України 
(2002).

1917 — у Києві на Володимирській, 42, у приміщенні укра-
їнського клубу «Родина», за ініціативи Товариства українських 
поступовців, за участю українських політичних партій, вій-
ськовиків, робітників, духовенства, кооператорів, студент-
ства, громадських і культурних організацій оголошено про 
утворення Української Центральної Ради. Головою УЦР зао-
чно обрано Михайла Грушевського, якого тимчасово заступав 
Володимир Науменко, а товаришами (заступниками) голови 
— Дмитра Антоновича і Дмитра Дорошенка. Згодом УЦР ста-
не парламентом незалежної України

1937 — у СРСР ухвалили закон, що позбавив селян сво-
боди пересування. 

18 березня 
1596 — король Сигизмунд III переніс столицю Польщі з 

Кракова до Варшави. 
1874 — народився Микола Бердяєв, російський релігій-

ний філософ. 
1931 — у США компанія «Schick» випустила в продаж пер-

шу електробритву.

19 березня 
1629 — народився Олексій Михайлович (Романов), росій-

ський цар у 1645 – 1676 рр.
1864 — народився Василь Липківський, український цер-

ковний діяч, перший митрополит Київський і всієї України, від-
родженої 1921 р. УАПЦ, визначний проповідник. Страчений у 
1937 р. за присудом трійки НКВС. 

1895 — народився Максим Рильський, український поет, 
перекладач, публіцист, громадський діяч, академік АН УРСР.

1904 — народився Марко Вороний, український поет і 
перекладач. Онук Вербицького, автора гімну «Ще не вмерла 
Україна».

Репресований і розстріляний на Соловках. 
1930 — народилася Ліна Костенко, українська поетеса і 

письменниця.

20 березня 
1632 — народився Іван Мазепа, визначний український 

політичний, державний і громадський діяч, меценат.

22 березня 
1842 — народився Микола Лисенко, визначний україн-

ський композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенно-
го фольклору, громадський діяч.

1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм’єри провели демонстра-
цію кінофільму для спеціально запрошеної публіки; цей день 
вважається початком публічної демонстрації кіно. 

1904 — у лондонській газеті «Іллюстрейтед міррор» упер-
ше у світі опублікована кольорова фотографія. 

23 березня 
1903 — американські брати Райт отримали патент на пер-

ший літак. 
1910 — народився Акіро Куросава, японський кінорежи-

сер.

24 березня 
1794 — у Польщі виступом у Кракові почалося повстання 

під проводом Тадеуша Костюшка. 
1802 — англійський винахідник Річард Тревітік отримав 

перший патент на паровоз.
1900 — народився Іван Козловський, радянський співак 

(ліричний тенор). Уродженець Мар’янівки на Київщині.
1906 — народилася Клавдія Шульженко, радянська спі-

вачка й акторка. Уродженка Харкова.
1918 — опубліковано закон УНР про державну мову — 

українську.

25 березня 
1807 — почалися регулярні пасажирські перевезення за-

лізницею між Суонсі й Мамблзом (Велика Британія) — перша 
залізниця з регулярним пасажирським рухом у світі. 

1918 — представники національних партій та рухів Біло-
русі оголосили про створення Білоруської Народної Республі-
ки (БНР) та її незалежність від Росії. 

1999 — на трасі під Борисполем загинули в автокатастро-
фі лідер Народного Руху України В’ячеслав Чорновіл та його 
водій Євген Павлов.

26 березня 
1827 — помер Людвіг ван Бетховен, видатний німецький 

композитор.
1989 — у Радянському Союзі вперше на частково аль-

тернативних засадах відбулися вибори народних депута-
тів СРСР. При цьому 750 депутатів обирали від національно-
територіальних виборчих округів, 750 — від територіальних 
округів (із рівною кількістю виборців), а ще 750 — від загаль-
носоюзних громадських організацій, серед яких 100 депута-
тів — від Комуністичної партії Радянського Союзу; 100 — від 
професійних спілок; 75 — від ВЛКСМ тощо, аж до 1 депутата 
від Всесоюзного товариства боротьби за тверезість. 

Наш календар
13 країн Європи створили 
аналог спільного Інституту 

національної пам'яті
Наші колишні сусіди по соціалістичному табору 

спільно вивчатимуть досвід сталінізму і комунізму  і 
поширюватимуть це знання на Захід. Щоб там не за-
бували, що нацизм не був єдиним абсолютним злом.

У Празі за участі прем'єр-міністрів Чехії, Польщі й 
Угорщини створено Платформу Європейської пам'яті й 
совісті (ПЄПС) — міждержавну установу, метою якої є 
вивчення і поширення інформації про діяльність тота-
літарних режимів. Новостворена організація, яка по-
єднує 13 країн Євросоюзу і 21 державну установу, має 
на меті співпрацю заради поширення знань про тота-
літарні режими і вшанування їхніх жертв.  Переважно 
там представлені постсоціалістичні країни Централь-
ної Європи — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Поль-
ща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, а 
також Голландія, Німеччина, Швеція. 

Платформа заснована на підставі резолюції Євро-
парламенту, який у квітні 2009 року закликав створи-
ти організацію, котра б забезпечила співпрацю регі-
ональних дослідницьких центрів, які вивчають історію 
тоталітарних режимів для створення загальноєвро-
пейського центру документації.  

 Передусім ідеться про те, щоб розглянути все XX 
століття як століття тоталітарних режимів. Часто забу-
вають, особливо на Заході, про те, що в минулому сто-
літті існувало не єдине абсолютне зло — нацизм, а 
було й інше — радянський комунізм.

ПЄПС спробує достукатися до свідомості західних 
європейців, які розглядають Другу світову війну ви-
ключно через призму боротьби з нацизмом і Голокос-
ту. Тепер ПЄПС хоче показати, що  у війні  брали участь 
три сторони: дві тоталітарні системи і світ західної де-
мократії.  

 Платформа відкрита до співпраці з організаціями 
з держав, які не входять до Євросоюзу, таких як Украї-
на чи балканські країни. 

Недалеко від Прилук серед тінистих лісів на берегах 
тихоплинного Удаю стоїть перлина українського бароко, 
осередок духовності — Густинський Свято-Троїцький мо-
настир. Його засновано 1600 року старцем Іоасафом, 
який прийшов з Києво-Печерської лаври. Князі Вишне-
вецькі подарували монастирю просторі угіддя. Наприкін-
ці ХVІІІ ст. обитель процвітала, її називали „другою лав-
рою”. Та  згідно з указом імператриці Катерини ІІ у 1793 
р. монастир закрили і перетворили у парафіяльну Тро-
їцьку церкву. Але вже в 1844 р. за настійною вимогою 
полтавського архієпископа Гедеона монастир поновлює 
свою діяльність. Тут свого часу були святі Димитрій Рос-
товський (Туптало), Іоасаф Бєлгородський. Згодом тут 
бував і Тарас Шевченко,  залишивши для нас малюнки 
Густинських церков. Чимало випробувань і страждань 
випало на долю монастиря. Та Густинська обитель  нині  
переживає чергове  відродження, зараз  це  знову дію-
чий монастир.

