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Дурні і дороги
Як колись сказав класик, це 

дві найбільші і споконвічні біди 
Росії. Схоже, від неї це успадку-
вала і Україна. 

Про дурнів зараз помовчи-
мо, а от тема наших доріг, того, 
що коїться довкола них, остан-
нім часом вийшла на одне з 
чільних місць у країні. 

Докладніше — на сторінках 
2,3,4 газети.

 

В Україні — спад 
виробництва у більшості 

галузей економіки
Державна служба статисти-

ки оприлюднила дані, які свідчать 
про продовження рецесії у ре-
альному секторі економіки Укра-
їни. Випуск промислової продук-
ції в січні скоротився на понад 
3,2%. Ще більш суттєвим є падін-
ня порівняно із груднем минуло-
го року: скорочення вимірюється 
двозначним числом — 11%. 

Спад спостерігається у біль-
шості галузей економіки. Най-
помітніший (від 20 до 26%) він у 
виробництві коксу, нафтопро-
дуктів, хімічної продукції. Скоро-
тили виплавку сталі й чавуну ме-
талурги. 

Тим часом Міністерство фі-
нансів повідомляє про здійснен-
ня першого в цьому році пога-
шення боргових зобов’язань 
перед Міжнародним валютним 
фондом. Відомство повідомило 
про сплату понад п’яти мільярдів 
гривень за запозичення минулих 
років. Наступний транш виплат 
припадає на травень цього року. 
Взагалі витрати на обслугову-
вання державного боргу краї-
ни в іноземній валюті 2013 року 
становитимуть рекордну суму — 
понад 10 мільярдів доларів. 

Сайт «Європейська Україна»

Верховна Рада України 
сьомого скликання прове-
ла всього одну бліц-сесію, 5 
пленарних засідань, на яких 
переважно ділила посади, а 
законотворча робота була 
близькою до нуля. Далі були 
аж 25-денні канікули, до яких 
додалося ще два тижні безді-
яльності. У визначений день 5 
лютого друга сесія парламен-
ту так і не розпочалася: опози-
ція заблокувала трибуну і пре-
зидію Ради. Вимога одна-єди-
на — забезпечити особисте 
голосування кожного депута-
та. Здавалося б, що тут ново-
го, це пряма норма Конститу-
ції. Але ж опозиція зазіхнула 
на голосування чужими карт-
ками, яке роками відбувало-
ся в Раді. 

Рішучість опозиції можна 
зрозуміти. Вона прогнозова-
но, через наявність у регіона-
лів разом з комуністами і по-
зафракційними, солідної біль-
шості голосів, програла всі 
кадрові призначення: спікера 
— ним став регіонал Володи-
мир Рибак, прем’єра — пере-
призначено все того ж  Мико-
лу Азарова, регіонали призна-
чили своїх — голову Нацбанку 
і керівників ключових парла-
ментських комітетів. Тому бло-
кування з вимогою покінчити 
з «кнопкодавством» дає ва-
гомий шанс на політичний ре-
ванш. Є й пряма мета цієї ви-
моги: у регіоналів може при 
голосуваннях часом не виста-
чати голосів, бо чимало біз-
несменів-депутатів звикли мі-
сяцями не з’являтися в Раді. 
Другий аспект: у цій строкатій 
Раді, як і прогнозувалося, чи-
мало «хитких» депутатів, най-

перше — серед мажоритарни-
ків. Якщо регіонали-«піаністи» 
не зможуть голосувати їхніми 
картками, хтозна, як поведуть 
себе ці «хисткі», особливо з 
наближенням президентських 
виборів.

Ситуація зайшла у глухий 
кут. І вже чуються голоси, що 
треба від 5 лютого почати від-
лік 30-денного терміну, в який 
Рада не змогла почати робо-
ту, а відтак Президент отри-
має право її розпустити. Вже і 
влада, і особливо опозиція го-
ворять про дострокові парла-
ментські вибори. Причому ре-
гіонали бажали б змінити за-

кон у бік чисто мажоритарних 
виборів, опозиція — навпаки: 
повернутися до чисто пропор-
ційної системи. Резони обох 
сторін очевидні, враховуючи, 
що на цих виборах пропорцій-
ну їх частину виграла саме опо-
зиція. 

Не варто скидати з терезів 
і зовнішній фактор. Адже ми 
на порозі давно очікувано-
го саміту Україна – ЄС. Як же 
зустрічати його з паралізова-
ним парламентом? А в опози-
ції тут усі козирі, адже в Єв-
ропі давно дивуються «кноп-
кодавству» у нашому парла-
менті. 

* * *
У вівторок, 19 лютого, друга 

сесія парламенту знову не від-
крилася: опозиція і далі продо-
вжувала блокування. Цікаво, 
що того дня багато депутатів 
від опозиції прийшли до Ради 
у вишиванках. Такою була їхня 
відповідь на заяву одного з не-
примиренних депутатів-регіо-
налів Михайла Чечетова про 
те, що у вишиванках до парла-
менту приходити не можна. 

Не було розблоковано пар-
ламент і до п’ятниці.

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора з сесійної зали 

19 лютого

Здавалося б, рішеннями наших судів 
уже здивувати важко. Але те, що ухва-
лив Вищий адміністративний суд Украї-
ни, вже поза межами розуміння. Суд по-
становив позбавити мандатів депутатів 
Верховної Ради Павла Балогу і Олексан-
дра Домбровського, визнавши, що в ма-
жоритарних округах, які виграли ці де-
путати, вибори пройшли з численними 
порушеннями закону, тому неможливо 
встановити їх результати. Порушення на 
виборах — справа у нас, на жаль, звич-
на. І прецедент «неможливості встано-
вити результат» уже створено: сама ж 
ЦВК ухвалила це дивне рішення щодо 
5-ти скандальних округів, депутати від 
яких так і не обрані.

Дивовижність такого формулювання 
вже в тому, що і по тих п’яти округах, і по 
оцих двох тут же мали бути відкриті кри-
мінальні справи за фактом порушень за-

кону на виборах. Відкрити їх мали б наші 
правоохоронні органи. Врешті, ВАСУ мав 
би окремою ухвалою зобов’язати ці ор-
гани почати таке розслідування, а не 
просто скасував рішення ЦВК про під-
сумки виборів у тих двох округах і реє-
страцію Балоги та Домбровського депу-
татами. 

Дивно, що, мотивуючи своє рішення, 
суд посилається, крім іншого, на ситуацію 
на президентських виборах 2004 року. А 
саме на рішення Верховного Суду Украї-
ни скасувати результати другого туру ви-
борів. Але тут величезна різниця. Тоді, 
2004-го, рішення ЦВК оголосити пере-
можцем другого туру Віктора Януковича 
не набуло чинності, не було інавгурації, 

і Янукович не вступив на посаду прези-
дента. У визначений законом термін його 
опонент Віктор Ющенко оскаржив у суді 
ту постанову ЦВК. Суд встановив числен-
ні порушення закону під час другого туру, 
скасував його результати і зобов’язав 
ЦВК провести навіть не третій тур, а якщо 
вже юридично точно — повторне голосу-
вання другого туру.

