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Публікації нашої газети 
не старіють

Запитуйте попередні номери газети 
в культурно-мистецькому центрі 

«Інтермеццо» (Чернігів, вул.Шевченка, 9).

Виборчі маневри
Продовження теми публікації 

«Демократичні сили: непростий 
шлях об’єднання» («Світ», № 7)
Повторю коротко тези тієї моєї попередньої публіка-

ції. Виборча кампанія по суті почалася. Головні опози-
ційні партії — «Батьківщина» і «Фронт змін» — проголо-
сили об’єднання в єдиний виборчий список, і цю угоду 
підписали лідери партій Юлія Тимошенко і Арсеній Яце-
нюк. Чотири партії вже оголосили про своє входження 
до об’єднаної опозиції. Це «Народна самооборона» (лідер 
Юрій Луценко), «Реформи і порядок» (Сергій Соболєв), 
«За Україну» (В’ячеслав Кириленко), Народний Рух Укра-
їни (Борис Тарасюк). 

Але поняття «об’єднана опозиція» значно ширше. Про 
самостійний похід на вибори заявили партії «Свобода» 
(Олег Тягнибок), «УДАР» (Віталій Кличко). Ще не визначив-
ся лідер партії «Громадянська позиція», дуже рейтинго-
вий політик Анатолій Гриценко. 

Вже кілька місяців йдуть безпредметні переговори 
про об’єднання Української народної партії і «Нашої Укра-
їни» на вибори. 

І ось ще одна новина нашого політикуму: екс-голова 
СБУ Валентин Наливайченко склав із себе повноважен-
ня голови політичної ради партії «Наша Україна» та припи-
нив своє членство у партії. У заяві Наливайченка з цьо-
го приводу говориться: «Дію так, тому що рішення про 
участь «Нашої України» у виборах у форматі об’єднаної 
опозиції фатально затягується. Самостійна участь чи 
утворення партією сепаратних альянсів на виборах су-
перечать моїй політичній позиції. Такий підхід йде в роз-
різ із процесом об’єднання опозиції, зраджує багатолітні 
надії українців, послаблює демократичний рух та неми-
нуче призведе до поразки на виборах». Водночас Нали-
вайченко підкреслив, що продовжує «активно працюва-
ти в команді єдиної опозиції».

Цей врешті очікуваний демарш лише підтвердив на-
магання Наливайченка влити партію до об’єднаної опо-
зиції під егідою КОД, тобто фактично не утворювати сво-
го виборчого об’єднання з УНП і дрібнішими партіями, 
отой самий четвертий список, «четвертий шлях».

Дивно, але подібне озвучили й опоненти Наливайчен-
ка в партії, прихильники Віктора Ющенка: «Наша Украї-
на» повинна рішуче запобігти спробам утворити опози-
цію, паралельну існуючому Комітету опору диктатурі. Про 
це йшлося 25 травня під час наради Віктора Ющенка з 
керівниками обласних організацій партії, повідомляє 
прес-служба «Нашої України». Ющенко наголосив, що 
«Наша Україна» має брати активну участь у виборах 
2012 року, маючи унікальний ідеологічний та люд-
ський потенціал.

Батурин:Батурин:
незгасна пам’ятьнезгасна пам’ять

Батурин. Нині це невелике місто у Бахмацькому ра-
йоні Чернігівщини. Але це місто з тисячолітньою історією, 
гетьманська столиця України протягом кількох десяти-
літь, наприкінці ХVІІ –  на початку ХVІІІ століть. Особливо-
го розквіту місто набуло при славному гетьманові Іванові 
Мазепі, котрий 22 роки правив звідси Україною. 

Але, коли у 1708 році гетьман Мазепа відкрито ви-
ступив проти Російської імперії, прагнучи відновити не-
залежну Українську державу, Московія відповіла зни-
щенням гетьманської столиці. На початку листопада 
того року російські війська взяли місто штурмом і вби-
ли близько 14 тисяч батуринців, переважно мирних жи-
телів. І майже на три століття Батурин було викреслено 
з історичної пам’яті, адже він був символом прагнення 
України до волі. 

Відродження Батурина почалося з відродження нашої 
незалежної держави. А починали його Чернігівські облас-
ні організації Народного Руху України і товариства «Про-
світа». У липні 1990 року, тобто ще наприкінці існування РСР, саме в Батурині фінішував історико-культурологічний 

похід цих організацій «Дзвін-90». Тоді в Батурині вперше 
було відправлено панахиду по гетьманові Мазепі й заги-
блих батуринцях, уперше відкрито виконали наш гімн «Ще 
не вмерла Україна». У липні наступного 1991 року місто 
стало кінцевою точкою вже тижневого походу Руху і «Про-
світи» північними районами Чернігівщини «Козацькими 
шляхами». І тут пройшло перше Всеукраїнське козацьке 
свято. Відтоді ці свята стали традиційними. 

Нову сторінку у відродженні Батурина було вписано 
за ініціативи Віктора Ющенка і його політичного блоку 
партій «Наша Україна». Весною 2004 року в центрі Бату-
рина, на цитаделі (якраз там, де була фортеця, зруйнова-
на 1708 року), патріоти на чолі з Ющенком встановили 
величний козацький хрест — пам’ятник на честь заги-
блих батуринців. Автор пам’ятника — наш земляк, 
відомий митець Анатолій Гайдамака.

Щиро вітаємо всіх колег, жур-
налістів преси, радіо і телеба-
чення, зі святом! Також найкра-
щі вітання тим, для кого працю-

ють журналісти, — читачам, 
радіослухачам, телеглядачам, 

адже це наше спільне свято. 
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а

6 червня — 
День журналіста України
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Бліц-інформ
Міжнародний форум 

у Новгороді-Сіверському 
У приміщенні фізкультурно-оздоровчого комплексу 

м. Новгорода-Сіверського відбувся міжрегіональний ту-
ристичний форум «Чернігівщина туристична-2012». У ро-

боті форуму взяли участь представники туристичної сфе-
ри Чернігівської, Київської, Житомирської, Львівської, 
Миколаївської областей України, Гомельської та Моги-
льовської областей Республіки Білорусь, музеї, націо-
нальні заповідники та готельно-туристичні комплекси.

З метою розвитку та зміцнення співробітництва в га-
лузі туризму між Чернігівською областю України та Мо-
гильовською областю Республіки Білорусь у рамках фо-
руму було підписано відповідну угоду.

Учасники форуму оглянули виставку «Чернігівщина 
туристична-2012» та ознайомилися з експозиціями і ту-
ристичним потенціалом районів Чернігівщини, інших об-
ластей України та Білорусі.

Яна Клочкова у Прилуках 
відкрила ігровий майданчик 
У Прилуцькому будинку дитини «Надія» відбулось 

урочисте відкрит-
тя дитячої спортив-
ної кімнати. Прилу-
ки — четверте місто, 
яке стало учасником 
благодійного проек-
ту. 

На відкриття 
спортивного май-
данчика приїхала 
чотириразова олім-
пійська чемпіонка 
і молода мама Яна 
Клочкова. Леген-
дарна плавчиня розробила комплекс нескладних та ці-
кавих вправ, націлених на активний та здоровий розви-
ток дітей. «Чемпіонська зарядка» неабияк сподобалась 
діткам — вони уважно слухали спортсменку і жваво по-
вторювали за нею нескладні, але корисні рухи.

 «Рух — це життя! — коментує Яна. — Коли мені за-
пропонували взяти участь у цій ініціативі, я жодної се-
кунди не вагалась».

Презентація стала можливою завдяки благодійній 
ініціативі ТМ Pampers, яка проводиться в рамках спів-
праці з Міжнародним олімпійським комітетом та Націо-
нальним олімпійським комітетом України. Аби допомогти 
діткам, позбавленим батьківської підтримки, відкривати 
свої спортивні таланти, торгова марка передасть облад-
нання на суму 400 тисяч гривень п’яти дитячим будинкам 
у різних регіонах країни й 1000 підгузків та серветок.

Дитячі спортивні куточки з гойдалками, гіркою, кіль-
цями, драбинами та сітками, розвивальні килимки, хо-
дунки, м’які модулі, килимки для новонароджених, фіт-
боли та інший розвивальний інвентар вже передано в 
Запорізький будинок дитини «Сонечко», Львівський бу-
динок дитини №1 і Херсонський будинок дитини. Для 
Прилук було вибрано не зовсім звичайний формат — 
тут «ігрова кімната» розміщена на свіжому повітрі. 

Військові музиканти 
презентують «Полі-арт»

Духовий оркестр, балет, джаз-секстет «Maj», Біг Бенд, 
струнний квартет та солісти військово-музичного центру 
Сухопутних військ Збройних сил України, що в Чернігові, 
презентували шоу-програму «Полі-арт» у Чернігівському 
обласному музично-драматичному театрі ім. Т.Шевченка.

«Полі-арт» — це синтез трьох жанрів: танцю, співу 
та музики, які військові артисти помістили в одну теа-
тралізовану думку, — повідомив начальник Військово-
музичного центру Сухопутних військ Збройних сил Укра-
їни, заслужений артист України майор Олександр Шев-
чук. — Артисти музцентру зробили для чернігівських 
шанувальників музики і танцю своєрідний туристичний 
екскурс країнами Латинської Америки, Азії, Близького 
Сходу та Європи». 

У травні з’явилося на світ пер-
ше число нової обласної газети 
«Правий берег Десни»,  на 8 сторін-
ках. Засновником та видавцем цієї 
інформаційно-аналітичної газети є ві-
домий краєзнавець і громадський діяч 
Борис Домоцький з міста Новгорода-
Сіверського.

Борис Степанович, який невдо-
взі відзначатиме піввіковий юві-
лей, багато років учителював: пра-
цював директором Биринської се-
редньої школи (1985 – 1995), вчи-
телем історії Новгород-Сіверської 
ЗОШ № 2 (1996 – 2010). У 1998 
році став одним із засновників 
та незмінним головою Новгород-
Сіверської районної організації 
Української народної партії. Від 
2002 року втретє поспіль є депута-
том районної ради від УНП. У його 
творчому доробку — книжки «По-
дорож Новгород-Сіверським Поде-

сенням. Краєзнавчі етюди. Частина 
1» (2009) та «Новгород-Сіверський 
— європейське місто» (2012). 

Як зазначає редактор нового ви-
дання,  газета «не розрахована на 
здобуття прихильності через одіозно-
сенсаційні публікації, чорний піар чи 
заманливу «жовтизну», а тому вже на 
старті ми пристаємо до «правого бере-
га», який і визначатиме суть редакцій-
ної політики видання».

Ось на підтвердження цього де-
які заголовки матеріалів першого чис-
ла газети: «Суд: шанування воїнів УПА 
є законним…», «Вільне козацтво із 
Новгорода-Сіверського», «Бережи нас, 
Богуне!», «Про пам’ять без імен та прі-
звищ…», «Чому міліють молочні ріки», 
«Слухалось на колегії, або Економіка 
поглядом стороннього», «Першотра-
вень у кепках кольору крові», «Ми оби-
раємо футбол».

Борис Домоцький упевнений: 

«Саме життя кличе виходити ра-
зом із читачем на правильну до-
рогу і йти прямо, берегом правди, 
об’єктивності до повернення дові-
ри української громади до цих чес-
нот. Для творчого наповнення цієї 
дороги відшукуватимемо виразні 
приклади з нашої легендарної істо-
рії, з високих зразків успадкованих 
досягнень культури, зі стійкої та по-
зитивної аури духовності Чернігово-
Сіверського краю».