   Фото храмів монастиря — Петра Антоненка 
   Панорамне фото з сайту «Панорама» 

Депутати закривають 
доступ до архівів 

Верховна Рада у першому читанні  проголосувала за зміни 
до закону “Про Національний архівний фонд та архівні устано-
ви”. Історики стурбовані тим, що новий закон дозволить при-
ховувати архівні дані і навіть знищувати їх. Про це повідомляє 
прес-служба Центру досліджень визвольного руху. 

“Закон про Національний архівний фонд містить абсолютно за-
старілу і невиправдану норму, яка дозволяє обмежити доступ до 
будь-яких документів на 75 років під приводом наявності в них “кон-
фіденційної інформації”, — зазначив екс-голова Головного держав-
ного архіву СБУ (2008-2010) Володимир В'ятрович, за керівництва 
якого архівом було широко відкрито   доступ до радянських докумен-
тів. За словами В'ятровича, архівні установи довільно тлумачать по-
няття “конфіденційна інформація”, невиправдано розширюючи його 
зміст, отримуючи інструмент, який дозволяє повністю закрити будь-
які документи.

 «Українці останні два роки все частіше стикаються із забороною 
доступу до документів про репресованих чи учасників визвольного 
руху,  — повідомляють історики. —  Архіви вимагають згоду “спадко-
ємців”, а у жертв репресій часто не залишилося нащадків».

Відтак імена та історії, які мали б бути згадані, залишаються та-
ємницею не за законом, а за одноосібним рішенням якогось співро-
бітника архіву, що має можливість надзвичайно широко трактувати 
чинну норму закону.

 Загалом позитивно оцінюючи зміни до далекого від сучасних 
вимог закону, історики наголошують, що деякі його пункти дозволя-
ють не тільки приховувати, а й знищувати архівні дані. “Зміни до за-
кону, проголосовані у першому читанні, можуть створити умови для 
невиправданого знищення документів, – підкреслює юрисконсульт 
Центру досліджень визвольного руху Віта Лошак, яка у 2009-2010 
роках працювала консультантом ГДА СБУ.  — Проектом передбаче-
но, що вилученню з Національного архівного фонду підлягають «до-
кументи, що втратили культурну  цінність, дублетні документи та не-
виправно пошкоджені документи». Натомість немає чіткого і зрозу-
мілого визначення, що таке “культурна цінність”, який документ вва-
жається невиправно пошкодженим, що таке “дублетні документи”. А 
це відкриває можливості для зловживань”.

Нагадаємо, що європейська практика передбачає максималь-
не збереження і надання доступу до документів спецслужб нацист-
ського та радянського режимів.

Світ історії

Стежками історії Чернігівщини

ГУСТИНСЬКИЙ МОНАСТИР

Архіви: відкривати чи закривати?
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«С точки зрения целей 

самосохранения русско-
го народа распад СССР 
явился самой крупной 
удачей... Если человеку 
ампутировать ногу, ощу-
щение, что она болит, не 
проходит. То же относит-
ся и к постимперскому со-
знанию. Утрата СССР — 
реальность». Так писав 
Єгор Гайдар.

Що читаємо? Монографію 
Єгора Гайдара «Гибель импе-
рии. Уроки для современной 
России» (Москва, «Российская 
политическая энциклопедия», 
2006).

Що цікавого? 450 сто-
рінок — безліч графіків, та-
блиць. Це по суті авторський 
підручник політекономії ХХ сто-
ліття. Тут і Югославія, і Німеччи-
на, і Іспанія.

Надзвичайно пізнавально 
автор описує процес розвалу 
британської, французької ко-
лоніальних імперій, хоча най-
важливіше для нас — те, як і 
чому «приказала долго жить» 
імперія радянська.

Так, для Гайдара не було 
сумнівів, що комуністичний 
СРСР також був імперією. І 
тому він не надто ностальгу-
вав за минулим. Як політик на-
магався модернізувати свою 
батьківщину, розвернути її об-
личчям до світу.  

«С точки зрения целей са-
мосохранения и воспроизвод-
ства русского народа распад 
СССР явился самой крупной 
удачей за последние полвека» 
— з цією думкою відомого ро-
сійського історика Ігоря Яко-
венка Гайдар був абсолютно 
згідний.

Обіцянки суспільству швид-
ко відновити те, що швидко 
розвалилося, — небезпечні 
ілюзії. За ними — ріки крові, як 
це було, приміром, під час Дру-
гої світової. На практиці від-
новлення імперій неможливе. 
Але метрополії часто роблять 
помилки, намагаючись відно-
вити контроль над колишніми 
колоніями.

У цьому сенсі, на думку Гай-
дара, рішення Великобрита-
нії та Франції у 1956 році оку-
пувати Єгипет для відновлен-
ня контролю за Суецьким ка-
налом нічим не відрізняється 
(«до боли напоминает») спро-
би російської влади в 2004 р. 
взяти під контроль ситуацію в 
Україні.

Тепер, власне, про заги-
бель імперії. Вже без лапок. 
«Неэффективность на фоне 
стабильности» — це міг би бути 
девіз СРСР замість осоружних 
«пролетаріїв усіх стран».

Радянський Союз добу-
вав залізної руди в вісім разів 
більше, ніж США, але машин зі 
сталі, виплавленої з тієї самої 
руди, робив стільки ж. У розра-
хунку на одну одиницю продук-
ції у СРСР витрачали в 2 рази 
більше енергії. Промислове 
підприємство у Штатах буду-
вали в середньому два роки, в 
Союзі – десять.

На терені «однієї шостої» ви-
пускали в 16 разів більше ком-
байнів, але збирали набага-

то менше зерна й імпортували 
його з-за океану, від «загнива-
ючих» клятих капіталістів.

Стабільність трималася на 
КДБ, армії та міліції. У роки 
Хрущова влада щонайменше 
9 разів застосовувала зброю 
проти власних громадян, га-
сячи соціальні та національ-
ні протести, це виявилося ре-
зультативним. При Брежнєві 
довелося пускати кров лише 
тричі, та й тільки протягом пер-
ших років ще не застою, а в 
1968 – 1982 рр. таких випад-
ків не було взагалі.

У 1963 р. на закупівлю хлі-
ба було витрачено третину зо-
лотовалютного запасу — по-
над 372 тони. Тоді це сприй-
малося як випадковість, 
приниження, ганьба, але за 
кілька років закупівля зерна 
за кордоном стає звичним ді-
лом. У 1985 р. СРСР закупив 
45,6 млн тонн зерна — біль-
ше, ніж Японія, Італія та ФРН 
разом узяті. Американці тоді 
продали совєтам 9 млн тонн, 
канадці — 5, аргентинці — 4 
тощо.

Навіть глава КДБ Воло-
димир Крючков пізніше пи-
сав у спогадах: «Соединённые 
Штаты пока могут спокойно 
обходиться без нас, а вот наша 
проклятая зависимость от них 
по зерну сделала нас заложни-
ками».

