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Гарячі теми
Трудовий кодекс: 

для олігархів чи для трудящих? 
У руслі задекларованих «економічних ре-

форм» влада, слідом за ухваленням скандаль-
ного Податкового кодексу (згадаймо хоча б по-
заторішній Податковий Майдан) протягує через 
парламент Трудовий кодекс України. Його суть 
— зменшення прав трудящих і їхніх профспілок, 
збільшення прав адміністрації, роботодавців.  

Стор 1-5 

Погром на Андріївському узвозі
У Києві нищать найдавнішу вулицю столи-

ці. Колотнеча довкола узвозу явно виходить за 
рамки Євро-2012, на яке звично стали «спису-
вати» все, що де не коїться. Натомість вписуєть-
ся в ту вакханалію дерибану столичних земель, 
руйнації історичних пам’яток і хаотичної побудо-
ви на їхньому місці помпезних споруд — симво-
лів «епохи дикого капіталізму».

Стор. 6
КДБ проти дисидентів

Виповнилося 40 років початку терору 
комуно-радянського режиму проти української 
інтелігенції — дисидентів, інакодумців, опо-
нентів цього режиму.  

Стор. 9-10

Російська церква в роки війни 
Без Бога — не до порога. Про цю істину 

комуністичні правителі СРСР згадали лише з 
початком Вітчизняної війни, коли країна опи-
нилася у смертельній небезпеці. А до того 
понад 20 років на території Союзу йшло ни-
щення релігії, церкви. 

Стор. 10

5

Публікації нашої газети не старіють
Запитуйте попередні номери газети 

в культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(Чернігів, вул.Шевченка, 9).

Шановні колеги! Події останніх днів 
засвідчують, що влада не лише оголоси-
ла, а й веде системну війну проти влас-
ного народу. Війну проти нинішніх і май-
бутніх пенсіонерів через так звану пен-
сійну реформу, війну проти бізнесменів 
шляхом так званої податкової реформи 
і щоденного тотального тиску на підпри-
ємців. Війну проти вчителів і медиків, 
коли під егідою оптимізації не лише ско-
рочуються заклади охорони здоров’я, а й 
звільняються працівники цієї сфери,  не-
формально скорочуються заробітні пла-
ти через вимогу відправляти вчителів у 
неоплачувані відпустки.

Сьогодні вже розпочалася війна і 
проти державних службовців, які за ни-
нішнім бюджетом у системі місцевого са-
моврядування на місцевому рівні почали 
отримувати заробітні плати, близькі до 
мінімальної, і думають, як прожити цей 
непростий рік.

Результат дворічної війни влади про-
ти народу, за оцінками експертів ООН, та-
кий: більше 80 відсотків громадян Укра-
їни — бідні люди. Абсолютна більшість 
людей вважає, що за два роки прези-
дентства Віктора Януковича їхнє життя 
погіршилось, а за різними оцінками від 
1,5 до 2,5 відсотків громадян вважають, 
що їхнє життя покращилося. Як каже на-
родна мудрість, цих людей ми знаємо по-
іменно.

Водночас влада оголосила війну про-
ти своїх опонентів, війну проти опозиції, 
причому в останні дні ця війна не пропа-
гандистська, не політична — це війна на 
знищення.

Якщо раніше для влади головним 

гаслом було: «Хороший опозиціонер — 
арештований опозиціонер», — то після 
останніх безпрецедентних і аморальних 
заяв керівництва Генеральної прокура-
тури складається враження, що новим 
гаслом влади є: «Хороший опозиціонер 
— довічно ув’язнений опозиціонер». А 
для радикалів від влади: «Хороший опо-
зиціонер — мертвий опозиціонер». 

Ми заявляємо, що абсурдні й неадек-
ватні дії Генеральної прокуратури, яка з 
екранів телебачення без жодного доказу 
звинуватила Юлію Тимошенко в причет-
ності до низки вбивств 90-х років, це із 
серії нинішньої влади владного хамства, 
що стає державною ідеологією сьогод-
нішньої влади. Складається враження, 
що ревниві захисники християнства, як 
себе позиціонує команда Віктора Януко-
вича, тишком-нишком на своєму прапорі 
віри замість Ісуса Христа розмістили ім’я 
Хама. І ця ідеологія Хама стає світогляд-
ною загрозою для України, світоглядною 
загрозою для українського суспільства. 

Якщо нинішня влада, яка розпочина-
ла свою кар’єру у 90-х роках у Донецькій 
області, хоче, щоб уся країна і світ по-
чули правду, ми це підтримуємо. Ми ви-
магаємо створення слідчої комісії щодо 
розслідування масових убивств бізнес-
менів у 90-х роках Донецької області 
та вбивств народних депутатів Євгена 
Щербаня, Євгена Кушнарьова. Ми хоче-
мо почути правду, хто сьогодні з висо-
копосадовців країни володіє майном і 
нерухомістю тих, хто загинув у так звані 
роки первісного накопичення капіталу 
на Донеччині. 

Ми розпочали збір підписів за від-
ставку Генеральної прокуратури, яка 
останніми заявами ЗМІ щодо Юлії Тимо-
шенко остаточно зганьбила слова «про-
куратура» і «правоохоронні органи». Ми 
наполягаємо на ухваленні постанови 
Верховної Ради щодо виконання парла-
ментських вимог Парламентської асамб-
леї Ради Європи. Ми переконані: історія 
війни має одне і те ж закінчення, політи-
ка окупації по відношенню до власного 
народу, від кого б вона не йшла, для іні-
ціаторів такої війни завжди закінчиться 
безславно. 

І хотів би дати спеціальну пораду Ві-
ктору Януковичу: на дозвіллі перегля-
нути книгу Нобелівського лауреата Га-
бріеля Гарсіа Маркеса «Осінь патріар-
ха», який вчить, що будь-який правитель, 
особливо той, з якого намагаються зро-
бити диктатора, мусить пам’ятати, що 
безмежний час вічного і солодкого жит-
тя при владі має фатальну здатність за-
кінчуватися, а інколи досить швидко і до-
волі трагічно.

Микола 
ТОМЕНКО: «Це війна проти народу»«Це війна проти народу»

Виступ заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА (заява від фракції 
БЮТ – Батьківщина) на пленарному засіданні парламенту 10 квітня 2012 року

Михайло ВОЛИНЕЦЬ:

«Трудовий кодекс 
кріпацтва»

У Верховній Раді України розглядається у другому читанні проект нового Тру-
дового кодексу. Разом з недавно ухваленим Податковим кодексом він має ви-
будувати систему економічних відносин у країні. Але, як і скандальний Податко-
вий, проект Трудового кодексу викликає немало запитань, адже акцент у ньому 
зроблено на подальше зменшення прав працюючих і на збільшення адміністра-
тивного тиску на них, при скороченні прав і можливостей профспілок. Що за цим 
проектом, розробленим депутатами фракції Партії регіонів? Автори його — ни-
нішній голова офіційної Федерації профспілок України В. Хара, попередній голо-
ва О. Стоян та Я. Сухий. 

Про основні аспекти проекту кодексу  в інтерв’ю нашій газеті розпо-
відає голова незалежного всеукраїнського профспілкового об’єднання 
— Конфедерації профспілок України, депутат парламенту (фракція БЮТ 
– «Батьківщина») Михайло ВОЛИНЕЦЬ. 

— Михайле Яковичу, який осно-
вний висновок можна зробити з ана-
лізу цього проекту Трудового кодексу? 

 — Його ухвалення призведе до по-
гіршення прав найманих працівників. 
Проект ТКУ має подвійність трактувань 
встановлення умов праці та її оплати. За-
кріплюється та розвивається концепція 
— відокремити працівника від механіз-
му колективного захисту та громадсько-
го контролю трудових відносин. А саме: 

додається механізм особистого догово-
ру «роботодавець – робітник», з відділен-
ням профспілки від контролю за вста-
новленням умов праці.

 — Але ж профспілки — це випро-
бувана століттями форма захисту 
прав працюючих. Це закріплено і в 
нинішньому законодавстві України. 
А наша Конституція проголошує, що 
не можна погіршувати права людей 
при ухваленні нових законів порів-

няно з діючим законодавством. 
 — Тим не менше майже всі норми 

нинішнього Кодексу законів про працю 
та законів, які регулювали профспілкові 
відносини, не внесені до проекту нового 
Трудового кодексу. І це заздалегідь ста-
вить у дискримінаційне та залежне ста-
новище рядового працівника.

Відсутній чіткий механізм відпові-
дальності роботодавця за порушення 
трудових прав працівника та профспілки. 
Також у проекті ТКУ закріплюється ігно-
рування приписів державних інспекторів 
праці, що дає можливість не виконувати 
цих приписів роботодавцем — шляхом 
багаторічної тяганини з оскарженням у 
судах продовжувати ці порушення, не ка-
жучи про ігнорування подань проф-
спілки, які в проекті ТКУ не пе-
редбачені взагалі. 

Об’єднання опозиції:
Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк  
у четвер ухвалили декларацію про те, що  очолювані 

ними  партії «Батьківщина» і «Фронт Змін», 
найбільші опозиційні сили, 

йдуть на парламентські вибори 
єдиним  списком

Оскільки закон про вибори не передбачає партійних 
блоків, об’єднаний список буде від партії «Батьківщи-
на», а очолить його Арсеній Яценюк. Очікується, що спи-
сок  об’єднаної опозиції  включатиме також партії (на-
зиваємо їх керівників) «Народна самооборона» (Юрій 
Луценко),   «За Україну» (В’ячеслав Кириленко), «Рефор-
ми і порядок» (Сергій Соболєв), Народний Рух України 
(Борис Тарасюк). Йдуть переговори про приєднання до 
об’єднаного списку опозиції партії «Громадянська пози-
ція» (Анатолій Гриценко), інших політичних сил. Узгоджу-
ються також єдині кандидати від опозиції на всіх мажо-
ритарних округах України.
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Журналісти отримали копії декларацій про 
доходи за 2011 рік чернігівського губернато-
ра та його заступників. Ці документи підлягають 
обов’язковому оприлюдненню згідно з новим за-
коном «Про засади запобігання і протидії коруп-
ції». Наводимо дані декларацій перших осіб вико-
навчої влади Чернігівської області.

Торік голова Чернігівської облдержадміністрації 
Володимир Хоменко отримав дохід у 165484 грн. З 
них 160172 грн — заробітна плата й 5312 грн — ма-
теріальна допомога. Також у власності Хоменка пере-
бувають дві земельні ділянки площею 14500 кв.м та 
2000 кв.м і будинок площею 368 кв. м. Згідно з де-
кларацією, власного автотранспорту чернігівський 
губернатор не має.

Заступник голови Станіслав Прокопенко отримав 
торік 120269 грн. З них 4648 грн — матеріальна до-
помога, решта — зарплата. Прокопенко декларує, що 
не має власних земельних ділянок, будинків, квартир 
чи автомобілів.

Ще один заступник Хоменка Микола Стрілець за-
робив торік 143369 грн. З них 213 гривень — від ви-

кладацької роботи, а решта — заробітна плата і мате-
ріальна допомога. Ще 2006 грн він отримав від зда-
вання майна в оренду. Також Стрілець володіє зе-
мельними ділянками площею 46 200 кв.м і 1064 кв. 
м, автомобілем Volvo S60 2001 року випуску.

Новий заступник Володимира Хоменка Віктор Ге-
ращенко задекларував 48 596 грн заробітної плати, 
дві земельні ділянки площею у 14626 кв. м і 11 772 
кв. м та квартиру площею 41 кв. м. Також має автомо-
біль ЛУАЗ 1978 року випуску.

Заступник губернатора Віктор Тканко оприлюднив 
декларацію, в якій вказав дохід за минулий рік у сумі 
138373 грн, з яких більшість —заробітна плата, 4754 
грн — матеріальна допомога і 2796 грн — дохід від 
викладацької роботи. Іншої власності в декларації Ві-
ктора Тканка не вказано.

Ще один заступник Олександр Шанойло задекла-
рував 134484 грн сукупного доходу за минулий рік. З 
них 126 466 грн — заробітна плата, 4316 грн — мате-
ріальна допомога, 3528 грн — страхові виплати і 174 
грн — дохід від оренди. Також у власності цього за-
ступника є земельна ділянка площею 3,2 га і автомо-
біль Toyota Higlander 2010 року випуску.

6 квітня господар одного з дач-
них будинків садового товариства 
«Восход», що поблизу м. Ніжина, 
копав ямки під стовпчики для но-
вого паркану і наткнувся на арти-
лерійський снаряд калібру 76 мм.

Того ж дня у с. Ковпита Черні-

гівського району місцеві жителі під 
час проведення земляних робіт ви-
явили ручну гранату РГД-33.

7 квітня працівники СТОВ «Про-
хорське» с. Прохори Борзнянсько-
го району возили з кар’єру пісок 
для поновлення дороги до склад-

ського приміщення товариства. 
Бульдозерист під час розгрібання 
піску виявив 152-міліметровий ар-
тилерійський снаряд.

В усіх зазначених випадках фа-
хівці піротехнічної групи аварійно-
рятувального загону спецпризна-
чення УМНС в області обстежили 
прилеглі території та знищили ви-
бухонебезпечні предмети.

Усі снаряди, бомби, міни, гра-
нати, які пролежали в землі май-
же 70 років, знаходяться у небез-
печному стані. Тому, якщо виявле-
но боєприпаси або схожі на них 
невідомі предмети, ні в якому разі 
не можна їх чіпати. За допомогою 
палиць, мотузки та яскравої тка-
нини необхідно обгородити місце 
небезпечної знахідки і не допуска-
ти до нього людей, особливо дітей. 
Про подію повідомте оперативно-
рятувальній службі за телефоном 
101 або міліції — 102.

«Банк харчів» від Суспільної 
служби України

Напередодні Великодніх свят чимало мешкан-
ців Чернігова отримали харчові набори від Суспільної 
служби України. 

Як повідомила голова відділення ССУ в Чернігові Те-
тяна Жогалко, розпочата програма «Банк харчів» має 
на меті допомогти малозабезпеченим верствам насе-
лення, самотнім літнім людям, матерям-одиначкам та 
іншим. 

Щомісяця канадська програма «Банк харчів» перед-
бачає залучення до реалізації програми людей, небай-
дужих до чужих проблем. Такою людиною, яка відгукну-
лася на пропозицію допомогти, виявився чернігівський 
підприємець, громадський діяч Володимир Поліщук. 
Саме він разом з Тетяною Жогалко вручав продоволь-
чі набори у культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
протягом усього Великоднього тижня. 

Діяльність ССУ дуже різноманітна, тож разом з місь-
ким соціальним проектом «КлубОК», громадською ор-
ганізацією «Шанс» ССУ брала участь у благодійній акції 
«Добре таксі»: люди, викликаючи таксі, могли передати 
непотрібні їм речі для дітей із малозабезпечених сімей.

На початку квітня у КМЦ «Інтермеццо» Суспільною 
службою України проведена мистецька акція «Нама-
люй свою писанку», до якої долучилися діти з Франції. 

Олександр ЯСЕНЧУК
Фото автора 

Часопис подарували бібліотеці 
Дарунок зі США отримала обласна бібліотека 

ім.Короленка. Її фонди поповнені зібранням із приват-
ної колекції відомого вченого-історика, краєзнавця, 
нашого земляка Григорія Кураса. Майже повний комп-
лект часопису «Український історик» передала на Черні-
гівщину родина науковця.

«Український історик» — головний науковий україн-
ський журнал, що видавався за кордоном як кварталь-
ник Українського історичного товариства. На його сто-
рінках ще в часи панування радянського підходу до іс-
торії друкували свої студії ті українські науковці, які не 
боялися звинувачень і ставали на захист національних 
цінностей. 59 примірників «Українського історика» ви-
дані з 1965 по 2008 роки.

Григорій Курас останні роки життя провів у США. За 
його дорученням особиста бібліотека та архів були пе-
редані рідними в Україну. Частина документів уже на-
дійшла до обласного архіву. 

Презентовано Центр безкоштовної 
правової допомоги 

безробітним Чернігова
В експертному клубі «Чиста політика» відбулася пре-

зентація Центру безкоштовної правової допомоги без-
робітним Чернігова.

Під час презентації голова Чернігівського громад-
ського комітету захисту прав людини Олексій Тарасов 
зазначив: «Безробіття та порушення трудових прав є 
однією з найбільш гострих проблем як в Україні, так і в 
Чернігівському регіоні зокрема». 

«Більшості наших громадян, на жаль, платний за-
хист своїх прав не по кишені. Гостро стоять питання не-
своєчасної виплати зарплати, незаконного звільнення 
з роботи, прояви дискримінації з боку роботодавців, 
зловживання з боку приватних агенцій з працевлашту-
вання». Тому основна мета роботи Центру правової до-
помоги безробітним полягає у сприянні доступу до пра-
восуддя безробітним, а також усунення й запобігання 
порушень трудових прав громадян.

Директор Чернігівського міського центру зайнятості 
Олександр Зевченко привітав відкриття Центру правової 
допомоги безробітним. Він повідомив, що зараз на обліку 
в міському центрі зайнятості перебуває 3900 безробіт-
них, й у багатьох з них виникають різні правові питання. 

Центр безкоштовної правової допомоги безробіт-
ним м.Чернігова працює за адресою: м. Чернігів, вул. 
Горького, 57 з 11.00 до 16.00. Запис на прийом за те-
лефоном: 612-532.

Скільки заробляють 
і що мають керівники області

Декларації чернігівського губернатора та його заступників

Тетяна Жогалко вручає допомогу 
від Суспільної служби України. 

Це підтвердив Антимонопольний комітет.  Під-
вищення вартості проїзду на маршрутки Черніго-
ва в 2011 році проводилось на підставі поданих 
до міськвиконкому звернень та розрахунків пе-
ревізників щодо низької вартості проїзду.

Чернігівське обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України провело влас-
не розслідування. За результатами його встановлено 
таке.

Підприємство-перевізник ТОВ «Пассервіс – Люкс», 
що обслуговує маршрути №11, 12, займає монополь-
не становище на цих маршрутах.

Перевізник, подаючи власні розрахунки, завищив 
свої витрати в розрізі кількості автобусів, розмір пря-
мих матеріальних витрат завищено на 231,7 тис. грн.

За розрахунками територіального відділення 
АМКУ, вартість проїзду повинна становити на маши-
нах БАЗ 2215 — 2,40 грн, «Рута» — 2,32 грн, замість 
3,22 грн та 2,91 грн, поданих перевізником. Ці цифри 
не враховують реальної кількості пасажирів, оскільки 
справжнього пасажиропотоку не знає ніхто. «Вартість 
квитка = всі витрати підприємства / кількість пасажи-
рів», тобто чим менша кількість пасажирів, тим більше 
коштує квиток. Як видають квитки в маршрутках, тоб-

то здійснюється облік пасажирів, усі знають.
Чому ж у міськвиконкомі не знайшли в поданих пе-

ревізниками даних аналогічних порушень і переви-
щень показників?

Результатом проведеного з боку АМКУ розсліду-
вання стало накладення на ТОВ «Пассервіс – Люкс» 
штрафу в розмірі 34 тис. грн. та зобов’язання у 2-мі-
сячний термін припинити порушення щодо тарифів на 
перевезення.