Сергій СОЛОМАХА

До Міжнародного дня миротвор-
ця ООН у Чернігівському культурно-
мистецькому центрі «Інтермец-
цо» відбулася прес-конференція з 
військовослужбовцями-черні гів-
цями, учасниками миротворчих 
місій. 

Захід організовано Регіональ-
ним медіа-центром Міністерства 
оборони України у Чернігові.

Першими про миротворчу служ-
бу в таких екзотичних африканських 
країнах, як Ліберія та Кот-Д’Івуар 
журналістам розповіли військово-
службовці 8-го командного пункту 
армійської авіації Сухопутних військ 
Збройних сил України, що дислоку-
ється в обласному центрі: т.в.о. ко-
мандира цієї частини підполковник 
Сергій Сердюк та старший штурман 
групи бойового управління підпол-
ковник Олександр Пєшков. 

Під час прес-конференції з жур-
налістами на зв’язок мобільним те-
лефоном вийшов начальник штабу – 
перший заступник командира 18-го 
вертолітного загону ЗСУ в Конго під-

полковник Сергій Шаповалов.
Три з половиною місяці тому пе-

ред відбуттям до цієї країни Сергій 
Іванович, який на той час обіймав 
посаду командира 8-го КП армій-
ської авіації, спілкувався із пред-
ставниками ЗМІ Чернігівщини. Зо-
крема він розповідав, де і в яких 
умовах українські миротворці ви-
конуватимуть місію. Тож журналіс-
ти з цікавістю поставилися до наго-
ди отримати інформацію, як  кажуть, 
наживо. Присутні почули, як наші 
вертолітники виконують завдання: 
здійснюють повітряну розвідку і спо-
стереження, проводять заходи стри-
мування та вогневої підтримки на-
земних сил, забезпечують дії військ 
місії тощо.

«Радий поспілкуватися із земля-
ками, — сказав Сергій Іванович. — 
Наші вояки цілком адаптувалися до 
тутешніх кліматичних умов, і ми в по-
вному обсязі виконуємо завдання — 
працюємо заради миру в цій країні. 
Зараз у Конго з майже двох сотень 
українських миротворців перебува-

ють і 14 військовослужбовців Черні-
гівського гарнізону». 

А з українськими миротворцями 
в Ліберії через Інтернет встановили 
відеозв’язок. Присутні мали можли-
вість не лише почути, а й побачити 
офіцерів 56-го окремого вертоліт-
ного загону. Про їхні будні розповіли 
помічник командира загону по робо-
ті зі ЗМІ підполковник В’ячеслав Пе-
тровський та начальник командного 
пункту загону підполковник Вадим 
Рубан (до речі, теж чернігівець).

«Африку я раніше сприймав як 
щось екзотичне та спекотне. За-
раз, коли вона поруч, точніше, про-
сто під ногами, я відчуваю це. Зви-
чайно, з нетерпінням чекаю на зу-
стріч із родиною. Цього року син 
вступає до військового вишу. Хоче 
бути офіцером, як я», — розповів 
Вадим Рубан.

Вадим МИСНИК, 
Регіональний медіа-центр 

Міністерства оборони України 
у Чернігові

Набув чинності вирок Деснянського районного 
суду м. Чернігова за кримінальною справою, по-
рушеною Управлінням Служби безпеки України в 
Чернігівській області, стосовно особи, яка органі-
зувала незаконне постачання та розповсюдження 
в Україні спеціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації (прослуховуючих пристроїв, 
засобів відеоконтролю), заборонених до продажу 
та використання.

Встановлено, що 39-річний мешканець Чернігова, 
колишній співробітник одного з комерційних банків, 
замовляв поштою з-за кордону спецзасоби, закамуф-
льовані під побутові предмети (годинники, брелоки, за-
пальнички, кулькові ручки тощо), і збував їх через роз-
галужену мережу посередників та Інтернет-аукціон.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час 
чергової спроби збуту спецзасобів. У ході обшуків пра-
воохоронці вилучили понад 100 спеціальних технічних 
засобів. За результатами судово-технічної експертизи 
вилучені у нього пристрої визнані спеціальними техніч-
ними засобами негласного отримання інформації, тор-
гівля якими підлягає обов’язковому ліцензуванню.

Суд визнав торгівця забороненою технікою винним 
за ч.1, 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або вико-
ристання спеціальних технічних засобів отримання ін-
формації) та ч.1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального 
кодексу України і призначив покарання у вигляді 4 ро-
ків 6 місяців позбавлення волі зі встановленням іспито-
вого строку 3 роки. Вилучені спецзасоби конфісковано. 
Згідно з ухваленим судом рішенням із засудженого на 
користь держави буде стягнуто понад 35 тисяч гривень 
судових витрат.

Апеляційний суд Чернігівської області залишив ви-
рок без змін.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

«Правий берег Десни»  — 
нова газета Сіверщини 

Українські миротворці: 
міст Африка — «Інтермеццо»

Засуджено торгівця спеціальними технічними 
засобами негласного отримання інформації
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Бліц-інформ
Чемпіонат Європи 

серед муніципалітетів
Збірна команда представників місцевого самовря-

дування України поділила з польськими колегами п’яте 
та шосте місця на ІІ чемпіонаті з футболу серед мерів, 
що завершився у польському місті Тихи поблизу Крако-
ва. Чернігівський міський голова Олександр Соколов 
був капітаном збірної України за участю мерів з наших 
міст. 

У перший день чемпіонату українська команда по-
ступилася командам колег з Німеччини та Чехії, пізніше 
вдалося обіграти поляків та австрійців. Перемогу в тур-
нірі здобула Чехія. 

По завершенні турніру Соколов урочисто передав 
капітанську пов’язку міському голові Боярки Тарасу 
Добрівському, якому доручено готувати збірну мерів 
України до наступних турнірів.

Цьогорічний турнір був організований спільно Асо-
ціацією міст України та Асоціацією міст Польщі. Учас-
ники чемпіонату — команди Німеччини, Чехії, Австрії, 
України, Польщі, Італії, Словаччини, Словенії.

Перемога 
чернігівських легкоатлетів

В Ялті відбулась матчева зустріч «Білорусь – Украї-
на – Туреччина» серед юнаків з легкої атлетики. Участь 
брали і спортсмени Чернігівської обласної школи ви-
щої спортивної майстерності. Кращим з українських 
легкоатлетів став наш Олексій Поздняков, який три-
чі піднімався на найвищу сходинку п’єдесталу, інфор-
мує обласний осередок Національного олімпійського 
комітету. Ось результати Олексія Позднякова: перші 
місця — біг на 400 м (47.82), біг на 200 м (22.07), в 
естафеті 100+200+300+400 (1.55.52) — Олексій біг 
заключний відрізок 400 м. На дистанції 400 м Олек-
сій встановив рекорд України серед юнаків до 17 ро-
ків — 47.82 с. 

Ганна Красуцька з результатом 13 м 14 см здобула 
перемогу в потрійному стрибку. 

Легкоатлети з Прилук Олексій Поздняков та Ганна 
Красуцька —вихованці тренера Михайла Марченка.

Літній розклад приміських поїздів
Час відправлення
По станції Чернігів
У напрямі Ніжина:
6.10 (К), 6.22, 8.25, 13.44, 17.33, 18.05 (К., по нд.), 20.28

У північному напрямку (станції призначення):
Неданчичі, Іолча — 5.06.
Неданчичі — 8.15
Горностаївка — 8.29
Неданчичі — 12.01 (по сб., нд.).
Неданчичі, Іолча — 15.18
Гомель — 17.48 (К).
Неданчичі — 21.00 (К).
Горностаївка — 21.18

По станції Ніжин
У напрямі Чернігова:
5.32, 9.05, 11.30, 17.42, 19.36 (К), 20.37.

У напрямі Києва:
3.21, 4.20, 4.25, 4.38 (К), 5.04, 5.36, 6.08 (К), 7.24 (К), 7.45 

(К), 8.44, 9.39 (К), 10.21, 11.17, 13.12, 15.28 (К), 15.34, 16.38, 
17.41 (К), 18.03, 19.25 (К, по нд.), 19.46, 20.03 (К), 20.33 (К), 
20.43 (по нд.), 21.03 (К, по нд.), 21.13 (по нд.). 

Примітка: К — електрички підвищеного комфорту. 

Читайте, передплачуйте газети 
«Сіверщина» і «Біла хата»!

20-ий рік іде  
чернігівській газеті  

Вона створена в грудні 1992 року обласними органі-
заціями товариства «Просвіта» і Народного  Руху України. 
Нині це газета «Просвіти»,  одна з найдавніших незалеж-
них демократичних газет України.  Вже 14 років «Сіверщи-
на» зареєстрована як всеукраїнське видання з поширен-
ням і передплатою по всій території України. В  області пе-
редплату ведуть усі поштові відділення і листоноші. Також 
газету можна купити в роздрібній торгівлі. «Сіверщина» 
— це 16-сторінкова тижнева газета на різноманітні теми. 

Газета «Біла хата»
Була утворена 14 років 

тому редакцією газети «Сі-
верщина» як дочірнє видання. Від самого початку «Біла 
хата» була зареєстрована як окрема газета зі своєю 
передплатою в межах області. Також газета є в роз-
дрібному продажу. «Біла хата» — це 12-сторінкова тиж-
нева газета для домашнього читання, з публікаціями 
на різноманітні теми. 

Поради від Наталії Чичкан
Яка небезпека чекає на покупців євровікон? Як не стати 

жертвою недобросовісних продавців? Чи правда, що метало-
пластикові вікна шкідливі для здоров’я? Яке вікно найкраще 
підходить для нашого клімату? Ці та інші питання поставили під-
приємцю Наталії Чичкан, яка працює на менському віконному 
ринку більше п’яти років.

«Перше, на що потрібно звертати увагу, це профіль, з якого 
виготовлене вікно, —  розказує Наталія Григорівна. —  На сьо-
годні найкращими вважаються вікна, виготовлені з німецько-
го профілю. В Україні є багато підприємств, які виробляють ві-
кна з німецьких матеріалів. Є великі заводи, які випускають за 
зміну по півтори тисячі вікон, а є маленькі «кустарні» виробни-
цтва, які роблять по 3 – 4 вікна за день. Я б рекомендувала лю-
дям замовляти вікна у продавців, які співпрацюють з велики-
ми заводами, котрі у свою чергу є авторизованими партнерами 
виробників профілів. Бо якість вікон, що виробляються такими 
партнерами, німці контролюють особисто. Вони дають солідну 
гарантію на свої вироби». 

При виборі постачальника (продавця) найкраще прислу-
хатися до рекомендацій своїх знайомих, які вже мають до-
свід у виборі вікон. Таким же способом потрібно обирати і 
монтажників вікон.

На чому «зекономити», 
але чим доведеться пожертвувати

Покупці вікон можуть «зекономити» на якості вікон, замовивши 
гірші комплектуючі. А можуть стати жертвами продавців, які продадуть 
їм неякісні комплектуючі за ціною якісних. Отож розкажемо про нор-
ми, яким має відповідати якісне вікно. А також про способи «економії» 
та наслідки, на які доведеться очікувати.

З чого складається металопластикове вікно і які 
складові найкраще підходять для нашої місцевості?

1. Пластиковий профіль (рама). Потрібно обирати мінімум трика-
мерний.