У 89-му — вже 40% радян-
ського буханця було імпорт-
ним.

У 1960-их роках, після від-
криття багатющих нафтових 
родовищ у Західному Сибіру, 
виникла ілюзія, що нарешті 
вдасться збалансувати бю-
джет і почати будувати кому-
нізм. Справді, в перші роки ви-
добуток і експорт за валюту 
росли як на дріжджах. Ну і по-
щастило зі світовим нафтовим 
бумом 1973 – 1974 та 1979 – 
1981 рр.

Але порятунку це не дава-
ло, бо водночас зі зростанням 
ціни на нафту лізли вгору й ціни 
на хліб.

Лише ВПК було добре — 
кремлівські старці напува-
ли оборонку грішми: «Объёмы 
производства вооружений 
определялись не военными 
потребностями, а тем, какие 
производственные мощности 
розданы»... СРСР у 70-их виро-
бляв танків більше, ніж США, у 
20 разів!

Заклики окремих розум-
ників, що бодай частину вій-
ськових потужностей мож-
на було б переорієнтувати 
на виробництво чогось по-
трібного людям, розбивали-
ся вщент. Маршал Ахромє-
єв, начальник Генштабу, був 
непереконуваний: «Ценой 
огромных жертв мы созда-
ли первоклассные заводы, 
не хуже, чем у американцев. 
Вы что, прикажете им пре-
кратить работу и производить 
кастрюли? Это утопия!»

Радянське керівництво не 
створювало стратегічних за-
пасів валюти, не вкладало їх у 
вигідні фінансові інструменти. 
Гроші банально проїдалися, ви-
трачалися на сателітів, закопу-
валися в землю.

Початок кінця був немину-
чим. 67% радянського експор-
ту —  нафта і газ. Першими від-
чули гаряче лідери «братських» 
комуністичних режимів.

На одній з нарад у Кремлі 
румунський лідер Ніколає Ча-
ушеску скаржився, що його 
країні виділяється нафти в 
два-три рази менше, ніж ін-
шим, мовляв: «Какой же это 
пролетарский интернацио-
нализм?» Тільки Польщі дава-
ли більше й більше —  спіль-
ний фронт робітників із «Со-
лідарності» й Папи Римського 
налякали старців майже до 
смерті.

До речі, за словами відомо-
го лікаря Євгена Чазова, який 
відповідав за здоров’я найви-
щих керівників СРСР, в останні 
6 – 7 років життя Леонід Бреж-
нєв був недієздатним. Водно-
час у третьої людини в країні 
– секретаря ЦК Андрія Кири-
ленка – спостерігалися атро-
фічні процеси в корі головно-
го мозку.

Коли секретарем ЦК став 
відносно молодий і діяльний 
Михайло Горбачов, і він захотів 
подивитись на реальний бю-
джет країни, то глава КДБ Юрій 
Андропов сказав: «Не пущу». 
Майже цитата.

Тоді ж, на початку 80-их, 
через безпрецедентне падін-
ня цін на нафту, викликане 
рішенням Саудівської Аравії 
продавати втричі більше, дір-
ки в бюджеті стали грандіоз-
ними. Тільки продовольства 
за кордоном купували на 15 
млрд доларів більше, ніж екс-
портували. Вже не йшлося 
про порятунок соціалістич-
них друзів, мова пішла про 
виживання Радянського Со-
юзу.

Пізніше Микола Рижков 
визнавав, що 1982 року, впер-
ше від часів війни, зупинило-
ся реальне зростання доходів 
населення. Навіть найчесні-
ша у світі статистика показа-
ла «нуль».

Страшенно не вистачало 
робочих рук. Щоб підтриму-
вати стабільну роботу підпри-
ємств, потрібні були 4 млн пра-
цівників, а їх не було. Водночас 
у 1980-их – близько 9 млн ра-
дянських людей щороку прохо-
дили через медвитверезники, 
на постійному наркологічному 
контролі перебували 4 млн ал-
коголіків.

25% виторгу торгівлі да-
вала… горілка. Антиалко-
гольна кампанія, дякувати 
Горбачову, підняла трохи три-

валість життя й зменшила 
кількість загиблих на вироб-
ництві, але вимела з прилав-
ків цукор, томатну пасту, ка-
рамель, пряники (все, з чого 
можна робити самогон), де-
шеві одеколони тощо. Реалі-
зація клею виросла на трети-
ну: народ почав хоч не пити, 
то хоч би й нюхати...

Товарів катастрофічно не 
вистачало. Виробництво прак-
тично всіх видів продоволь-
ства було дотаційним: хліба —  
а 20%, яловичини —  на 74%, 
молока —  на 61% тощо.

Майже десяту части-
ну ВВП складав так званий 
«неудовлетворённый спрос», 
тобто гроші в людей були, а 
купити нічого не можна було. 
Звідси й феномен чималих сум 
на ощадних книжках наших ба-
бусь.

У грудні 1985-го секретар 
ЦК Олександр Яковлєв пише 
листа генсеку Михайлу Гор-
бачову, де прямо вказує, що 
вихід може бути в розширен-
ні демократії, децентраліза-
ції, реформі політичної сис-
теми.

Люди швидко відчули свою 
силу над партапаратом. Вже за 
чотири роки, під час виборів на 
з’їзд народних депутатів, були 
забалатовані 32 секретарі об-
комів КПРС!

На засіданні Політбюро ЦК 
КПРС перший секретар Ленін-
градського обкому Борис Гі-
даспов розповідав: «Утром еду 
на работу, смотрю на хвосты 
[очередей] в сто, тысячу чело-
век. И думаю: вот трахнет кто-
нибудь по витрине, и начнётся 
контрреволюция. И мы не 
спасём страну».

Наближався великий го-
лод. На початку 1991-го голо-
ва Ради Міністрів УРСР Вітольд 
Фокін надіслав до прем’єра со-
юзного уряду Валентина Пав-
лова вже не прохання, а вимо-
гу —  повернути республіці 1,2 
млн продовольчої пшениці, за-
везти 2,4 млн фуражного зер-
на...

Помічник президента СРСР 
Анатолій Черняєв у щоденни-
ку писав, що влітку того року 
тільки дві республіки —  Казах-
стан та Україна —  себе ледве-
ледве прогодовують: «Что в 
стране есть хлеб, оказалось 
мифом».

Прикладів, подібних цим, у 
книзі безліч. Та Єгор Гайдар не 
вважав саме ці окремі пробле-
ми причинами краху імперії. 
Причини були закладені в не-
ефективній політичній та еко-
номічній моделі, закладеній під 
час сталінської індустріаліза-
ції. СРСР не мав шансу на по-
рятунок.

Фраза. «Медицине извес-
тен феномен: если человеку 
ампутировать ногу, ощуще-
ние, что она болит, не прохо-
дит. То же относится и к по-
стимперскому сознанию. 
Утрата СССР —  реальность».