Нині ж минули всі терміни оскаржен-
ня рішення ЦВК про результати виборів. 
Депутати парламенту, в тому числі Балога 
і Домбровський, законним чином вступи-
ли на свої посади. Позбавлення їх манда-
та передбачене лише в кількох випадках, 
чітко визначених законом, серед яких 
нема такого пункту як рішення суду. 

Отже, знову маємо не правове, а полі-
тичне рішення. Мотив його очевидний — 
ці два позафракційні депутати відмовили-
ся вступити до фракції Партії регіонів. 

Цей прецедент знову засвідчив рівень 
нашого права, законності. Адже тепер 
можна через чималий час «перекручува-
ти» назад будь-які рішення. Та чого диву-
ватися, якщо у 2010 році нова влада ре-
гіоналів отак «перекрутила назад» навіть 
Конституцію — до її варіанту 2004 року: 
слухняний Конституційний Суд постано-
вив, що у грудні 2004 року зміни до неї 
були внесені начебто «з порушенням про-
цедури». Виходить, що держава кілька ро-
ків існувала при «незаконній» Конститу-
ції? 

Отже, й далі маємо «процедуру» пра-
вового безправ’я. 

Петро АНТОНЕНКО

Заблокована Україна

Мандати — на стіл?!
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По Чернігівщині

  Світ Чернігівщини

Лауреатом Шевченківської премії 
став наш земляк Леонід Горлач 
Стали відомі імена лауреатів Національної премії 

України імені Тараса Шевченка 2013 року. 
У галузі літерату-

ри Шевченківську пре-
мію отримав письмен-
ник Леонід Горлач (Ко-
валенко) — за книгу 
поезій «Знак розбитого 
ярма». Він родом із Рі-
пок, навчався у Ніжин-
ському педагогічному 
інституті імені М.Гоголя. 

Лауреатом також став режисер-постановник Дми-
тро Богомазов — за вистави «Гамлет» Шекспіра Одесь-
кого академічного українського музично-драматич-
ного театру ім. В. Василька; «Гості прийдуть опівночі» 
А. Міллера Київського академічного театру драми і ко-
медії на лівому березі Дніпра; «Щуролов» за О. Гріном 
Київського театру «Вільна сцена». 

Третім лауреатом став художник Петро Печорний 
— за серію декоративних тарелей за мотивами творів 
Т. Шевченка. 

Шевченківська премія — найвища в Україні дер-
жавна творча відзнака за вагомий внесок у розвиток 
культури та мистецтва. Заснована 1961 року. 

Нагадаємо, що лауреатами цієї премії є також наші 
земляки — відомий кобзар-лірник, народний артист 
України Василь Нечепа; чернігівський поет, редактор 
газети «Гарт» Дмитро Іванов.

Таланти Ліги ділових 
та професійних жінок

У Чернігівському літературно-меморіальному му-
зеї-заповіднику М.Коцюбинського відбулося відкриття 
виставки творчих робіт майстринь Ліги ділових та про-
фесійних жінок під назвою «Таїни жіночої душі». Експо-
нуються понад 100 робіт 28 жінок Ліги. Президентом 
цього товариства є Ірина Дорожкіна, а творчою на-
тхненницею та організаторкою — відома чернігівська 
майстриня Ольга Краснопольська. На виставці пред-
ставлені, окрім традиційного живопису, ляльки-мотан-
ки, вироби з лози, соломи, бісероплетіння та ін. Довід-
ки за тел.: (04622) 4-10-03 та 4-43-26.

Збережемо старий Чернігів
У Чернігові тільки 10 дерев’яних будинків мають 

охоронний статус. А між тим саме вони визначають іс-
торичне обличчя давнього міста. 

Наступ багатоповерхівок, пластику руйнує колорит 
старого Чернігова. Тому й виникла громадська ініціа-
тива «Збережемо старий Чернігів». Її ініціатори прове-
ли першу прес-конференцію у Колегіумі на Валу, що є 
приміщенням Національного архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній». 

Учений секретар заповідника Сергій Черняков роз-
повів про плани ініціативної групи. На першому місці 
— створення паспорта дерев’яних будинків, адже різь-
ба, що на них збереглася, — це і краса, і давня симво-
ліка родючості, захисту від злих сил, добробуту. 

Студент Микита Вікторов, показуючи фото одного з 
перших чернігівських тролейбусів, наголосив, що ста-
рий Чернігів — це і перша у місті техніка, яку також тре-
ба зберігати. 

Громадська ініціатива випустила настільний кален-
дар, який і був подарований журналістам, котрих бага-
то прийшло на прес-конференцію.

Доволі бурхливі події відбулися не-
щодавно на сесії Городнянської район-
ної ради. Це один із районів, де напри-
кінці року з деяких сіл, в яких поспі-
шили закрити школи, припинили під-
везення учнів до шкіл у сусідні села. 
У відомстві Табачника чомусь не ви-
стачило пального на програму «Шкіль-
ний автобус». Обурені батьки, діти яких 
були викинуті з навчального процесу, 
вдалися до акцій протесту з перекрит-
тям автотраси. 

Тепер увірвався терпець і у депута-
тів райради. Вони ухвалили звернен-
ня до Президента Януковича з приводу 
бюджету району на 2013 рік. Його не-
давно ухвалила сама ж рада, втім, про-
бувала розділити на бюджетну сферу 
мізерні кошти, спущені згори. Так от, 

цих коштів вистачить лише на 8 міся-
ців, на третину року коштів нема. Варі-
антів два, і їх пропонують главі держа-
ви самі ж депутати. Перший: заключну 
третину року не фінансувати бюджет-
ної сфери взагалі, бо й нічим. У тому 
числі залишити людей на 4 місяці без 
зарплат. Другий варіант — не менш 
сумний: скоротити на ту ж третину бю-
джетну сферу одразу, на початку року, 
а оскільки управлінські структури за-
крити непросто, то соціальних закла-
дів доведеться скоротити ще більше. 
У зверненні наводяться й цифри: для 
цього в немалому районі пропонуєть-
ся закрити 14 сільрад із 32, 11 шкіл із 
27, 43 медичні заклади із 44, 38 за-
кладів культури з 44, а бібліотеки — чи 
не всі. 

Другий варіант нашій владі, оче-
видно, не підійде, при всій нинішній 
моді на «оптимізацію» — те ж скоро-
чення соціальної сфери. Якщо буде 
обраний перший варіант, з урізуван-
ням зарплат, відправленням людей у 
так звані «відпустки за свій рахунок», 
то ходять чутки, що депутати районної 
ради готують Президентові ще одне 
звернення: вони хочуть запропонува-
ти йому також написати заяву на «від-
пустку за свій рахунок», бодай тиж-
нів на три. Депутати підрахували, що 
економія на зарплаті главі держави і 
на його обслуговуванні (проживання, 
транспорт, охорона і т.д. ) складе со-
лідну суму навіть за ці три тижні. Виста-
чить, щоб урятувати від закриття соці-
альну сферу хоча б одного району. 