2. Склопакет (скло). Пакет має бути двокамерний, тобто складати-
ся з трьох шибок. Товщина склопакета має бути не меншою 30 міліме-
трів, товщина скла — не меншою 4 міліметрів. 

3. Фурнітура (механізми, за допомогою яких відкриваються-
закриваються вікна). 

4. Армування (металевий профіль, котрий вставляється в камеру 
пластикового профілю, для надання вікну необхідної жорсткості). Ві-
конне армування має бути оцинковане та не тонше 1,2 міліметра.

Способи і наслідки «економії»
Спосіб. Поставити тонший склопакет (однокамерний замість дво-

камерного, з тоншим склом, меншою шириною рамки).
Наслідок. Вікно буде промерзати, потіти. Доведеться купувати 

новий склопакет.
Спосіб. Поставити тонше армування або взагалі не поставити 

його.
Наслідок. Рама може перекоситися або взагалі зламатися. Вікно 

не відкриватиметься. Склопакет може тріснути. Таке вікно ремонту не 
підлягає — доведеться купувати нове.

Спосіб. Поставити ущільнювач з гіршого матеріалу.
Наслідок. При нагріванні від нього йтиме неприємний запах. Че-

рез два – три роки ущільнювач потріскається, і вікно втратить герме-
тичність — з’являться протяги. Доведеться купувати новий ущільнювач.

Спосіб. Поставити неякісну фурнітуру.
Наслідок. Вікно погано відкриватиметься і закриватиметься, 

або просто відламається ручка. Доведеться купувати нову фурнітуру.
«На стандартному вікні, розміром 1,2 метра на 1,4 метра, можна 

«зекономити» близько 300 гривень. Але ж це буде фіктивна економія,  
— говорить Наталія Чичкан. — Якщо хочете купити якісне вікно, але 
якнайдешевше, спочатку потрібно визначитися з характеристиками ві-
кна, а потім обдзвонити або обійти якнайбільше постачальників».

Стереотипи
Наталія Григорівна спростувала деякі стереотипи стосовно мета-

лопластикових вікон. 

Вікно «не дихає»
Усі хороші вікна «не дихають» — металопластикові чи дерев’яні. 

Вікна повинні утримувати тепло, а значить і повітря. Проте потріб-
но пам’ятати, що в оселі постійно накопичується волога з кухні, ван-
ної або навіть від подиху людини. Наприклад, під час сну людина ви-
діляє один – два літри води. Тому приміщення з євровікнами потрібно 
обов’язково провітрювати два – три рази на день не менше п’яти – де-
сяти хвилин.

«Пластик шкідливий для здоров’я»
Якісні металопластикові вікна не шкідливі. Хоча дійсно є вікна, 

призначені для нежитлових приміщень. Вони значно дешевші, й недо-
бросовісні постачальники можуть продати покупцю таке вікно. Щоб 
цього не трапилося, необхідно завжди перевіряти сертифікати вироб-
ників вікон. До речі, в тій же Німеччині металопластиковими вікнами 
користуються від п’ятдесятих років минулого століття.

«Вікно не пропускає ультрафіолету»
Колись дійсно практикували виробництво вікон з вакуумними скло-

пакетами. Вони не пропускали ультрафіолету, корисного для людей, тва-
рин і рослин. З часом від виробництва таких вікон відмовилися.

«За кордоном люди відмовляються від металоплас-
тикових вікон»

За статистикою, 70 відсотків вікон в Європі — металопластикові, 
інші 30 відсотків — дерев’яні та алюмінієві.

«Перше, що я питаю у людини, яка хоче замовити металопластико-
ве вікно: «Ви хочете дешеве чи якісне?» — каже Наталія Чичкан.

Сергій ЛАВСЬКИЙ 
Телефон Наталії Чичкан: (097) 366-58-57.

Від редактора. Далеко не всі читачі зрозуміють, про що 
йдеться у цьому офіційному повідомленні обласної прокуратури, 
яке ми друкуємо дослівно. А йдеться про резонансну справу так 
званих ніжинських «робінгудів». Вона викликала абсолютно різ-
ні, протилежні оцінки в суспільстві, різне висвітлення її у засобах 
інформації. Щодо терміну «робінгуди», який закріпили за тими 
людьми, котрих засуджено, то він, звичайно, походить від іме-
ні легендарного англійського благородного лицаря-розбійника 
Середньовіччя Робін Гуда. Той відбирав у багатіїв майно, нажите 
ними від визиску простих людей, і віддавав його біднякам.

Отож два трактування подій. За версією слідства, прокура-
тури, а тепер уже й за вироком суду підсудні — звичайні бандити, 
рекетири. Інша версія, популярна серед людей, була озвучена в 
різних ЗМІ ще під час слідства й суду і після нього, назвімо хоча б 
заголовок публікації 29 травня на одному з Інтернет-сайтів об-
ласті — «Феміда не оцінила благородства ніжинських робінгудів 
і впаяла по повній». Благородство «робінгудів», за цією версією, 
доволі поширеною в області та й вже в країні, полягало в тому, 
що це були борці з наркоманією і наркомафією. Зневірившись 
у спроможності міліції, прокуратури, зокрема в Ніжині, бороти-
ся з торгівцями наркотиками, молоді люди вирішили боротися з 
ними самі. Причому, як самі визнають, доволі радикальними, по 
суті насильницькими методами. Більше того: нинішні засуджені 
заявляли про зв’язок місцевих правоохоронців з наркоторгівця-
ми, про те, що міліція покриває злочинців. І що заведення кримі-
нальної справи проти «робінгудів» — це спільна помста і розпра-
ва над ними наркомафії і міліції. 

Як було насправді — могло б встановити наше правосуддя. 
Але чи багато громадян зараз вірять у нього? І в цьому одна з на-
ших трагедій. Поки що чекаємо детальнішого роз’яснення спра-
ви, обіцяного прокуратурою в тому разі, якщо вирок (зазначимо 
— дуже суворий), котрий, звичайно ж, оскаржать засуджені та 
їхній захист, буде підтверджений вищими судовими інстанціями 
і набуде чинності.

Ніжинські «робінгуди»: 
злочинці чи борці зі злочинцями?

ЩО МАЄ ЗНАТИ ЛЮДИНА, ЯКА ХОЧЕ 
ПОСТАВИТИ ЯКІСНІ ЄВРОВІКНА

Офіційне повідомлення прокуратури

Оголошено вирок Деснянського районного 
суду у резонансній кримінальній справі
Деснянський районний суд міста Чернігова оголосив вирок у криміналь-

ній справі стосовно 6 мешканців області, які звинувачуються у скоєнні тяжких 
злочинів, у тому числі бандитизмі.

Як повідомлялося раніше, згідно з матеріалами слідства, члени організова-
ної злочинної групи, до складу якої входили троє неодноразово судимих за тяж-
кі злочини громадян, протягом 2009 – 2010 років здійснювали озброєні напа-
ди та силовий захват мешканців Ніжина та області, завдавали їм тілесних ушко-
джень, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, і вимагали у них гроші.

Кримінальна справа була порушена у квітні 2010 року, розслідувалася 
УМВС України в Чернігівській області і направлена до суду з обвинувальним 
висновком у вересні 2010 року.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області уповноважена поінфор-
мувати, що вина підсудних доведена зібраними під час розслідування кримі-
нальної справи доказами. Ці докази були перевірені в ході досудового слід-
ства і визнані судом достовірними.

На підставі матеріалів кримінальної справи судом постановлено вирок, 
за яким винних засуджено на строки від 7 до 11 років 8 місяців позбавлення 
волі з конфіскацією майна. При визначенні термінів покарання враховували-
ся попередні судимості, а також їх ставлення до скоєного.

За неодноразовими заявами підсудних та їх захисників щодо нелегальних 
оборудок потерпілих проводилися перевірки у порядку ст. 97 Кримінально-
процесуального кодексу України. У порушенні кримінальної справи відмовле-
но. Ці постанови у встановленому законом порядку не оскаржувалися.

Запобігаючи можливим звинуваченням в упередженості та тиску на суд, 
прес-служба прокуратури області уповноважена повідомити, що всі комента-
рі щодо обставин скоєння підсудними злочинів, об’єктивності слідства, пере-
бігу судових слухань будуть оприлюднені згідно з чинним законодавством піс-
ля набуття вироком законної сили.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області
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Бліц-інформ

4   Світ України

1
Зібрання підтримало необхід-
ність формування єдиного 

фронту об’єднаної опози-
ції на виборах до Верховної Ради.

То, виходить, та ж сама позиція 
— йти на вибори разом, не форму-
вати якихось окремих колон і спис-
ків? Але як тоді зрозуміти наступ-
ний месидж цього ж повідомлення 
прес-служби? «Наша Україна» має 
виступити в ролі провідника для 
національно-демократичних партій 
— таких, як партії УНП, КУН, УП «Со-
бор», громадських організацій та до-
помогти їм на шляху до об’єднаної 
опозиції, яка концентрується в Ко-
мітеті опору диктатурі, а також пред-
ставлення єдиного виборчого спис-
ку від опозиції». Що означає — «ви-
ступити в ролі провідника» для точ-
но тієї ж трійки партій, які давно 
фігурують у начебто переговорах 
про об’єднання? Це що: «НУ» має «до-
помогти їм» і привести цю «четверту 
колону» до великої об’єднаної опози-
ції? Нічого не можна зрозуміти. 

Так от, поки йдуть ці дивні манев-
ри, вимальовуються все нові претен-
денти на «четверту колону». Симпто-

матична вість надійшла зі ще одних 
місцевих виборів. Вони пройшли в 
неділю, 27 травня, на Чернігівщині: 
це позачергові вибори голови міс-
та Щорса, немаленького райцен-
тру, вузлової залізничної станції. Тут 
переконливу перемогу на виборах 
мера здобув помічник Олега Ляшка, 
кандидат від його Радикальної партії 
— 37-річний Роман Зуб, який набрав 
аж 56,18% голосів виборців. Другим 
став кандидат від влади, представ-
ник Партії регіонів Володимир Кузь-
менко — 22,35%, третім — член Ком-
партії України Володимир Терехов — 
7,9%. Влада програла, але програ-
ла (причому «з тріском») і об’єднана 
опозиція, єдиний кандидат якої (від 
партій «Батьківщина», «Фронт змін» і 
«Свобода») Григорій Скидан набрав 
усього 3,8% голосів. Як можна було 
виставляти такого нерейтингового 
кандидата? Дійсно мають рацію Ана-
толій Гриценко і Віталій Кличко, які 
пропонують по всіх округах, як і на 
місцевих виборах, проводити рей-
тинговий відбір кандидатів від опо-
зиції, незважаючи на належність до 
тієї чи іншої опозиційної партії, а не 

механічно ділити квоти. Та, на жаль, 
об’єднана опозиція фактично вима-
лювалася у формат лише так званої 
«великої» опозиції, блок із трьох на-
званих партій. Водночас на міських 
виборах у Щорсі було проігноровано 
голос інших опозиційних сил, тих же 
УНП, «Нашої України», партії «УДАР». 

Ось черговий гіркий урок для 
опозиції на старті виборчої кампанії. 
Черговий після Обухова, ряду інших 
місцевих виборів. То час уже робити 
висновки з цих уроків. 

Петро АНТОНЕНКО

Рада заборонила політикам 
критикувати владу

Верховна Рада законом заборонила політикам не-
гативно висловлюватися про органи державної влади. 
Закон «Про правила етичної поведінки» був ухвалений 
265 народними депутатами більшості. Він зобов’язав 
осіб, уповноважених виконувати державні функції (в 
тому числі народних депутатів) або місцевого самовря-
дування, «забезпечувати позитивну репутацію органів 
державної влади й місцевого самоврядування, всіляко 
сприяти зміцненню довіри громадян до влади».