Джерело: tsn.ua
Вахтанг КІПІАНІ,

журналіст, історик, 
головний редактор сайту

«Історична правда»

www.pravda.com.ua
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Одна з радянських легенд — про масо-
вий опір нацистам з перших днів окупації. 
Куди ж зникли ті партизани? 

Що читаємо? Збірник під довгою на-
звою «...Создавать невыносимые усло-
вия для врага и всех его пособников...». 
Красные партизаны Украины, 1941–1944: 
малоизученные страницы истории» (Київ, 
Центральний державний apxiв громадських 
об’єднань України, Українська видавнича 
спілка, 2006). Упорядники — відомі істори-
ки Анатолій Кентій (Київ) та Олександр Го-
гун (Берлін). На жаль, нещодавно відомий 
історик-архівіст Анатолій Кентій помер... 

Що цікавого? У книзі представлено по-

над 200 унікальних документів і матеріалів 
з архівів Москви, Подольська (Центральний 
архів Міністерства оборони РФ), Києва, Оде-
си, Варшави, Берліна, Фрайбурга, де знахо-
диться Bundesarchiv-Militerarchiv тощо. 

Уважне їх прочитання дає зовсім іншу 
картину «війни у тилу ворога», ніж нам деся-
тиліттями згодовували партійні ідеологи та 
«солов’ї» ГлавПУРа — головного політуправ-
ління армії та флоту. 

І безсенсово звинувачувати авторів у 
«переписывании и фальсификации Великой 
Победы», адже більшість документів є радян-
ського походження, але накладені свого часу 
грифи «совершенно секретно» та інші не да-
вали нам шансу дізнатися правду про війну.

Одна з чільних легенд — про масо-
вий опір нацистам, з перших днів окупа-
ції: «попытки советской стороны организо-
вать партизанское движение в тылу врага в 
условиях катастрофического начала войны, 
хаоса, смятения и неразберихи представля-
ли собой чистой воды импровизацию». 

На початку загони створювалися трьо-
ма відомствами — НКВС, РСЧА та ЦК КП(б)
У, але через масштабні довоєнні репресії та 
перепрофілювання партизанських баз ро-
билося все це, як кажуть, «на коліні». 

Ось який це вигляд має через призму та-
ємних доповідних. Нарком внутрішніх справ 
УРСР Василь Сергієнко пише секретарю 
ЦК КП/б/У Дем’яну Коротченку: «С августа 
1941 года по 1 марта 1942 года НКВД УССР 
сформировал 1874 партизанских отряда 
численностью 29307 человек и заслал в 
тыл врага 776 агентов-одиночек и связни-
ков с партизанскими отрядами». 

Між тим, станом на 1 травня т.р. пові-
домлялося: «В Украине действует 37 парти-
занских отрядов с 1918 участниками». Тоб-
то «некомплект» склав близько 28 тис. осіб, 
або 93% від чисельності партизанів. 

Через місяць українських червоних 
партизан НКВС передав у підпорядкуван-
ня Українського штабу партизанського 
руху (УШПР) на чолі з міністром внутрішніх 
справ УРСР Тимофієм Строкачем. Нараху-
вали їх ще менше — 22 загони, 3310 осіб. 
Та й ті були надзвичайно погано підготов-

лені, озброєні, не володіли необхідними 
зв’язками, мережею конспіративних по-
мешкань тощо. 

Скажімо, на території Дніпропетров-
щини восени 41-го обласним управлінням 
НКВС було залишено в тилу 50 партизан-
ських загонів та 294 диверсійні групи за-
гальною чисельністю близько 4,4 тис. осіб. 
Станом на 1 березня 1943 р. в області «не 
было вообще ни одного партизана, нахо-
дившегося на связи с УШПД». 

Аналогічною виявилася ситуація на Жи-
томирщині: «По состоянию на 1 декабря 1942 
года из установленной связи с 13 районами 
области нигде подпольных райкомов КП/б/У 

и первичных организаций не оказалось».
Куди ж зникли партизани першого року 

війни? 
Резидент НКВС СРСР у Києві Карташов 

пише своєму начальнику Павлу Судоплатову: 
«Переброшен отряд партизан в 100 – 150 
чел. Его задача — пройти в Бессарабию... Нет 
карт, нет проводника, нет пулемётов, толь-
ко 1/2 имеют винтовки, остальные — мало-
го калибра револьверы. Они одеты в город-
скую одежду, кожаные пальто. Сомневаюсь, 
сможет ли этот отряд — люди отобранные, 
пропущенные через ЦК — остаться хотя бы 
просто целым... Отправлены через фронт 
без обусловленной связи и паролей... Носят 
патроны в голенищах и карманах — нет вещ-
мешков и сумок».

Колись моя 120-та київська школа носи-
ла ім’я відомого партизана, двічі Героя Ра-
дянського Союзу Олексія Федорова. При-
гадую, що він навіть приїздив на її відкрит-
тя. Тим цікавіше читати спецповідомлення 
НКВС: «А. Фёдоров, растеряв часть своих 
людей, почти два месяца блуждал в немец-
ком тылу на оккупированной территории и 
лишь 18 ноября 1941 г. с трудом разыскал 
областной партизанский отряд, которым ко-
мандовал Н. Попудренко. Вот как описывает 
последний в своём дневнике появление А. 
Фёдорова: «Я не сразу его узнал. Заросший, 
в драном пиджаке, в паршивых штанцах на 
выпуск, галоши, драные сапоги, усы, как у 
Тараса Бульбы».

У 1941 – 1942 рр. цей рух існував як 
явище лише у двох з тодішніх 24-ти облас-
тей УРСР — Сумській та Чернігівській. Але 
й ці «месники» більшу частину часу проводи-
ли в лісових масивах Білорусії та Брянщини. 
Перелом наступає лише взимку 1942/1943 
рр., коли після Сталінграда та поширення 
окупаційного терору населення активніше 
сприяє партизанам, починається справді 
масовий партизанський рух.

Але було надзвичайно багато й випадків 
прямої зради комуністичних кадрів, яких по-
ставили керувати партизанами та підпіль-
никами. 

У Києві колишній секретар Ленінського 
райкому КП(б)У Романченко та  працівник 
відділу кадрів міськкому партії Листовничий 

пішли працювати в поліцію — слідчими у по-
літичних справах.

У місті Красноармійську на Донеччи-
ні загін з комуністів та залізничників очо-
лював такий собі товариш Халява: «Боль-
шинство партизан его отряда, в том числе и 
некоторые коммунисты, зарегистрировав-
шись в немецкой комендатуре, остались ра-
ботать на транспорте и отказались от парти-
занской борьбы». 

Або інший звіт — зі Зміївського райо-
ну на Харківщині: «В связи с усилившимися 
преследованиями со стороны немцев отряд 
вынужден был расчлениться на мелкие 
группы. В дальнейшем Любченко удалось 

собрать только 15 партизан, остальные 45 
не явились». 

Варто відзначити, що це не байки, а 
спецповідомлення до ЦК партії або до нар-
комату внутрішніх справ.