АМКУ в листі міському голові О. Соколову пропо-
нує «при встановленні тарифів на послуги пасажир-
ських перевезень міським автомобільним транспор-
том врахувати положення Методики щодо обрахуван-
ня реальних пасажиропотоків».

Тарифи на проїзд у у 
маршрутках завищеніщені

Вибухонебезпечні знахідкиВибухонебезпечні знахідки
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Презентація книги Надії Галковської
У Національному музеї Тараса Шевченка у Києві відбулося 

представлення нової книги історико-фантастичних новел про 
Україну «Козацькими шляхами» Надії Галковської, члена прово-
ду обласної організації УНП, голови Чернігівської міської «Про-
світи».

Привітати поетесу прийшли народний депутат України, пер-
ший заступник голови УНП Іван Заєць, заступник голови Все-
українського товариства «Просвіта» Микола Нестерчук, голова 
Чернігівської обласної організації УНП Володимир Ступак, ко-
лишній голова Національної ради з питань телебачення і радіо-
мовлення, заступник голови УНП Віталій Шевченко, історик Во-
лодимир Бичек та інші.

Пісні виконували відомий кобзар, заслужений артист Укра-
їни Тарас Компаніченко та народний хор «Гомін» під керівни-
цтвом Леопольда Ященка.

Дві поетичні години промайнули миттєво і завершились на-
тхненним виконанням усіма присутніми легендарної пісні Надії 
Галковської та Миколи Збарацького «Козачка».

Військові музиканти дають 
благодійні концерти

У рамках проекту «Армія дітям» військово-музичний 
центр Сухопутних військ Збройних сил України дав благо-
дійний концерт для жителів Чернігова під назвою «Музич-
ний бриз». У такий спосіб військові оркестранти збирали 
кошти для хворих дітей Чернігівщини.

Цей концерт відбувся в обласному філармонійному 
центрі. До акції долучилися Благодійний фонд імені двічі 
Героя Радянського Союзу Олександра Молодчого, Черні-
гівський міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї 
та молоді й регіональний медіа-центр Міністерства обо-
рони України. Усі разом поєднали свої зусилля, аби допо-
могти коштами сім’ї Рогожиних, в якій живе троє дітей — 
двоє з них хворі на дитячий церебральний параліч. На зі-
брані кошти організатори акції придбають для Рогожиних 
велотренажер, аби діти змогли тренувати свою опорно-
рухову систему.

«Один з дітей Рогожиних непогано грає на флейті, — 
повідомив начальник військово-музичного центру Сухо-
путних військ Збройних сил України, заслужений артист 
України майор Олександр Шевчук. — Ми обов’язково 
йому допомагатимемо розвивати свій талант».

Аби зацікавити публіку, військові музики підготували 
цікаву концертну програму, гарно виступила й солістка 
Тетяна Манойленко.

«Я приємно вражена тим, що військові Збройних сил 
України так поставилися до проблеми нашої сім’ї», — сказа-
ла мати дітей-інвалідів Валентина Рогожина. Як повідомив 
майор Олександр Шевчук, військові музики запланували 
провести ще ряд благодійних концертів гарнізонами Черні-
гівщини. Вони збиратимуть кошти і для інших хворих дітей.

Виставка Оксани 
та Івана Мартиненків 

У  Чернігівському обласному художньому музеї імені 
Григорія Галагана відбулося відкриття виставки сучасно-
го іконопису та дереворізьблення «Світло образу» Оксани 
та Івана Мартиненків.

Випускниця Московської школи іконопису імені Ан-
дрія Рубльова (2002 – 2003 рр.) Оксана Мартиненко 
представить глядачам ікони, які незабаром складуть на-
місний ряд іконостаса кафедрального собору Вознесіння 
Христового в Алмати. Глядачі можуть побачити ікони «Ісус 
Христос Вседержитель», «Спас Нерукотворний», «Богоро-
диця Валаамська», «Воздвиження животворящого Хреста 
Господнього», «Святі новомученики та сповідники у зем-
лі Казахстанській просіявші», «Святий Микола Мірлікій-
ський Чудотворець», «Василій Богоявленський», «Святий 
благовірний князь Олександр Невський».

В експозиції авторству Івана Мартиненка належать 
арка над царськими вратами та фрагменти кіота, оздо-
блені глибокорельєфним орнаментом у рослинному та 
зоо морфному стилі з елементами в’язі. 

Виставка працює щодня, крім понеділка, з 9.00 
до 17.00. 

Адреса музею: м. Чернігів, вул. Горького,6;
тел.: 77-46-16, 77-00-06.

Виставка української ляльки
У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-

заповіднику М.Коцюбинського відбулося відкриття ви-
ставки «Українська лялька: від давнини до сучасності». 
Експонуються унікальні роботи понад 30 майстринь, пе-
реважно з Чернігова. Близько 300 робіт виконані такими 
відомими на Чернігівщині майстринями як Олександра 
Дідович, Ольга Костюченко, Тетяна Стадніченко, Оксана 
Гриць та інші.

Окрасою став виступ-демонстрація вбрання у вико-
нанні групи дівчат з Чернігівського вищого професійного 
училища побутового обслуговування № 9.

Виставка триватиме до середини травня. Екс-
позицію відкрито з 9.00 до 17.00, суббота – з 10.00 
до 17.00, неділя – з 14.00 до 17.00. Довідки за тел.: 
4-10-03 та 4-43-26.

Незвичайний майстер-клас із 
писанкарства пройшов у Чернігів-
ському просвітянському культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо». 
Бажання навчитися розписувати 
писанку виявили діти із Франції, які 
нині живуть і навчаються у Славути-
чі. Це діти французів, які приїхали бу-
дувати укриття над зруйнованим ре-

актором Чорнобильської станції.
Секретами писанкарства ділила-

ся і навчала Ольга Костюченко — ві-
дома чернігівська майстриня з ви-
шивки, лялькарка і писанкарка. А 
Тетяна Жогалко, керівник центру і 
міської організації Суспільної служ-
би України, розповіла про традиції 
розпису писанок. Діти ознайомили-

ся з виставкою з мистецької гале-
реї «Круті сходи» — писанки, яйця з 
кераміки і скла, а також виробами, 
створеними дітьми-інвалідами з гро-
мадської організації «Шанс». Фран-
цузькі гості мали змогу подивитися 
витинанки і навіть повчитися техніці 
їх виготовлення. 

Діти з «Шансу» провели для фран-
цузьких ровесників майстер-клас. А 
на завершення всі переглянули ціка-
вий фільм про маленьку героїню На-
стю Лалетіну, «танцівницю на візо-
чку», яка теж була на цій зустрічі.

Сергій КОРНІЄНКО
Фото автора

За моніторингом Чернігів-
ської ОДА щодо економічного й 
соціального розвитку в Полісь-
кій зоні, Куликівський район 
третій рік поспіль посідає І міс-
це. Промисловий комплекс орі-
єнтований на переробку про-
дукції сільського господарства. 

У районі мешкає 18 тисяч 
людей, є 25 населених пунктів, 
діють 30 сільгоспформувань 
різних форм власності. Агро-
промисловий комплекс є про-
відною галуззю економіки. 

Молокозавод у Куликівці іс-
нував давно, однак у складні 1990-
ті підприємство ледь животіло. Його 
відродження почалося, коли знай-
шовся інвестор — кандидат техніч-
них наук, нинішній депутат обласної 
ради від Партії регіонів Арсен Дідур. 
Нині ПАТ «Куликівське молоко» заку-
повує молоко у 12 районах області, в 
тому числі 40 відсотків його — в Ку-
ликівському, має 160 молокоприй-
мальних пунктів, є свій автопарк — 
30 молоковозів.

За добу на заводі переробляють 
понад 80 тонн молока. З нього ви-

готовляють: 6 тонн сухого молока, 
4 тонни масла селянського, 2 тонни 
пастеризованного молока, 400 кіло-
грамів сметани, 350 кілограмів йо-
гуртів, 320 кілограмів вершків і 300 
кілограмів кефіру. Якість відмінна! 
Саме тому, що куликівське молоко 
— справжнє, термін його зберігання 
— лише три дні.

Продукція ПАТ «Куликівське мо-
локо» користується великим попи-
том не лише в районі, області. Сухе 
молоко із задоволенням купують у 
Європі, Азії. Воно застосовується 
для виготовлення цукерок, шоколо-
ду, тортів, печива, пасти, мусів, мо-
розива.

Фермерське господар-
ство «Колос» — багатогалузеве, 
агропромислове, його очолює депу-
тат обласної ради від Партії регіонів, 
кавалер орденів «За заслуги» ІІІ та ІІ 
ступенів Віктор Труш. Загальна пло-
ща посівів — понад 5800 га. «Колос» 
має статус елітно-насіннєвого гос-
подарства і внесене до Єдиного дер-
жавного реєстру. 

Високі врожаї дають можливість 
прогодувати понад 5000 голів худо-
би та майже 4000 свиней. Кінцевою 
продукцією замкнутого циклу ви-

робництва є ковбасні вироби, коп-
ченості, напівфабрикати.

Щодня в ковбасних цехах виго-
товляється до двох тонн продукції 
73 найменувань. Під торговельною 
маркою «Ратибор ІІ» вона надходить 
до торговельної мережі району, Чер-
нігова, Києва, Сум, реалізується в 
районах згаданих областей. Продук-
ція виготовляється лише із сировини 
найвищого ґатунку. Підприємство є 
фіналістом Всеукраїнського конкур-
су якості продукції «100 кращих то-
варів України». 

ПП «Сирний дім» — ще одне 
потужне підприємство на Куликів-
щині, воно розташоване в с. Салти-
кова Дівиця, спеціалізується на пе-
реробці молочної сировини. Виро-
бляє тверді сири, масло вершкове та 
вершки.

Торік підприємство виробило 
398 тонн твердого сиру і 18 тонн 
вершків. «Сирний дім» використовує 
потужності лише на 30%. У перспек-
тиві планують збільшити викорис-
тання потужностей до 100%. Підпри-
ємство переробляє щодоби 8 тонн 
сировини, а спроможне — до 25 
тонн. У найближчих планах — запус-
тити цех з виробництва морозива.

Виконавчий комітет Чернігів-
ської міської ради доручив управлін-
ню транспорту та зв’язку міськради 
організувати з 24 квітня до 20 ве-
ресня, щовівторка та щочетверга, 
виконання графіка пільгових пере-
везень мешканців, а також пере-
глянути розклад руху автобусів на 
весняно-літній період з урахуванням 
потреб населення та роботи підпри-
ємств міста й залізниці.

Міський голова Олександр Соко-
лов наголосив, що міська влада ви-
користовуватиме всі можливості, 
щоб зберегти пільги для соціально 
вразливих категорій населення та 
забезпечити належний рівень тран-
спортних перевезень.

Населення Чернігова має 26932 
садово-городні ділянки, вони 
об’єднані у 112 товариств і займа-
ють площу 1339 га. Пасажирським 
транспортом за рахунок міських ав-
тобусних і тролейбусних маршрутів 
забезпечуються ті ділянки, що роз-
ташовані у приміській зоні, зокре-
ма: у Рівнопіллі — 4750, Березанці 
— 3500, Жавинці — 3100, Киїнці — 
2000, Пролетарському гаю — 1530, 
Півцях — 3015, Подусівці — 2760, 
Рудці — 2500, Улянівці — 150 та в ін-
ших місцях приміської зони.

Понад 1000 городніх ділянок 
розташовані на значній відстані від 
міста в районі сіл Халявин, Шесто-
виця, Стасі, де транспортне забез-
печення здійснюється приміськими 
автобусами.

У зв’язку з відкриттям сезону 
садово-городніх робіт значно підви-

щується навантаження на міський 
транспорт, особливо у вихідні дні 
літнього періоду, а також і на авто-
буси, що працюють на дачних марш-
рутах.

Враховуючи недоліки в органі-
зації перевезень, виявлені торік, 
управління транспорту вважає за 
доцільне затвердити транспортну 
мережу перевезення населення міс-
та в райони садово-городніх маси-
вів, збільшити кількість додаткових 
автобусів, що працюють у вихідні та 
святкові дні, приділити більше уваги 
якості перевезення пасажирів що-
вівторка і щочетверга. Зважаючи на 
це, організовано 10 маршрутів, на 
яких задіяні 40 автобусів великої та 
середньої місткості, з них для пільго-
вих перевезень — 13. Для зручнос-
ті жителів міста буде відкорегований 
графік руху.

Транспорт на дачі

Юні французи вчились 
малювати писанки 

Куликівська продукція: якість відмінна
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Бліц-інформ
Із державних коштів на інтернати 

дітям дістається лише 15%
Потреби дітей в інтернатних установах 

фінансуються за залишковим принципом, а 
діти з вадами здоров’я є найменш фінансо-
ваними.

Про це сказав уповноважений Прези-
дента з прав дитини Юрій Павленко на бри-
фінгу в Києві.

«Ми констатуємо, що під виглядом фі-
нансування дітей в інтернатних установах 
фінансується утримання персоналу устано-
ви, коридори, стіни, і тільки за залишковим 
принципом фінансуються потреби дітей», — 
визнав він. Павленко уточнив, що з виділе-
ної державою суми на кожну дитину в дитя-
чих будинках 70% іде на зарплату співробіт-
никам, близько 15% — на оплату комуналь-
них послуг і близько 15% — безпосередньо 
на потреби дитини.

«Найдешевшими для країни є будинки-
інтернати для дітей із вадами здоров’я, що, 
на наш погляд, є найбільш кричущою дис-
кримінацією щодо таких дітей... На дитину 
в школі-інтернаті з вадами здоров’я витра-
чається удвічі менше, ніж на дітей у дитячих 
будинках для здорових», — зазначив Пав-
ленко. За його словами, на кожну дитину, 
яка перебуває в інтернаті для дітей із вада-
ми здоров’я, виділяється близько 2,5 тис. 
грн на місяць, з яких тільки 370 грн іде без-
посередньо на потреби дитини.

При цьому в дитячих будинках для здо-
рових дітей ця сума становить 7 – 10 тис. 
грн на місяць із тією ж формулою розподі-
лу коштів.

За словами Павленка, це означає, що 
діти з вадами в інтернатних установах «най-
менш фінансовані».

Фальсифікаторам справи 
про вбивство журналіста 
дали до 13 років

Четверо екс-міліціонерів засуджені до 
7 – 13 років позбавлення волі за фальсифі-
кацію матеріалів кримінальної справи про 
вбивство директора телекомпанії «ТОР» Іго-
ря Александрова.

Відповідне рішення 20 березня ухва-
лив Апеляційний суд Луганської області, по-
відомляє прес-служба Генпрокуратури.

Як відомо, Александров помер 7 липня 
2001 року від побоїв. Міліція звинуватила 
в його вбивстві безпритульного Юрія Вере-
дюка, який загинув за таємничих обставин 
2002 року.

Одного з екс-міліціонерів засудили до 
7 років позбавлення волі за фальсифіка-
цію матеріалів справи, другого — до 13 ро-
ків за фальсифікацію справи і вбивство Ве-
редюка, ще 2 колишніх співробітника мілі-
ції — до 8 років за пособництво у вбивстві 
Вередюка.

Колишні працівники міліції позбавлені 
спеціальних звань.

Крім того, рішенням суду засуджено ще 
4 людей, зокрема одного з них — за посо-
бництво працівникам міліції у фальсифіка-
ції матеріалів даної справи і свідомо не-
правдиві показання.

У Генпрокуратурі не уточнили, яке пока-
рання призначено цим особам.

Через Полтаву 
прокладуть веломаршрути

Відділ туризму та культурної спадщи-
ни управління культури виконкому Пол-
тавської міської ради закликає полтавців 
спільно розробити маршрути у рамках за-
ходів з розбудови туристичної інфраструк-
тури напередодні проведення в Україні 
Євро-2012.  

Відділ приймає пропозиції з розроблен-
ня велосипедних маршрутів із обов’язковою 
прив’язкою до таких об’єктів огляду: музеї-
садиби І.Котляревського (Соборний май-
дан,3), В.Короленка (вул. Короленка, 1), Па-
наса Мирного (вул. Панаса Мирного, 56); ху-
дожній музей ім. М.Ярошенка (вул. Фрунзе, 
5) та музей історії Полтавської битви (вул. 
Шведська Могила, 32).

Пропозиція щодо веломаршруту пови-
нна містити схему руху з прив’язкою до то-
пографічної карти, місця зупинок (об’єкти 
огляду, що пропонуються), загальний кіло-
метраж та профіль висоти.

Проти тиску 
на ЗМІ

Як позитивне, варто відзна-
чити, що Верховна Рада ухвали-
ла постанову «Про забезпечен-
ня безперешкодної діяльності 
засобів масової інформації у пе-
редвиборний період 2012 року». 
Вона була внесена до парламен-
ту представниками опозиції.

Постановою передбачено, 
що Кабінет Міністрів України має 
вжити заходів щодо припинення 
перевірок відповідними служба-
ми засобів масової інформації на 
період проведення передвибор-
ної кампанії. Національній раді 
України з питань телебачення і 
радіомовлення рекомендовано 
скасувати графіки перевірок те-
лерадіоорганізацій на період пе-
редвиборної кампанії.

Діалог влади
 і преси 

Найавторитетніші громадські 
організації у сфері медіа, зокре-
ма Інститут масової інформації, 
«Репортери без кордонів», Не-
залежна медіа-профспілка, під-
биваючи підсумки ситуації в ін-
формаційному просторі України 
2011 року, відзначили, що зага-
лом стан свободи слова погір-
шився. А серед поодиноких при-
кладів зрушень на краще було 
названо посилення діалогу вла-
ди з пресою.

Йдеться про те, що торік Ад-
міністрація Президента України 
утворила Міжвідомчу робочу гру-
пу з аналізу  додержання законо-
давства про свободу слова та за-
хист журналістів. До неї входять, 
зокрема, високопосадовці Ген-
прокуратури, МВС,  профільного 
Комітету Верховної Ради, Держ-
телерадіо України, а також керів-
ники Національної спілки журна-
лістів України, представництва в 
Україні міжнародної організації 
«Репортери без кордонів», Інсти-
туту масової інформації. Тобто в 
комісії, з одного боку, представ-
лена влада, з іншого — громад-
ські організації, пов’язані з мас-
медіа. Побувавши на засіданні 
комісії, я переконався, що роз-
мова йде гостра, відверта. Пред-
ставники медіа-організацій весь 
час «атакували» представників 
влади, а ті відбивалися, доводя-
чи, що влада робить усе можливе 
для свободи слова і захисту жур-
налістів. 