Згідно зі ст. 18 закону за порушення встановлених 
ним правил особи, уповноважені виконувати державні 
функції або місцеве самоврядування, будуть нести дис-
циплінарну, адміністративну, кримінальну або матері-
альну відповідальність.

Представники опозиції заявили, що закон обмежує 
їхні права. «Цей закон дає владі додаткові важелі впли-
ву на опозицію», — вважає депутат Володимир Бонда-
ренко. «Зрозуміло, що в ході виборчої кампанії опозиція 
буде критикувати владу, і я порушу цей закон. Що мені за 
це буде?» — обурився ще один опозиціонер Юрій Грим-
чак.

Яценюк: «Литвин 
запізнився з розпуском 

Ради на два роки»
Про це заявив лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк, 

коментуючи заяву Литвина щодо необхідності само-
розпуску парламенту, повідомляє прес-служба «Фронту 
змін».

За словами Яценюка, Верховна Рада була фактично 
розпущена, коли Віктор Янукович став Президентом, а 
Литвин став рядовим співробітником Адміністрації Пре-
зидента. Яценюк наголосив, що після обрання Янукови-
ча Президентом парламенту як представницького орга-
ну, котрий виражає волю та інтереси українців, не існує.

«Якщо Литвин так хоче розпуску Ради, хай розпочне з 
себе — напише заяву і здасть депутатський мандат», — 
зазначив Яценюк.

«Основне завдання парламентської кампанії 2012 
року — обрати Верховну Раду України, яка представляє 
народ України, а не інтереси акціонерів Партії регіонів», 
— наголосив Яценюк.

Екс-віце-мера Одеси, який 
влаштував перестрілку, 

виправдали
Екс-віце-мера Одеси Вахтанга Убірію, який ударив 

журналіста та почав стрілянину, визнали невинним. 
Його звинувачували відразу за двома статтями КК Укра-
їни: 296-ій (хуліганство із застосуванням вогнепальної 
зброї) і 171-ій (перешкоджання професійній діяльності 
журналіста).

12 червня 2010 року заступник мера Одеси Мико-
ла Сердюк заявив про рейдерське захоплення сміттєво-
го полігону побутових відходів «Дальницькі кар’єри». На 
місце прибув Убірія, який під час словесної перепалки із 
представниками «Союзу» дістав пістолет і вистрілив у по-
вітря. Крім цього, чиновник ударив журналіста.

Справа розглядалася півтора роки в Миколаївсько-
му райсуді. 28 травня вранці відбулося остаточне за-
сідання, на якому суддя оголосив рішення. За першою 
статтею — хуліганство — суд визнав Вахтанга Убірію не-
винним. За другою статтею КК — перешкоджання діяль-
ності журналіста — Убірія був визнаний винним, проте 
до нього була застосована амністія.

Лідер «Удару» має намір 
розслідувати вартість 

Євро-2012
Лідер партії «Удар» Віталій Кличко має намір ініцію-

вати розслідування з приводу будівництва об’єктів для 
Євро-2012. Про це політик сказав в ефірі телеканалу 
«Інтер». «З приводу корупції. Я один з тих людей, які іні-
ціюватимуть порушення питання... Ми повинні дати від-
повідь, чому будівництво стадіону в Україні коштує прак-
тично в два рази дорожче, ніж побудова такого ж об’єкта 
в тій же самій Польщі», — зазначив він.

«Декларують у нас боротьбу з корупцією дуже бага-
то. І в першу чергу вся відповідальність за процеси, які 
відбуваються в країні, лежить на людині, яка взяла на 
себе відповідальність, яка є сьогодні Президентом одні-
єї з найбільш корумпованих країн світу», — уточнив В. 
Кличко.

Партія регіонів  24 травня таки 
внесла на затвердження парла-
менту одіозний закон  про мови ав-
торства Сергія Ківалова і Вадима 
Колесніченка.  Ним в багатьох об-
ластях держави по суті може бути 
введена  друга офіційна мова —  
російська. Законопроект викликав 
велике збурення в суспільстві. Опо-
зиція в парламенті  того дня забло-
кувала трибуну і зірвала ухвалення 
цього законопроекту (на фото). Але 
регіонали знову планують поста-
вити його на розгляд у вівторок, 5 
червня. Тому на цей день опозиція 
скликає вранці під парламент всіх 
патріотів — виступити на захист 
рідної української мови, єдиної за 
Конституцією державної мови.  

Чим небезпечне 
«двоязичіє»

На прохання нашої газети зако-
нопроект Ківалова – Колеснічен-
ка про мови коментують депутати 
Верховної Ради України.

Народний депутат Микола КУЛЬ-
ЧИНСЬКИЙ, фракція НУ-НС, голова 
Полтавської обласної «Просвіти»:

— По-перше, цей законопроект 
страшно непрофесійний, в ньому не ви-
користовуються ті терміни, які прийня-
ті в законодавстві, Конституції України. 
По-друге, ввести його в життя немож-
ливо через неузгодженість положень, 
потребу величезних коштів. Але не це 

страшне. Найгірше, що цей законопро-
ект проводить у життя ідеологію росій-
ського імперіалізму. Після всіх страж-
дань, які український народ зазнав під 
російською окупацією, особливо росій-
ською радянською, знайшлися люди, 
які й далі хочуть вести нас до стану по-
неволення. Тобто вперше за 20 років, 
за Президента Януковича, Прем’єра 
Азарова і цієї більшості Верховної Ради, 
відновилась політика національного 
поневолення українців. Соціальне по-
неволення започаткував Кравчук, оце 
питання вічної боротьби за свої соці-
альні права, а от жоден із президентів, 
жоден уряд, знаючи, що зазнав україн-
ський народ за своє буття, не наважу-
вався відновити політику національно-
го поневолення. Цю політику відновили 
нині Президент, Прем’єр. Через те з мо-

менту винесення цього законопроекту 
ця влада для українців має бути неле-
гітимною, і будь-які способи боротьби з 
нею є законними. 

Народний депутат (фракція 
НУ-НС), голова партії «За Україну» 
В’ячеслав КИРИЛЕНКО звернув ува-
гу на загрози цього законопроекту 
для національного медіа-простору:

— Проект містить положення про те, 
що видавці друкованих ЗМІ можуть оби-
рати мову видання на свій розсуд. Від-
так усе більше видавців, посилаючись 
на кон’юнктуру ринку, будуть заснову-
вати або видавати існуючі газети як ро-
сійськомовні, при тому, що наш медіа-
простір і так зрусифікований. 

Спілкувався в парламенті і фотографував 

Петро АНТОНЕНКО

Днями уряд благословив знищення міських парків, 
спростивши офіційну процедуру вирубування зелених наса-
джень. Тепер замість отримання відповідного ордера в міс-
цевих органах влади забудовнику достатньо буде повідоми-
ти про початок робіт архітектурно-будівельній інспекції. 

Стан справ в Україні із зеленими насадженнями, почина-
ючи від лісів та закінчуючи міськими парками, — такий же, як 
і з економікою: все різко скорочується. Особливо страждають 
великі міста, які ще в 1990-х роках потопали в зелені на за-
здрість європейцям. Приміром, екс-президент Франції Шарль 
де Голль після відвідин Києва у 1960-х роках зазначив, що для 
нього не дивина парки у містах, але він ще не зустрічав міста 
у парку. Саме таким де Голль та мільйони іноземних туристів 
запам’ятали той самий Київ, якого не можна не любити.

Кабінет Міністрів України не розуміє, що, знищуючи історич-
ні забудови та зелені насадження, він знищує туристичну при-
вабливість Києва, Львова, Чернівців, сотень українських міст, а 
тим самим — економіку всієї України. Приміром, Прагу відвідує 

15 млн туристів на рік при загальній чисельності населення Че-
хії в 10,3 млн, а Таллінн — 3 млн туристів при 1,3 млн населен-
ня в Естонії. Кожен турист залишає в цих країнах від 160 до 250 
євро кожного дня. Це і є та сама фінансова підтримка націо-
нальних економік, щодо необхідності якої наш Кабінет Міністрів 
наголошує ледь не щодня. Але виходить навпаки: звітуючи про 
економічне піднесення, український уряд своїми діями руйнує 
привабливість України і для туристів, і для інвесторів. Позбав-
лені елементарного смаку офісні хмарочоси та VIP-будинки, як 
сарана, пожирають зелені зони, особливо у столиці.

Свіжа постанова КМУ — черговий внесок уряду в загро-
мадження України гігантськими банальними конструкціями зі 
скла та бетону, які не тільки не спроможні зацікавити світ, а на-
впаки — будуть відлякувати туристів і від Києва, і від України.

Юрій КОСТЕНКО, 
народний депутат України, 

голова Української народної партії 

Виборчі маневри

Битва за рідну мову

Ліс із бетонних хмарочосів 
Уряд нищить туристичну привабливість України

Роман Зуб
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Ціла державна програма відродження Батурина була 
виконана за президентства Ющенка. Здійснювалися ар-
хеологічні дослідження міста, повністю реставровано ци-
тадель з фортецею, палац останнього гетьмана України 
Кирила Розумовського (похованого в місті, у Воскресен-
ській церкві), відновлено інші об’єкти. Споруджено По-
кровский храм, нині це діюча церква Київського патріар-
хату. Батуринському історико-культурному заповіднику 
було надано статус національного, а самому населено-
му пункту — статус міста. Багато зроблено для соціаль-
ної сфери. 

Нині Батурин — один з відомих туристичних центрів 
України, який щороку відвідують десятки тисяч гостей з 
країни і зарубіжжя. 

А в другу неділю червня тут проходить традиційне Все-
українське козацьке свято. Цього року воно відбудеться 
10 червня. Батурин запрошує! Приїздіть, буде, як завжди, 
цікава й велика програма, починаючи зі знайомства з іс-
торичними пам’ятками міста і завершуючи великим свя-
том на стадіоні, де пройдуть концерт, виставки, ярмарок.

…Починаючи з 1991 року, я багато разів бував у Ба-
турині на козацьких святах і не тільки. Хочу запропонува-
ти читачам газети свої фото з батуринських свят. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Бліц-інформ
Кличко обіцяє, що піде 

на посаду мера, але 
з Поповим не спрацюється

Лідер партії «Удар» Віталій Кличко має намір балотува-
тися на посаду мера столиці. «Якщо відбудуться київські 
вибори, я буду балотуватися на пост міського глави», — 
сказав політик. При цьому він зазначив, що на даний мо-
мент у мера Києва відсутні повноваження.

«Якщо Кличко, як сказав Прем’єр-міністр, матиме ре-
презентативну функцію... Ось Кличко буде представляти, 
і він там буде презентувати, нагороджувати, розповідати, 
як добре живеться в місті, але абсолютно не впливати на 
процеси, які відбуваються в місті, — така позиція мене по-
вністю не влаштовує», — заявив Кличко.

«У даному випадку угода Попов – Кличко не має жод-
них перспектив», — підкреслив лідер партії. «На сьогодніш-
ній день порушено закон про столицю, в якому йдеться, що 
глава адміністрації і мер міста — одна особа, щоб у нас не 
було двовладдя і розтягування повноважень», — уточнив 
В. Кличко.