У легендарних одеських катакомбах 
теж, як виявляється, не все було дуже геро-
їчно. Директор румунської спецслужби «Сі-
гуранца» Кристеску повідомляє главі уряду 
Антонеску про випадки канібалізму в одно-
му з партизанських загонів: група склада-
лася з 12 осіб, мала доволі багато патро-
нів, гранат, 47 гвинтівок, 3 кулемети, дещо з 
продуктів. Червоні спустилися під землю 10 
вересня 1941 р., а в листопаді румуни заму-
рували всі виходи. «...Установлено, что груп-
па в катакомбе стояла перед двумя пробле-
мами: 

1. Отсутствие продуктов;
2. Желание некоторых партизан выйти 

из катакомбы и сдаться румынским влас-
тям, это намерение было решительно 
отвергнуто руководителем этой партизан-
ской группы Солдатенко Александром, угро-
жавшим смертью любому, кто бы осмелил-
ся уйти.

Первая проблема была решена убий-
ством Бялика и его жены, которые были 
разрезаны на куски, положены в бочки и 
засолены. Это продовольствие потребля-
лось некоторое время в виде борща и жар-
кого. Солдатенко, как руководитель, оста-
вил для себя мозги расстрелянных. 

Это решение было принято Солдатенко 
на основании специфического большевист-
ского критерия. Бялик и его жена не были 
членами этой группы и не были членами 
Коммунистической партии.

Другая часть группы пробует бежать. 
Для того, чтобы быть уверенными в уда-
че, они решаются убить Солдатенко и его 
жену... Тем временем, так как у них нет про-
дуктов, они решили съесть мускулы рук и 
ног Солдатенко и его жены.

Когда стал возможным подход к выходу 
из катакомбы, они вышли и сдались властям. 
В составе этой группы вышли Богушевский 
Михаил, Колос Афанасий и Драчук Пётр».

Дуже цікавий момент — ефективність 
діяльності партизан. За офіційними даними 
УШПР, за роки війни було вбито й поранено 
468 тис. солдат і офіцерів (передусім нім-
ців). Однак дослідники виявляють чимало 
приписок, відвертої брехні центру, що при-
зводить до висновку: «Реальные и точные 
результаты боевых и диверсионных дей-
ствий советских партизан во Второй миро-
вой войне не будут известны никогда».

Вчені НДР, які дуже сумлінно рахували 
втрати нацистів від партизан, вийшли на 
цифру в півмільйона, але це включно з Біло-
русією та західними областями Росії. Амери-
канський історик Дж. Армстронг, який пра-
цював з німецькими джерелами, називає 
партизанські втрати окупантів на всій тери-
торії СРСР у 30 – 45 тисяч військовослуж-
бовців і поліцейських, з яких лише половина 
була німцями. Хоча, врешті-решт, німці теж 
збільшували кількість знищених партизан, 
щоразу додаючи до статистики всіх мирних 
мешканців, знищених карателями.

Більш вірогідними видаються цифри ві-
йни на рейках, адже дезорганізація пере-
везень могла бути перевірена іншими, крім 
фантастичних реляцій з лісу, даними. Але й 
тут не обходилося без приписок. 

Командир загону ім. Сталіна Балиць-

кий пише у Москву: «Все подрывные группы, 
действующие на железных дорогах Брест 
–Ковель, Брест – Пинск, Ковель – Сарны, 
никакого отношения не имеют к [Алексею] 
Фёдорову, но он берёт на учёт все взрывы 
на этих дорогах и сообщает [в] Москву как 
подрывы его отрядов. Такое поведение не 
более, как обман правительства».

Взагалі взаємні доноси уславлених піс-
ля війни командирів один на одного — це 
ледве не половина грубої книжки. Керівник 
загону НКВС «Победители» пише в Москву, 
Лаврентієві Берії, на іншого командира 
Олександра Сабурова: «Личный состав 12-
го батальона Сабурова занимается разгу-
лом, пьянством, терроризирует и грабит со-
ветски настроенное население, в том числе 
даже родственников своих бойцов». 

Або інший епізод, яких тисячі: «В с. Жат-
кова в 1 км от Н[овгорода]-Волынского, где 
группа партизан под командой Осадчука 
Павла избивала одну старушку шомполами 
до тех пор, пока старуха не лишилась рас-
судка. Осадчук вымогал тогда от неё сапоги 
и друг[ое] имущество».

Жорстокість і мародерство радянських 
— зрештою, як і українських — партизан 
були жахливі. 

Письменник Шеремет пише Микиті Хру-
щову про порядки в загоні Олексія Федоро-
ва: «Я был свидетелем, как полицаев били 
до крови, резали ножами, поджигали на го-
лове волосы, привязывали за ноги и на ар-
кане конём волочили по лесу, обваривали 
горячим чаем, резали половые органы...». 

У цьому сенсі ковпаківці вели себе інак-
ше: «Раза два какой-то партизан даст по 
морде полицаю, пустит юшку из носа, а по-
том расстреляет».

Вбити могли за будь-що: «Была расстре-
ляна Кузнецова Евдокия, которая зарази-
ла венерической болезнью 4 командиров 
и 2 бойцов, она и муж её прибыли в отряд 
от украинских националистов. При второй 
попытке её муж убежал с оружием к нацио-
налистам и сейчас с ними связан».

Центр намагався — правда, безрезуль-
татно — зупинити напади на села, реквізи-
ції, гвалтування жінок тощо. 

Генерал Строкач писав в один із загонів, 
що в курсі їхніх злочинів: «Ваша разведка 
50 человек [в] начале декабря за р. Горынь 
истребила 48 мирных жителей из-за того, 
что был произведён один выстрел... Ваша 
разведка 26 ноября угнала 150 голов ро-
гатого скота у мирного населения села Ра-
китно...».

Коли УШПР спробував був виклика-
ти Сидора Ковпака в Москву, щоб провес-
ти «виховну роботу», він не виконав на-
казу, від імені штабу загону нагору піш-
ла радіограма: «Вылет Ковпака считаем 
нецелесообразным». 

Чекістам, які були поруч, хитрий коман-
дир казав ніби словами Сталіна: «Гоните их 
оттуда, им делать там нечего». Навести лад у 
загонах було не так просто. Всюди ліс, і ніхто 
не дізнається: «Бывший комиссар батальо-
на Шитова сказал: «Вы хотите, чтобы нас в 
первом же бою убили наши партизаны»?»

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, 

головний редактор сайту 
«Історична правда»
www.pravda.com.ua

На знімках: С.Ковпак, О.Федоров.
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Бліц-інформ
      Світ літератури і мистецтва

До ювілею художника 
У Чернігівському обласному художньому музеї імені 

Григорія Галагана відкрито виставку живопису «На пуль-
сі життя» до 70-річчя від дня народження заслуженого ху-
дожника України Олексія Васильовича Какала, голови 
Чернігівського осередку Національної спілки художників 
України.

Народився він у селі Держанівці Носівського району 
Чернігівської області. 1971 року разом із дружиною пере-
їхав до Чернігова, почав свою творчу діяльність у Чернігів-
ських художньо-виробничих майстернях. А від 1973 року 
почав брати участь в обласних художніх виставках.