Багатьом чернігівцям відрізок міжнародної траси Е-95 
Чернігів — Київ став майже рідним. За роки поїздок придо-
рожній пейзаж упізнаваний у кожному гайочку, кожній хаті, 
кожній випадковій вибоїні.

Донедавна пристойне асфальтове покриття траси ця 
зима перетворила на суцільне решето. Причин можна нази-
вати багато. У першу чергу — аномальні погодні коливання 
від відлиги до приморозків, у результаті чого кожна тріщина 
за короткий час розростається до розкішної вирви. Справу 
продовжують дорожні автоважковики, буквально вифрезе-
ровуючи крихкий асфальт глибокими протекторами зимо-
вих шин. І на те нема ради.

Так званий «ямковий» ремонт, особливо у зимовий пері-
од, є мірою вимушеною і малоефективною — це визнають 
усі. Спроба бригади шляховиків хоч якось підремонтува-
ти вщент розбите покриття траси під Броварами виклика-
ла лише гірке співчуття. Покладене у дощ з мокрим снігом, 
воно приречене перетворитися на гудроно-щебеневу кашу 
вже за кілька днів.

Ймовірніше за все, недовговічність асфальтового по-
криття виникає через низьку якість складових матеріалів і 
недосконалу технологію робіт — вважає більшість автомо-
білістів. А за це вони змушені розплачуватися додаткови-
ми ремонтами, запчастинами, зниженням безпеки переве-
зень.

Кидається у вічі різка відмінність стану дороги по різні 
боки міжобласного кордону: якщо в Чернігівській області 

траса нагадує полігон для випробування, то в Київській — 
майже без серйозних дефектів (за винятком об’їзної біля 
Броварів, скоріш за все внаслідок підпорядкування місту).

Виникає закономірне питання: який вигляд має та ж 
сама міжнародна траса, але вже на території Білорусі? Во-
дій нашого автобуса, комфортабельного бельгійця «Van 
Hool» (виявляється, окрім пива, там ще випускають класні 
автобуси), Святослав — схильний до оптимістичного прогно-
зу, підкріпленого порядком і відповідальністю, заведеними у 
наших добрих сусідів. Але це вже тема іншої поїздки…

Окрема подяка за сприяння у підготовці матеріалу — на-
дійному водієві лайнера «Van Hool» Святославу.

Олекса ПЕКУР

Поволі, ледве переставляючи 
хворі ноги, крізь біль долаючи схо-
динку за сходинкою, 80-річна Ніна 
Дмитрівна спускається з восьмо-
го поверху, щоб потрапити на збо-
ри мешканців будинку. Віднедав-
на про те, щоб прогулятися вулицею 
або сходити в магазин за продукта-
ми, старенька лише мріє. Вже майже 
тиждень у будинку №216, що по вули-
ці Київській, не працюють ліфти — їх 
опломбували. Люди обурені, найак-
тивніше бідкаються пенсіонери, а їх 
тут чи не найбільше.

Причину відключення ліфтів 31 
січня людям ніхто не пояснив, та й 
попередити теж забули. Працівники 
держгірпромнагляду приїхали й ви-
конали свою роботу.

Як відомо, строк експлуатації 
ліфта — 25 років. Далі повинен про-
водитися капітальний ремонт. Але 
про нього — ні слуху. Головний ін-
женер комунального підприємства 
«Прилукижитлобуд» Валентина Хорт 
підтвердила, що термін експлуатації 
ліфтів вичерпався. Вона заспокоїла 
людей, пояснивши, що питання сто-
совно капітального ремонту чоти-
рьох ліфтів по вулиці Київській, 216 
вирішується.

Скільки потрібно коштів на ре-
монт, а головне — де їх брати, ми ви-
рішили дізнатися в заступника місь-
кого голови Володимира Назіма. За 
словами посадовця, ситуація з ліф-
тами в Прилуках украй складна. Ко-
мунальне підприємство «Прилуки-

житлобуд» ще 2011 року розробило 
програму модернізації ліфтів, яких 
на балансі КП усього 24, але держав-
них субвенцій на неї немає й до сьо-
годні. У міському бюджеті кошти та-
кож відсутні.

Як заявив Володимир Назім, 
мешканці квартир відповідно до 
закону про приватизацію є повно-
правними власниками будинку, а 
значить — співвласниками всіх ін-
женерних споруд, у тому числі ліф-
та. Щомісяця вони сплачують ко-
шти, але виключно за технічне об-
слуговування. Гроші на капітальний 
ремонт від початку запуску ліфта в 
експлуатацію не відраховувалися. 
На думку заступника міського голо-
ви, жителям і дев’ятиповерхівки по 
Київській, і інших «висоток», де ліф-
ти вимкнули, потрібно визначитися: 
або ремонтувати власним коштом, 
або чекати на державні гроші. І в 
тому, і в іншому випадку ціна питан-
ня, тобто обстеження та капітально-
го ремонту ліфтів, — близько шести-
сот тисяч гривень.

Торік ліфти в будинку вже зупиня-
ли, але силами прилуцьких посадов-
ців питання вдалося вирішити. Те-
перішня ситуація до болю знайома, 
тільки хтозна, коли вона вирішиться. 
Поки ж ліфти не працюють, плата за 
їх технічне обслуговування не нара-
ховуватиметься.

Вікторія МАЛОСВІТНА,
«Град Прилуки»

Городнянські депутати хочуть запропонувати Президентові 
написати заяву на відпустку на свій рахунок 

Дорога чи полігон для випробувань?
Поїздка вихідного дня: міжнародна траса з кабіни «Van Hool»

Чому у Прилуках зупиЧому у Прилуках зупиняють ліфти
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Мобільного зв’язку 
та Інтернету більшає

Станом на 1 січня 2013 р. в області налічувалося 
1632,5 тис. абонентів мобільного зв’язку. Це на 146,7 
тис. більше, ніж на початок 2012 р. За минулий рік на 
13,1% зросла й кількість користувачів мережі Інтернет, 
що становила 70,8 тис. абонентів, у т.ч. 64,6 тис. — у до-
машніх умовах. Кількість абонентів кабельного телеба-
чення склала 72,5 тис. 

Книги під снігом: 
у Любечі обвалився дах бібліотеки

12 лютого о 15.00 у смт Любеч Ріпкинського району 
внаслідок снігового навантаження сталося часткове руй-
нування на площі 50 кв. м даху шкільної бібліотеки, що 
розташована в окремій будівлі. Травмованих та загиблих 
немає, навчального процесу не порушено. Збитки вста-
новлюються.

Для розбирання зруйнованих конструкцій даху був 
залучений особовий склад Любецького пожежно-ряту-
вального підрозділу.