У центрі дискусії опинилась 

Петиція журналістських органі-
зацій до влади, в якій наведено 
факти перешкоджання професій-
ній діяльності працівникам ме-
діа, аж до  злочинів проти жур-
налістів. У цьому спискові — на-
пади на журналістів і  редакцій, 
недопущення журналістів до міс-
ця тих чи інших подій, в чому осо-
бливо відзначаються міліція та 
Управління державної охорони. 
Було представлено також список 
журналістів, які загинули в Укра-
їні за часи незалежності. У ньо-
му — 45 осіб. Починається він з 
відомого київського тележурна-
ліста Вадима Бойка, який заги-
нув за загадкових обставин удо-
ма ще у 1992 році. Є, звичайно, 
в списку і найбільш резонансний 
злочин —  вбивство Ґонґадзе, 
яке розслідується вже 12-й рік.  
На думку медіа-організацій, пе-
реважна більшість цих трагедій 
пов’язана із професійною діяль-
ністю журналістів. Вимога гро-
мадськості — правоохоронні ор-
гани зобов’язані розслідувати ці 
злочини і покарати винних. 

 А до цього ще далеко. У до-
кументі, представленому комі-
сії, вказано не так багато випад-
ків, коли справу розслідувано, 
злочинців покарано. Натомість 
у багатьох випадках стоять ось 
такі позначки: «Справу закрито 
у зв’язку із закінченням строку 
давності притягнення до кримі-
нальної відповідальності» або, як 
по справі того ж Бойка: «Матеріа-
ли знищено за перебігом терміну 
зберігання». Тобто, виходить, такі 
справи вже не розслідуватимуть 
зовсім. 

Найбільше дискусій виникло 
довкола застосування статті 171 
Кримінального кодексу України 
(«Перешкоджання законній про-
фесійній діяльності журналіс-
тів»). Згадані журналістські орга-
нізації подали у вересні минулого 
року до Міжвідомчої комісії «Пе-
релік випадків» перешкоджання 
професійній діяльності журналіс-
тів за 2010 і 2011 роки, і в ньо-
му, за ці неповні два роки, зна-
читься аж 108 таких випадків. 
Але, за твердженням Генпроку-
ратури, лише 3 такі випадки було 

кваліфіковано правоохоронця-
ми за статтею 171. За ними про-
куратура й порушила три кримі-
нальні справи, які було доведено 
до судового розгляду. Ще 4 спра-
ви було порушено за випадками 
поза цим «Переліком».

І взагалі за 11 років у краї-
ні було порушено лише 29 справ 
за цією статтею ККУ. Між тим, пе-
решкоджання діяльності журна-
лістів, на глибоке переконання 
громадських медіа-організацій, 
— поняття доволі широке: від 
прямих злочинів проти особи і 
до «звичайного» вихоплювання 
фотоапарата з рук кореспонден-
та чи просто заборони на зйом-
ку, запис подій. І ось така близь-
ка до нульової кримінальна «ста-
тистика». 

Що ж відбувається? А те, що 
правоохоронцям, загалом владі 
дуже не хочеться мати саме таку 
статистику — перешкоджання ді-
яльності мас-медіа. Адже це пря-
мі утиски свободи слова, річ не-
припустима для демократичної 
держави. А якій же владі хочеть-
ся мати такий імідж в очах Євро-
пи і світу? Ось і «перекваліфікову-
ють» злочини проти медіа на інші 
статті кодексу. Як правило, це ху-
ліганство, яке зазвичай супрово-
джує «наїзди» на представників 
медіа. Це можуть бути крадіжки, 
пограбування. Такі справи пору-
шуються. За 2011 рік правоохо-
ронці порушили 136 криміналь-
них справ за злочинами, де по-
терпілими є працівники ЗМІ. Але 
знов-таки лише одиниці кваліфі-
куються за статтею 171.

Посадовці прокуратури і мі-
ліції запевняли представників 
медіа-організацій, що покаран-
ня за багатьма статтями тих 136-
ти справ значно суворіші, ніж за 
статтею 171, яка дійсно доволі лі-
беральна. Але ніхто з правоохо-
ронців так і не зміг толком пояс-
нити, чому не можна проти того ж 
хулігана, бандита, злодія, врешті 
знахабнілого чиновника, які бру-
тально діють проти журналістів, 
порушити дві, а то й більше кримі-
нальних справ, скажімо, щодо ху-
ліганства, завдання тяжких тілес-
них ушкоджень  і за тією ж стат-

тею 171?
Представник Генпрокурату-

ри заявив на комісії, що у них і 
журналістів — дещо «різні підхо-
ди» до поняття «перешкоджання 
роботі медіа» і треба виробити 
спільне бачення. Що ж, давайте 
шукати спільні підходи. Справа ж 
не просто в статистиці, а в тому, 
щоб Україну сприймали як демо-
кратичну державу зі свободою 
слова.

«Різний підхід» 
до мордобою
Що таке «різний підхід» до ді-

яльності журналістів, відчула на 
собі не хто інший, як постійний 
член згаданої Міжвідомчої гру-
пи, представник в Україні між-
народної організації «Репортери 
без кордонів» Оксана Романюк. 
Разом з матір’ю та кількома су-
сідами вона вирішила вислови-
ти протест проти підозрілого бу-
дівництва за адресою проспект 
Свободи, 24 у Києві. Посеред ночі 
забудовники почали вирізати де-
рева, намагаючись встанови-
ти кіоски на дитячому і спортив-
ному майданчиках. Оксана вирі-
шила сфотографувати ці роботи, 
щоб розслідувати ситуацію. Забу-
довники їй  всіляко перешкоджа-
ли, затуляли камеру, мобілку ви-
ривали з рук, штовхали, нарешті 
ударили кулаком в обличчя.

Цей обурливий факт був на-
лежно зафіксований зі свідка-
ми, постраждала написала заяву 
до міліції. Та прокуратура Поділь-
ського району міста, звісно ж, не 
побачила в цьому інциденті «пе-
решкоджання журналістській ді-
яльності», мотивуючи тим, що у 
Романюк на той момент не було 
при собі журналістського посвід-
чення. А міліція  відмовилася по-
рушувати кримінальну справу на-
віть за фактом хуліганства. Мо-
тивація? Виявляється, нападник 
просто сказав дільничному, що 
він «нікого не бив». Цього вияви-
лося досить. І це — ставлення до 
представника відомої міжнарод-
ної організації. 

Петро АНТОНЕНКО

Верховна Рада ухвалила Закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів (щодо захисту населення та ін-
формаційного простору від негативно-
го впливу)». Закон нарешті впорядковує 
безконтрольний розгул у нашому інфор-
маційному просторі явищ, які є вкрай 
небезпечними для здоров’я нації.

Законом доповнено статтю 8 Закону «Про 
рекламу» положенням, відповідно до якого 
заборонено «розповсюджувати рекламу по-
слуг з ворожіння та гадання». Стаття 6 Закону 
«Про телебачення і радіомовлення» доповне-
на нормою щодо заборони «трансляції про-
грам та передач, у яких телеглядачам або ра-
діослухачам надаються послуги з ворожіння 
та гадання, а також платні послуги у сфері на-
родної та/ або нетрадиційної медицини». 

Досить показове й ще одне положення 
закону. Він зобов’язує уряд розглянути пи-
тання щодо доцільності знаходження в Кла-
сифікаторі професій ДК 003:2010 таких ви-
дів професій: 5151 — астрологи та ворожки; 
5152 — ворожки та хіроманти. Он як далеко 
зайшло! Кілька років тому, попри здоровий 
глузд, до державного переліку професій були 
внесені й оті «професії».

Якщо хтось із читачів іронічно сприйме 
новий закон, то не варто: ситуація набагато 
серйозніша, в тому числі в царині психічного 
здоров’я населення. Варто лише подивитися 
на кримінальну хроніку. 

Причин теж можна навести немало. Зло-
вісну роль відіграють і засоби інформації, 
широко тиражуючи «чорнуху», тобто насил-
ля. Розхитується психіка і неймовірним по-
ширенням усього містичного. Це фільми, що 
аж кишать відьмами, монстрами, вампірами, 
загалом затуманення мізків. Дійсно, у світі 
ще багато незвіданого, непоясненого, але чи 
варто спекулювати на цьому? На популярно-
му телеканалі вже не перший рік іде програ-
ма про «екстрасенсів». По іншому каналу досі 
годинами просторікували ворожки. Додайте 
до цього такі теми, як снігова людина, підзем-
ні та підводні «піраміди», звичайно ж, НЛО. І 
це на повному серйозі тиражується на міль-
йони громадян. 

Окремо варто сказати про заборону рекла-
ми платних послуг лікування. Щоправда, поки 
що йдеться лише про так звану народну, нетра-
диційну медицину. Чи не варто було б упорядку-
вати й загалом рекламу чудодійних препаратів, 
що допомагають «від усього»? Як же можна «лі-
куватися» по радіо чи по телевізору? 

* * *
Також Верховна Рада ухвалила закон, 

яким передбачається заборона на тран-
сляцію програм та передач з інтерактив-
ними конкурсами (іграми, вікторинами), 
за умовами яких учасникам треба плати-
ти гроші. Забороняються також програ-
ми і передачі, в яких телеглядачам і радіо-
слухачам з метою отримання виграшу про-
понується звернутися до телерадіоорга-
нізації (здійснити телефонний дзвінок, 
відправити sms-повідомлення тощо), якщо 
при цьому здійснюється стягнення коштів 
за з’єднання та (або) телефонна розмова 
оплачується за ціною, що не відповідає об-
раному абонентом тарифному плану, або 
необхідно отримувати додаткові платні по-
слуги оператора.

Новий закон покликаний не допускати 
масового шахрайства і викачування гро-
шей з глядачів та слухачів, чим зараз так 
грішать наші електронні медіа. Особливо 
погано, що у такі «лохотрони» втягуються 
діти, «продзвонюючи» немалі кошти. А влас-
ники теле- і радіопрограм разом з мобіль-
ними операторами отримують величезні 
прибутки. 

Медіа і вибори
Цього року — вибори до Верховної Ради України. Роль 

засобів інформації  у виборчих перегонах дуже велика. 

Ворожки й «лохотрони» 
в телеефірі — поза законом 
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Ст. 122 проекту ТКУ дозволяє ро-
ботодавцям звільняти працівни-

ків усупереч рішенню профспіл-
ки. А конституційне право звернення до суду 
надається тільки працівнику, не профспілці. 

— У проекті кодексу йдеться по суті 
про необмежений робочий час працю-
ючого, начебто запроваджуваний «за 
його згодою»?

— Максимальна тривалість щоденної 
роботи, причому зверніть увагу — за підсу-
мованим обліком робочого часу, тобто пе-
рерви в роботі, навіть не з вини працюючо-
го, тут не враховуються, встановлюється у 
12 годин. Але, за наявності письмової зго-
ди працівника, допускається встановлення 
більшої тривалості щоденної роботи.

— Знаючи в реаліях про залежність 
працівника від роботодавця, адміні-
страції, неважко передбачити, що така 
«згода» на «безрозмірний» робочий час 
буде отримуватися. А що нового про-
понується для такої малозахищеної ка-
тегорії, як працівники у підприємців, 
«суб’єктів підприємницької діяльності»? 

— Тут запроваджується дискриміна-
ційна для працівників категорія — «суб’єкт 
малого підприємництва, чисельність пра-
цівників якого не перевищує восьми осіб» 
(до 8 осіб — ч. 2 ст. 83). На цей суб’єкт по-
ширюються так звані «особливі умови ре-
гулювання». Роботодавець-фізична особа 
може встановлювати режим роботи, що пе-
редбачає зайнятість працівників у загальні 
вихідні дні, дні державних і релігійних свят 
(ст. 305), та передбачати це у трудовому до-
говорі за згодою працівника. А як «виби-
вається» згода працівника — всім відомо. 
Вводиться ще й така норма, як відеоспосте-
реження за працівником, якщо це зумовле-
но особливостями виробництва. 

— Що пропонується стосовно звіль-
нення та дисциплінарних стягнень пра-
цюючих? 

— Звільнення працівника шляхом ро-
зірвання трудового договору з підстав, пе-
редбачених статтею 98 (скорочення), пунк-
тами 1, 2, 5 частини першої та пунктами 4, 
5 частини другої статті 104 (невиконання 
чи неналежного виконання працівником 
трудових обов’язків), ч. 1 ст. 105 (невідпо-
відності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі), ст. 106 (нез’явлення 
працівника на роботу внаслідок тимчасо-
вої непраце здатності) цього Кодексу, допус-
кається після попереднього погодження з 
виборним органом первинної профспілко-
вої організації (профспілковим представни-
ком), що діє на підприємстві, членом якої є 
працівник (ч. 1 ст. 121). В іншому разі проф-
спілковий орган (представник) і працівник 
можуть звернутися до суду із заявою про по-
новлення працівника на роботі (ч. 5 ст. 122).

Насправді ж від роботодавця вимага-
ється лише погодити з профспілкою звіль-
нення, тобто фактично тільки попередити 

про звільнення. Проект допускає розірван-
ня трудового договору з працівником навіть 
усупереч умотивованому рішенню проф-
спілки. Причому профком зобов’язаний 
протягом однієї доби повністю оформити 
відмову. У разі неотримання роботодав-
цем протягом доби рішення профкому або 
отримання невмотивованого рішення про 
відмову у погодженні звільнення роботода-
вець має право звільнити працівника без 
погодження з виборним органом ППО (ч. 3 
ст.122). Чинний же КЗпП передбачає, що 
звільнення відбувається «лише за попере-
дньою згодою» профоргану.

Ще одна пропонована норма: можна у 
двотижневий строк позбавити роботи за су-
місництвом з посиланням на норму «обме-
ження сумісництва у зв’язку з особливими 
умовами та режимом праці» (п. 2 ч. 5 ст. 52 
ТК). Тобто роботодавець може визнати, що 
робота, де працівник працює за сумісни-
цтвом, виконується на «особливих умовах». 
Проект також дозволяє звільнення «за роз-
голошення комерційної таємниці», до якої 
часто відносять і умови праці (ст. 104). 

Суттєво знижено захист при укладен-
ні строкових трудових договорів. Це нор-
ма про звільнення за двотижневу хворобу 
в разі укладення договору на 2 місяці або 
простою в тиждень. Скорочення — теж за 
тиждень (ст.71). Це буде стимулювати робо-
тодавців використовувати такі договори. 
Не вказано, що час хвороби може бути від-
працьовано пізніше. Така норма може ви-
користовуватися і без зміни форми підпри-
ємства до «малого». Найбільше ризикують 
суб’єкти, визначені у ст. 69 ТКУ:  журналіс-
ти, педагоги, наукові працівники.

— Схоже, права профспілок зага-
лом суттєво зменшуються? 

— Так, із проекту Трудового кодексу 
повністю вилучено розділ XVI теперішньо-
го КЗпПУ «Гарантії діяльності професійних 
спілок щодо захисту трудових та соціально-
економічних прав працівників», унаслідок 
чого буде знищено організаційно-правовий 
механізм забезпечення прав профспілок, 
закріплених законом України про профспіл-
ки, іншими нормативними актами. Адже, зо-
крема, Державна інспекція праці за новим 
ТКУ повноважна розглядати лише питання 
порушення ТРУДОВИХ прав (ст. 390 ТКУ), а 
не «прав профспілок» чи «прав об’єднань 
громадян». Таким чином, у разі порушен-
ня їх прав профспілки втратять можливість 
звертатися до Держпраці України та ор-
ганів прокуратури, а матимуть лише один 
шлях — подавати позов до суду, де розгляд 
справи може тягтися роками.

— Натомість розширюються права 
роботодавців, адміністрації, які можуть 
мало не встановлювати «свої закони».

— Дійсно, за проектом ТКУ роботода-
вець має право видавати нормативні акти 
у сфері праці — накази, розпорядження, рі-
шення (ч. 1 ст. 13). Нормативні акти робото-

давця приймаються ним самостійно (ч. 2 ст. 
13). І якщо колективний договір не укладе-
но, питання, що мають бути ним урегульова-
ні, регулюються нормативними актами ро-
ботодавця (ч. 3 ст. 13). Роботодавцеві буде 
вигідніше видавати нормативні акти робо-
тодавця, а не підписувати колективний до-
говір. Бо ті акти можна прийняти в одно-
сторонньому порядку, і за їх порушення не 
передбачена відповідальність. До того ж 
роботодавець отримає право визначати 
численні додаткові (факультативні) умови 
трудового договору, зокрема запроваджен-
ня плати за навчання, обов’язкові дрес-код, 
мову спілкування. 

— Як прописані у проекті питання 
відповідальності сторін у трудових від-
носинах? 

— З абсолютною перевагою на сторо-
ні роботодавця. Усі положення про відпо-
відальність роботодавця (внесені до ТК за 
наполяганням вільних профспілок та Між-
народної організації праці, оскільки в пер-
винному варіанті проекту їх узагалі не було) 
за невиконання норм трудового права та 
завдання матеріальної і моральної шко-
ди працівникам вкладаються у п’ять ма-
леньких розпливчастих статей (статті 412 
– 416). Прикладом може бути, зокрема, 
стаття 415, яка складається з одного ре-
чення: «Роботодавець несе матеріальну від-
повідальність перед працівником в інших 
випадках, встановлених цим Кодексом, за-
коном або трудовим договором». Натомість 
дисциплінарна і матеріальна відповідаль-
ність найманих працівників розписана у чо-
тирнадцяти статтях (статті 399 – 411). Роз-
мір прямої дійсної матеріальної шкоди, яка 
завдана роботодавцю діями працівника, як 
і сама наявність його вини у настанні шко-
ди згідно зі статтями 403, 404 та 408 в од-
носторонньому порядку визначається ро-
ботодавцем. При цьому положення щодо 
обов’язкового проведення службового 
розслідування з можливістю участі пред-
ставника профспілки для встановлення 
вини працівника не передбачено.

— Дійсно, тут важко говорити про 
якусь рівноправність у трудових відно-
синах. Але ж проект нового кодексу на-
чебто робить акцент на посиленні за-
хисту прав трудящих у судах?

— Усі добре знають, які в нас суди. Крім 
того, тут теж наперед закладена нерівно-
правність сторін. На боці роботодавця, ад-
міністрації — власна юридична служба, 
яка численні двозначні положення кодексу 
трактуватиме на користь свого господаря, 
роботодавця. В цих умовах до судів будуть 
надходити практично програшні для працю-
ючого матеріали. 

Загалом це явно несправедливий про-
ект кодексу. Звичайно, в рік парламентських 
виборів влада дещо пом’якшила його най-
більш одіозні положення, не в останню чергу 
під тиском незалежних профспілок і Міжна-
родної організації праці. Але все одно такий 
кодекс важко назвати демократичним. 

— Сподівання хіба на те, що при об-
говоренні та  ухваленні кодексу в дру-
гому читанні вдасться покращити його 
якість. Щоб не було так, як зі скандаль-
ним Податковим кодексом, до якого, 
всього за рік з чимось після ухвалення, 
вже довелося внести дуже багато по-
правок. 

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО 

Михайло ВОЛИНЕЦЬ:

«Трудовий кодекс 
кріпацтва»

Нинішній міністр екології за рік 
розжився новим Bentley

Сім’я міністра екології та природних ресурсів Миколи 
Злочевського володіє автомобілями Rolls-Royce Phantom, 
BMW-750 і двома Bentley Continental. Відповідні дані міс-
тяться в повідомленні про майновий стан міністра, опублі-
кованому в газеті «Урядовий кур’єр». У 2010 році Злочев-
ський вказав у декларації наявність одного Bentley.   