У «бідній» Україні 
встановили рекорд з купівлі 

дорогих автомобілів
За минулий рік в Україні було реалізовано понад 53 ти-

сячі дорогих позашляховиків, що на 34% більше, ніж 2010 
року. Серед загального обсягу продажу легкових авто по-
зашляховики досягли позначки в 24%. Для порівняння: в 
європейських країнах продаж позашляховиків займає 
тільки близько 10% ринку. Кожен тринадцятий легковик, 
проданий в Україні, коштує більше ніж 368 000 гривень. 
Торік українці придбали 26 авто класу преміум, такі як 
«Бентлі», «Майбах» і «Роллс-Ройс». Продаж цих машин по-
рівняно з попереднім роком зріс приблизно удвічі. Зага-
лом 2011 року в Україні було продано 216 000 нових авто.

В Україні повністю заборонено 
куріння у громадських місцях

Верховна Рада України повністю заборонила куріння 
у громадських місцях. За це проголосувало 368 депутатів.

Відповідно до закону забороняється куріння тю-
тюнових виробів, а також електронних сигарет і ка-
льянів:

у ліфтах і таксофонах;
у приміщеннях та на території закладів охорони 

здоров’я;
у приміщеннях та на території навчальних закладів;
на дитячих майданчиках;
у приміщеннях та на території спортивних і 

фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної 
культури і спорту;

у під’їздах житлових будинків;
у підземних переходах;
у транспорті загального користування, що використо-

вується для перевезення пасажирів;
у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
у приміщеннях органів державної влади та органів міс-

цевого самоврядування, інших державних установ;
на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних 

транспортних засобів.
Згідно із документом забороняється, крім спеці-

ально відведених для цього місць, куріння тютюно-
вих виробів:

у приміщеннях підприємств, установ та організацій 
всіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розмі-
щення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;
в аеропортах та на вокзалах.
Законом передбачено також, що власник, уповнова-

жені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окре-
мих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для 
куріння, сумарна площа яких не повинна перевищувати 
10 відсотків загальної площі відповідної споруди чи примі-
щення, обладнані витяжною вентиляцією або іншими за-
собами для видалення тютюнового диму, повідомляє сайт 
Верховної Ради.

За місяць у школах вилучили 
понад 30 кілограмів наркотиків

Протягом квітня 2012 року в навчальних закладах 
України вилучено понад 30 кілограмів наркотиків під час 
операції «Генофонд». Про це повідомив перший заступник 
міністра внутрішніх справ Сергій Черних на засіданні ко-
легії Генеральної прокуратури України. «Були проведені 
перевірки 17000 навчальних закладів... За фактами, ви-
явленими в ході перевірок, порушено 355 кримінальних 
справ та вилучено понад 30 кілограмів наркотичних засо-
бів», — сказав він.

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка зазна-
чив, що органам внутрішніх справ слід приділяти більше 
уваги профілактиці та попередженню злочинів, у тому чис-
лі коли мова йде про розповсюдження і вживання нарко-
тиків, алкоголю. При цьому, за словами Пшонки, кількість 
порушених кримінальних справ за фактами втягнення ді-
тей у вживання алкоголю не відповідає дійсності.

Батурин:Батурин:
незгасна пам’ятьнезгасна пам’ять

У столиці пройшов Всеукраїнський 
з’їзд малого та середнього бізнесу. Того 
самого, який у розвинених демократич-
них країнах називають основою економіки 
і який у нас чомусь весь час повинен від-
войовувати собі місце під сонцем. Підпри-
ємці не просто констатували це на своєму 
з’їзді, а головне — оприлюднили свої ви-
моги до влади і запропонували власну еко-
номічну модель. 

Налаштовані підприємці доволі рішу-
че. Адже на з’їзді домінували представни-
ки того малого та середнього бізнесу, який 
півтора року тому, восени 2010-го, органі-
зував Податковий Майдан. Тоді підприємці 
висловили рішучий протест проти поштов-
хуваного владою через парламент нового 
Податкового кодексу України, який зовсім 
не сприяв розвитку середнього класу. Ак-
ція змусила владу піти на певні поступки й 
зняти найбільш одіозні положення кодек-
су. Але в цілому підприємці, і вони про це 
заявили на з’їзді, виявилися по суті обду-
реними. Новий Податковий кодекс було 
названо кодексом для олігархів, а не для 
середнього класу. Не випадково за рік з 
лишком кількість підприємницьких струк-
тур, насамперед малого й середнього біз-
несу, скоротилася на тисячі юридичних 
одиниць. 

Отже, основною пропозицією з’їзду 

стала ініціатива обмежитися сімома по-
датками, як це є в багатьох розвинених 
країнах. Це податок з кінцевого продажу 
в розмірі 5%, податок на прибуток у роз-
мірі 15%, єдиний податок, плата за зем-
лю та нерухомість, плата за природокорис-
тування, податок з доходів фізичних осіб, 
який сумарно став би єдиним соціальним 
податком, замінивши збори до численних 
фондів, і не перевищував би 25%, імпорт-
не мито. Ці 7 податків цілком можуть по-
крити всю структуру податкової системи 
держави. 

Суттєвим також є те, що підприємці по-
ставили вимогу зменшити державний тиск 
на бізнес та усунути втручання держави в 
господарську діяльність. «Держава повин-
на регулювати тільки питання безпечнос-
ті товарів і послуг  відповідно до європей-
ських стандартів. Має бути встановлений 
відкритий реєстр виключних вимог дер-
жавних органів до всіх видів діяльності. А 
не так, як сьогодні, коли контролюючі та 
перевіряючі органи самостійно встанов-
люють правила гри, вигідні для них, і зага-
няють підприємців у глухий кут. При цьому 
дуже часто ці правила суперечать діючому 
законодавству», — заявила на з’їзді голо-
ва Всеукраїнського об’єднання малого та 
середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Про-
дан, яка головувала на з’їзді. Такі чиновни-

ки повинні знати, що у випадку порушення 
закону вони обов’язково будуть покарані. 

З’їзд сформулював і направив свої іні-
ціативи до органів влади, а також до пар-
ламентських політичних партій для внесен-
ня відповідних змін до українського зако-
нодавства. Навряд чи серйозні зрушення 
в економіці, становищі малого та серед-
нього класу вдасться зробити без змін у 
владі, наголошувалося на з’їзді. Тому під-
приємці мають намір узяти найактивнішу 
участь у виборчій кампанії, чергових вибо-
рах до Верховної Ради. І політичні симпатії 
середнього класу все більше схиляються 
до опозиційних сил. Не випадково напри-
кінці з’їзду його учасники дали слово для 
виступів саме представникам опозицій-
них фракцій парламенту. Виступили відо-
мий політик, економіст, заступник голови 
парламентського комітету з питань фінан-
сів і банківської діяльності Сергій Терьо-
хін та заступник голови комітету з питань 
промислової і регуляторної політики та під-
приємництва Ксенія Ляпіна. Вони повніс-
тю підтримали ініціативи підприємців і по-
обіцяли внести відповідні законопроекти 
на розгляд парламенту з надією, що Вер-
ховна Рада (якщо не цього, то наступного 
скликання) підтримає розвиток середньо-
го класу в державі. 

Петро АНТОНЕНКО

Підприємці налаштовані рішуче
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Бліц-інформ

Українська Всесвітня Координаційна Рада висловлює 
свій рішучий протест проти систематичної політики репресій 
керівництва Російської Федерації щодо української етнічної 
меншини на теренах Росії, спрямованої на обмеження їхніх 
культурних, духовних та інших потреб.

Рішення Верховного суду РФ про ліквідацію єдиної все-
російської української громадської організації «Об’єднання 
українців Росії» є ще однією ланкою в ланцюгу заходів, які 
можна розцінювати як політику цілковитої ліквідації та «за-
чистки» української спільноти в Росії. 

Повна відсутність у Росії державних шкіл та дитячих сад-
ків з українською мовою викладання, неможливість україн-
цям отримувати теле- і радіопередачі своєю рідною мовою, 
позбавлення їх можливості відвідання українських церков 
виявилося недостатнім — Верховний суд Російської Феде-
рації вирішив ліквідувати й можливість українцям самоор-
ганізовуватися, визнавши поза законом «Об’єднання укра-
їнців Росії» — організацію з більш як двадцятирічною іс-
торією, біля витоків створення якої стояли такі легендарні 
постаті, як перший український космонавт Павло Попович, 
відомий літератор Олександр Руденко-Десняк, нинішній го-
лова ОУР, академік, небіж уславленого Олександра До-
вженка — Тарас Дудко, а також десятки інших авторитетних 
представників української громади Росії. Ліквідовано ор-

ганізацію, що мала свої представництва у всіх без винятку 
суб’єктах Російської Федерації. Організацію, що в своїй ді-
яльності керувалася нормами російського законодавства 
й принципами міжнародного права, що стосуються прав та 
свобод представників етнічних меншин.

З огляду на викладене вище, вважаємо, що керівництво 
Української держави повинно зайняти чітку та принципову 
позицію щодо права на самоорганізацію української грома-
ди в Росії, як цього вимагає міжнародне законодавство. 

Ми знаємо, що численні українські громади у світі уваж-
но стежать за розвитком подій у Росії, вони підтримують 
Об’єднання українців Росії і висловлюють його керівництву 
та членству свою солідарність. 

Ми висловлюємо свою підтримку керівникам україн-
ських громад у Росії, тим, хто творив ОУР, тим, хто був і зали-
шається гідними репрезентантами українства в Російській 
Федерації попри шалений тиск і протидію.

Українська Всесвітня Координаційна Рада, українські 
громади різних держав світу впевнені: спільними зусилля-
ми нам вдасться зберегти реальне Об’єднання українців Ро-
сії як невід’ємну складову частину світового українства. 

Голова Української Всесвітньої Координаційної Ради
Михайло РАТУШНИЙ

21.05.2012 року

В інформаційному просторі України 
вибухнули одразу два скандали. Вони 
свідчать, з одного боку, про інформа-
ційну агресію Росії, що триває, з іншо-
го — про неспроможність нашої дер-
жави захистити свій інформаційний 
простір або принаймні дати гідну про-
пагандистську відповідь цим наскокам 
із-за кордону.

Мова — про два фільми російсько-
го виробництва. Цікаво, що чимало ро-
сійської кінопродукції нині виробля-
ється їхніми студіями тут, в Україні, бо 
так їм набагато дешевше, в тому числі 
й наймаючи дешеву творчу «рабсилу» 
— наших кіноакторів, яким і не снили-
ся гонорари російських кінозірок. 

Першим на екрани вийшов фільм 
«Матч». Це відтворення міфу про так 
званий футбольний «матч смерті» в 
окупованому фашистами Києві. Матчу 
київського «Динамо» з німецькою ко-
мандою, який кияни виграли і яких за 
цю перемогу буцімто розстріляли. Ця 
радянська пропагандистська байка 
давно розвінчана. Насправді ж протя-
гом першого року окупації в Києві про-
йшло близько десятка таких матчів. 
Ніскільки не відбілюючи фашистського 
режиму, треба зазначити, що окупанти 
прагнули все ж налагодити якесь нор-
мальне життя міста, показуючи, що, 
мовляв, нацистський порядок не та-
кий і страшний. Діяли театри, виходи-
ли газети, тривало спортивне життя. 
Цим і була продиктована затія німець-
кої влади провести серію матчів своїх 
любительських команд з улюбленця-
ми киян динамівцями. Всі ці матчі наші 
виграли, але нікого за це не було роз-
стріляно. Аж через рік кілька футболіс-
тів київського «Динамо» загинули в на-
цистських таборах — і не за футбол, а 
за спротив окупантам. 