Суд присудив водію 5,5 років 
за 16 загиблих 

Чернігівський районний суд виніс вирок у криміналь-
ній справі стосовно громадянина Російської Федерації, 
який 7 липня минулого року скоїв дорожньо-транспортну 
пригоду з тяжкими наслідками. 

Суд засудив водія автобуса за ч. 3 ст. 286 КК України 
до 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням 
права керування транспортними засобами на 2 роки. 

Торік автобус з російськими паломниками потрапив 
в аварію на трасі Нові Яриловичі – Київ неподалік села 
Топчіївка Чернігівського району. У результаті ДТП загину-
ло 16 пасажирів, ще 26 — отримали травми.

Державне обвинувачення вважає, що міра покаран-
ня не відповідає тяжкості вчиненого злочину. На вирок 
суду першої інстанції буде подано апеляцію, заявила про-
куратура Чернігівської області. 

Міліціонера посадили 
Апеляційний суд Чернігівської області підтримав по-

зицію прокуратури та засудив колишнього міліціонера до 
реальної міри покарання. 

Оперуповноваженого одного з райвідділів міліції за-
судили до позбавлення волі строком на три роки з по-
збавленням права обіймати посади у правоохоронних 
органах три роки, а також позбавили засудженого зван-
ня «лейтенант міліції».

У червні 2010 року міліціонер, перевищуючи надані 
йому повноваження, застосовував насильство та змусив 
громадянина Д. зізнатися у крадіжці, яку той не скоював. 

Люди гинуть на тонкому льоду
Поблизу с. Виповзів Козелецького району в затоці 

Десни місцеві жителі витягнули тіла двох рибалок. За-
гиблими виявилися 60-ти та 69-річний мешканці сели-
ща Десна, які вранці 15 лютого пішли рибалити. Ймовір-
но, трагедію спричинило те, що чоловіки провалилися під 
тонку кригу водойми. 

Від початку року на Чернігівщині потонули 4 рибал-
ки. Всі трагічні випадки зафіксовані саме в Козелецько-
му районі.

У зв’язку з цим рятувальники звертають увагу на-
селення на небезпеку перебування на льоду водойм. 
Пам’ятайте, що постійні коливання температури повітря 
послабили міцність льоду.

Виявили чергову 
підпільну порностудію

Під час проведення спецоперації працівники відділу 
боротьби з кіберзлочинністю УМВС у Чернігівській об-
ласті припинили діяльність онлайн порностудії, яка нада-
вала послуги клієнтам з Європи та США.

Молода чернігівка розповсюджувала відеопродук-
цію порнографічного характеру в режимі реального часу 
через мережу Інтернет. Вона демонструвала всім охочим 
іноземцям свої принади, отримуючи за це оплату елек-
тронними грошима залежно від того, як довго клієнт за-
лишався в мережі. Працювала молода жінка прямо у 
себе вдома перед веб-камерою, у приватному чаті де-
монструвала клієнту себе, здійснюючи при цьому вуль-
гарні маніпуляції. Подібну діяльність здійснювала близь-
ко півроку.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 
статті 301 Кримінального кодексу України (розповсю-
дження порнографії), що карається штрафом від ста до 
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або по-
збавленням волі на той самий строк, з конфіскацією по-
рнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготов-
лення і демонстрування.

Батуринський міський голова Анатолій Бороденко пові-
домив, що лікарню, яка обслуговує містечко та 15 сіл (близь-
ко 7 тисяч людей), хочуть реорганізувати в амбулаторію сі-
мейної медицини чи ФАП (фельдшерсько-акушерський 
пункт). Про це він повідомив на засіданні президії асоціації 
рад Чернігівщини. Міський голова запевнив, що в разі тако-
го сценарію батуряни пікетуватимуть органи влади та пере-
криють міжнародну трасу Київ — Москва. 

Присутній на засіданні в.о. заступника голови облас-
ної державної адміністрації Юрій Музика запевнив, що 
мова йде не про ліквідацію, а про зміну статусу — замість 
районної лікарні в Батурині буде дільнична. Проте і така 
зміна тягне за собою скорочення посад медиків та ліжко-
місць. 

Чомусь усі реформи та оптимізації, затіяні владою регіо-
налів, закінчуються погіршенням життя людей.

Проведений перед Но-
воріччям у Чернігові фести-
валь-конкурс медових на-
поїв, що його організувала 
Гільдія медоварів України, 
знову висвітлив проблеми 
відродження цього старо-
винного національного про-
мислу. 

Керівництво Гільдії дало 
прес-конференцію в облаг-
ропромі. Перед журналіс-
тами виступили президент 
Гільдії Василь Барабаш, 
члени правління — відомі 
медовари, переможці бага-
тьох всеукраїнських конкур-
сів Микола Вовнянко із Со-
киринців Срібнянського ра-
йону та Олександр Кобцев 
із Талалаївки. 

Створена кілька років 
тому пасічниками Украї-
ни Гільдія медоварів успіш-
но відродила старовинний 
слов’янський промисел ви-
готовлення питних медів, 
чим особливо славилася ще 
Київська Русь, що успішно 
торгувала цими напоями з 
Європою. На рахунку Гільдії 
— всеукраїнські конкурси, 
успішні виступи на міжна-
родних змаганнях медова-
рів, зокрема в Європі, Ав-
стралії. Досвідом наших ме-
доварів зараз цікавляться 
пасічники з Казахстану, Ро-
сії, ряду інших країн. 

У країні з’явилася пре-
красна продукція, виготов-
лена з чи не найціннішо-
го продукту, який створила 
природа, — меду. Та й із роз-
витку бджільництва Україна 

входить до першої п’ятірки 
країн світу. Медовари взя-
лися за виготовлення й ін-
ших товарів з меду. Олек-
сандр Кобцев останнім ча-
сом спеціалізується й на 
виробництві безалкоголь-
них медових напоїв, це, на-
приклад, концентрат квасу 
з меду. Також медовари ви-
готовляють мазь з меду для 
загоювання опіків, лікуван-
ня захворювань шкіри. І на-
віть шампунь з меду. 

Але серйозні про-
блеми медоварів так і не 
розв’язано. Медовари ви-
робляють чимало питних 
медів у домашніх цехах, 
адже вони є  зареєстрова-
ними підприємцями. Але 
до них ставлять такі непо-
сильні вимоги, як до вироб-
ництв на лікеро-горілчаних 
заводах. А головна пробле-
ма — реалізація продук-
ції. По сьогодні вона фор-
мально заборонена. За од-
ним законом уся продукція, 
що містить алкоголь навіть 
більше ніж 1,8 відсотка, має 
обкладатися акцизом. За 
іншим — продукція, виго-
товлена з натуральної си-
ровини в домашніх умовах, 
акцизом не обкладається. 
Для порівняння: пиво, яким 
нині заливають країну і яке 
має міцність від 5 до 12 від-
сотків, чомусь акцизним 
збором не обкладається. 
Утім, медовари готові пла-
тити й акциз, але з оформ-
ленням його — бюрокра-
тичні перепони.