Крім того, у володінні сім'ї Злочевського — квартири за-
гальною площею 355,3 кв. м, житловий будинок загальною 
площею 922 кв. м, земельні ділянки загальною площею 3 
тис. 496,7 кв. м.

Міністр також володіє човном «Лунча», має на рахунку в 
українських банках 16,297 мільйонів гривень. Розмір його 
внесків до статутних капіталів компаній становить 0,188 
мільйонів гривень.

Сукупний дохід Злочевського в 2011 році склав 15,415 
мільйонів гривень (для порівняння: 2010 року він отримав 
15,26 мільйонів доходу). Зокрема, міністр отримав заро-
бітну плату на суму 0,166 мільйонів гривень, дивіденди — 
0,099 мільйона гривень, доходи від продажу майна склали 
15,15 мільйонів гривень.

Всю зарплату за 2011 рік міністр перерахував Одеській 
загальноосвітній школі-інтернату №3 для дітей із захворю-
ваннями серцево-судинної системи.

Скандальний міністр незаконно 
був обраний до Верховної Ради
Нинішній міністр оборони України Дмитро Саламатін, 

який одержав українське громадянство 2005 року, неза-
конно потрапив до парламенту в 2007 році. Про це заявив 
депутат від НУНС Володимир Стретович. Він нагадав, що 
згідно із законодавством депутатом може бути обрана лю-
дина, яка є громадянином України не менше 5 років.

«Якби тоді Центральна виборча комісія звернула б на 
це увагу, а вона, мабуть, не просто так заплющила очі на 
цей ганебний факт, то, можливо, не було тих ганебних фак-
тів на екрані, коли Саламатін просто займається побиттям 
інших депутатів», — сказав Стретович. Він додав, що від-
повідальність за це порушення несе ЦВК: «У даній ситуації, 
оскільки його повноваження народного депутата закінчи-
лися, потрібно апелювати не до Саламатіна, а до того, хто 
його покликав у списки, хто його визнав народним депута-
том України — це питання до ЦВК, до того відповідального 
працівника, що відповідав за конкретний список Партії ре-
гіонів».

Раніше у комісії при Президенті з питань громадянства 
повідомили, що міністр оборони Дмитро Саламатін одержав 
громадянство України лише 6 грудня 2005 року.

Правозахисник Захаров: у фільмі 
Усова ще не всі жахіття показані

Ситуація, показана в фільмі Костянтина Усова «Тюрма 
№1», стосується не тільки Лук’янівського СІЗО, а й інших по-
дібних закладів. Про це пише на Gazeta.ua голова правлін-
ня Української Гельсінської спілки з прав людини, співго-
лова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Він 
також стверджує, що фільм Усова — «це реальні зйомки в 
Лук’янівці, і далеко не всі жахіття показані».

«Для мене всі оприлюднені факти були відомі й рані-
ше, окрім аналізу грибка на стінах і води, яку вживають 
ув’язнені», — додав Захаров.

За його словами, «система страшенно недофінансова-
на, навіть виділених із бюджету коштів недостатньо, а вони 
отримують лише половину».

У Лук’янівському СІЗО, стверджує правозахисник, — 
2950 місць, а ув’язнених — більше 4000. «У деяких камерах 
люди сплять по черзі. Я бачив камери на 30 осіб, де перебу-
вало 70», — сказав він.

На думку Захарова, вихід полягає у зменшенні кількос-
ті людей, які потрапляють за ґрати. «Новий Кримінально-
процесуальний кодекс частково цю проблему розв’язує — 
кількість населення СІЗО має зменшитися на 30 відсотків», 
— зазначив він.

Платіні обурений цінами в Україні
Президент УЄФА Мішель Платіні висловив обурення 

високими цінами на номери в українських готелях. Про це 
Платіні заявив на прес-конференції у Варшаві, коментую-
чи ціни на проживання в українських і польських містах-
організаторах Євро-2012: «Можу сказати, що я розлютився 
в Україні, тому що немає ніякого зв’язку з цінами, які були 
предметом розмов кілька років тому, і нинішніми цінами».

Він відзначив, що під час свого останнього візиту в Укра-
їну звернув увагу представників української влади на цю 
проблему. 

Президент УЄФА також пояснив високими цінами на 
номери в готелях проблеми з продажем квитків на матчі в 
Україні, зокрема на один з найбільш цікавих двобоїв турніру 
між збірними Англії і Франції в Донецьку. «Люди взагалі не 
хочуть приїжджати, якщо не знаходять житла за ціною, яка 
б їм відповідала», — сказав він.

Платіні зауважив, що навіть журналісти звертаються до 
УЄФА з проханнями знайти в Україні житло за «розумними 
цінами». Водночас він назвав нормальною ситуацію з ціна-
ми на готельні номери в Польщі напередодні проведення фі-
нальної частини нинішнього чемпіонату Європи з футболу.

www.pravda.com.ua

Бліц-інформ

* * *
Георгій Філіпчук — доктор педагогічних наук, професор, академік 

Академії педагогічних наук. Родом із Чернівецької області. Починав тру-
дову біографію вчителем історії. Представляючи Народний рух України, 
в 1996 – 1998 роках успішно працював головою Чернівецької обласної 
державної адміністрації. Двічі обирався народним депутатом України по 
мажоритарному округу і один раз — за списком партії «Батьківщина». 

Академік Міжнародної слов’янської академії ім. Каменського, 
член головної ради Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. 
Шевченка. Автор понад 200 наукових праць із питань розвитку на-
ціональної освіти, громадянського суспільства, етнокультури й еко-
логічної політики, зокрема монографій: «Розвиток освіти у багатона-
ціональних регіонах» (1996), «Українська етнокультура у змісті націо-
нальної загальної та педагогічної освіти» (1996), «Екологія і політика» 
(в 2 т., 1998, співав.), «Громадянське суспільство: освіта, ектнокуль-
тура, етнополітика» (2002), «Екологічна політика: національні і гло-
бальні реалії» (в 4 т., 2002 – 2004, співав.), «Словник термінів з пи-
тань екології, безпеки життя і діяльності» (2003).

Судовий вирок Георгієві Філіпчуку, відомому політичному і гро-
мадському діячеві, вченому, став ще одним підтвердженням політич-
ного підґрунтя багатьох резонансних судових справ в Україні, коли 
справжні корупціонери залишаються безкарними, а натомість до 
суду притягуються люди, які багато зробили для держави, але є полі-
тичними опонентами влади. 

Міністр екології попереднього уряду 
Георгій Філіпчук засуджений до 3 років ув’язнення

Солом’янський районний суд Києва засудив Георгія Фі-
ліпчука, міністра охорони навколишнього середовища в 
уряді Юлії Тимошенко, до 3 років позбавлення волі.

Філіпчук засуджений «за перевищення влади і посадових 
повноважень» під час укладання угоди з юридичною фірмою 
про надання міністерству консультацій при розгляді спору з 
приводу розірвання угоди, укладеної між попереднім урядом 
і компанією «Vanco International ltd.» про розробку шельфу 
Чорного моря. Рішення уряду про проведення консультацій 
було колегіальним, але суд чомусь поклав відповідальність 
на одного екс-міністра, який це рішення виконував.

Філіпчук оскаржує вирок суду в установленому поряд-
ку, його адвокат вважає, що для виправдання екс-міністра 
в апеляційному суді є всі підстави: «Згідно із законом, по-
трібно довести явне перевищення повноважень. А в ма-
теріалах справи зазначено, що це навіть була не ініціати-
ва Г. Філіпчука. Були розпорядження Кабінету Міністрів, 
були доручення прем’єр-міністра Ю. Тимошенко та першого 
віце-прем’єр-міністра О. Турчинова про проведення право-
вого аналізу і т. ін. Тому ні про яке самочинне перевищення 
тут і мови не може бути». 

«Саме Філіпчук як профільний міністр боровся в судах 
за шельф Чорного моря, який за безцінь відбирала в дер-
жави компанія «Венко», — заявили в партії «Батьківщина». 
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Викликає запитання вже сама ця затія 
«осучаснення» найдревнішої вулиці столи-
ці, якій понад тисячу літ. Вулиці, що колись 
зв’язувала серце Києва — Старокиївську 
гору, місто Володимира, з Подолом. Чи впи-
шуться в її образ модерні «реставрації»? Чи 
варто міняти знамениту бруківку, яка сама 
вже частина історії? Чи тільки тут потребують 
заміни зношені комунікації, які за десятиліт-
тя «добиті» по всьому місту і по всіх містах, 
адже прокладені ще за давньорадянських 
часів? І все це задля тритижневого турніру? 

Втім, не «вішаймо всіх собак» на Євро, 
довкола якого й так доволі балачок. Схоже, 
вже після чемпіонату доведеться розбирати-
ся, що треба було робити задля турніру, а що 
«робилося» під його прикриттям. Колотнеча 
довкола узвозу явно виходить за рамки того 
спортивного дійства. Натомість вписується в 
ту вакханалію дерибану столичних земель, 
руйнації історичних пам’яток і хаотичної по-
будови на їхньому місці помпезних споруд — 
символів «епохи дикого капіталізму».

Черговий гучний скандал вибухнув на 
початку минулого тижня. На Андріївсько-
му узвозі напередодні знесли три будинки, 
в тому числі пам’ятку історії. Все це по лівій, 
якщо йти згори, парній стороні вулиці, тро-
хи нижче музею Булгакова. Тут, між будин-
ками 12 і 18, виріс паркан, за яким на руї-
нах починається чергове будівництво. І дуже 
масштабне: планувалося спорудити офісний 
центр, 11-поверховий готельний комплекс із 
паркінгом більш як на 400 автомашин, ресто-
раном. І загалом під приводом «реконструк-
ції» вулиці, насамперед мереж, затіяна масш-
табна забудова Андріївського узвозу.

Новобуд затівало столичне ТОВ «Андріїв-
ська Плаза», що входить до «ЕСТА холдингу», 
який, у свою чергу, є частиною величезної ім-
перії Рината Ахметова «СКМ». Ще 2005 року 
ТОВ отримало від міської влади майже гек-
тарну ділянку землі між Андріївським узво-
зом і вулицями Боричев Тік та Фролівська, 
терміном на 5 років. Позаторік термін орен-
ди було продовжено на 15 років. На цьому 
місці була фабрика «Юність». Так от разом з 
демонтажем старих фабричних корпусів ти-
хенько знесли і будівлі, які виходили фаса-
дом на узвіз. 

Далі події розгорталися, як у детекти-
ві. З вівторка почалися акції протесту пред-
ставників громадськості. У середу терміно-
во збирається засідання містобудівної ради 
для обговорення ситуації довкола Андріїв-
ського узвозу. Голова міської державної ад-
міністрації Олександр Попов заявив на раді, 

що ключова проблема — у чинному законо-
давстві про містобудування. Дійсно, новий 
закон значно обмежив компетенцію місце-
вої влади щодо надання дозволів на будів-
ництво і контроль за ним. «Практично у нас 
таких функцій сьогодні немає, вони нале-
жать до компетенції міністерств, відомств, 
Кабміну», — бідкався на засіданні голова. 
А міська влада лише за фактом початку бу-
дівництва може втручатися в ситуацію, залу-
чати правоохоронні органи, Держінспекцію 
архітектурно-будівельного контролю, щоб 
припинити сумнівні забудови. Також, додав 
Попов, міська влада за підтримки судів та 
правоохоронних органів уже домоглася по-
вернення громаді міста близько 2 тисяч гек-
тарів земель, що були передані з порушен-
нями під приватну забудову. На сьогодні в 
судах перебуває ще близько 90 справ щодо 
зупинення будівництва і повернення місту 
земельних ділянок. 

Зостається лише дивуватися, який «поря-
док» існує в наданні столичної землі й дозво-
лів на забудову. 

А коли мова зайшла конкретно про Ан-
дріївський узвіз, голова КМДА заявив, що 
99 відсотків землі тут уже належить забу-
довникам. Нерухомість і земельні ділянки 
на узвозі, зазначив голова, належать депу-
татам Київради, колишнім прокурорам, рід-
ні екс-президента й французьким ресторато-
рам. Активно роздавати ділянки на Андріїв-

ському почали на початку 2000-х, хоча деякі 
приміщення пішли ще в 1990-х. Великі скан-
дали почалися при владі мера Леоніда Чер-
новецького. Квадратні метри могли переда-
ватися відразу двом власникам, які потім по-
чинали з’ясовувати стосунки в судах. Нерід-
ко ділянки й будинки передавали офшорним 
компаніям, де відшукати конкретних власни-
ків практично неможливо. Функцію ж контр-
олю за станом історичних пам’яток недавно 
передано Міністерству культури.

І вже зовсім у туман поринула ситуація 
довкола скандального знесення будинків, 
особливо дому 10-А. Міська влада заявила, 
що не давала дозволу на його знесення, що 
це справа Мінкультури. У свою чергу в мініс-
терстві заявили, що згаданий будинок не є іс-
торичною пам’яткою, він споруджений 1978 
року. Згодом, правда, з’ясовується, що того 
року цей будинок було відновлено точно на 
тому місці й за планом будинку, споруджено-
го тут понад 100 років тому, отже, це прак-
тично історична реставрація, і будинок таки 
має історичну цінність. Просте порівняння. 
За логікою новітніх будівничих, можна знести 

і Михайлівський Золотоверхий собор, оскіль-
ки йому нема й 20 років, а він просто відтво-
рює давньоруський храм. У міністерстві від-
повіли, що вони не давали дозволу на спору-
дження на місці знесеного будинку новітніх 
офісів. 

Відхрестилися від скандального будів-
ництва і в мерії. Заступник голови КМДА М. 
Кучук заявив, що забудовник комплексу «Ан-
дріївський» узагалі не узгоджував з міською 
владою проекту будови. Ще далі пішов голо-
вний архітектор Києва С. Целовальник, за-
явивши, що у спорудженні торгово-офісних 
гігантів на узвозі не бачить нічого страшного, 
і згаданий комплекс «може вписатися» в ар-
хітектуру вулиці. А компанія-забудовник за-
явила, що вона узгодила проект будівництва 
комплексу з міською владою. 

Кияни, яким набридло вислуховувати цю 
«перестрілку», в середу влаштували акцію 
протесту навпроти офісу компанії Ахметова, 
а це зовсім близько, по Десятинній, 3-а. У се-
реду увечері сотні громадських активістів по-
зносили будівельне сміття під офіс, вимагаю-
чи припинення руйнації узвозу і скандальних 
забудов. 

Вже другого дня на протести зреагував 
Ринат Ахметов. Він заявив, що затія з будів-
ництвом центру «Андріївський» була помил-
кою його компанії. Ахметов пообіцяв відно-
вити зруйновані історичні будівлі й узага-
лі відмовитися від спорудження висотного 

комплексу. На цьому місці компанія спору-
дить малоповерхову будівлю, яка органічно 
впишеться в арт-простір узвозу. Це будівни-
цтво почнеться лише після громадських слу-
хань і публічного затвердження проекту. До 
такого висновку в компанії дійшли начеб-
то ще в березні, але, не врахувавши думки 
киян, нащось продовжили трощити старо-
винні будівлі. Ахметов навіть подякував усім 
небайдужим киянам за вболівання за істо-
ричну спадщину міста і пообіцяв допомогти 
міській владі у відновленні узвозу.

Що ж, конфлікти вичерпано? Не поспі-
шаймо. Я пройшов  з фотоапаратом  поруй-
нованим Андріївським узвозом від Старо-
київської гори до Подолу. Картина — як піс-
ля бомбардування. А тут же мешкають люди, 
працюють різні заклади, знаходяться творчі 
майстерні. Узвіз аж тріщить від ревіння техні-
ки, грюкоту «реконструкцій» будинків, ламан-
ня чергових споруд — при мені саме трощили 
будинок № 28. 

Ситуацію довкола Андріївського узво-
зу коментує газеті голова комісії Київради з 

питань культури і туризму Олександр БРИГИ-
НЕЦЬ. 

— Пане Олександре, голова КМДА Олек-
сандр Попов заявив, що майже вся територія 
узвозу вже передана у приватні руки (оче-
видно, ще до нього), а міська влада наполе-
гливо бореться з незаконними забудовами і 
за повернення місту земель, сумнівно пере-
даних приватним структурам. 

— Голова КМДА дещо лукавить, коли за-
являє, що все вже роздане. У власності міс-
та залишається ще чимало об’єктів на узво-
зі. Той же муніципальний театр «Колесо», той 
же ще не добудований Театр на Подолі, му-
зей Булгакова, творчі майстерні. Інша річ, що 
міська влада, замість того, щоб відстоювати 
власність киян, громади, потай готує розпро-
даж нових об’єктів. Наприклад, готується до 
продажу, а, значить, знесення, будинок, яким 
користується Спілка художників, де знахо-
дяться майстерні митців. Це дім № 36. 

— Він вже накритий сіткою, начебто для 
реставрації. А щодо ситуації довкола скан-
дального будівництва, затіяного структурами 
Ахметова, то вона начебто вляглася? 

— Побачимо, що ще вони там будувати-
муть. Але й, окрім цього, на узвозі планують 
будівництво більш як десятка споруд, у тому 
числі висотних комплексів, або вже на звіль-
нених місцях, або на місці існуючих будинків. 

— Один з таких — будинок № 18, де були 
майстерні художників. Забудовники запев-
нили нас, що його не зноситимуть.

— Насправді правоохоронці повідомили 
мені, що його таки планують знести під забу-
дову. Тому звідти «добровільно» вже висели-
ли майстерні художників.

 — Мало не довкола кожного заплано-
ваного рвучкими забудовниками до знесен-
ня дому йдуть дебати — це пам’ятка історії 
чи ні? 

— Пам’яткою є вся ця унікальна вулиця. 
На початку року Мінкультури ухвалило рі-
шення, згідно з яким весь Андріївський узвіз 
визнано пам’яткою історії і містобудування. 
Відтак, узвіз перебуває під державною охо-
роною, і будь-які зміни його «обличчя» мають 
проводитися вкрай обережно, за відповідни-
ми дозволами, очевидно, на рівні уряду.

…Гоголівський городничий у повітово-
му місті, напевно, давно відновив полама-
ний зопалу паркан. Відновлювати історичну 
пам'ять набагато складніше. Може, краще не 
ламати? 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Погром Андріївського узвозуПогром Андріївського узвозу
Дерибан земель міста, руйнація історичних пам’яток і хаотична 

побудова на їх місці помпезних споруд — символів «епохи дикого 
капіталізму» — все це Київ, столиця, дзеркало країни.

Таки ж класика вічна. У нашого генія Миколи Гоголя в комедії 
«Ревізор» є такий епізод. Городничий, дізнавшись, що до міста на-
чебто приїхав ревізор зі столиці, негайно, окрім інших розпоря-
джень, наказує повалити паркан на центральній вулиці. Мовляв, 
чим більше всілякого поламано, тим більше видно роботу чиновни-
цтва. Схоже, лаври гоголівського героя не дають спокійно спати но-
вітнім городничим. А в якості «ревізора» нам торочать про те ж таки 
Євро-2012. Адже саме до футбольного чемпіонату начебто затіяно 
так звану реконструкцію чи не найзнаменитішої вулиці столиці — 
Андріївського узвозу.