Представлені в експозиції роботи охоплюють близько 
40 років творчої діяльності Олексія Васильовича. Доробок 
митця — майже всі жанри живопису: сюжетна композиція, 
портрет, пейзаж, натюрморт.

Творчість юних
У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-

заповіднику М.Коцюбинського відкрилася виставка твор-
чих робіт «Молоді таланти Чернігова». Експонується понад 
70 робіт 16 майстрів, більшість з яких — молоді талановиті 
митці. Це живопис Романа Найдьона, Світлани Ненажен-
ко, Віктора Онищенка, Андрія Литвиненка, Олени Лиходід 
та Петра Золотоверхого; графічні роботи Лесі Синичен-
ко, Валерія Лисиці, Олени Загребіної, Юрія Присяжного, 
Георгія Вербицького; вироби з дерева Дмитра Зуганова, 
художника музею-заповідника; твори Наталії Куринської, 
Катерини Янчук та гаптування стрічкою Олени Соловйо-
вої. Більшість з молодих майстрів вже неодноразово бра-
ли участь у виставках.

Виставка триватиме до 31 березня ц.р. Експози-
ція працює: з 9.00 до 17.00, субота: з 10.00 до 17.00, 
неділя: з 14.00 до 17.00. Довідки за тел: (04622) 
4-10-03 та 4-43-26.

Молоді таланти Чернігова
У загальноосвітній середній школі №30 пройшов місь-

кий етап конкурсу «Молоді таланти Чернігова» в номінації 
«театральне мистецтво». Учасники конкурсу показали од-
ноактні вистави, юні актори співали, танцювали, викону-
вали акробатичні етюди. Загальноосвітні навчальні за-
клади №36, №11, №29 організували вистави англійською 
мовою.

Визнано переможцями: школа № 30 — старша група, 
школа № 29 — середня група, школа № 2 — молодша група.

Упродовж березня – квітня учасники конкурсу «Молоді 
таланти Чернігова» змагаються у номінаціях «літературна 
творчість», «хореографічне мистецтво», «бардівська пісня», 
«фольклор», «хорове мистецтво».

Куликівський «Первоцвіт»
При Куликівській районній бібліотеці активно діє 

літературно-мистецька світлиця «Стежина», що об’єднує лі-
тераторів, митців райцентру і сіл району. Керівник  — поет 
і прозаїк Іван Митрофанович Клунко, активно допомагає 
студійцям працівниця бібліотеки Ольга Правдивець. Обоє 
вони стали авторами першого збірника творів цього літе-
ратурного об’єднання, виданого бібліотекою під назвою 
«Первоцвіт». Крім них, тут надрукували свої поезії Олек-
сандра Атрощенко, Людмила Богданова, Аліса Ковальова, 
Наталія Коновалова, Надія Седень з Куликівки, Любов Під-
дубна з Жуківки, Микола Богомаз із Дроздівки. Редакто-
ром книги є директор райбібліотеки Алла Павлівна Шуба, 
яка всіляко сприяє діяльності світлиці.

З успіхом пройшла презентація книги за присутності 
численних шанувальників поезії. Автори читали свої вірші, 
лунали пісні, написані на їх поезії місцевими композитора-
ми. Гостем свята був і редактор нашої газети «СВІТ» Петро 
Антоненко, який познайомив присутніх з нашим виданням. 
Свого часу він керував роботою подібної літературної студії 
при редакції районної газети «Поліська правда», де працю-
вав журналістом, згадав прекрасних місцевих поетів Івана 
Баглая, Павла Найду, Григорія Легейду. Так що літературні 
традиції району давні. Учасників свята привітав завідувач 
районного відділу культури і туризму Євген Снопок. 

Запрошують 
музей і будинок культури 

Відділ культури і туризму Куликівської районної дер-
жавної адміністрації почав випуск цікавих буклетів, що 
розповідають про культосвітні заклади району. 

Буклет про Куликівський районний народний крає-
знавчий музей розповідає про експозицію, діяльність цьо-
го закладу. Музей, що знаходиться в центрі селища за 
адресою вул. Шевченка, 4, запрошує всіх на цікаві екскур-
сії. Його відкрито щодня, крім неділі, з 9 до 18 години. Кон-
тактні телефони: (04643) 2-13-95 і 2-13-42. 

Ще один буклет присвячено районному будинку культу-
ри. Тут діють народні колективи — хор «Льонок», фольклор-
ний ансамбль «Веселинка», ансамбль танцю «Льонок», ду-
ховий оркестр і оркестр народних інструментів, гурток 
естрадної пісні. Проводяться такі цікаві заходи, як «Вер-
нісаж талантів», «Зірковий дует по-куликівськи», конкурс 
господинь. Телефон: (04643) 2-13-42. 

Студія ВІАТЕЛ: 
фільми про видатних 

українців
Столична студія ВІАТЕЛ, яка існує вже 18 років, в останні роки здій-

снює великий проект — цикл «Гра долі». Це створення документальних 
фільмів про видатних українців. Все —  на  науковій основі, із залученням 
матеріалів архівів, музеїв, бібліотек. Водночас видатних діячів політики, 
науки, літератури, мистецтва показано як живих людей, з  їхніми часто  не-
простими, а то й трагічними долями. 

За ці кілька років створено понад 70 фільмів. Вони з успіхом демон-
струються по  телебаченню, виходять на дисках. Фільми 
користуються великою популярністю у викладачів, сту-
дентів, учнів, всіх, хто цікавиться українською історією. 

Керівник студії — відомий  митець, режисер, сцена-
рист, актор,  заслужений діяч мистецтв України Василь Ві-
тер, автор багатьох фільмів циклу «Гра долі». Продюсером 
багатьох фільмів є директор студії Галина Криворчук. А 
беззмінною ведучою і співавтором фільмів циклу є моло-
да українська актриса Наталя Сопіт. 

Багато фільмів циклу присвячені видатним україн-
цям, чия доля пов’язана з Чернігівщиною. Це, зокрема, 
Іван Мазепа, Олександр Довженко, Павло Тичина, Мико-
ла Костомаров, Пантелеймон Куліш, Михайло Коцюбин-
ський. 

Фільми студії ВІАТЕЛ з циклу «Гра долі» дивіться 
кожної суботи і неділі по 5 каналу о 14.20.

На фото: Василь Вітер. Наталія Сопіт. 

Запрошують 
«Інтермеццо» 

і «Круті сходи»
Мистецька галерея «Круті сходи»
Наші координа-

ти: 14000, м. Черні-
гів, вул. Воровсько-
го, 10; тел. (0462) 
674-661, (066) 760-
86-83. 

В експозиції пред-
ставлені твори на-
родного мистецтва знаних у країні авторів: народних 
художників України, лауреатів мистецьких премій, 
Національної премії України імені Т. Шевченка (ху-
дожня кераміка і різьблення, підлаковий розпис та 
розпис на склі, вишивка, ткацтво, художнє скло, при-
краси). Пропонуються унікальні колекції. Експозиція 
живопису. 