Але річ не лише в тім, що нинішнє 
російське кіно, продовжуючи спотво-
рювати історію, знову витягло на екра-
ни цей міф. Урешті, це все в руслі ни-
нішнього зміцнення в Російській Фе-
дерації «державницької ідеї» — іншими 
словами, створення так званого «імі-
джу» держави, нехай часто й заснова-
ного на фальсифікації історії. Гірше те, 
якими зображено в цьому фільмі укра-
їнців. За версією російських кінотвор-
ців, це винятково зрадники, колабо-

раціоністи, пристосуванці. Чогось до-
брого в образах українців, які, до речі, 
саме милістю радянського керівни-
цтва на два – три роки опинилися під 
фашистською окупацією, творці фільму 
не побачили. 

У попередньому номері нашої газе-
ти народний депутат України Андрій Па-
рубій дав гідну відсіч на цю кінофаль-
шивку, нагадавши, як сотні тисяч росі-
ян у період війни служили фашистам.

Не вщух скандал довкола цього 
фільму, як виникла нова кіноагресія 
проти України. На державному росій-
ському телеканалі «Россия» відбувся 
прем’єрний показ восьмисерійного се-
ріалу «Белая гвардия», який, за твер-
дженням його авторів, є «новим про-
читанням» відомого однойменного ро-
ману Михайла Булгакова. Незважаючи 
на великі витрачені на зйомки кошти, 
участь відомих російських акторів та 
гучну рекламу, фільм отримав украй 
низьку оцінку в самій Росії — як від гля-
дачів, так і від кінокритиків.

Втім, нас в Україні це особливо б не 
мало хвилювати — одним російським 
«кіномилом» більше, одним менше, а 
ним і так ущерть заповнені екрани. 
Натомість нас має схвилювати запла-
нований вихід цього фільму і на наші 
екрани. Прем’єру серіалу вже анон-
сував наш телеканал «Інтер». І це при 
тому, що серіал є відверто антиукраїн-
ським за своїм змістом. Автори його 
умисне зобразили українців, які боро-
лися за свою незалежність у часи ви-
звольних змагань 1918 – 1920 років, 
неосвіченими, жорстокими, невігла-
сами, антисемітами. Для цього росій-
ські кіноділки від пропаганди не погре-
бували навіть спотворити сам твір, за 
яким поставлено фільм, — роман ви-
датного киянина і класика російської 
літератури. Оце і є «нове прочитання». 
У фільмі вставлено епізоди, текст, які 
не мають нічого спільного з романом, 
хоча Булгаков з великою симпатією 
писав про рідний карай, про українців, 
їхню ненависть до будь-яких понево-
лювачів. Писав про українців, у душах 
яких кипіла (цитуємо в оригіналі) «не-
утолимая ярость, и жажда мужицкой 
мести, и чаяния тех верных сынов сво-
ей подсолнечной, жаркой Украины... 
ненавидящих Москву, какая бы она ни 

была —  большевистская ли, царская 
или ещё какая».

Затія демонстрації цього серіалу 
вже викликала рішучі протести в Укра-
їні. Ось що написав у своєму депутат-
ському зверненні до міністра культури 
України М. Кулиняка народний депутат 
В’ячелав Кириленко стосовно концеп-
ції і змісту фільму: «Такий підхід є від-
верто недружнім кроком по відношен-
ню до України з боку авторів серіалу 
та державного російського телекана-
лу, на замовлення якого він був ство-
рений. Очевидно, що демонстрування 
цього серіалу на українському телеба-
ченні викличе глибоке обурення укра-
їнської громадськості. Адже це означа-
тиме, що Українська держава поділяє 
антиукраїнські погляди та підтримує 
поширення в Україні історичної не-
правди, вигадок, які провокують між-
національну напругу в суспільстві».

Депутат зазначає, що Мінкультури, 
яке здійснює державне регулювання 
публічного показу творів, повинно за-
йняти принципову позицію. Положення 
про право на надання посвідчення про 
розповсюдження та демонстрування 
фільмів, яке видається міністерством, 
чітко забороняє отримання посвідчен-
ня фільмами, які спрямовані на розпа-
лювання міжетнічної ворожнечі та при-
ниження нації.

Що ж отримав на цей тривожний 
запит народний депутат? Відписку з мі-
ністерства, в якій — ні слова про зміст 
фільму, що його міністерство дозволи-
ло в прокат. 

Отже, поки що ми явно програємо 
пропагандистські «матчі» російській 
«білій гвардії». Москва й далі атакує 
наш розхристаний інформаційний 
простір. 

Петро АНТОНЕНКО

Помер митрополит Української 
церкви США Костянтин

21 травня на 76-му році життя відійшов у вічність Пред-
стоятель Української православної церкви у США Констан-
тинопольського патріархату митрополит Костянтин (Баган). 

Як йдеться у повідомленні прес-служби УПЦ у США, ми-
трополита після важкої хвороби за три дні до цього випи-
сали з лікарні Піттсбурга. 19 травня відбулися урочистості 
з нагоди 40-річчя архіпастирського служіння митрополита 
Костянтина. Саме з цієї нагоди митрополита виписали з лі-
карні. 

Участь в урочистостях узяли вірні, священство та єрархи 
УПЦ зі США, Південної Америки та Європи, а також право-
славні владики інших юрисдикцій. 

Владика народився в Пітсбургу (США) в українській ро-
дині. Хіротонію приймав від митрополита Мстислава (Скрип-
ника), що в незалежній Україні став першим Патріархом Ки-
ївським і всієї України. Проте це не завадило митрополиту 
Костянтину перейти до юрисдикції Константинопольського 
патріарха, глави світового православ’я, при цьому питань 
про канонічність церкви не виникало. 

Литва вимагатиме від Росії 
відшкодування за окупацію

Кабінет міністрів Литви підтримав рішення про створен-
ня спеціальної комісії, яка займеться розробкою умов для 
переговорів з Російською Федерацією про відшкодування 
Литві «шкоди, заподіяної радянською окупацією». Очолить 
комісію генеральний директор Центру дослідження геноци-
ду і опору жителів Литви Тереса Біруте Бураускайте.

Комісії доручено розробити свої пропозиції з приводу 
збитків, завданих Литві у 1940 – 1991 роках, у період пере-
бування її в складі СРСР, і в 1991 – 1993 роках — від при-
сутності російської армії. До 14 червня пропонується надати 
план дій з цього приводу.

Відразу після відновлення незалежності 1990 року Лит-
ва порушила питання про компенсацію збитків від радян-
ської окупації. Громадяни Литви висловили свою волю на 
відповідному референдумі.

У червні 2000 року парламент країни ухвалив закон 
«Про відшкодування збитку від радянської окупації», проте 
реальні кроки зроблені не були.

Росія у двосторонньому договорі 1991 року визнала, що 
Радянський Союз 1940 року здійснив «анексію», що пору-
шує суверенітет Литви.

У Вільнюсі заявляють, що Радянський Союз окупував 
Литву в 1940 році, направивши до країни після пред’явлення 
ультиматума більше 150 тисяч червоноармійців.

Вважається, що Литва через скоєні тоталітарними ре-
жимами злочини втратила приблизно третину свого насе-
лення.

У 1940 – 1952 роки з Литви були репатрійовані або ви-
їхали 444 тисячі жителів, на фронті загинуло 25 тисяч, а в 
табори і на заслання були відправлені 275 тисяч осіб. Крім 
того, загинули більше 20 тисяч учасників антирадянського 
опору.

Канцлер прем’єр-міністра Дейвідас Матуленіс заявляв 
журналістам, що комісія повинна керуватися раніше зро-
бленими розрахунками величини заподіяного радянською 
окупацією збитку в розмірі 80 млрд літів (близько $ 31 
млрд). «Але це не означає, що Росії буде виставлений якийсь 
рахунок. Зараз мова йде про певні переговорні принципи», 
— зазначив він.

Білорусь: паспорти з 14 років
У Білорусі норма про обов'язкове отримання паспорта 

з 14 років набуде чинності від 9 серпня. Відповідний указ 
підписав президент Білорусі О.Лукашенко. Те, що громадяни 
будуть зобов’язані так рано отримувати паспорт, дозволить 
неповнолітнім, які досягли 14-річного віку, реалізувати свої 
права на вчинення окремих юридичних дій, наприклад, вно-
сити грошові кошти в банки і розпоряджатися ними.

Також відповідно до указу іноземні громадяни, що тим-
часово мешкають у Білорусі, а також громадяни Білорусі, які 
постійно живуть за її межами, наділяються правом на отри-
мання водійського посвідчення на право керування тран-
спортним засобом, на його обмін, видачу талонів до нього, а 
також на реєстрацію транспортних засобів.

У Японії відкрили 
найвищу у світі телевежу

У Токіо для відвідувачів відкрили майданчики огляду, 
встановлені на телевежі Tokyo Skytree, визнаній найви-
щою у світі. Будівництво вежі було завершене 29 лютого. 
На її створення пішло три з половиною роки. Висота будівлі 
становить 634 метри. Майданчики огляду для відвідувачів 
встановлені на рівні 350 і 450 метрів. Згідно з прогнозами, 
в перший рік Tokyo Skytree відвідають 32 мільйони людей.

Телевежа Tokyo Skytree була побудована замість старої 
Токійської башти, спорудженої 1958 року. Її висота стано-
вить 333 метри. Очікується, що нова телевежа передавати-
ме сигнал як на території Токіо, так і за його межами.

До Tokyo Skytree найвищою у світі була 600-метрова те-
левежа в китайському місті Гуанчжоу (Canton Tower). Остан-
кінська телевежа зараз займає четверте місце у світі (540 м), 
поступаючись за висотою вежі в Торонто (CN Tower, 553 м).

Найвищою будівлею у світі є хмарочос Бурдж-Халіфа в 
Дубаї. Його висота — 828 метрів.

Об’єднання українців 
Росії закрито судом

Із Заяви УВКР з приводу рішення Верховного суду РФ 
про ліквідацію Об’єднання українців Росії

«Матчі» російської 
«білої гвардії» 
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Комуністичний режим 
проти культури

В.В’ятрович

(Закінчення. Початок — у № 7)

Заборона на публікацію 
творів не зупинила Василя 
Стуса, він і далі писав, а вірші 
з’являлися друком у самвида-
ві чи за кордоном. Тому 1972 
року стався перший арешт, ви-
рок — 5 років позбавлення 
волі й 3 роки заслання. 

Стус повернувся до Києва 
у 1979-му, проте на волі пере-
бував недовго. У травні 1980-
го був знову заарештований, 
визнаний особливо небезпеч-
ним рецидивістом і у вересні 
засуджений на 10 років приму-
сових робіт і 5 років заслання. 
Перебуваючи у таборах, кіль-
каразово намагався передати 
на волю власні вірші, за що за-
знав суворих покарань, збірку 
з близько 300 його віршів зни-
щено табірними наглядачами. 

28 серпня 1985 р. відправ-
лений у карцер Василь Стус 
оголосив безстрокове сухе го-
лодування. 

Помер він за досі не 
з’ясованих достеменно об-
ставин у ніч з 3 на 4 вересня 
1985 року. У той час новий 
радянський керівник Ми-
хайло Горбачов на весь світ 
розповідав про «перестрой-
ку» і «гласность» у СРСР.