Цей будинок вже знесли 
(фото «Української правди»). 

Андріївський — наче після бомбардування. 
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Бліц-інформ

Відкрився музей «Титаніка» 
у вигляді айсберга

Усередині 6-поверхової споруди роз-
ташовані 9 інтерактивних галерей, які 
різнобічно висвітлюють знаменитий ко-
рабель від його побудови у порті Белфас-
та до зіткнення з айсбергом в Атлантич-
ному океані.

Новий музей знаходиться на місці 
корабельні фірми «Harland and Wolff», де 
було збудовано знаменитий лайнер. Бу-
дівлю звели за 3 роки — за стільки ж був 
побудований сам «Титанік» — і відкрили 
до 100-річчя першого плавання судна у 
квітні 1912 року.

Окрім постійної експозиції, у будів-
лі площею 14 тис. кв. м є ще простір для 
тимчасових виставок, конференц-зала 
на 1000 місць, навчальний центр, кафе 
та підземний паркінг на 500 машин.

Один із чотирьох українських музеїв, 
присвячених Лесі Українці, перебуває в 
катастрофічному стані. Останнього разу 
ремонт у будинку на березі Чорного моря 
проводився 27 років тому. Ялтинський 
музей було відкрито до 120-річчя від дня 
народження поетеси, 1991-го.

«Щодо стану будиночку-музею ми 
б’ємо на сполох з 2005 року, — сказала 
завідувачка літературно-меморіального 
музею Лесі Українки в Ялті Олександра 
Вісич. — Тут, у маєтку купчихи Лещин-
ської, Леся винаймала житло, виходила 
на красиві балкони помилуватися мор-
ськими краєвидами. Нещодавно на бал-
кони виходили й відвідувачі нашого му-
зею, але тепер це стало небезпечно для 
життя».

За словами Вісич, особливо погір-
шився стан після затяжних лютневих 
штормів і небувалих для Ялти морозів, 
що вкривали стіни кригою. Вологість 
проникла всередину, вкрила цвіллю сте-
лі та стіни музейних залів, що дали тріщи-
ни, а це ще погіршило неблагополучний 
їх стан.

Завідувачка музею каже, що, незва-

жаючи на відповідну постанову Верхо-
вної Ради, жодних «заходів щодо забез-
печення ремонту», а, отже, й самого ре-
монту будівлі, якій 126 років, не було.

«Останнього разу вибірковий ремонт 
проводився 27 років тому, — зазначає 
Вісич. — Відтоді перекриття стали непри-
датними, будівля визнана аварійною, де-
які приміщення музею ми взагалі виму-
шені закрити, і відвідувачі вже не бачать 
оформлених там експозицій».

Музей Лесі Українки існує на пра-
вах відділення Ялтинського історико-
літературного музею. За двадцять з га-
ком років він став пам’яткою курорту, 
яку активно відвідують туристи з різних 
країн. На думку журналістів, байдуже 
ставлення влади до меморіального бу-
диночка наводить на роздуми про те, що 
комусь знадобилося ласе місце в центрі 
Ялти, біля самісінького моря.

Фото: panoramio.com

Брат загиблого президента Польщі: 
«Катастрофа нагадує вбивство»
Про це Ярослав Качинський, брат-близнюк екс-глави 

держави, лідер польської опозиційної партії «Право і спра-
ведливість» заявив в інтерв’ю телеканалу TVN24.

Смоленська авіакатастрофа, яка 10 квітня 2010 року 
забрала життя майже сотні польських високопосадовців, 
у тому числі президента Польщі Леха Качинського, все 
більше нагадує організоване вбивство — цитує політика 
ZAXID.NET. «Я не впевнений, що це був замах, але все біль-
ше на це вказує», — сказав Ярослав Качинський.

Він заявив, що у випадку приходу до влади інакше про-
водив би розслідування цієї катастрофи. «Мене ображає 
те, що Польща поводиться так, ніби не є суверенною держа-
вою тоді, коли гине її 96 громадян», — сказав Я.Качинський.

Він також заявив, що представники правлячої у Поль-
щі партії «Громадянська платформа» зацікавлені в тому, 
щоб Смоленська авіакатастрофа вважалася розслідува-
ною, оскільки інакше можуть «вийти на світло приховані 
ними факти».

Музей Сталіна у Грузії 
увічнить пам’ять його жертв

Музей Сталіна в місті Горі, на його батьківщині, буде 
реформовано, і він змінить назву. Про це повідомив мі-
ністр культури Грузії Ніка Руруа.

У бесіді з журналістами чиновник зазначив: «Існуван-
ня музею Сталіна несумісне з сьогоднішнім днем і майбут-
німи поколіннями». За словами міністра, після переекспо-
зиції відвідувачі музею зможуть отримати детальну інфор-
мацію про сталінські репресії.

Музей, який носить ім’я Сталіна в Горі, побудований 
1951 року, є одним із найбільш відвідуваних туристами 
місць у Грузії.

Китай: найдовший у світі міст 
Найдовший у світі міст, перекинутий через глибоку 

ущелину, відкрився для руху в Центральному Китаї. До-
вжина прольоту підвісного моста «Айчжай» сягає 1176 ме-
трів. За цим показником йому немає рівних. Підносячись 
на висоті 355 метрів над величезною прірвою, він з’єднав 
два тунелі по обидва боки каньйону Дехан.

Будівництво складної конструкції в горах провінції Ху-

нань велося від 2007 року за оригінальною китайською 
технологією. Міст має по дві смуги руху в кожну сторону. 
Максимальна допустима швидкість — 80 км за годину. 
Унікальний інфраструктурний об’єкт став важливою лан-
кою автотраси, що зв’язує міста Чанша і Чунцин.

Ліга чемпіонів: півфінал
«Баварія» (Мюнхен) — «Реал»(Мадрид) — 2:1.
«Челсі» (Лондон) — «Барселона» — 1:0.
Такі результати перших півфінальних матчів головно-

го клубного футбольного турніру Європи — Ліги чемпіонів. 
Вони пройшли у вівторок і середу. Попри прогнози, фаво-
рити турніру — обидва іспанські гранди — програли. Ви-
дно, дійсно вдома і стіни допомагають. А ще — підтримка 
десятків тисяч уболівальників на переповнених стадіонах. 
Баварці продемонстрували неабияку впертість і вирвали 
перемогу завдяки голам Рібері й Гомеса. Барселонцям, у 
складі яких був кращий футболіст Європи і планети остан-
ніх трьох років аргентинець Мессі, а також грали одразу 7 
чемпіонів світу — гравці збірної Іспанії, просто не щастило 
за великої переваги забити бодай один м’яч. Не сприяла 
грі діючого клубного чемпіона Європи і чисто англійська 
погода — весь матч лив сильний дощ, тому іспанцям важ-
ко було демонструвати свою феноменальну техніку. У лон-
донців єдиний м’яч забив досвідчений бомбардир Дрогба. 

Що ж, іспанським клубам доведеться відігруватися у по-
вторних матчах уже вдома, на наступному тижні, коли й визна-
чаться фіналісти Ліги. Фінал же пройде у Мюнхені 19 травня. 

А в суботу 21 квітня в чемпіонаті Іспанії відбудеться 
знамените «Ель-класико» — матч двох грандів: «Барсело-
на» вдома приймає «Реал». Барселонці відстають у турнірі 
від мадридців на 4 очки, але в разі перемоги скоротять 
розрив до мінімуму. Та навряд чи обидва клуби у півфіналі 
берегли сили для цього матчу, вони грали по повній, адже 
так близько фінал Ліги і черговий найвищий трофей. Нага-
даємо, що у «Реала», рекордсмена за трофеями, — 9 Куб-
ків чемпіонів, у «Барселони» — 4. 

МУЗЕЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
В ЯЛТІ ОТ-ОТ РОЗВАЛИТЬСЯ

Влада готує нове будівництво біля парку Слави на за-
мовлення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ 
МП. На земельній ділянці площею 0,060 га по вул. І. Мазе-
пи, 15 Б планують звести церкву Святителя Миколая. Від-
повідний проект землеустрою знаходиться на погоджен-
ні в головному управлінні земельних ресурсів Києва.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань 
культури та туризму Олександр Бригинець.

Зазначена земельна ділянка розташовується:
— в центральному історичному ареалі міста, в зоні охоро-

нюваного ландшафту,
— на території пам’ятки археології національного значення 

— «Культурний шар села Берестове (Х – ХІ ст.)»,
— на території пам’ятки історії та ландшафту «Історичний 

ландшафт Київських гір і долин р. Дніпра»,
— в межах скоригованої охоронної зони пам’яток ЮНЕС-

КО — ансамблів Національних заповідників Софія Київська та 
Києво-Печерська лавра,

— в безпосередній близькості до земляних укріплень ко-

лишнього оборонного валу Київської фортеці,
— за кілька десятків метрів від пам’ятки архітектури XI – XII 

ст. — церкви Спаса на Берестові.
Відповідно до Генерального плану Києва дана територія за 

функціональним призначенням належить до зони зелених на-
саджень загального користування та зарезервована для роз-
витку мережі зеленої зони м. Києва.

Реалізація проекту потребує отримання рекомендацій 
щодо будівництва в межах охоронної (буферної) зони пам’яток 
ЮНЕСКО, внесення змін Київрадою до Програми комплексно-
го розвитку зеленої зони міста Києва та до Генерального плану 
міста в частині зміни цільового призначення земельної ділянки.

Раніше повідомлялося, що греко-католицька церква Свя-
того Миколая на Аскольдовій могилі не може отримати дозво-
ли для проведення комунікацій до храму через статус дніпров-
ських схилів як особливо цінних земель.

Також Бригинець повідомив, що на схилах Дніпра вздовж 
Паркової алеї між стадіоном «Динамо» та майбутнім вертоліт-
ним майданчиком Януковича планується будівництво двох шес-
типоверхових житлових будинків.

На схилах Дніпра хочуть 
побудувати ще й церкву

«Титанік»: 100 років від дня загибелі

Розпродаж артефактів, 
урятованих із «Титаніка»

Врятовані під час катастрофи «Титаніка» артефак-
ти були виставлені на аукціон у зв’язку зі 100-річчям від 
дня трагедії. Серед них посуд, гроші, частини корабельно-
го оснащення і навіть шматок правого борту, того самого, 
який проломив айсберг.

Компанія «Прем’єр екзібішнс» займається організаці-
єю пересувних виставок і отримала популярність головним 
чином завдяки відкриттю виставки, присвяченої краху «Ти-
таніка».

«Титанік» — один із найбільших у світі пасажирських па-
роплавів свого часу — зазнав катастрофи під час першо-
го свого рейсу маршрутом «Саутгемптон — Нью-Йорк», зі-
штовхнувшись у ніч на 15 квітня 1912 року з айсбергом у 
Північній Атлантиці. Понад півтори тисячі пасажирів лайне-
ра загинули.
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Книги  від Фундації 
Івана Багряного 

Ми вже повідомляли в минулому номері, що 
громадська організація української діаспори у 
США — Фундація Івана Багряного — через своє 
представництво в Чернігові  передала понад 60 
книг, зібраних серед українців США,  в централь-
ну міську бібліотеку імені Коцюбинського, де ко-
жен бажаючий зможе ними користуватися. На-
водимо список цих досить рідкісних видань: 
Т. Шевченко, «Кобзар». Київ, 1958.
Михайло Грушевський, «Вибрані праці», Нью-Йорк, 1960.
М. Рильський, О. Дейч, «Тарас Шевченко», Київ, 1960.
Анатоль Галан. «Будні совєцького журналіста». 

Буенос-Айрес, 1956.
Василь Гришко, «Україна сьогодні і ми». Торонто, 

Нью-Йорк, 1954.
Анатоль Юриняк, «Творчі компоненти літературного твору». 

Чикаго, 1954.
В. Гришко, «Дві російські акції — одна українська відсіч». 

Нью-Йорк. 
На сторожі душі української дитини. Париж, Нью-Йорк, Торон-
то, Буенос-Айрес, Мельбурн. 1951.
Олена Звичайна, «Миргородський ярмарок». Мюнхен, 1953. 
Ланселот Лавсон, «Україна: найбільша проблема Європи». 

Чикаго, 1993. 
Зиновій Книш, «Під знаком тривожного майбутнього», Чикаго, 
1951.
Микола Костомаров, «Книга буття українського народу». 

Нью- Йорк,1958.
Городок Ягайлонський. Видавництво Олега Ольжича, 1949.
В. Гришко, «Малоукраїнське східництво», Нью-Йорк, 1953.
Олесь Лупій, «Грань». Торонто, Нью-Йорк, 1969. 
«Вільна Україна», збірник, ч.20. Детройт, 1958. 
Іван Багряний, «Дніпро впадає в Чорне море». 1949. 
Володимир Ковалик, «Масонерія. Руїна віри і народів». 

Аргентина, Бразилія, 1968.
А.Чайковський, «Побратими». Едмонтон, 1946.
Олесь Гончар, «Собор». Торонто, «Нові дні», 1968. 
Андрій Запорожець, «Большевизм». Буенос-Айрес, 1947.
Сергій Онішко, Людмила Самарець, «Хроніка нашого 

життя». Канберра, Мельбурн,1998. 
С. Георге, «Вибрані поезії». Авгсбург, 1952.
С. Підгайний, «Недостріляні». Видавництво «Україна», 1949.
І. Мазепа, «Україна в огні й бурі революції. 1917 – 1921», 

видавництво «Прометей». 
Митрополит Іларіон, «Книга нашого буття на чужині». 

Вінніпег, 1956.
Мирослав Небелюк, «Під чужими прапорами». Париж, Ліон, 1951.
Кость Даниленко-Слобідський, «Недоспівана пісня». 

Новий Ульм, Німеччина, 1966.
Ростислав Єндик, «Слово до братів». Мюнхен, 1955.
Др. Сократ Іваницький, «Переяславський договір з 1654 

року». Нью-Йорк, Детройт, Скрентон. 1954.
Др. Ростислав Єндик, «Дмитро Донцов. Ідеолог 

українського націоналізму». Мюнхен, 1955. 
Віталій Бендер, «Марш молодости», т.1. Мюнхен, 1954.
Віталій Бендер, «Марш молодости». т. 2. Мюнхен, 1954.
М.Вербицький, «Найбільший злочин Кремля». Лондон,1952.
Михайло Воскобійник, «Пріоритети, труднощі і перспективи кон-
солідаційної позиції УПДП». Новий Ульм, 1977.
Олександер С.Брик, «Велике людовбивство». Вінніпег, 1969. 
Іван М.Яремко, «Мої зустрічі з Україною». Вінніпег, 1975.
Українське православне братство ім. Василя Липківського, 
«Накази церковним соборам». США, 1960.
«Рух опору і самооборони в Україні». Торонто, Нью-Йорк, 1977.
Андрій Качор, «35 літ на службі народу».Вінніпег, 1950. 
Др. Матвій Стахів, «Західня Україна в державнім 

будівництві та обороні. 1918 – 1923». Скрентон, 1960.
Ол. Гай-Головко, «Поєдинок з дияволом». Вінніпег, 1950. 
М. Шлемкевич, «Загублена українська людина». Нью-Йорк, 1954. 
Микола Руденко, «Хрест». Поема. Балтимор, Торонто, 1977. 
А. Чайковський, «На уходах», т.1. Регенсбург, 1947.
А. Чайковський, «На уходах», т. 2. 
Юрій Бойко, «Шевченко і Москва». 1952. На чужині.
Ричард Конвелл, «Найнебезпечніший звір». Буенос-Айрес, 1956. 
Полікарп Кибкало, «Тернистим шляхом». Буенос-Айрес, 

Рочестер, 1961.
«Подорож у Сибір». Спогади емігранта. Нью-Йорк, 1956. 
Сидір Запорожець, «Відвічні вороги України!». Торонто, 1960. 
Зенон Стефанів, «Українські збройні сили. 1917 – 21 рр.». 

СУВ, 1947. 
Олександер Канюка, «Від Гужівки до Біломор-каналу». 

Нью-Йорк, 1988.
Юрій Яновський, «Чотири шаблі». «Українські вісті», 1954.
К. Яворський, В. Росович, «Навздогін за ворогом». 1947. 

На чужині.
«Вільна Україна». Збірник 17. Детройт, 1958. 
Михайло Біда, «Основи теорії економії». Чикаго, 1963.
Юрко Степовий, «Сміх крізь сльози». Чикаго, 1955. 
Юрій Артюшенко, «На маргінесі книжки Юрія Смолича «З народом 

чи проти народу?». Чикаго, 1958. 
«Буря у МУРі». 1947.
В. Гришко, «Україна сьогодні і ми». Торонто, Нью-Йорк, 1954. 
В.Гришко, «Анти-СССР». Німеччина, 1952. 
Валентин Мороз, «Есеї, листи й документи». «Сучасність», 1975. 

4 квітня 1953 року в Нью-Йорку 
в сім’ї Іванни і Володимира Цісиків, 
післявоєнних емігрантів із Захід-
ної України, народилася дівчинка, 
яку назвали Квіткою. Дівоче прі-
звище матері було Лев, походила 
вона з Коломиї. П’ятирічною Квітка 
освоїла скрипку, допомагав у цьо-
му батько — прославлений концер-
туючий скрипаль, який навчався у 
Львівській консерваторії і потім ви-
кладав в українському музичному 
інституті Америки. Акомпонувала 
Квітці її старша сестра Марія (на-
роджена в концентраційному табо-
рі в Німеччині 1945 року). Марія Ці-
сик — відома у світі піаністка, була 
директором консерваторії в Сан-
Франциско, вела майстер-класи в 
Карнегі-холі.

Хоча Квітка добре володіла скрип-
кою та роялем, маючи рідкісне коло-
ратурне сопрано, вона закінчила Нью-
Йоркську консерваторію. Ще студент-
кою не відчувала жодних труднощів з 
різними музичними стилями. Її напере-
бій почали запрошувати джазові, поп- 
і рок-зірки. 

Перший український диск «KVITKA» 
або «Songs of Ukraine» («Пісні України») 

був записаний 1980 року, 
а «TWO COLORS» («Два ко-
льори») — 1989-го. В аль-
бомах були, зокрема, такі 
пісні, як «Стоїть гора ви-
сокая», «Ой казала мені 
мати», «Ніч така, Госпо-
ди», «Ґандзя», «Черемши-
на», «Я піду в далекі гори», 
«Два кольори», «Ой не сві-
ти, місяченьку». Для запи-
су альбомів Квітка зібра-
ла 40 найкращих студій-
них інструменталістів Нью-
Йорка, партії для рояля 
виконувала старша сестра 
Марічка. Як результат — 
два альбоми, яким немає 
рівних в українській легкій 
музиці. За зізнанням са-
мої Квітки, ці альбоми не 

були бізнес-проектами, це був подару-
нок для всіх українців, в якій би части-
ні світу вони не жили, музика для душі, 
пам’ять про свою батьківщину. Вони зі-
брали цілий вінок нагород у Канаді.