Послуги: виставкова діяльність – організація та 
проведення виставок; виготовлення сувенірної про-
дуції представницього класу, чернігівської тематики, 
національного колориту. 

Прийом замовлень на екслюзивні подарун-
ки, виготовлення рамок та оформлення кар-
тин.

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, су-

веніри, канцтовари, а також туризм, екскурсії, прове-
дення презентацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, 
кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
«Суспільної служби України»

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича 
діяльність, сприяння вихованню дітей, сприяння від-
родженню духовних і національних традицій. Вул. 
Воровського, 10. Тел.: (0462) 674-661, (066) 
760-86-83, (0462) 973-628, 973-629.

Афіша березня 
20  Й.Бродський, «Мармур». Мала сцена. 
24–25 Прем’єра. Дж.Б.Прістлі, «Небезпечний по- 
  ворот». Любовний детектив. 

27  до Міжнародного дня театру.   
 М.Старицький, «За двома зайцями». 
28  А. Чехов, «Дядя Ваня» (фото вгорі).

29  Т. Уїльямс, «Татуйована троянда». 
30  Прем’єра. Дж.-Б. Прістлі, «Небезпечний  
 поворот». 

31  Г. Горін, «Поминальна молитва», за 
 мотивами оповідань Шолом-Алейхема  
 (фото внизу). 

У фойє театру — виставка відомого 
чернігівського фотомайстра 

Віктора Кошмала. 
Контакти театру: 14000, Україна, 

м. Чернігів, вул. Родимцева, 4; 
тел. (+38 0462) 77-49-53, 77-89-48; 

тел./факс (+38 0462) 77-89-48;
e-mail: mt.ch@ukr.net

Чернігівський 
Молодіжний театр
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Несподіва-
ні думки 

Афоризми
Эшлі Брильянт

(р. 1933), американ-
ський карикатурист і 
гуморист
 Чим більше пізнаю 

себе, тим більш стаю  не-
схожим на себе.  

Веслав 
Брудзиньський
(р. 1920), польський 

сатирик
Менше зло, як пра-

вило, довговічніше. 
 Багато хто розпла-

чується за вчинки, яких у 
них не вистачило рішучості 
зробити. 
Справжній друг піз-

нається в біді, до якої  він 
вас довів.    
Не обіцяй нічого та-

кого, чого б ти  знову не міг 
пообіцяти через рік.
 Не дивися на світ 

надто тверезо, бо зіп’єшся. 
Він все передбачив, 

не передбачив лише, що це 
збудеться. 
 В міру того, як ми-

нає час, наші предки звер-
шують все більш славні по-
двиги.
 Прибережи песи-

мізм на чорний день.
 Гарний пропаган-

дист може переконати на-
віть за допомогою правди. 
Жодна добра справа 

не залишається безкарною.

Було й таке…

Куточок 
гумору

До директора банку 
звертається відвідувач:

— Пане директоре, Ви 
шукаєте нового касира? 

— І старого теж.
* * *

— Як тобі наша нова 
співробітниця?

— Не знаю, я не дуже 
добре розбираюся у фар-
бах.

* * *
— Правда, що Ви на-

звали свого шефа дурнем? 
— Ні, я знаю, що служ-

бову таємницю розголошу-
вати не можна. 

* * *
 — Чим там зайнятий 

наш кухар? 
 — Придумує нову назву 

для вчорашніх котлет. 
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У світі цікавого

Ваше здоров’я

Видатний англійський 
драматург Бернард Шоу 
відзначався неабиякою до-
тепністю. 

Шоу якось отримав за-
прошення від одного вель-
можі такого змісту: «Лорд 
Честмер буде вдома з 5 до 
7 години». Письменник на-
писав у відповідь: «Бернард 
Шоу теж».

Молодий драматург 
прочитав Бернардові Шоу 
свою першу комедію і  по-
просив оцінити її. Шоу від-
повів: «Такі погані коме-
дії дозволено писати  лише 
маститим письменникам». 

«Чим пояснюється 
Ваше довголіття?» — запи-
тали у Шоу. «Моїм похилим 
віком». 

Батурин. Одне з козацьких свят у гетьманській столиці. Виступає 
ансамбль «Сіверські клейноди» обласного філармонійного центру.

Фото Петра Антоненка.

Найстаріший діючий 
автомобіль

Найстаріший діючий автомобіль у світі  — 
1884 року випуску — продано на аукціоні за 
4 мільйони 620 тисяч доларів. Автомобіль De 
Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam 
Runabout, що носить ім’я La Marquise, вста-
новив рекорд ціни для раритетних транспорт-
них засобів.

Найстаріший автомобіль був виставле-
ний на торги американським аукціонним бу-
динком RM Auctions. Організатори аукціону 
розраховували отримати за раритет 2 – 2,5 
мільйона доларів. Імені покупця La Marquise, 
що став п’ятим власником цього автомобіля 
за всю його історію, аукціонний дім не роз-
криває.

Першим власником La Marquise був 
французький аристократ граф де Діон, який 
брав участь у його створенні. 1906 року де 
Діон продав автомобіль офіцеру французь-
кої армії Анрі Доріолю (Henri Doriol), роди-
на якого володіла La Marquise до 1987 року. 

Наступним власником став член британ-
ського клубу класичних машин Тім Мур (Tim 
Moore), який відновив автомобіль і надав 
йому повністю робочого стану. 2007 року 
La Marquise був проданий колекціонерові 
з Техасу Джону О’Куїнну (John O’Quinn), який 
заплатив за нього, як повідомлялося, 3,63 
мільйона доларів. На аукціон La Marquise був 
виставлений спадкоємцями О’Куїнна, який 
помер 2009 року.

В Японії помер 
найстаріший у світі собака

Найстаріший у світі собака на ім'я Пус-
ке помер нещодавно у японській префекту-
рі Ібаракі у віці 26 років й 8 місяців. До своєї 
останньої години Пуске почував себе добре. 
Господарка собаки Юмико Синохара вважає, 
що смерть настала від старості.

Безпородний пес народився в будинку 
батьків Юмико у  1985 році. В 2008 році він 
потрапив під машину, і лікарі побоювалися 
за його життя. У грудні 2010 року Пуске був 
внесений до книги рекордів Гінесса як най-
старіший пес світу.

Навчитися читати 
не пізно і у 92 роки

Рибалка зі штату 
Коннектикут освоїв гра-
моту в 92 роки.  Джиму 
Арруді Генрі вдавалося 
приховувати свою не-
письменність від близь-
ких аж до похилого віку. 
Вихідець з Португалії 
кинув школу в третьому 

класі і був вимушений зайнятися риболовецьким промис-
лом, щоб допомагати батькам.