Роки тюрем і таборів не зло-
мили багатьох дисидентів, які, 
вийшовши на волю, актив-
но долучилися до національно-
демократичного руху, що нарос-
тав в Україні з кінця 1980-х ро-
ків. З одного боку, він був про-
довженням попередніх етапів 
українського національно-
го руху, з іншого — відлун-
ням загального національно-
демократичного руху, що охо-
пив країни Центральної і Схід-
ної Європи наприкінці 1980-х 
років.

Оксамитові революції 1989 
– 1990 років завдали непо-
правних ударів комуністич-
ним режимам у своїх країнах і 
в загальносвітовому масшта-
бі. Урешті під їх ударами роз-
валився СРСР, комуністи втра-
тили владу в інших країнах. 
Остаточною крапкою у цих про-
цесах, яка засвідчила незво-
ротність падіння тоталітаризму 
в Центральній і Східній Європі, 
стало проголошення незалеж-
ності України в серпні 1991 
року.

Більшість із того, про що 
йшлося у цій доповіді, трива-
лий час було відомим в Україні 
та за кордоном виключно за-
вдяки спогадам учасників по-
дій, тих небагатьох, яким вда-
лося вирватися за межі, під-
контрольні режиму. Тим часом 
у самій Україні інформація про 
це ретельно приховувалася в 
архівах спецслужб, що бороли-
ся з діячами культури. Але вони 
не лише приховувалися в ар-
хівосховищах від стороннього 
ока, а й періодично винищува-

лися. 
Прихід до влади Хрущова 

означав не тільки певну лібе-
ралізацію режиму, а й спроби 
цілковитого знищення слідів 
його злочинів. У 1954 році від-
булося серйозне чищення ар-
хівів з метою знищення доку-
ментів, які могли пролити світ-
ло на злочини режиму. Те саме 
повторилося 1990 року, коли 
керівництво КДБ дало наказ 
про знищення цілих масивів 
документів, зокрема матеріа-
лів 5-го Управління КДБ УРСР, 
яке мало за завдання боротьбу 
з інакодумцями. 

Серед знищеного — над-
звичайно цікаві для літерату-
рознавців матеріали рецен-
зування художніх творів, які 
могли б виявити сліди сторон-
нього втручання в авторські 
оригінали, механіку спотворен-
ня першоджерел. 

Окремі унікальні документи 

збереглися до наших днів ви-
ключно долею випадку. До при-
кладу, надзвичайно цікава і 
насичена інформацією справа-
формуляр на видатного режи-
сера і письменника Олексан-
дра Довженка містить резо-
люцію КДБ «матеріали архів-
ної справи-формуляра № 836 
на Довженка О. П. знищити як 
такі, що не представляють опе-
ративної і історичної цінності». 

В Україні найцікавіша ко-
лекція документів, що стосу-
ється протистояння між діяча-
ми культури та радянськими 
спецслужбами, міститься в Га-
лузевому державному архіві 
Служби безпеки України. Тут 
містяться кримінальні справи 
на засуджених письменників 
Миколу Зерова, Євгена Плуж-
ника, Миколу Куліша, Васи-
ля Стуса, Івана Дзюбу, Євгена 
Сверстюка та десятків інших, 
оперативно-розшукові — на 
письменників, котрі пішли на 
співпрацю із режимом: Андрія 
Малишка, Володимира Сосю-
ру, Максима Рильського, Пав-
ла Тичину, Юрія Яновського, — 
що чудово показують, як спец-
служби контролювали життя 
митців. 

Часом у справах містяться 
конфіскати з творами, щоден-
никовими записами, епісто-
лярні матеріали, різноманітні 
нормативно-розпорядчі доку-

менти та звіти спецслужби ке-
рівництву Комуністичної партії 
про придушення інакодумства. 

Надзвичайно цікавою є 
колекція документів про так 
звану операцію «Блок», які 
розповідають про бороть-
бу КДБ проти дисидентів у 
1970 – 1980-х роках. 

На жаль, це лише інфор-
маційні довідки спецслужби 
для керівництва партії. Оригі-
нали справ, на базі яких вони 
складені (десятки оперативно-
розшукових справ на дисиден-
тів, з котрих мало б бути ви-
дно, як здійснювався нагляд 
за ними та їх переслідування), 
знищені.

Попри здобуття Україною 
незалежності, реабілітацію 
біль шості засуджених радян-
ською владою діячів культу-
ри і навіть звеличення окре-
мих із них до рангу національ-
них героїв, документи, які роз-
повідають про боротьбу проти 
них, залишалися таємними. Це 
було зумовлено насамперед 
політичними причинами, адже 
в Україні події 1989 – 1991 
років, попри їх революційний 
характер, все ж не увінчалися 
чітким відмежуванням від ра-
дянської спадщини. Ба біль-
ше, тут відбулося плавне пе-
ретікання колишньої комуніс-
тичної еліти у керівництво но-
вої держави. І очевидно, що ця 
нова/стара політична еліта не 
була готова говорити ані про 
переоцінювання минулого, ані 
тим паче про люстрацію.

Значно інтенсифікувалася 
еволюція поглядів на україн-
ське минуле після 2004 року 
— очевидно, завдяки істотним 
політичним змінам на полі-
тичному олімпі. До влади при-
йшли люди вже молодшого по-
коління, менше прив’язані до 
радянського минулого, здат-

ні об’єктивніше його оцінити. 
І найголовніше — вони при-
йшли до влади в результа-
ті протесту проти «кучмізму», 
який не приховував своєї 
прив’язаності до радянсько-
го минулого. Тобто біля влад-
ного керма опинилися ті, хто 
мав можливість на особис-
тому рівні по-новому подиви-
тися на історію і розумів не-
обхідність цього в суспільних 
масштабах. Протягом 2008 
– перших місяців 2010 р. в 

Україні вперше започаткова-
но системну роботу з розсе-
кречення раніше таємних до-
кументів.

Це вивело дискусії довкола 

тих чи тих питань українсько-
го минулого на якісно новий 
рівень. І разом з тим неабияк 
роздратувало Росію, керівни-
цтво якої неодноразово вида-
вало офіційні обурливі заяви 
з приводу процесів в Україні. 
Адже розсекречені докумен-
ти викривали страшні злочи-
ни тоталітарного режиму, ре-
абілітацією якого активно за-
ймається сучасна російська 
влада. 

Публікація документів в Ін-
тернеті, окремих збірниках, 
створення мережі електрон-
них архівів зробили доступни-
ми цілі пласти досі невідомої 
історії, зокрема історії проти-
стояння режиму проти культу-
ри. Вперше було опубліковано 
оперативно-розшукову спра-
ву на Миколу Хвильового, одну 
з ключових фігур української 
культури 20 – 30-х років ми-
нулого століття, що показує, 
яким чином спостерігали за ві-
домим українським письмен-
ником, як втручалися в його 
життя та ламали його долю. 

Готувалися до друку анало-
гічна чотиритомна справа про 
всесвітньо відомого режисера 
Олександра Довженка, збір-
ник документів із уже згадува-
ної справи «Блок». Документи з 
архіву спецслужби стали осно-
вою цілого ряду документаль-
них фільмів.

Розсекречені документи 
використовувалися не лише 
фаховими істориками та жур-
налістами, вони стали джере-
лом для натхнення сучасних 
письменників. Василь Шкляр 
написав роман «Чорний во-
рон». На такі документи спи-
рається і один з кращих укра-
їнських романів сучасності — 
книга Оксани Забужко «Музей 
покинутих секретів», централь-
на сюжетна лінія якого розпо-
відає про архіви та секретні 
документи КДБ.

Зміна політичної ситуації в 
Україні після президентських 
виборів 2010 року зупинила 
всю роботу. Гуманітарна полі-

тика нової влади в цілому від-
значилася різким поворотом 
до радянських зразків. Вона 
стала радянською як за зміс-
том (реабілітація всього радян-
ського, включно зі спробами 
виправдання політики Сталіна), 
так і за формою (є результатом 
не суспільних дискусій чи обго-
ворень, а вказівок і розпоря-
джень можновладців). Очевид-
но, це не могло не позначитися 
і на роботі з архівами, адже по-
дальше їх відкриття означало 
подальше засудження радян-
ського минулого. 

Новий керівник Служби 
безпеки Валерій Хорошков-
ський у день свого призначен-
ня заявив про припинення ро-
боти із розсекречення та опри-
люднення документів, аргумен-
туючи це тим, що «вся правда, 
яку треба було, вже оприлюд-
нена». 

Почалося системне згор-
тання роботи з архівами, яке 
викликало засудження в ціло-
го ряду українських та закор-
донних громадських організа-
цій. Скорочення доступу до ін-
формації про тоталітарне ми-
нуле не лише призупиняє вкрай 
важливий процес його вивчен-
ня та осудження, а й створює 
можливості для його реабіліта-
ції, чи навіть більше, можливос-
ті для використання його мето-
дів і технологій у сьогоденні. 

Як засвідчили наступні дії 
СБУ та нового керівництва дер-
жави, закриття архівів стало 
лише початком ширшого насту-
пу на права і свободи грома-
дян. Уперше за останні п’ять ро-
ків журналісти заговорили про 
цензуру та утиски свободи сло-
ва, громадяни почали виходити 
на вулиці, захищаючи своє пра-
во на мирні зібрання. 

Очевидно, як із загальними 
демократичними правами, так 
і конкретно із доступом до ар-
хівів надто рано підсумовува-
ти результати нової політики. 
В Україні триває протистояння 
новосформованого громадян-
ського суспільства із владою, 
що орієнтується на ганебні 
зразки тоталітарного минулого. 

Якщо влада, використовую-
чи методологію часів КДБ і ак-
тивно відроджуючи минуле у 
сьогоденні, лише заганяє себе 
у глухий кут, то активні грома-
дяни, навпаки, у минулому чер-
пають натхнення для своєї ак-
тивності. Адже наші попере-
дники, зокрема діячі культури 
радянського періоду, протисто-
яли значно страшнішій систе-
мі. І культура врешті перемогла 
режим.

Володимир В’ЯТРОВИЧ,
історик, директор 

галузевого архіву СБУ 
(2008 – 2010)

«Українська правда», 
«Історична правда»

В.Сосюра

В.Стус

П.Тичина



№7   2 червня 2012 року№7   2 червня 2012 року8 Світ домашнього читання

Думки авторів публікацій можуть не збігатися з 
позицією редакції. Автори публікацій несуть від-
повідальність за їх достовірність. 
Видрукувано у ПАТ «ПВК «Десна» (м. Чернігів, 
проспект Перемоги, 62). Тираж — 1500.

Чернігівська 
обласна інформаційно-
аналітична газета.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції 

Чернігівської області. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

серія ЧГ № 501-150 Р  від 26 жовтня 2011 року. 