У 1994 році померла мама співач-
ки Іванна, в 1998-му — Квітка, в 2003-
му — старша сестра Марія. У 
Сполучених Штатах Америки 
на знак пам’яті про Квітку Ці-
сик і її талант заснували Фонд 
підтримки музично обдарова-
них дітей. На згадку про її се-
стру Марію засновано Фонд 
«Адже життя прекрасне», який 
збирає кошти на закупівлю 
мамографічного обладнання 
для України. 

1983-го Квітка разом із 
матір’ю відвідала Україну — 
тихесенько, напівкрадькома 
— це був перший і, як вияви-
лось, останній раз, коли Квітка 
була на історичній батьківщи-
ні. Її пісні були в той час в Укра-
їні заборонені.

Після проголошення неза-
лежності України Квітка мріяла 
дати серію концертів на Бать-
ківщині. На превеликий жаль, її 
мрії не здійснилися — 29 берез-

ня 1998-го, не доживши 5 днів до свого 
45-річчя, співачка померла від раку.

Американці вклоняються профе-
сіоналам. Саме такою була Цісик. Уні-
кальний тембр голосу співачки, її на 
диво елегантна манера виконання, 
бездоганна мова полонили й мільйони 
українців. 

Квітка Цісик більш відома за ме-
жами своєї етнічної Батьківщини, ніж 
в Україні. 2009 року Міністерство куль-
тури і туризму України провело підго-
товку до міжнародного мистецького 
фестивалю-конкурсу української пісні 
пам’яті Квітки Цісик «Квітка», який на-
весні презентували у США в рамках 
III Фестивалю української культури. 7 
травня 2010 року міська рада Львова 
ухвалила рішення назвати вулицю, яка 
з’єднує вул. А. Лінкольна та вул. М. Хви-
льового, ім’ям Квітки Цісик. На цій ву-
лиці розташована середня школа №54, 
де депутати Львівської міської ради ви-
рішили зробити меморіальний музей 
імені Квітки Цісик. 1 – 3 квітня 2011 
року у Львові проведено міжнародний 
конкурс українського романсу імені 
Квітки Цісик.

У штаті Айова 3 січня цього року від-
булись передвиборні змагання шістьох 
кандидатів на посаду президента Амери-
ки. Кандидат Ромні вийшов переможцем, 
випередивши найближчого суперника 
лише на вісім голосів. Яскравий приклад 
того, яке велике значення може мати го-
лос кожного виборця. На жаль, в Украї-
ні далеко не всі усвідомлюють, наскіль-
ки могутньою зброєю може бути вибор-
че право кожного з нас. На загал люд-
ство поки що не винайшло більш дієвого 
та ефективного засобу мирним шляхом 
визначати напрямки розвитку суспіль-
ства, країни, народу, аніж голосування. З 
огляду на це такі огидні явища, котрі, як 
не прикро, притаманні українським вибо-
рам усіх рівнів, як-то: фальсифікації, під-
купність електорату, ошуканство вибор-
ців підлягають найбільш суворому пока-
ранню. Недалекоглядні виборці, продаю-
чи своє демократичне право обирати «за 
гречку», не розуміють однієї простої істи-
ни. Така їх особиста позиція згодом обер-
неться різноманітними втратами саме 
для них.

Багато людей не беруть участі у ви-
борчому процесі, що також є громадян-
ським злочином, бо цим вони допома-
гають у перемозі злочинним елементам. 
Нелегким є питання вибору доброго кан-
дидата, тому треба набагато раніше ви-

вчати, кого ми повинні обирати. Бо в 
усьому світі кожний політик говорить те, 
що виборець хоче почути. Є таке повір’я: 
найкращим політиком є той, котрий так 
вміло бреше, що сам вірить у свою брех-
ню. Тому не всьому з обіцяного слід віри-
ти. Найкраще його добрі наміри проілю-
струють не обіцянки, а конкретні справи 
на добро народу і держави. 

Громадянський обов’язок кожного 
свідомого громадянина — ставити пере-
шкоди до різноманітних фальсифікацій 
та обману.  Цього року в жов-
тні вибори до Верховної Ради відбудуть-
ся подвійною системою: 225 кандидатів 
— за партійними списками, які наберуть 
більше 5% голосів, і 225 кандидатів — за 
мажоритарною системою. Така система 
має як позитивні, так і негативні сторо-
ни, бо партійні кандидати виборцеві не-
відомі. Ті кандидати, котрі пробуватимуть 
щастя на мажоритарних виборчих окру-
гах, будуть намагатися рекламувати себе 
в різний спосіб. Якщо самому не можна 
збагнути таємничості таких кандидатів, 
то треба дослухатися до голосів патріо-
тичної опозиції, яка стежитиме за ними. 

Управа Ради оборони 
і допомоги українцям 

Українського Конгресового 
Комітету Америки 

Листи патріотичних українців

ЗНАЧЕННЯ 
ВИБОРЧОГО ГОЛОСУ

Незабутні КВІТКА ЦІСИК: 
ЇЇ ГОЛОС І ДАЛІ ЧАРУЄ УКРАЇНЦІВ 

З чоловіком і сином

У Перемишлі (Підкарпатське 
воєводство Польщі) — велика 
українська громада, активно 
пульсує релігійне життя. На цьо-
му фото — український греко-
католицький храм Петра і Пав-
ла, центр не лише релігійного 
життя українців міста, а й місце 
їх постійного спілкування.

Фото Петра АНТОНЕНКА
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Шістдесятники — то був 
моральний спротив когор-
ти Особистостей, які вже здат-
ні були розгорнути великий 
національно-визвольний рух. Це 
розуміла й колоніальна влада, і 
з її точки зору удару по них було 
завдано дуже вчасно. Це стало-
ся 12 січня 1972 року.

Газета «Радянська Україна» 
15 січня 1972 року повідомила: 
«Органами Комітету державної 
безпеки при Раді Міністрів УРСР 
за проведення підривної анти-
радянської діяльності заарешто-
вано туриста з Бельгії Ярослава 
Добоша. Ведеться слідство».

Тим часом уже 12 січня Укра-
їною прокотилася чергова хви-
ля арештів молодої української 
інтелігенції. КДБ здійснював 
масштабну операцію «БЛОК», 
спрямовану проти українського 
національного руху.

Безпосереднім приводом 
для арештів стало затримання на 
станції Чоп 4 січня громадянина 
Бельгії, члена Спілки української 
молоді Ярослава Добоша: він 
намагався вивезти за кордон 
«один антирадянський документ» 
(як згодом з’ясувалося, це була 
фотоплівка «Словника рим укра-
їнської мови», якого на допомогу 
поетам склав Святослав Кара-
ванський, тоді політв’язень).

Наступне повідомлення 
з’явилося аж 11 лютого одразу 
в трьох газетах — «Радянська 
Україна», «Правда Украины» і 
«Вечірній Київ»:

«Органами Комітету держав-
ної безпеки при Раді Міністрів 
УРСР за проведення на терито-
рії республіки ворожої діяльності 
заарештовано підданого Бельгії 
Добоша Ярослава. 

Попереднім слідством вста-
новлено, що Добош прибув для 
виконання злочинного завдан-
ня зарубіжного антирадянсько-
го центру ОУН, що перебуває на 
утриманні імперіалістичних роз-
відок і використовується ними в 
проведенні підривної діяльності 
проти Радянської держави. 

За проведення ворожої соці-
алістичному ладові діяльності і в 
зв’язку зі справою Добоша при-
тягнуті до кримінальної відпові-
дальності Світличний І.О., Чор-
новол В.М., Сверстюк Є.О. та ін. 
Слідство триває».

Саме так: «Чорновол».

А за «та ін.» тоді вже стоя-
ли заарештовані 12 січня в Ки-
єві поет Василь Стус, хімік Зіно-
вій Антонюк, недавно звільне-
ний Данило Шумук, лікар Мико-
ла Плахотнюк, кібернетик Леонід 
Плющ, учителі Олесь Сергієнко 
та Іван Коваленко; у Галичині ви-

давець самвидаву Іван Гель, по-
етеса Ірина Калинець, письмен-
ник Михайло Осадчий, художни-
ця Стефанія Шабатура.

Незабаром, 20 січня, був за-
арештований священик Василь 
Романюк (згодом Патріарх Во-
лодимир); 20 лютого — поет Ми-
кола Холодний; 21 лютого — ін-
женер Василь Долішній на Фран-
ківщині; 18 квітня — літературо-
знавець Іван Дзюба, 11 травня 
— психіатр Семен Глузман, 18 
травня — філолог Надія Світлич-
на в Києві.

25 травня у Львові покінчив 
самогубством видавець самви-
даву інженер Мар’ян Гатала.

21 червня в Харкові зааре-
штовані інженери Анатолій Здо-
ровий та Ігор Кравців; 6 липня — 
філософи Василь Лісовий і Євген 
Пронюк у Києві; 13 липня — ви-
кладачі Кузьма Матвіюк та Бог-
дан Чорномаз в Умані; 11 серп-
ня — поет Ігор Калинець у Льво-
ві; 17 листопада — поетеса Іри-
на Сеник у Бориславі, 9 грудня 
— лікар Лідія Гук у Скадовську, 
31 січня 1973 року — робітник 
Гриць Маковійчук у Кременчуці.

19 лютого 1973 року зааре-
штували Степана Сапеляка, а 24 
лютого Володимира Мармуса — 
лідера юнацької групи у с. Росо-
хач біля Чорткова, відтак ще сі-
мох їхніх друзів.

5 березня 1973 року ді-
йшла черга й до автора цих ряд-
ків, а 28 березня у Львові за-
тримали зо три десятки юна-
ків з Українського національно-
визвольного фронту (УНВФ), 
судили двох студентів — Зоряна 
Попадюка та Яромира Микитка.

У березні ж на Коломийщині 
заарештували 5 членів «Спілки 
української молоді Галичини» на 
чолі з Богданом Гриньківим.

Ще 6 грудня 1971 року в Оде-
сі була заарештована мікробіо-
лог Ніна Строката-Караванська, 
її посправник поет Олекса Різни-
ків сидів уже від 11 жовтня.

Одне слово, список сягнув 

понад сотню осіб.
Добош після належної «об-

робки» показав, що зустрічався 
у Львові та в Києві й «обмінявся 
інформацією» з кількома шістде-
сятниками. Примітивна авантю-
ра зі «шпигунськими» пристрас-
тями закінчилася його прес-

конференцією 2 червня, ретель-
но опрацьований звіт про яку 
республіканське телебачення 
показало 5 червня.

Газета «Радянська Україна» 
опублікувала старанно зреда-
гований звіт під назвою «Укра-
їнські буржуазні націоналісти — 
найманці імперіалістичних роз-
відок: прес-конференція в Киє-
ві».

Після цього Добоша «видво-
рили» з СРСР. На першій же прес-
конференції він відмовився від 
свідчень, які дав під погрозами в 
слідчому ізоляторі КДБ та перед 
журналістами в Києві.

Нікого із заарештованих 
українців не звинуватили в 
жодному «шпигунстві» чи «зраді 
Батьківщини» — лише в «анти-
радянській агітації й пропаганді» 
(ст. 62 КК УРСР), що виявилася у 
розповсюдженні критичної щодо 
існуючого ладу літератури «сам-
видаву».

І жодна з вищезгаданих газет 
досі не вибачилася за наклеп.

А за тими арештами стояли 
сотні обшуків, тисячі людей були 
стероризовані викликами в КДБ 
та допитами.

Це справді не були ані під-
пільники, ані якимось чином ор-
ганізаційно пов’язані між со-
бою люди (окрім трьох згаданих 
локальних юнацьких груп). Їхні 
осередки діяли на основі між-
особистісних стосунків. Та коли 
докупи сходиться багато таких 
талановитих, розумних, слав-
них людей, то щось із цього мало 
бути, сказав якось Євген Свер-
стюк.

Уже фактично існувала інф-
раструктура виготовлення та 
розповсюдження позацензурної 
літератури — самвидаву, осо-
бливо з появою 1970 року маши-
нописного журналу «Український 
вісник» (редактор В. Чорновіл).

Євген Пронюк ще 1964 року 
поширив анонімну статтю «Стан і 
завдання Українського визволь-
ного руху (неповні тези для об-
говорення)», де ставив на обго-
ворення питання про створення 
підпільної політичної організа-
ції. Ідея не була підтримана се-
редовищем шістдесятників, бо 
це означало б швидке викриття, 
закриті судові процеси зі смерт-
ними вироками, посилення ре-
акції.

У самвидаві шістдесятників 
прямо не ставилось питання про 
зміну державного ладу, про вихід 
України зі складу Союзу РСР.

Це був рух просвітницький, 
який ставив за мету пробуджен-
ня національної свідомості та по-
долання страху, посіяного репре-
сіями минулих десятиліть. Але, 
діючи в рамках існуючої систе-
ми, шістдесятники відновлюва-
ли суму соціально-психологічних 
якостей інтелігенції: природну 
самоповагу, індивідуалізм, орі-
єнтацію на загальнолюдські цін-
ності, неприйняття несправед-
ливості, повагу до етичних норм, 
до права й законності.

У цьому середовищі панува-
ла висока культурна і моральна 
атмосфера, чутливість до нових 
ідей. Воно протистояло як офі-
ційній тоталітарній ідеології, так 
і примітивізмові.

Воно об’єднувало людей різ-

них поглядів і національностей, 
які, однак, ніколи не оголошува-
ли один одного ворогами, тому 
що в той час усім однаково по-
трібна була свобода, а державна 
незалежність України, про яку 
вголос не говорили, але мали на 

увазі, уявлялася ймовірним га-
рантом такої свободи.

Епоха старанно культивова-
ної безликої маси і тотального 
страху поволі відступала — від-
роджувалась Особистість. («Ти 
знаєш, що ти — людина?» — спи-
тав Василь Симоненко ще на по-
чатку 60-х).

Культурницькі вимоги Осо-
бистості неминуче перерос-
тали в рух політичний, антиім-
перський, оскільки колоніаль-
не становище було основною 
причиною нищення української 
культурної самобутності. Поезія 
Василя Симоненка була, можли-
во, найпершим виразним свід-
ченням цього доростання до по-
літичних вимог: «Народ мій є. На-
род мій завжди буде. Ніхто не пе-
рекреслить мій народ».

Це був моральний, етич-
ний спротив блискучої когор-
ти Особистостей, які вже здат-
ні були розгорнути великий 
національно-визвольний рух. Це 
розуміла й колоніальна влада 
— і з її точки зору удару по шіст-
десятниках було завдано дуже 
вчасно.

Український самвидав пере-
тинав кордони. Він звучав по ра-
діо «Свобода», виходив іншими 
мовами. Він розхитував імперію, 
яка вже не витримувала ідеоло-
гічної, економічної та військової 
конкуренції з демократичним 
Заходом і мусила втягуватися у 
процес «відпруження».

28 червня 1971 року ЦК 
КПРС потаймиру ухвалив поста-
нову «Про заходи протидії неле-
гальному розповсюдженню ан-
тирадянських та інших політич-
но шкідливих матеріалів», яку 
через місяць продублював ЦК 
КПУ, додавши «місцевого матері-
алу». Затівався «генеральний по-
гром».

Політбюро ЦК КПРС 30 груд-
ня 1971 року постановило роз-
почати всесоюзну кампанію 
проти самвидаву з метою зруй-
нувати інфраструктуру його ви-
готовлення та розповсюдження. 
Для українського руху розігра-
ли цей примітивний детектив зі 

«шпигунськими пристрастями»…
Майже всі провідні діячі шіст-

десятництва дістали максималь-
ний вирок — 7 років ув’язнення 
в таборах суворого режиму та 5 
років заслання — й етаповані за 
межі Батьківщини — у Мордовію 
та Пермську область Росії, по-
тім — на заслання в Сибір та в 
Казахстан. Найупертіші були за-
проторені до психіатричок (Ми-
кола Плахотнюк, Леонід Плющ, 
Василь Рубан, Борис Ковгар, 
Михайло Якубівський, Ганна Ми-
хайленко…).

Фізично розгромивши шіст-

десятників, Москва розгорнула 
безпрецедентну експансію на 
Україну, прагнучи цілковито лік-
відувати її мовну, культурну та 
історичну національну ідентич-
ність. Робилося це через зни-
щення україномовної системи 
освіти, газет та журналів, полі-
тичні чистки.

Унаслідок цього величезні 
маси української людності у сво-
їй національній і людській са-
мосвідомості опустилися нижче 
нуля: вони стали соромитися й 
цуратися свого українства. Вони 
перестали вчити своїх дітей 
української мови. Ще одне таке 
покоління — і рятувати Україну 
вже не було б кому і не було б 
для кого...

Суспільна атмосфера після 
арештів 1972 – 1973 рр. була 
гнітючою. Поодинокі спроби 
протестувати проти арештів при-
сікалися щонайжорстокіше. Так, 
перекладач Микола Лукаш за-
пропонував ув’язнити себе за-
мість Івана Дзюби. Йому пригро-
зили психіатричкою і перестали 
публікувати його переклади.

Філософ Василь Лісовий 5 
липня 1972 року подав до ЦК 
КПУ «Відкритий лист членам ЦК 
КПРС і ЦК КП України», який за-
кінчувався так:

«Зважаючи на умови, в яких 
подається цей лист, мені важко 
вірити в конструктивну реакцію 
на нього. Хоч я не виступаю ні 
в ролі відповідального, ні в ролі 
свідка, ні в ролі якимось чином 
причетного до тієї справи, що 
нині іменується «справою Добо-
ша», після подання «цього листа 
я безперечно опинюся в числі 
«ворогів».

Мабуть, це й правильно, бо 
Добоша звільнено, а «справа До-
боша» — це вже просто справа, 
обернена проти живого укра-
їнського народу і живої україн-
ської культури. Така «справа» 
дійсно об’єднує всіх заарешто-
ваних. Але я вважаю себе теж 
причетним до такої справи — 
ось чому прошу мене також 
заарештувати і судити».

КДБ проти дисидентів. 
40 років погрому шістдесятників

Вертеп-1972 у домі Садовських у Львові. Стоять ліворуч: Лю-
бомира Попадюк, Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, 
Марія й Ганна Садовські, Михайло Горинь; сидять — Стефанія 

Шабатура («циган»), Мар’ян Гатало, Олександр Кузьменко. 
Через три дні Стус, Калинець та Шабатура були заарештовані.

Лідери шістдесятників — ті, хто звернув зі шляху, й ті, 
хто йшли по хресній дорозі до кінця. Зліва направо: 

Іван Драч, Микола Вінграновський, Євген Сверстюк, 
невідома, Михайлина Коцюбинська, Іван Світличний.
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На початку війни РПЦ мала 3572 хра-
ми, майже всі вони знаходилися на Га-
личині, Волині, Буковині, у Молдові, За-
хідній Білорусі. Вся ієрархія церкви — 
це два митрополити (у Москві та Ленін-
граді) та два єпископи.

Що читаємо? Збірник документів «Рус-
ская Православная церковь в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» (Из-
дательство Крутицкого подворья, Общество 
любителей церковной истории, Москва, 
2009). Понад дві сотні документів з архівів 
Росії, України та Білорусі, абсолютна біль-
шість друкується вперше. 