Словом, продаж пит-
них медів по суті нелегаль-
ний, принаймні в торговій 
мережі. Наприклад, навіть 
у гарному фірмовому ма-
газині обласного товари-
ства бджолярів «Поліський 
мед», що на вул. Толстого в 
Чернігові.

Компенсуючи ці дивні 
заборони, медовари про-
дають питні меди на фес-
тивалях, ярмарках, різних 
святах. З мовчазного до-
зволу місцевої влади, яка 
цілком резонно підтримує 
місцеві промисли. Але ж 
це торгівля, «озираючись»: 
чи не прикриє її будь-якої 
хвилини міліція чи подат-
кова. Тож чи не час узако-
нити цей старовинний про-
мисел? 

Але реально проблема 
ось у чому. Питний мед є од-
ночасно оздоровчим, хар-
човим і слабоалкогольним 
продуктом. Відтак, йому 
протистоять три мафії, одні 

з найпотужніших в Украї-
ні — фармацевтична, про-
дуктова і алкогольна. І ні-
хто з них не зацікавлений 
з’явою на ринку прекрас-
ного продукту замість їхніх 
сумнівних, часто й фальси-
фікованих товарів. Схоже, 
у цієї мафії потужні лобіс-
ти на вищих щаблях влади. 
Можна додати й четвертий 
аспект, у національному 
плані. Питні меди — це наш 
старовинний національ-
ний продукт. І відродження 
його — це конкуренція між-
народному бізнесу, який 
заливає Україну такими на-
поями, як пепсі, кола, фан-
та, спрайт тощо. Навіщо їм 
конкуренція нашого на-
турального старовинного 
продукту? Але невже насе-
лення не має права вибору 
і повинно вживати те, що 
підсовують? 

Петро АНТОНЕНКО

Набув чинності вирок Ріпкин-
ського районного суду Чернігівської 
області за кримінальною справою, 
розслідуваною Управлінням СБУ 
стосовно 24-річного громадяни-
на Російської Федерації, який здій-
снив контрабандне переміщення на 
територію України наркотичних та 
психотропних речовин.

У липні 2012 року під час огля-
ду транспортного засобу на митно-
му пункті пропуску «Нові Яриловичі» 
правоохоронці виявили та вилучили 
три спресовані плитки коричневого 
кольору та білу порошкоподібну ре-
човину, які були сховані у конструк-
тивній порожнині його автомобіля. 

За висновками експертизи за-
гальна маса смоли канабісу скла-
ла 260 г, а порошок містив у своєму 
складі особливо небезпечну сполу-

ку — метилендіоксіметамфетамін 
(MDMA), вживання якої викликає 
стійкі зміни структури та діяльності 
головного мозку людини. Встанов-
лено, що наркотики чоловік віз в 
Україну з метою збуту.

Суд визнав зловмисника винним 
у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 
ст.305 (контрабанда наркотичних за-
собів, психотропних речовин, їх ана-
логів чи прекурсорів) та ч.2 ст.307 
(незаконне зберігання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів) Кримінального кодексу 
України та призначив покарання у ви-
гляді 3 років та 2 місяців позбавлен-
ня волі з конфіскацією транспортного 
засобу. Апеляційний суд Чернігівської 
області залишив вирок без змін.

Прес-група Управління 
СБ України в Чернігівській області

Дорожні афери
Співробітниками Управління СБ Украї-

ни в Чернігівській області викрито та при-
пинено злочинну оборудку під час закупівлі 
будматеріалів одним із державних підпри-
ємств автодорожньої галузі. 

Встановлено, що між державним під-
приємством та приватною фірмою було 
укладено угоду на постачання бітуму для 
ремонту й реконструкції доріг. Щоб уник-
нути обов’язкових тендерних процедур, 
службові особи державного підприємства 
підробили договірну документацію та під-
писи посадових осіб, які засвідчили дого-
вір. Протягом 2011 – 2012 років державне 
підприємство на підставі підробленого до-
кумента витратило на придбання будівель-
ного матеріалу 13 млн гривень бюджетних 
коштів. 

За матеріалами УСБУ за цим фактом 
прокуратурою Чернігівської області розпо-
чато кримінальне провадження за ст. 366 
(службове підроблення) Кримінального ко-
дексу України. 

В іншому випадку за матеріалами СБУ 
було скасовано відкриті торги із закупівлі 
цим же підприємством спеціалізованої ав-
тодорожньої техніки. Вартість, за яку під-
приємство погоджувалося придбати ван-
тажну техніку, було завищено. СБУ попере-
дила завдання збитків державі на суму по-
над 300 тис. гривень.

Гетьманська столиця буде без лікарні?

Немедові проблеми леми 
медоварів

Вирок Вирок 
за наркотикиза наркотики
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Бліц-інформ
Українців стало 
на 80 тисяч менше
Станом на кінець 2012 року населення України ста-

новило 45 мільйонів 553 тисячі осіб, що на 80,6 тисячі 
менше, ніж роком раніше. Про це повідомила Державна 
служба статистики.

Населення міст України залишилося майже незмін-
ним — скорочення чисельності припало на сільське на-
селення, яке за підсумками року склало 14 мільйонів 
174,4 тисячі осіб.

Загалом торік в Україні народилося 520 700 осіб, по-
мерло 663 100 осіб, разом природний спад населення 
склав 142 400 осіб.

Водночас торік зафіксовано міграційний приріст на 
61 800 осіб: в Україну в’їхали 76 400 осіб, залишили кра-
їну 14 500 осіб.

За 2012 рік збільшилося населення в 11-ти з 27 ре-
гіонів — у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Іва-
но-Франківській, Чернівецькій, Київській, Харківській, 
Одеській областях, Автономній Республіці Крим, а також 
обох містах державного підпорядкування — Києві та Се-
вастополі.

Водночас природний приріст минулого року був лише 
у 6 регіонах (Волинській, Рівненській, Закарпатській, Іва-
но-Франківській, Чернівецькій областях та в Києві), a в 
інших позитивний приріст відбувся завдяки позитивним 
міграційним процесам.

Рекордсменом із падіння чисельності населення, як 
і раніше, є Чернігівська область — 10,7 тисячі осіб, або 
9,2% природного спаду.

На 6-7% відбулося природне скорочення населення в 
Сумській, Полтавській, Черкаській, Донецькій та Луган-
ській областях.

Максимальний природний приріст населення зафік-
совано у Рівненській і Закарпатській областях (3,5% та 
3,3% відповідно), в абсолютних цифрах — у Києві (на 6 
тисяч осіб, або 2,2%).

З урахуванням міграції населення української столи-
ці за рік зросло на 30,8 тисячі осіб.