Засновник і редактор Петро АНТОНЕНКО.
Поштова адреса газети: 14000, Чернігів, 
Головпоштамт, а/с 43. 
Електронна адреса газети: 
antonpetro@meta.ua 

Кошти на видання газети 
можна вносити на банківський рахунок:

Установа банку: ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №2607010411229,

Отримувач: Антоненко Петро Якович

Публікації 
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«Світ» не старіють

Шукайте, читайте газету
Хочемо нагадати читачам про основні публіка-

ції попередніх номерів нашої газети «Світ-інфо»: 
Про нелегке сьогодення українського села.
Невідомі сторінки злочину комуно-радянського режиму 
— аварії на Чорнобильській атомній станції.
Таємниці роману «Майстер і Маргарита» і його автора. 
Останнє слово Юрія Луценка в суді. 
Касетний скандал у парламенті.
Чому Україні не дають Нобелівської премії? 
Невідоме в біографії Олександра Довженка. 
Попри кризи, мільярдів доларів в українських олігархів 
більшає.
Нелегка правда про партизанський рух. 
Як розвалювався Радянський Союз? 
Автомобіль ветерану — в 140 років
Люстрація: що  нам робити з нашим комуно-радянським 
минулим? Гроші на Жовтневий переворот
Українців — на експорт у рабство
Як «гартувалася»  нова радянська еліта? 
Міфи і правда про так званий «Матч смерті» 
Комуністичний режим проти української культури
Як руйнували духовні святині

Вас зацікавили ці публікації і ви хотіли б їх прочитати?  Усі 
попередні номери газети можете знайти в нашому кореспон-
дентському пункті — у Чернігівському культурно-мистецькому 
центрі «Інтермеццо».

Також у цьому центрі — великий вибір української кни-
ги, в тому числі українські переклади зарубіжних письменни-
ків,  у продажу  багатий вибір аудіо- і відеопродукції — музи-
ка, фільми. А ще — сувеніри мистецької галереї «Круті сходи». 

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

Головний тренер збірної України 
Олег Блохін назвав остаточний спи-
сок із 23-х футболістів, які візьмуть 
участь у домашньому чемпіонаті 
Європи. Ось цей склад з указанням 
номерів на футболках гравців:

Воротарі: 23. Олександр Горяїнов 
(«Металіст» Харків); 1. Максим Коваль 
(«Динамо» Київ), 12. Андрій П’ятов («Шах-
тар» Донецьк).

Захисники: 21. Богдан Бутко («Іллічі-
вець», Маріуполь); 5. Олександр Кучер; 20. 
Ярослав Ракицький, 13. В’ячеслав Шевчук (усі 
— «Шахтар»); 17. Тарас Михалик, 3. Євген Хаче-
ріді (обидва — «Динамо»); 2. Євген Селін («Вор-
скла» Полтава).

Півзахисники: 8. Олександр Алієв, 
6. Денис Гармаш, 9. Олег Гусєв, 11. Ан-
дрій Ярмоленко (всі — «Динамо»); 19. Єв-
ген Коноплянка, 14. Руслан Ротань (оби-
два — «Дніпро»); 18. Сергій Назаренко 
(«Таврія», Сімферополь); 4. Анатолій Ти-

мощук («Баварія» Мюнхен, Німеччина).

Нападники: 10. Андрій Воронін 
(«Динамо» Москва, Росія); 22. Марко 
Девич, 16. Євген Селезньов (обидва 
— «Шахтар»); 15. Артем Мілевський, 
7. Андрій Шевченко (обидва — «Ди-
намо»).

9 гравців представляють «Динамо», 
5 — «Шахтар». 21 футболіст виступає в 
чемпіонаті України, два — за кордоном.

Збірна України на Євро-2012

У неділю, 27 травня, в моєму рідному 
селі Авдіївка Куликівського району пройшло 
свято на честь 30-річчя сільської футбольної 
команди «Нива». Футболом у селі, звичайно, 
займалися і до цього, але саме у 1982 році 
була утворена команда, яка відтоді постійно 
виступає в різних турнірах. Сенсаційно вже 
того року «Нива» стала чемпіоном Куликів-
ського району, потім ще не раз перемагала 
в чемпіонаті, здобувала кубок району, грала 
в чемпіонаті області.

Так склалося, що того року в селі зібра-
лася ціла когорта талановитих футболістів, 
майже ровесників. А ще важливо, що знай-
шовся здібний організатор команди та її не-
змінний капітан — інженер-електрик колгос-
пу Володимир Близнюк. Повну підтримку ко-
манда одержала і від тодішнього голови міс-
цевого колгоспу Андрія Івановича Неділька, 
нині покійного. Отож закупили форму, облад-
нали стадіон і почали свої успішні виступи. 

Святкували ж нині всім селом. Почало-
ся свято в центрі, на сільській площі. Най-
почеснішими учасниками були, звичайно 
ж, футболісти першого складу «Ниви». Про 
дружбу, патріотизм і дух команди свідчить 
уже те, що вона через 30 років зібралася в 
повному складі! Не було лише Володі Циба-
ровського, котрий рано пішов із життя. Втім, 
перед початком свята футболісти вшану-
вали товариша, відвідавши його могилу на 
сільському кладовищі. Вклонилися і моги-
лам ще кількох померлих футболістів коман-
ди, а також одного із зачинателів сільського 
футболу Валерія Бездітного.

Урочистості на майдані вів сільський 
голова Валерій Корявець, який і організу-
вав це свято. Він і сам багато років грав за 
«Ниву» і не так давно завершив ці виступи. 
Голова вручив кожному футболісту того пер-
шого складу команди чудовий подарунок — 
футболку з написом «Нива», Авдіївка, Вете-
ран-82», до речі, кожному — під тим номе-
ром, під яким він тоді грав. Прибув на свя-
то з-за Десни, із сусіднього села Локнисте 
Менського району, де нині мешкає, і Воло-
димир Близнюк, який виступив з теплим ві-
танням і спогадами про створення команди. 
На святі згадали добрим словом й колиш-
нього вчителя фізкультури, покійного нині 
Олексія Васильовича Корявця, вихованця-
ми якого були і перші футболісти команди, і 
покоління сільських спортсменів. Згадали й 
покійного директора Авдіївської школи Во-
лодимира Миколайовича Мурзу, який теж 
викладав фізкультуру і сам грав за «Ниву», 
причому навіть у 50 років.

Про школу згадав і я у своєму висту-

пі, зазначивши, що саме вона гартувала 
спортсменів і що взагалі, поки є спорт, фут-
больна команда, є школа, дитсадок, мед-
пункт, інші соціальні заклади, — село живе. 
Тому добре, що земляки зуміли відстояти 
від закриття школу. Від нашої газети «Світ» я 
вручив подарунки двом футболістам ниніш-
ньої «Ниви», найстаршому і молодому. Це ка-
пітан команди Петро Ведмідь, який багато 
років виступає за неї, у свої 40 років — у чу-
довій спортивній формі, і це молодий футбо-
ліст Сергій Корявець, якому разом з ровес-
никами продовжувати спортивні традиції 
села. З концертом на святі виступили ама-
тори сільського будинку культури. 

Далі свято тривало на сільському стадіоні 
з дуже гарним футбольним полем. Головною 
подією став традиційний вже матч ветеранів 
«Ниви» з її сьогоднішнім складом. Першими 
на поле вийшли саме футболісти з того пер-
шого складу команди. Більшості вже за 50 — 
швидкість, звісно, не та, але футбольна техні-
ка, вправність роботи з м’ячем залишилися. 
Грали два тайми по 25 хвилин із численними 
замінами, так що на поле виходили й гравці 
наступних поколінь «Ниви», ті, кому по 40 і за 
40. Хвилин 20 зіграв у матчі й автор цих ряд-
ків, якому вже й за 60. Адже свого часу я теж 
грав у «Ниві», а потім чимало років — за ко-
манду «Десна» сусіднього села Ковчин, де за-
кінчував школу (до речі, у команди цього року 
— 50-річний ювілей) та за команду Куликівки. 
Проти нас грала нинішня «Нива»: кілька фут-
болістів з її основного складу, а в більшості 

— молодіжний резерв команди, адже всього 
в її лавах нині 25 гравців. Молодь дуже стара-
лася показати себе перед ветеранами спорту 
й численними вболівальниками-земляками, 
тож перемогла — 5:2. А щоб ще краще відзна-
чити ювілейний для команд рік, вирішено такі 
матчі ветеранів і молоді в цьому сезоні про-
водити щомісяця. 

Свято тривало. Після цього тут же про-
йшов матч 6-го туру чемпіонату Куликівсько-
го району, в якому «Нива» приймала свого 
давнього суперника — «Десну» з Ковчина 
— і перемогла 4:1. Кращого подарунка на 
свято годі було й чекати. Тим більше, що це 
вже шоста перемога команди підряд, у шес-
ти турах! «Нива» лідирує в чемпіонаті. Мета 
— відзначити 30-річчя команди новим зван-
ням чемпіона району. А чемпіонат дуже сер-
йозний і масовий, виступають аж 14 команд.

Учасники свята висловлюють вдячність 
голові найбільшого в районі фермерського 
господарства «Колос», депутатові обласної 
ради Віктору Владиславовичу Трушу за під-
тримку команди, допомогу у відзначенні її 
ювілею. «Колос» орендує землю і майно в 
кількох селах району, в тому числі в Авдіїв-
ці, і підтримує спортивне життя сіл. А завер-
шилося свято увечері концертом на площі, 
в якому виступили співаки з Куликівки та з 
обласної філармонії. 

Добре б такі спортивні свята проводити 
й в інших селах!

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

А це фото я зробив після матчу. У верхньому ряду — ветерани «Ниви» різних поколінь, у першому ряду — молода «Нива», 
в якій, до речі, грають чимало синів тих ветеранів команди. 

Ось він, перший легендарний склад «Ниви», перед матчем у день свята. Перший ряд (зліва напра-
во): Іван Братусенко, Микола Халімон, Микола Ілляш. Другий: Володимир Близнюк, Микола Нехай, 

Іван Нехай (рідні брати), Михайло Атрощенко, Петро Нехай, Олександр Какадій, Анатолій Коря-
вець. У першому ряду хлопці залишили місце для Володі Цибаровського, сказавши: «Він з нами». 

«Нива» (Авдіївка): 30-річчя
Перший етап чемпіонату — груповий турнір. 16 учасни-

ків Євро розбиті на 4 групи по 4 команди. Дві групи грають 
в Україні, дві — в Польщі. У групах — змагання в одне коло, 
кожна команда зіграє з кожною. По два переможці груп ви-
ходять до чвертьфіналу. Далі — гра «на виліт», переможені ви-
бувають із турніру. 

Груповий турнір
Місто, дата, час матчу, телеканал трансляції
1-й тур
Варшава, 8 червня, 19.00. Польща — Греція (Перший)
Вроцлав, 8 червня, 21.45. Росія — Чехія («Україна»)
Харків, 9 червня, 19.00. Нідерланди — Данія (Перший)
Львів, 9 червня, 21.45. Німеччина — Португалія («Україна»)
Гданськ, 10 червня, 19.00. Іспанія — Італія (Перший)
Познань, 10 червня, 21.45. Ірландія — Хорватія («Україна»)
Донецьк, 11 червня, 19.00. Франція — Англія (Перший)
Київ, 11 червня, 21.45. Україна — Швеція («Україна»)

2-й тур
Вроцлав, 12 червня, 19.00. Греція — Чехія (Перший)
Варшава, 12 червня, 21.45. Польща — Росія («Україна»)
Львів, 13 червня, 19.00. Данія — Португалія (Перший)
Харків, 13 червня, 21.45. Нідерланди — Німеччина («Україна»)
Познань, 14 червня, 19.00. Італія — Хорватія (Перший)
Гданськ, 14 червня, 21.45. Іспанія — Ірландія («Україна»)
Київ, 15 червня, 19.00. Швеція — Англія (Перший)
Донецьк, 15 червня, 21.45. Україна — Франція («Україна»)

(Крім названих телеканалів, усі ці матчі транслює також 
канал «Футбол»)

Календар матчів 
Євро-2012