Що цікавого? У книжці — безліч фактів 
і цитат, які просто чекають на те, щоб їх по-
містили у відповідні розділи Вікіпедії. 

Спочатку про те, якою РПЦ була перед ві-
йною. На початку війни РПЦ мала 3572 храми, 
причому дев’яносто відсотків їх знаходилися 
на щойно, протягом 1939 – 1940 рр., приєд-
наних територіях — Галичини, Волині, Закар-
паття, Буковини, Молдови, Західної Білорусі. 

Вже 1938 року на території СРСР не було 
жодного православного монастиря. А за рік 
їх стало 64 — знову ж таки завдяки «визво-
леним територіям». У Білорусі не залишило-
ся жодної діючої церкви. 

Для порівняння: на початку ХХ століття 
на території Росії було 49082 православних 
храми, 23593 каплички, 828 монастирів, 
245 духовних навчальних закладів... 

До слова, удар по Римсько-католицькій 
церкві був ще сильнішим. На весь Союз, 
до осіннього «визвольного походу» 1939 р., 
було 2 костели — в Москві, «для обслужи-
вания дипломатического корпуса», та Ленін-
граді. До 1917-го католицьких храмів і ка-
пличок було близько 5 тисяч. 

Для порівняння: нині тільки на тери-
торії України маємо в УПЦ 11 митрополи-
тів, 18 архієпископів, 13 єпископів. А ще 

ж є УПЦ КП, УАПЦ, старообрядці, істинно-
православні, низка менших конфесій. 

Церковне питання було однією з «нажи-
вок», яку гітлерівці кидали населенню Краї-
ни Рад. За перші два роки окупації було від-
крито 7547 храмів, 29 монастирів. 

І, скажу крамолу, якби не імперський 
комісар східних територій Альфред Розен-
берг з його цинічно-прагматичною полі-
тикою щодо унтерменшів, про російське 
православ’я ми б вже говорили тільки як 
про історичне явище. 

Німецька політика толерування релігій-
ності була викликом Кремлю, і Сталін його 
прийняв. Церкві дозволили провести собор 
і обрати повноцінного предстоятеля. 

Правда, коли новообраний патріарх 
Московський і всієї Русі Сергій написав лис-
та полковнику Карпову, голові Ради у спра-
вах РПЦ при радянському уряді, з прохан-
ням амністувати 26 архієреїв, засуджених у 
30-х роках, виявилося, що живим лишився... 
один. Архієпископ Орловський Микола (Мо-
гилевський) вийшов на волю. Решта були 
розстріляні або померли в ГУЛазі. 

Станом на 1 липня 1946 року в СРСР було 
вже 13215 діючих православних церков.

У книзі наводяться десятки документів, 
котрі свідчать, як поволі, з великими підо-
зрами і обмеженнями радянська влада, ке-
руючись рішенням найвищого партійного 
керівництва, почала залучати православ-
них для опору окупантам. Віруючі, священи-
ки та владики проводили велику патріотич-
ну роботу, часто з ризиком для життя. 

Так, у вересні 41-го нацисти розстріляли 
настоятеля церкви Миколи Набережного на 
київському Подолі архімандрита Олексан-
дра (Вишнякова) та протоієрея Павла Ост-
ренського — за читання і розповсюджен-
ня пастирського листа митрополита Сергія 

(Страгородського), в якому предстоятель 
РПЦ прямо закликав до спротиву «фашист-
ской вражеской силе».

Коментарі щодо документів, де йдеть-
ся про складний процес відродження 
православ’я на окупованій території УРСР, 
упорядники (доктор історичних наук Ольга 
Васильєва та священик РПЦ Ілля Соловйов) 
є часто негативістськими, що загалом відпо-
відає сучасному російському тренду: якщо 
не знаєш, що сказати про Україну та україн-
ців, — кажи погане, не помилишся. 

Наприклад, про загибель екзарха Укра-
їнської автономної православної церкви 
митрополита Алєксія (Громадського) напи-
сано, що він 5 травня 1943 року загинув від 
«бандитов-бендеровцев» (орфографію ви-
дання, до редколегії якого входять 4 докто-
ри наук і 1 академік, збережено). 

УАПЦ митрополита Полікарпа (Сікорсько-
го) названо «неканоническим образовани-
ем» і «политической группой». Хоча в іншо-
му місці визнається, що гауляйтер рейхско-
місаріату «Україна» Еріх Кох видав указ про 
«подрібнення» як канонічно-промосковської 
УПЦ митрополита Алєксія, так і «націоналіс-
тичної» УАПЦ митрополита Полікарпа. 

Спостерігаємо святу простоту авторів і 
в оцінюванні післявоєнних подій. Вони пи-
шуть, що більша частина українських право-
славних парафій «относительно безболез-
ненно» увійшла в МП. Правда, в наступно-
му реченні все-таки фіксується, що архієреї 
були або репресовані, або втекли на Захід. 
Нічого собі «безболезненно»! 

Ліквідація Греко-католицької церкви на 
Галичині, Закарпатті, а також у Румунії та 
Словаччині оцінюється дослідниками цита-
тою наче з геополітичного бойовика: «Ва-
тикану нанесён ощутимый удар... Римско-
католическая церковь лишилась сфер вли-

яния». Про населення, про долю архієреїв та 
монахів — нема й мови. 

Не менш дивним є зауваження, що у Крем-
ля не вийшло конструктивного діалогу з уніа-
тами, які приїздили скаржитися на закриття 
храмів і монастирів, націоналізацію друка-
рень тощо. А що їм залишалося робити?..

Актуальним, з огляду на спроби Москви 
створити русинську проблему на Закарпат-
ті, видається листування представників ду-
ховенства Закарпатської Руси. У 1944-му, 
від імені «всего нашего русского православ-
ного народа» вони звернулися до Сталіна із 
проханням прийняти край до СРСР у формі 
«Карпато-русской советской республики». А 
далі в жанрі класичного доносу вказується, 
що донедавна «наш народ никогда не разде-
лял и не соглашался с идеологией галицких, 
украинствующих». Наче о.Сидора, Затуліна 
та Табачника перечиталися!

І про партійну мораль. Бачимо спецпо-
відомлення прокурора Сумської області 
Нетименка про те, що секретар Середино-
Будського райкому КП(б)У тов. Сень та інші 
працівники райкому витратили на особис-
ті потреби більшу частину грошей, зібра-
них священиками та віруючими на оборону 
країни від фашистів. Партійці перерахували 
Держбанку СРСР майже 7 тисяч рублів, а по-
над 12 тисяч привласнили. Також вірні ста-
лінці експропріювали для власних потреб 
308 речей — білизну, сорочки тощо, зібра-
них селянами для червоноармійців. На жаль, 
у збірнику немає відповіді про долю крадіїв. 

Фраза. «Сеперастическое (так в оригіна-
лі — ІП) украинство в Карпатской Руси жило 
на двух хлебах: чешском и германском». 

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, головний 

редактор сайту «Історична правда»
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Російська Православна церква 
в роки Великої Вітчизняної війни

КДБ проти дисидентів. 
40 років погрому шістдесятників

Наступного дня його 
«прохання» було задо-

вільнене. Зі стосом 
нерозкладених машинописних 
відбитків листа, призначеного 
для розповсюдження (близь-
ко 100 екземплярів), 6 липня 
був заарештований Євген Про-
нюк, 5 березня 1973 року в цій 
справі заарештований Василь 
Овсієнко.

Василь Лісовий за лист на 
захист заарештованих дістав 7 
років ув’язнення та 3 роки за-
слання.

Усіх, хто не давав показів 
проти заарештованих і вияв-
ляв найменші ознаки співчут-
тя до них, звільняли з роботи 
(відома «чистка» академічних 
інститутів: Михайло Брайчев-
ський, Олена Апанович, Олена 
Компан, Василь Скрипка, Ми-
кола Роженко, Світлана Кири-
ченко, Ярослав Дзира, Сергій 
Кудря та ін.).

Інших викидали з черг на 
квартири, їх самих або їхніх ді-
тей не допускали до вищої осві-
ти або виключали з інститутів, 
їм закривалися будь-які мож-
ливості службового зростан-
ня і творчого оприлюднення 
(друк, виставки тощо).

Як відродження 20-х років 
справедливо називають роз-
стріляним, так відродження 
60-х — задушеним. Хто хотів 
вижити — мусив принизливо 
каятися (Зіновія Франко, Ми-
кола Холодний, Леонід Селез-
ненко, Іван Дзюба, Василь За-
харченко).

Інші — писали криводуш-
ні пасквілі на своїх недавніх 
друзів або закордонних «укра-
їнських буржуазних націона-
лістів — найманців іноземних 

розвідок», вичавлювали з себе 
фальшиві оди на честь души-
телів своєї Батьківщини (Іван 
Драч, Дмитро Павличко).

Окремі не витримували за-
душливої атмосфери і спивали-
ся (Михайло Чхан), накладали 
на себе руки (Григір Тютюнник), 
найстійкіші — надовго йшли 
у «внутрішню еміграцію» (Ліна 
Костенко, Михайлина Коцю-
бинська, Валерій Шевчук) або 
й справді емігрували в Росію 
(Лесь Танюк, Павло Мовчан).

Назагал же покоління шіст-
десятників не осоромило сво-
го козацького роду. Випадки 
морального падіння і каяття, 
щоб купити свободу, попри ша-
лений тиск, були вкрай рідкіс-
ними. Тут слід віддати належне 
КДБ: він добирав у концтабори 
— на цю новітню Січ Запоро-
зьку — високоякісні кадри.

Шістдесятники продовжили 
свою боротьбу і в неволі, пишу-
чи заяви й протести, які висли-
зали з неволі і звучали по ра-
діо «Свобода», голодівками й 
страйками борючись за статус 
політв’язня, захищаючи свою 
людську гідність — а отже, й 
честь цілої нації.

Зокрема, з ініціати-
ви «зеківського генерала» 
В’ячеслава Чорновола ми від-
значали 12 січня День україн-
ського політв’язня голодівками 
і протестами. Нас підтримува-

ли політв’язні інших національ-
них громад — литовці, вірмени, 
євреї, росіяни, старше поколін-
ня політв’язнів — повстанці, 
які чесно і мужньо досиджува-
ли свої 25-літні терміни і мали 
в таборах авторитет найстійкі-
ших борців.

Термін «в’язень сумлін-
ня» набув справжнього зміс-
ту: кожен міг вийти на волю, 
потоптавши власне сумління. 
Шістдесятники заслужили мо-
ральної підтримки демокра-
тичного світу. Через них світ 
довідався про Україну, яка бо-
реться, — і став їй допомага-
ти. Адже світ поважає краї-
ни, які засвітилися духовними 
проявами.

Незалежність не впала нам 
із неба. Це шістдесятники, а 
через 5 років після їх арешту 
Українська Гельсінська група у 
час краху світової колоніальної 
системи поставили українське 
питання у контекст протибор-
ства тоталітарного СРСР і де-
мократичного Заходу — і ра-
зом з іншими чинниками подо-
лали імперію зла, здобули сво-
боду і незалежність.

Ще 1981 року відомий 
американський дослідник по-
літичної думки Іван Лисяк-
Рудницький відзначив:

«Підтверджена фактами 
значущість українських ди-

сидентів не викликає сумні-
вів. Жертовність цих хоробрих 
чоловіків і жінок свідчить про 
незламний дух української на-
ції. Їхня боротьба за людські 
й національні права узгоджу-
ється з тенденцією світового 
загальнолюдського поступу в 
дусі свободи.

Українські дисиденти ві-

рять, що правда свободи пе-
реможе. Тим, кому пощастило 
жити у вільних країнах, не ли-
чить вірити менше».

Ці останні слова стосують-
ся Тебе, молодий сучаснику. Чи 
скористаєшся Ти здобутою сво-
бодою, чи готовий Ти прийня-
ти естафету особистого прямо-
стояння і самонаповнення 

України українським змістом?
Бо нинішня влада пропонує 

Тобі жити в Україні — але без 
України...

Василь ОВСІЄНКО, 
філолог, громадський діяч, 

політв’язень (1973 – 1988), 
історик дисидентського руху
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Коли чоловіки пішли на новітню Січ Запорозьку, 
їх заступили жінки. Випровадини за кордон Надії 

Світличної у жовтні 1978 року: зліва направо — Оксана 
Мешко, Віра Лісова, Михайлина Коцюбинська, Надія 

Світлична, Дарка Гусяк, Михайло Горинь, Атена Пашко, 
Валентина Чорновіл. Знімок Ольги Горинь. 
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Містер Мейгерн надів пенсне і, за 

своїм звичаєм, прочистив горло, сухо 
покашлявши. А тоді знову глянув на чо-
ловіка, що сидів проти нього, — чоло-
віка, обвинуваченого в умисному вбив-
стві. 

Містер Мейгерн був невисокий на 
зріст, педантичний у своїх манерах, 
мав сірі очі, що вміли дивитись прони-
кливим поглядом. Одягався він охайно, 
навіть вишукано. Його репутація як ад-
воката була досить висока. Зі своїм під-
захисним він розмовляв офіційним то-
ном, але з нотками співчуття в голосі. 

— Я повинен ще раз підкреслити: 
вам загрожує серйозна небезпека, і 
тому мені потрібна ваша повна відвер-
тість. 

Леонард Воул, що сидів, утупивши 
очі в стіну перед собою, перевів погляд 
на адвоката. 

— Так, я розумію, — мовив він з без-
надією в голосі. — Ви мені про це вже 
казали. Але я досі не можу як слід усві-
домити, що мене звинувачують в убив-
стві. Та ще в такому підлому. 

Містер Мейгерн був чоловік прак-
тичний, не схильний до зайвих емоцій. 
Він знову прокашлявся, зняв пенсне, 
старанно протер його і надів. 

— Так, так, так. Нам доведеться, 
шановний містере Воул, докласти чи-
мало зусиль, щоб урятувати вас. І ми 
це зробимо, обов’язково зробимо. 
Але мені потрібні всі факти. Я пови-
нен знати, наскільки ця справа може 
обернутися проти вас. Лише тоді ми 
зможемо обрати найкращу лінію за-
хисту. 

Молодий чоловік дивився на адво-
ката тим самим приголомшеним і без-
надійним поглядом. Досі справа зда-
валася містеру Мейгернові досить тем-
ною, провина обвинуваченого не ви-
кликала ніякого сумніву. Але зараз він 
уперше завагався. 

— Ви вважаєте мене винним... — 
тихо мовив Леонард Воул. — Але Бо-
гом присягаюся, це не так! Я розумію, 
що всі факти проти мене. Мене мовби 
загнали у вершу, звідки немає виходу. 
Але я не вбивав, містере Мейгерн, я не 
вбивав! 

У такому становищі кожен би об-
стоював свою невинність. Містер Мей-
герн добре це розумів. Але слова обви-
нуваченого зворушили його. Зрештою, 
може бути, що Леонард Воул і справді 
ні в чому не винний. 

— Ви маєте рацію, містере Воул, — 
похмуро сказав він. — Усі обставини 
проти вас. Та незважаючи на це, я вам 
вірю. А зараз розгляньмо факти. Я хочу, 
щоб ви самі розповіли мені про те, як 
ви познайомилися з міс Емілі Френч. 

— Це сталося на Оксфорд-стріт. Я 
побачив літню жінку, яка переходила 
вулицю. Вона несла багато пакунків. 
Посередині вулиці вона впустила їх і хо-
тіла була підібрати, та, помітивши, що 
автобус мчить просто на неї, ледь усти-
гла добігти до тротуару. Перехожі щось 
їй кричали, і через це вона геть розгу-
билася. Я підняв її пакунки, обтер їх, як 
міг, від грязюки, один перев’язав нано-
во шворкою і віддав їй. 

— Чи можна вважати, що ви їй вря-
тували життя? 

— Та ні, що ви! Я просто повівся чем-
но. Вона була дуже зворушена, щиро 
дякувала мені, казала щось там про 
мої манери, нібито вони не такі, як у 
більшості молодих людей, точно її слів 
я не запам’ятав. Потім я відкланявся й 
пішов. Мені й на думку не могло спас-
ти, що ми знову зустрінемось. Але жит-
тя наше часто залежить від випадко-
вого збігу обставин. Того самого дня 
ми зустрілися на вечірці в одного мого 
приятеля. Вона відразу впізнала мене 
і попросила, щоб мене їй відрекомен-
дували. Тоді я й дізнався, що звати її 

міс Емілі Френч і живе вона в перед-
місті Кріклвуд. Ми трохи поговорили з 
нею про те, про се. На мою думку, вона 
була з тих літніх жінок, які несподівано 
й палко закохуються. Ось так, завдя-
ки звичайному вчинку, який міг зро-
бити кожен, вона й захопилася мною. 
Йдучи з вечірки, вона значуще потис-
нула мені руку і просила, щоб я зро-

бив їй візит. Я відповів, що матиму це 
за велику честь, і тоді вона попросила 
мене назвати день. Я не мав велико-
го бажання йти, але відмовитись було 
незручно, і тоді я пообіцяв прийти в су-
боту. Коли міс Емілі Френч пішла, мої 
приятелі розповіли, що вона багатійка 
і досить ексцентрична особа, що живе 
вона сама, має служницю і не менше 
як вісім котів. 

— Он як, — сказав містер Мейгерн. 
— То вже тоді ви довідалися, що вона 
багата? 

— Якщо ви підозрюєте, ніби я ціка-
вився... — схвильовано вигукнув Лео-
нард Воул, та містер Мейгерн зупинив 
його жестом. 

— Я мушу дивитися на справу під тим 
кутом зору, під яким її розгляне проти-
лежна сторона. Звичайний спостерігач 
ніколи б не припустив, що міс Френч — 
багата дама. Жила вона скромно, на-
віть убого. Якби вам не сказали проти-
лежного, ви майже напевне подумали 
б, принаймні спочатку, що вона зазнає 
нестатку. А хто саме сказав вам, що 
вона багатійка? 

— Мій приятель, Джорж Харві, в 
його домі й відбулася та вечірка. 

— Чи зможе він пригадати, що ка-
зав про це? 

— Я не знаю. Звичайно, минуло ба-
гато часу... 

— Авжеж, багато, містере Воул. Ро-
зумієте, головною метою судового слід-
ства буде з’ясувати, чи були ви на міли-
ні з фінансами, — а ви таки були, хіба 
ні? 

Леонард Воул зашарівся. 
— Так, — тихо відповів він. — Саме 

тоді мене спіткала ціла низка прикрих 
невдач. 

— Отож-то й є, — сказав Мейгерн. 
— Ви потрапили в дуже скрутне стано-
вище з грішми, і якраз тоді зустріли цю 
багату літню даму, яка наполегливо до-
магалася вашого знайомства. Якби ми 
могли довести, що ви не мали уявлення 
про її багатство і навідували її тільки з 
щирого почуття... 

 — Саме так і було. 
— Сподіваюся. Я ж не заперечую 

вашого твердження. Я тільки дивлюся 
на нього з погляду протилежної сторо-
ни. Дуже багато залежить від пам'яті 
містера Харві. Пригадує він ту розмо-
ву чи ні? Чи не зможе адвокат навіяти 
йому думку, що вона відбулася пізніше? 