Тиждень без Українського радіо
Ефірне мовлення на трьох каналах Національної 

радіокомпанії України — Першому, радіо «Промінь» та 
«Культура» — відновлено. Цю інформацію НРКУ отрима-
ла від Концерну радіозв’язку, радіомовлення і телеба-
чення. «Зазначених заходів вжито відповідно до дору-
чення Прем’єр-міністра Миколи Азарова Міністерству 
фінансів щодо збільшення видатків на трансляцію теле-
радіопрограм, вироблених для державних потреб», — за-
явили у відомстві. 

Раніше, 5 лютого, НРКУ була змушена вимкнути час-
тину передавачів на середніх, ультракоротких та FM-
хвилях через те, що видатки на поширення програм 
Українського радіо було зменшено в кілька разів проти 
рівня минулого року. 

Не працювали в ефірі і обласні радіо, в тому числі на 
Чернігівщині, адже вони транслюються в певні години на 
частотах, виділених загальнонаціональним каналам. 

Трансляція радіопередач йшла лише по дротовому 
радіо, але мережа його з року на рік скорочується. За 
останні два десятиліття по Україні вона скоротилася з 
18 до 2 мільйонів радіоточок, переважно залишається в 
містах, а цілі сільські райони вже без цього радіо. І по 
Чернігівщині аудиторія дротового радіо становить незна-
чну частину від ефірного.

Влада  хоче допомогти 
металургійним олігархам
На доручення Президента уряд розробляє пропозиції 

щодо підвищення ефективності роботи підприємств гір-
ничо-металургійного комплексу. Про це йдеться у повідо-
мленні на сайті уряду.

«Зокрема, доручено опрацювати питання надання 
державної підтримки таким підприємствам», — повідо-
мили у Кабміні.

Як відомо, український гірничо-металургійний комп-
лекс контролюється Рінатом Ахметовим і Вадимом Но-
винським («Метінвест»), Ігорем Коломойським і Ген-
надієм Боголюбовим («Приват»), Костянтином Жеваго 
(Ferrexpo), Віктором Пінчуком («Інтерпайп»), Лакшмі Міт-
талом («Арселор Міттал Кривий Ріг») та росіянами («ІСД» 
та Evraz).

Борги українців за комунальні 
послуги сягнули майже 
13 мільярдів
Заборгованість населення з оплати житлово-кому-

нальних послуг на початок 2013 року становила 12,68 
млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Держста-
ту. Упродовж 2012 року населенням країни сплачено за 
житлово-комунальні послуги 37 млрд гривень (96,6% на-
рахованих за цей період сум).

Я вважаю неможли-
вим підписати лист про по-
милування з багатьох при-
чин. З людської точку зору, 
для мене це неприйнятно, 
бо я не вчинив інкриміно-
ваних мені злочинів, а ви-
роки українських судів вва-
жаю виключно політичною 
розправою, яка не має ні-
чого спільного із правосуд-
дям. Я на 100% перекона-
ний, що доведу це в Євро-
пейському суді з прав люди-
ни. До речі, знають про це і 
в Адміністрації Президента. 
Недарма ж там дали вка-
зівку Вищому спеціалізо-
ваному суду не призначати 
розгляду моєї скарги. Від-
так уже понад 4 місяці піс-
ля визначеного законодав-
ством максимального тер-
міну мою справу там ні хто 
не розглядає. Чому? Щоб 
загальмувати її розгляд в 
Євросуді, де я однозначно 
доведу свою невинуватість.

Я — не злочинець, я — 

політичний полонений, і 
мені немає за що просити 
помилування. З політичної 
точки зору це ще більш оче-
видно. Є речі, важливіші на-
віть за свободу. Я не можу 
допустити приниження Май-
дану і української демокра-
тичної опозиції.

Відмова просити поми-
лування у В.Януковича — це 
моя форма спротиву злу. Так 
я розумію свій обов’язок пе-
ред країною і однодумцями.

Щодо листа до Янукови-
ча про моє звільнення за 
станом здоров’я, який під-
писали десятки інтелектуа-
лів, політиків, простих гро-
мадян. Перш за все, мені 
дуже приємно, що питання 
мого здоров’я, вимога мого 
звільнення об’єднала бага-
тьох надзвичайно шанова-
них мною людей.

Знаю також, що на-
вколо цього листа точить-
ся дискусія про те, чи вар-
то було звертатися до Яну-

ковича. Я повністю поді-
ляю логіку тих багатьох, у 
тому числі моїх друзів, які 
вважають неприйнятни-
ми переговори із політте-
рористами. Отже, я хотів 
би подякувати всім, хто не 
залишився байдужим до 
ситуації з політв’язнями, 
хто демонструє в той чи ін-
ший спосіб турботу і солі-
дарність.

Саме небайдужість є 
головним чинником цієї 
історії. Хотів би нагадати, 
що стрімкий прорив Чехії 

до вищих стандартів де-
мократії став можливим 
ще й тому, що подібні лис-
ти та дискусії небайдужих 
громадян до подібної тота-
літарної влади демонстру-
вали в подібні темні часи 
людям моральну перева-
гу демократів. При пер-
ших же вільних виборах 
перевага моральна логіч-
но перейшла в кількісну. 
Вацлав Гавел називав цю 
стратегію «силою безси-
лих».
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Колишній міністр МВС Юрій Луцен-
ко в інтерв’ю «Газеті по-українськи» 
розповів, що опозиція має писати за-
яви до Генеральної прокуратури про 
злочини влади.

Зокрема, Луценко заявив, що 
уряд має відповідати за мільярдні 
заборгованості із заробітної плати 

та соціальних виплат.
На думку екс-міністра, Азаров має 

відповісти за злочинну недбалість від-
повідно до статті 175 Кримінально-
го кодексу, а не «скігліті» про те, що у 
всьому винні «папєрєднікі».

Також Луценко наголосив, що всі 
опозиційні фракції мають досвідче-

них юристів і екс-правоохоронців, які 
можуть грамотно скласти заяви про 
злочин і публічно вимагати відпові-
дальності за закупівлю «Хюндаїв», 
за провал бюджетних капіталовкла-
день зі спорудження сотень шкіл і лі-
карень, за розкрадання під час будів-
ництва «одноразових» доріг.

Щойно у столичному видавництві «Фенікс» вийшла нова книга відомого полі-
тика, депутата Верховної Ради України кількох останніх скликань Віталія Коржа 
«Практична філософія українця».

Віталій Терентійович — наш земляк, уродженець села Дроздівка Куликів-
ського району. Добре відомий на Чернігівщині як один із активних політиків опо-
зиційної партії «Батьківщина», чимало зусиль докладає для підтримки й розви-
тку українського села. 

У книзі — роздуми про наше непросте сьогодення, роль громадян у суспіль-
но-політичному житті, критично оцінено нинішню ситуацію в державі, діяльність 
влади.

Про основні мотиви книги говорять ось ці тези, винесені на її титульний ар-
куш: 

 «Звідки ростуть корені державної корупції. Ментальність — синонім бо-
ягузтва? Годі вже розпускати сльози! Ми завжди стоїмо перед вибором… На-
чальників на свою голову обираємо МИ. Основа гідного життя — Національна 
Гідність. Колаборанти працюють за московським сценарієм. Українці! Ви втра-
чаєте Україну!»