«Якщо ми були в ресторані, він завжди чекав, перш ніж 
хто-небудь зробить замовлення першим, і потім просто го-
ворив: «Звучить непогано, мабуть, я буду те ж саме». А якщо 
йому приносили рахунок, він перепитував: «Так скільки я вам 
винен? — розповіла внучка Арруди Марлиса. Проте в 2005 
році літній чоловік вирішив навчитися читати і писати. «Не-
письменність заподіювала йому дуже багато незручностей. 
Йому довелося підписати папір для будинку престарілих, а 
він навіть не розумів, де йому належить жити», — поділила-
ся Марлиса. 

Зайняття настільки захопили Арруду, що він почав запи-
сувати свої спогади. 

Як вивести плями на одязі
Перш ніж братися за виведення плями, необхідно ви-

значити її походження.
Плями від жиру мають розмиті контури. Застарілі жирові 

плями проявляються також на зворотному боці тканини.
Плями від соку, чаю, вина тощо мають яскраво вираже-

ну межу, причому контур у них темніший, ніж центр плями.
Плями від крові, молока, супу, соусів та ін. поєднують у 

собі як жирові, так і нежирові речовини й нерідко вимагають 
подвійної обробки.

Більшість свіжих плям можна відіпрати з допомогою гос-
подарського мила, соди або інших миючих засобів. Застарілі 
плями вимагають більш складної обробки.

Перш ніж починати виведення плями, виріб треба ретель-
но відчистити від пилу спочатку сухою, потім вологою щіткою. 
Обробляти пляму краще з вивороту, підклавши під матерію до-
щечку, обтягнуту білою тканиною в декілька шарів, або білі па-
перові серветки. Чистять пляму за допомогою ватного тампона 
або білої ганчірочки (можна і м’якою щіткою). Спочатку змочу-
ють місце навколо плями, потім поступово переходять від краю 
до середини. При такому способі пляма не буде розпливатися.

Будь-який засіб для видалення плям на одязі краще спо-
чатку спробувати на запасному шматочку тканини. Якщо його 
немає, то на загнених усередину частинах або на запасах 
тканини біля шва. Особливо будьте обережні з кольоровими 
і синтетичними тканинами. Починають чистити слабким роз-
чином, за необхідності поступово підсилюючи його концен-
трацію. Намагайтеся не використовувати занадто концен-
тровані розчини – краще повторити обробку слабким розчи-
ном кілька разів, чергуючи її з промиванням.

Жирові та олійно-смоляні плями
(Від жиру, рослинного або вершкового масла, жирних 

соусів, майонезу, воску, машинного масла, масляних фарб, 
лаку, смоли, крему, гуталіну, мастики та ін.) виводяться орга-
нічними розчинниками, такими як спирт, бензин, ацетон, ски-
пидар, ефір.

Як вивести жирні плями
Свіжу жирову пляму треба посипати сіллю і обережно по-

терти (можна м’якоттю теплого хліба). Змінювати сіль слід кіль-
ка разів, поки пляма не зникне. Жирові плями часто добре від-
пираються господарським милом.

Перед пранням плями від жиру рекомендують посипати 
тальком або крейдою, накрити промокальним папером і про-
прасувати не дуже гарячою праскою (під тканину теж краще по-
класти промокальний папір). Після цього пляму дочищають бен-
зином або засобом для виведення плям, можна також викорис-
товувати розчин – 0,5 чайної ложки кухонної солі на 3 столових 
ложки нашатирного спирту. Наносити ці засоби краще ватою 
або білою ганчірочкою, замінюючи їх у міру забруднення.

Так само виводять плями від воску і парафіну, тільки після 
обробки праскою їх протирають денатурованим спиртом.

З вовняної тканини жирні плями краще видаляти бензином.
Плями на плюшу і оксамиті виводять спиртом або скипи-

даром. Користуватися праскою для виведення плям з цих тка-
нин не можна.

Свіжі жирові плями на оксамиті можна вичистити теплою 
м’якушкою білого хліба.

Застарілі жирові плями спочатку розм’якшують, втира-
ючи плямовивідник або бензин ватним тампоном у тканину з 
обох боків.

Не варто легковажно ставитися до 
того дискомфорту, який виникає у біль-
шості з нас при тривалому спілкуванні з 
розумною технікою. Тривалі «дрібні» не-
приємності у результаті можуть пере-
рости у великі проблеми зі здоров’ям.

1. БІЛЬ У СПИНІ
Найчастіше виникає через неправильне 

положення за комп’ютером. При тривалій на-
пруженій роботі ми відволікаємося від контр-
олю за власною осанкою і сидимо при цьому 
абияк. М’язи спини напружуються, це при-
зводить до тривалого болю, що тягне.

ЩО РОБИТИ? Зверніть увагу на те, 
як улаштовано ваше робоче місце. Мож-
ливо, варто поміняти робоче крісло на 
зручніше, з фіксувальною спинкою. Ві-
зьміть за правило робити перерви в ро-
боті хоч би кожні 35 – 40 хвилин. Встань-
те з-за столу, трохи пройдіться і роз-
пряміть спину. Частіше стежте за своєю 
осанкою під час роботи.

2. СКУТІСТЬ У ДІЛЯНЦІ ШИЇ ТА 
ПЛЕЧОВОГО ПОЯСА

Причини переважно ті самі, що й при 
болю у спині, — неправильне сидіння під час 
роботи. До того ж біль і скутість рухів у цих 
частинах тіла може бути обумовлений тим, 
що на вашому столі неправильно організова-
ний робочий простір.

ЩО РОБИТИ? Оніміння і біль виника-
ють через напруженість у м’язах. Робіть 
перерви в роботі. Встаньте рівно, роз-

пряміть плечі, зробіть декілька поворотів 
шиї, кілька разів потягніться усім корпу-
сом. Це допоможе вам розслабити м’язи 
і поліпшить циркуляцію крові. Організо-
вуйте робоче місце так, щоб ви могли, 
не напружуючись, дотягуватися до теле-
фону і брати необхідні предмети зі столу. 
Стежте за осанкою під час роботи.

3. СУХІСТЬ ОЧЕЙ
Напружена робота часто примушує нас 

забувати про звичайні речі. Ми, наприклад, 
можемо «забути» поїсти або забути про час. 
Уявіть собі, що й моргати, аби зволожити очі, 
ми під час роботи теж «забуваємо»! Звідси і 
дискомфорт, і передчасна втома очей.

ЩО РОБИТИ? Передусім розташуйте 
монітор на такій відстані, щоб вам не до-
велося у нього вдивлятися, але й не занад-
то близько. Почастіше відволікайте погляд 
від комп’ютера, вставайте з-за столу, да-
вайте очам відпочити. І не забувайте мор-
гати! Читайте також рекомендації експер-
тів, як зберегти зір за комп’ютером.

4. НАПРУГА ОЧЕЙ
Найчастіше виникає під час тривалої ро-

боти при поганому освітленні.
ЩО РОБИТИ? Відрегулювати світло 

на робочому столі: воно повинно бути ні 
занадто яскравим, ні занадто темним. Ди-
витися в монітор вам має бути комфортно. 
Почастіше робіть перерви в роботі, якщо 
напруга очей стала проявлятися.

Якщо працюєте за комп’ютеромЯкщо працюєте за комп’ютером
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