Леонард Воул на кілька хвилин за-
мислився. Потім, збліднувши, він відпо-
вів досить твердо: 

— Не думаю, щоб ця лінія мала 
успіх, містере Мейгерн. Дехто з гостей 
чув слова Харві, а один чи двоє навіть 
пожартували з моєї перемоги над бага-
тою підстаркуватою дамою. 

Адвокат, насилу приховуючи розча-
рування, тільки рукою махнув. 

— Шкода, — сказав він. — Але мені 

подобається ваша щирість, містере 
Воул. Ви зараз дали мені дуже добру 
пораду. Розвивати ту лінію, про яку я 
казав, було б надто ризиковано. Дове-
деться нам відмовитися від неї. Отже, 
ви познайомилися з міс Френч, стали 
відвідувати її, ваша дружба міцніла. Те-
пер нам треба знайти пояснення цьо-
го. Чому ви, молодий і гарний чоловік 

тридцяти трьох років, який захоплюєть-
ся спортом, має успіх у друзів, чому ви 
упадаєте за цією літньою дамою? Адже 
навряд чи у вас могло бути з нею щось 
спільне. 

Леонард Воул нервово змахнув ру-
ками. 

— Я не можу цього пояснити. Піс-
ля мого першого візиту вона взяла з 
мене обіцянку прийти ще. Я просто не 
міг відмовитись. Вона так щиро вияв-
ляла свою приязнь до мене, що я гу-
бився. Розумієте, містере Мейгерн, 
я слабохарактерний, я пливу за те-
чією, я з тих людей, що не вміють ка-
зати «ні». І ви можете мені не повіри-
ти, але, прийшовши до неї десь утре-
тє чи вчетверте, я відчув щиру сим-
патію до цієї старенької. Знаєте, моя 
мати померла, коли я був ще дити-
ною, виховувала мене тітка, але вона 
теж померла, коли мені не сповнило-
ся й п’ятнадцяти. Якби я сказав вам, 
що мені справді було приємно відчу-
ти материнську турботу й ніжність, ви, 
певно, тільки засміялися б. 

Містер Мейгерн не засміявся. Він 
лише знову зняв пенсне і протер скель-
ця — це означало, що він напружено 
міркує. 

— Я приймаю ваше пояснення, міс-
тере Воул, — нарешті сказав він. — Га-
даю, що з погляду психології воно віро-
гідне. Інша річ — як подивиться на це 
суд присяжних. Розповідайте, будь лас-
ка, далі. Коли вперше міс Френч по-
просила вас зайнятися її фінансовими 
справами? 

— Після третьої, а може, четвер-
тої зустрічі. Вона погано розумілася на 
грошових справах, а її турбували якісь 
цінні папери. 

Містер Мейгерн гостро глянув на 
нього. 

— Будьте обережні, містере Воул! 
Її служниця — Джанет Маккензі — по-
свідчила, що господиня була жінка діло-
ва і вміла дати лад своїм справам. Це 
підтверджують і свідчення її банкірів. 

— Нічого не вдієш, — щиро відповів 
Воул. — Вона мені сказала саме так. 

Хвилину-другу містер Мейгерн 
мовчки спостерігав за своїм підза-
хисним. Хоч він і не збирався казати 
про це, але в останню мить його віра 
в невинність Леонарда Воула зміцні-
ла. Він дещо знав про склад розуму 
підстаркуватих жінок. Звичайно, міс 
Френч, захоплена вродливим чоло-
віком, шукала привід, щоб прихили-
ти його до себе. А чи може бути пе-
реконливіший привід, ніж нарікання 
на те, що вона погано розуміється на 
грошових справах і тому просить до-
помогти їй. Як жінка з великим життє-
вим досвідом, вона добре знала, що 
будь-якому чоловікові приємно відчу-
ти свою перевагу. А може, навіть хоті-
ла, щоб молодий чоловік дізнався про 

її статки. Емілі Френч була жінка рішу-
ча, отже, готова платити за свої заба-
ганки. 

В одну мить усе це промайнуло в го-
лові містера Мейгерна, але він не дав 
нічого взнаки й поставив наступне за-
питання. 

— І ви виконали її прохання — взя-
лися вести її справи? 

— Саме так. 
— Містере Воул, — почав адвокат, 

— зараз я поставлю одне делікатне 
запитання, на яке мені дуже важливо 
одержати правдиву відповідь. Ви були 
на мілині з грішми. І ви стали розпоря-
джатися справами літньої жінки, яка, 
згідно з вашими словами, погано розу-
мілася на фінансах. То чи не спало вам 
на думку якось використати цінні па-
пери, що були у вашому розпоряджен-
ні, з корисливою метою? Чи проводили 
ви заради власної вигоди якісь опера-
ції, що могли б виявитися незаконними 
при пильному аналізі? — Віч не дав Во-
улу розтулити рота. — Зачекайте хви-
линку, перш ніж відповісти. Перед нами 
— два шляхи. В одному випадку ми мо-
жемо робити наголос на вашій непід-
купності й чесності: мовляв, ви не йшли 
навіть на дрібний обман, щоб заволоді-
ти грішми міс Френч, тож і зовсім мало-
ймовірно, що ви вчинили заради цього 
вбивство. З другого боку, якщо у ваших 
діях було щось таке, за що може заче-
питися слідство, тобто буде доведено, 
що ви в той  інший спосіб дурили ста-
ру даму, тоді нам треба дотримуватися 
другої лінії: мовляв, у вас не було мо-
тиву для вбивства, бо міс Френч і так 
була для вас вигідним джерелом при-
бутку. Гадаю, ви розумієте, в чім тут різ-
ниця. А зараз, прошу вас, добре поду-
майте, перш ніж відповідати. 

Та Леонард Воул не став думати і 
відповів одразу. 

— Я вів справи міс Френч безкорис-
ливо й чесно. Я робив усе в її інтере-
сах, наскільки дозволяли мої здібності. 
Кожний, хто захоче перевірити, пере-
конається в цьому. 

— Дякую, — сказав містер Мей-
герн. — Ви мене заспокоїли. Я думаю, 
ви досить розумна людина, щоб не ска-
зати мені неправду в такому важливо-
му ділі. 

— Звичайно, найсуттєвішим дока-
зом на мою користь є відсутність мо-
тиву, — з надією в голосі мовив Воул. 
— Припустімо, я поглиблював дружбу 
з багатою літньою дамою, сподіваю-
чись одержувати від неї гроші, — адже 
в цьому суть ваших припущень? Але ж 
у такому разі її смерть начисто пере-
креслює всі мої плани. 

Адвокат подивився на нього пиль-
ним поглядом. Повільно, майже несві-
домо, він повторив процедуру з пенсне. 
І тільки закріпивши його на переніссі, 
сказав: 

— Невже вам невідомо, містере 
Воул, що міс Френч залишила запо-
віт, згідно з яким ви головний спадко-
ємець? 

— Що? — обвинувачений підхопив-
ся на ноги. Його розгубленість була 
очевидною і невдавано щирою. — 
Боже мій! Що ви сказали? Вона зали-
шила мені свої гроші? 

Містер Мейгерн ствердно кивнув 
головою. Воул знов опустився на сті-
лець, обхопивши голову руками.  

— Ви вдаєте, ніби нічого не знаєте 
про цей заповіт? 

— Я вдаю? Нічого я не вдаю. Я 
справді не знав про це. 

— Так от, знайте, що служниця міс 
Френч, Джанет Маккензі, хреститься й 
присягається, що ви добре знали про 
це. Її господиня сказала, ніби радилася 
з вами на цю тему і повідомила вам про 
свій намір. 

Далі буде

Агата Крісті

Свідок 
обвинувачення 
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Несподіва-
ні думки 

Афоризми
Люк де Вовенарг 

(1715 – 1747), фран-
цузький письменник
 Які б послуги не ро-

бив людям, усе одно їм не 
зробиш стільки, скільки, на 
їхню думку, вони заслугову-
ють.
 Нелегко оцінювати 

людину так, як їй хочеться. 
 Трішки здорового 

глузду — і від глибокодум-
ності не зостанеться нічого.
 Іноді наші слабкості 

прив’язують нас одне до од-
ного нітрохи не менше, ніж 
найвищі чесноти. 

Йоганн Вольфганг 
Ґете (1749 – 1832), ні-
мецький поет
 Кожен чує лише те, 

що розуміє.
 Хто неправильно за-

стібнув першого ґудзика, 
вже не застібнеться, як на-
лежить. 

Владислав Ґжегор-
чик, польський афо-
рист
 У порожню голову 

входить усе, а виходить ще 
більше.
 Усе має свої сутінки, 

лише ніч завершується сві-
танком. 
 До середини життя 

доля нас тягне, потім — уже 
тільки підштовхує.
На кожного незамін-

ного припадає мінімум ще 
кілька незамінних.
 Отару легше поганя-

ти, ніж завертати.
 Гарне довше пам’я-

тається, зате погане часті-
ше пригадується. 

Було колись…
 Якось на прийомі у 

римського імператора Ав-
густа кілька молодих зна-
тних римлян почали гучно 
розмовляти, не звертаючи 
уваги на господаря. На це 
Август сказав їм: «Юнаки, 
послухайте мене, старого, 
якого, коли я був юнаком, 
уважно слухали старі».

 Йдучи в похід проти 
Персії, Олександр Маке-
донський роздав усе своє 
майно рідним і друзям. 
«Царю, а що ж ти залишив 
собі?» — запитали Олек-
сандра. «Надію», — відпо-
вів той. 

Куточок 
гумору

Гіпнотизер — до залу: 
«Зараз я загіпнотизую цьо-
го пана, і він забуде про все 
на світі». Голос із залу: «Хви-
линочку, нехай спершу по-
верне мені борг!» 

* * *
— Знаєш, що бреше про 

тебе твій колега? 
— Байдуже. Головне, 

щоб не говорив правди. 
* * *

— Ви гарно спите вночі? 
— Так, пане лікарю. Я 

працюю нічним сторожем. 
* * *

— Що за звичка — свис-
тіти під час роботи? 

— Але я не працюю, пане 
директоре, а тільки свищу. 
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«Світ» не старіють

Шукайте, читайте газету
Читачі нашої газети вже з перших її номерів побачи-

ли, що нове видання дійсно є інформаційно-аналітичним. 
Тобто поряд із колонками  інформацій про події в облас-
ті, Україні та світі основну газетну площу займають мате-
ріали аналітичні, великого обсягу, такі, що не старіють, їх 
можна читати й зараз.  Отже, хочемо нагадати читачам 
про основні публікації перших чотирьох номерів нашої га-
зети «Світ-інфо»: 
Про нелегке сьогодення українського села.
Невідомі сторінки злочину комуно-радянського режиму — 

аварії на Чорнобильській атомній станції.
Недешеве Євро-2012 для бідної країни. 
Таємниці роману «Майстер і Маргарита» і його автора. 
Скандал довкола «Доктора Пі» — 

гіркий тест для суспільства. 
Останнє слово Юрія Луценка в суді. 
Касетний скандал у парламенті.
 «Русскій мір» уже в Україні, у владних структурах.
Чому Україні не дають Нобелівської премії? 
Невідоме в біографії Олександра Довженка. 
Корупція — це коли політики приховують від народу 

свої шалені доходи і витрати.
Попри кризи, мільярдів доларів в українських олігархів 

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

минулим? Гроші на Жовтневий переворот.
Вас зацікавили ці публікації і ви хотіли б їх прочитати?  Усі 

перші номери газети можете знайти в нашому кореспондент-
ському пункті — у Чернігівському культурно-мистецькому 
центрі «Інтермеццо». 

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

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

Галина ПОВЖИК — зо-
лотий голос Куликів-
щини. І не тільки, адже 
її чарівний спів чули на 
багатьох сценах за ме-
жами району. Народи-
лася вона і живе у ста-
ровинному красивому 
селі Горбовому, працює 
вже не один десяток ро-
ків у сільському будин-
ку культури, одному з 
кращих культосвітніх 
закладів Куликівського 
району. Тут проводить-
ся багато цікавих за-
ходів. Жоден з них, як і 
сільські та районні свя-
та, фестивалі, не обхо-
диться без виступу та-
лановитої співачки. Ша-
нувальники її таланту 
давно чекають на те, 
що знайдуться спонсо-
ри, які підтримають 
випуск диска пісень спі-
вачки. Звичайно, Галина 
Віталіївна давно гідна 
того, щоб бути удосто-
єної звання заслужено-
го працівника культури 
України. 

Фото Петра Антоненка 

Експерти з праце-
влаштування склали 
рейтинг найбільш див-
них пропозицій на ринку 
праці в 2011 році. 

Майстер педикюру 
для корів. Поганий стан 
копит може позначитися на 
самопочутті корови, надої і 
навіть здібності розмножу-
ватися. На елітних фермах 
у Європі та Америці за цим 
стежать цілі окремі підроз-
діли співробітників.

Випробувач меблів. 
Цих професіоналів найма-
ють великі дизайнерські 
компанії та меблеві фабри-
ки. Звичайно, столів і книж-
кових полиць ніхто не тес-
тує, але стільці, крісла та 
ліжка — обов’язково.

Перевертач пінгвінів. 
Пінгвіни, які мешкають по-
близу полярних станцій, 
жваво реагують на верто-
льоти, що пролітають повз 
них. Тварини задирають го-
лову і відхиляються назад, 
а оскільки шия у них корот-
ка, тулуб — неповороткий, 
вони нерідко так і завалю-
ються на спину. Перевер-
нутися і встати самостійно 
пінгвіни не можуть, тому 
після кожного прильоту або 
відльоту до них на допо-
могу приходить фахівець. 
Інакше тварини загинуть.

Мурашиний селекціо-
нер. Відловлює і відбирає 
найкращі особини для спе-
ціальних мурашиних ферм. 
Найчастіше комах розво-
дять для видобутку отрути 
(використовується в меди-
цині) або для подальшого 
вживання в їжу.

Розрівнювач змор-
шок. Є співробітником еліт-
них взуттєвих магазинів. До 
його обов’язків входить роз-
гладження зморшок і скла-
док, які утворюються на 
взутті в результаті багатора-
зової примірки покупцями.

Полірувальник клю-

чок. Ще один фахівець, 
необхідний кожному еліт-
ному гольф-клубу. Він на-
тирає ключки клієнтів спе-
ціальним складом, який по-
ліпшує зчеплення ключки з 
м’ячем.

Фахівець із розправ-
лення подушок. Ці спів-
робітники потрібні дорогим 
меблевим магазинам, які 
торгують спальними гарні-
турами. Протягом робочого 
дня фахівець має ходити по 
торговому залу і розправ-
ляти зморшки та складки 
на подушках і покривалах.

Експерт із граль-
них кісток. Таких профе-
сіоналів змушена утриму-
вати влада Лас-Вегаса та 
Монте-Карло. Якщо в кази-
но виявлять неправильно 
збалансовані або «скошені» 
кубики, це буде розцінено 
як спроба обдурити невда-
лих клієнтів. Між тим, під 
час гри в рулетку люди за-
лишають мільйони доларів.

Нюхач яєць. Рідкіс-
на професія, затребувана 
в елітних кондитерських і 
ресторанах. Ця людина сте-
жить за тим, щоб у їжу не 
потрапили зіпсовані яйця.

Менеджер з визна-
чення статі курчат. Без-
помилково визначити 
стать курчати необхідно 

вже в першу добу після по-
яви пташеняти на світ. Вва-
жається, що від цього зале-
жить харчування і способи 
доглядання за птицею.

Найманий родич. Офі-
ційна служба «найму» дру-
зів і родичів з’явилася  то-
рік у Китаї. Туди переваж-
но звертаються перед ве-
сіллям, днем народження 
або іншим святом, на якому 
«має бути» багато-багато 
людей — для підтримання 
статусу. Втім, неофіційно 
подібні послуги надаються 
по всьому світу вже давно.

Гід по туалетах. Є 
держслужбовцем в Японії, 
допомагає кожному бажаю-
чому знайти в місті найближ-
чий туалет. Послуги гіда ко-
штують близько 4 центів.

Продавець черги. Без 
реєстрації та ліцензії служ-
би тих, хто стоять у чергах за 
гроші, давно існують у будь-
якій країні. А от у Британії 
з’явилася перша подібна 
зареєстрована компанія. 
Співробітники фірми готові 
відстояти за клієнта будь-
яку чергу до переможного 
кінця, штовхатися, лаятися 
— загалом робити все що 
завгодно заради отримання 
результату. Оплата за таку 
самовідданість становить 
40 доларів на годину.

Джанлуїджі Буффон 
визнаний кращим 

воротарем ХХІ століття 
Є на футбольному полі особли-

вий гравець, завдання якого — не 
пропускати голів у свої ворота. Саме 
цей футболіст заслуговує особливу 
симпатію вболівальників. Адже не будь воротаря, матчі за-
вершувалися б із рахунком 20:30 чи ще якимось подібним. 
Кому були б цікаві такі «голи»? Тому воротарів завжди люби-
ли. Правда, «Золотий м’яч» кращого футболіста Європи лише 
одного разу за більш як півстоліття отримав воротар — голкі-
пер московського «Динамо» Лев Яшин 1963 року. 

А голкіпер «Ювентуса» з Турина і збірної Італії Джанлуїджі 
Буффон визнаний кращим воротарем останнього десятиліт-
тя (2001 – 2011), тобто й початку століття, за версією Міжна-
родної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS). Май-
же всю власну спортивну кар’єру воротар виступає за свій 
уславлений клуб, не раз ставав разом з ним чемпіоном Іспа-
нії, 2003 року грав у фіналі Ліги чемпіонів з вічними супер-
никами — «Міланом». Лише за пенальті міланісти тоді пере-
могли. Цікаво, що останній і вирішальний пенальті того фіна-
лу Буффонові забив наш Андрій Шевченко. Джанлуїджі 2006 
року став і чемпіоном світу. 

Втім, Буффон лише на два бали випередив іспанського 
охоронця воріт — Ікера Касільяса, голкіпера мадридського 
«Реалу» і збірної Іспанії, де він є і капітаном. У Ікера титулів ще 
більше, ніж у Джанлуїджі, адже він тричі з «Реалом» вигравав 
Лігу чемпіонів Європи, а зі збірною — останні чемпіонат Єв-
ропи 2008 року і чемпіонат світу 2010 року. Тобто він діючий 
чемпіон Європи і світу. Між іншим, очевидно, вболівальники 
України побачать обох кращих воротарів світу на Євро-2012. 

Наступні сходинки в рейтингу кращих воротарів століття 
зайняли Петро Чех (англійський «Челсі» та збірна Чехії), Едвін 
ван дер Сар із Голландії, який провів кращі роки в «Манчес-
тер Юнайтед», Олівер Кан («Баварія» і збірна Німеччини), Діда 
(Бразилія та італійський «Мілан»), Віктор Вальдес («Барсело-
на», Іспанія), Жуліо Сезар (Бразилія, «Інтернаціонале», Мілан), 
Йенс Леманн (лондонський «Арсенал» і збірна Німеччини).Найдивовижніші 

професії