Усі бажаючі можуть ознайомитися з цією книгою в Чернігівському культур-
но-мистецькому центрі «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9). Тут же готується і неза-
баром пройде презентація цієї книги за участю автора. 

Юрій ЛУЦЕНКО: 

«Відмова просити помилування 
в Януковича — це моя форма спротиву злу» 

Юрій Луценко: «Влада має відповісти за закупілю 
Хюндаїв і будівництво «одноразових» доріг»

Віталій Корж: 

«Практична філософія українця»

Народний депутат України (фракція 
«Батьківщина» ), член політради партії 
«Фронт Змін», економіст Андрій Пишний 
оприлюднив на своєму блозі в Інтернет-
газеті «Українська правда» такі факти. 
Вони стосуються заборгованості держа-
ви громадянам за передбачені закона-
ми пільги. 

Отже, станом на 1 січня 2013 року 
прийнято судових рішень на користь гро-
мадян України, що підлягають безумов-
ному виконанню, на суму 6 мільярдів 
946,3 млн гривень, у тому числі за позо-
вами чорнобильців — 1,557 мільярда, на 
користь пенсіонерів — 5 мільярдів 389,3 
мільйона гривень. І це не все. Ще 8,963 
мільярда гривень виплат знаходяться на 
розгляді в судах за аналогічними спра-

вами, і рішення можуть найближчим ча-
сом набути законної сили або бути допу-
щеними до негайного виконання. Таким 
чином, величина невиконаних державою 
зобов’язань становить 15 910 100 000 
гривень, майже 16 мільярдів. Це те, що 
уряд Азарова – Януковича заборгував 
громадянам України, те, що люди змуше-
ні стягувати через суд, бо інакше чинов-
ники коштів не віддають.

Причому в Державний бюджет на 
2013 рік закладено на виконання всіх 
рішень суду, що гарантовані державою, 
«аж» 153,9 млн гривень. Це 1 відсоток (!) 
необхідного.

У бюджеті нема грошей? Але компа-
нія мільярдера Фірташа за рахунок дото-
ваного з держбюджету Нафтогазу отри-

мала 100% компенсації за рішенням ар-
бітражу. Зокрема в частині передачі його 
компанії 12,2 млрд кубічних метрів при-
родного газу і виплати 197 млн доларів. 

Або ось щойно Міністерство оборо-
ни Російської Федерації отримало від 
уряду України перші 15 млн гривень «на-
мальованого» за рішенням українського 
суду боргу корпорації «Єдині енергетичні 
системи України» перед Міноборони Ро-
сії. Єдина мета такої виплати є політич-
ною — показати, яка погана Тимошенко. 
Як міг український суд ухвалити таке без-
глузде й антидержавне рішення, і чому 
уряд так спішить його виконати? 

Ще один свіжий факт — списання за 
рахунок бюджету заборгованості під-
приємств паливно-енергетичного комп-
лексу, тобто власності наших олігархів, 
аж 24-х мільярдів гривень. Не дивно, що 
не вистачає ні чорнобильцям, ні пенсіо-
нерам.

Про борги і пільги
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Росія («Газпром») пред’явила Україні («На-
фтогазу») штрафні санкції за недобір нами у 
2012 році російського газу. На жаль, таке пе-
редбачено тою нещасною газовою угодою, 
підписаною в Москві наприкінці 2009 року, 
за що й засуджена до ув’язнення тодішній 
прем’єр Юлія Тимошенко. Можна, звичайно, 
і треба говорити, що це вибіркове правосуд-
дя, що прем’єр особисто не підписувала уго-
ду, це робили керівники «Газпрому» і «Нафто-
газу». Врешті, час говорити і про нинішню вла-
ду: чому не добиваються перегляду тієї угоди? 
Чому, підписавши вже через 4 місяці після 
неї, у квітні 2010-го, ганебні Харківські угоди, 
якими продовжено перебування російсько-
го Чорноморського флоту в Україні аж на 25 
років, ми натомість не побачили обіцяного, як 
компенсацію, зниження ціни на газ? Навпаки, 
якщо хто забув: уже через 3 місяці після Хар-
кова в Україні одразу на 50 відсотків підвищи-
ли тариф на газ для населення. 

Усе це так, але на сьогодні маємо, по-
перше, найвищу в Європі ціну на російський 

газ; по-друге, оту норму щороку купувати в Ро-
сії стільки-то газу, інакше — штраф. Штрафну 
санкцію (чи претензію) «Газпром» виставив 
колосальну — 7 мільярдів доларів. І це — для 
нашого злиденного бюджету, де взагалі ніхто 
й не передбачав цих майже 60 мільярдів гри-
вень, це для держави, яка й так по вуха в між-
народних боргах. 

Недобрали ми газу чимало: при нормі за 
угодою в 41,6 мільярда кубометрів закупи-
ли за рік усього 32,9. А на цей рік замовили 
ще менше. Але не думайте, що ми звільняємо-
ся від російського газового зашморгу, що до 
нас рікою поплив альтернативний газ з інших 
країн, що різко збільшили видобуток свого па-
лива, що почали економити газ. Одне порів-
няння: за минулий рік Польща спожила утричі 
менше газу, ніж ми, виробивши валового вну-
трішнього продукту втричі більше. Тобто виро-
блено ВВП на ту ж одиницю газу в 9 разів (!) 
більше, ніж у нас. У нас же «економія» газу ско-
ріше від кризи виробництва. 

Отже, маємо газовий ультиматум Росії. Що 
за цим? Звичайно ж, насамперед політичний 
підтекст: прагнення прив’язати Україну до Ро-
сії, втягти нас до проросійського Митного со-
юзу на порозі важливих переговорів України 
про наближення її до Євросоюзу. Тиск Росії зу-
мовлений слабкістю нашої влади, яка довела 
державу до загальної слабкості. Провал еко-
номічних реформ, погіршення життя людей 

замість обіцяного «покращення», все більша 
міжнародна ізоляція нашого режиму, наступ 
на демократію в країні. Ось козирі Кремля. З 
жодною країною Євросоюзу, навіть невели-
кою, Росія не пробує говорити з отакої пози-
ції сили. 

Погроза штрафами не така й страшна. Чи-
мало країн Європи різко зменшили закупівлю 
російського газу і в подібних ситуаціях не бо-
яться російських санкцій, успішно судяться з 
Росією в міжнародних судах. Суперечки з га-
зових угод має розглядати тільки Стокгольм-
ський арбітражний суд. Недавно у схожій си-
туації чеський підрозділ німецького енерго-
концерну RWE виграв суд у російського «Газ-
прому» щодо недобору російського газу. Суд у 
Стокгольмі став на бік чехів, визнавши, що си-
туація на газовому ринку змінилася, попит на 
газ зменшився, пропозицій побільшало, і чехи 
зовсім не зобов’язані закуповувати стіль-
ки російського газу. Але наша влада боїться 
навіть подавати до Стокгольмського суду зу-
стрічний позов на «Газпром» за ці дикі санкції. 

Чому ж Росія так нахабна з Україною в га-
зових стосунках? Очевидно, розрахунок на 
те, що наша влада злякається і виплатить хоч 
якісь штрафи. Або росіяни спробують хоч щось 
виторгувати цим шантажем, наприклад, хоча 
б частковий контроль за нашою газотран-
спортною систему, як це зробили в Білорусі. 

До наступу Росію змушує і ситуація. Краї-

на, економіка якої значною мірою тримаєть-
ся на продажу газу, швидко втрачає ринки 
збуту. За минулий рік до країн далекого за-
рубіжжя Росія продала всього 138 мільяр-
дів кубів газу, що на 8 відсотків менше від 
попереднього року. Причому значна части-
на його продана Туреччині, а Західна Євро-
па купує все менше. Тож надія — на продаж 
Україні й Білорусі. Водночас Норвегія зна-
чно наростила продаж газу в Європу і прак-
тично вже наздогнала Росію, прорвавшись 
і на головний російський європейський ри-
нок — у Німеччину. Різко скоротила закупів-
лю російського газу Італія — на 11 відсотків, 
Франція і Польща — відповідно на 20 і 11,5 
відсотка, Нідерланди — на 42 відсотки. 

Коли Росія три роки тому затіяла з Укра-
їною газові війни, Європа вжила адекват-
них заходів. Країни ЄС спішно будують газо-
сховища скрапленого газу, різко нарощують 
видобуток сланцевого газу, успішно взялися 
за енергозбереження, альтернативну енер-
гетику. 

А якщо Росія починає когось шантажува-
ти, то роблять так, як Польща. Вона подала по-
зов до Стокгольмського суду, нещодавно ви-
грала його і добилася 15-відсоткової знижки 
на російський газ, якого й купувати стала все 
менше. Але це не про нас…

Сторінку підготував Петро АНТОНЕНКО

Провал 
пенсійної реформи?
Пенсійна реформа, подана як один зі разків «реформ» но-

вої влади, тріщить по всіх швах. Це визнала представник вла-
ди — новий міністр соціальної політики Наталія Королевська. 
Після провалу її зі своєю партією на парламентських виборах 
Наталію прихистила та ж влада, вона спокійно пішла в уряд 
Азарова, якого ще недавно так критикувала. Тож тепер і слі-
пому стало ясно, що балотування Королевської — то був ви-
борчий проект регіоналів. Так чи інакше, але пані Наталію в 
симпатіях до опозиції не запідозриш. І ось такі заяви. А що ро-
бити, коли тебе кинули в таку гарячу точку — на міністерство, 
під опікою якого мільйони пенсіонерів країни. 

Отже, міністр публічно заявила, що пенсійна реформа до-
вела свою неефективність, оскільки зберігається дефіцит 
Пенсійного фонду. Цитуємо: «Я вважаю, що пенсійна рефор-
ма неефективна. Підвищення пенсійного віку для жінок з 55 
років до 60, крім негативних наслідків, ні до чого не призве-
ло». Отакої! Міністр нагадала, що дефіцит фонду за підсумка-
ми 2012 року склав понад 27,2 млрд гривень. У 2013 році де-
фіцит заплановано на рівні 21,8 млрд гривень.

 

Програно всі 211 справ 
у Європейському суді 
з прав людини
Україна займає одне з перших місць в Європі за подани-

ми скаргами громадян до Європейського суду з прав людини. 
Нагадаємо, що туди громадяни європейських країн можуть 
звертатися лише тоді, коли пройшли і програли всі судові ін-
станції у себе в країні. І величезна кількість співгромадян, які 
не знайшли правди у наших судах, зайве свідчить, яке у нас 
правосуддя. Скарг величезна кількість, ще й з усього конти-
ненту, тому рішення ЄСПЛ доводиться чекати роками. Але час 
іде, і чимало наших громадян таки дочекалися рішення Євро-
суду, ще й на свою користь. ЄСПЛ зобов’язує державу Укра-
їну виправити судові помилки ще й виплатити солідні ком-
пенсації громадянам за неправосудні рішення. Україна, яка 
підписала відповідні міжнародні угоди, мусить виконувати ці 
рішення Євросуду. Але держава з цим не поспішає. Тому гро-
мадяни подають позов у ЄСПЛ уже на невиконання Україною 
попередніх рішень суду. 

Отож нещодавно в Євросуді дійшла черга до україн-
ських позовів. І наша держава програла всі 211 справ. 
Майже всі вони були повторними, тобто стосувалися не-
виконання попередніх рішень суду. Тепер держава має 
виплатити громадянам не лише грошові компенсації, ви-
значені тими першими рішеннями, а й по три тисячі євро 
кожному як компенсацію за невиконання першого рішен-
ня, якщо громадянин чекав на його виконання три і більше 
років. Якщо менше — меншу суму. Отже, наша держава за 
один день програла 1,1 мільйона євро, або понад 11 міль-
йонів гривень.

Шкода лише, що ці компенсації виплачуватимуться з дер-
жавного бюджету, тобто з наших же кишень. Хоча заради 
справедливості мали б утримати з тих суддів, які винесли не-
правосудні рішення, що й підтвердив Європейський суд. 

Готуймося 
до підвищення тарифів? 
Уряд України готовий підняти тарифи на газ для деяких 

споживачів. Хоча у січні Прем’єр Азаров заявляв: «Ми не го-
тові в умовах низьких зарплат і пенсій значно підвищувати 
тарифи на газ для населення». Нарешті у владі згадали, що 
рано балакати про європейські тарифи, коли у величезної 
більшості наших громадян далекі від європейських зарпла-
ти і пенсії. 

Водночас Прем’єр запевняє, що для окремих категорій 
населення, «тих, які отримують європейські зарплати», під-
вищення тарифів таки станеться.

Невже багаті нарешті платитимуть, як належить? 
Але ось не заяви, а факти з життя владної еліти. 2013 
року на утримання державних дач у будинку відпочинку 
«Конча-Заспа» та комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» 
буде витрачено 50 мільйонів гривень із бюджету. Про 
це повідомила Адміністрація Президента, до структу-
ри якої входить пресловута «ДУСя», Державне управлін-
ня справами, що опікується високопосадовцями. Отже, 
держава з кишень простих українців оплачує утриман-
ня недешевих маєтків посадовців, у тому числі части-
ну їхніх комунальних тарифів. Хоча це люди небідні. Але 
на цей рік держава виділяє цим посадовцям 4 мільйо-
ни 660 тисяч гривень лише на доплати за користування 
електрикою і теплом. Для порівняння: це кошти, які ви-
діляються на рік для освітлення двох середніх обласних 
центрів. 

Чимало мешканців тих елітних містечок узагалі жи-
вуть там на доволі дивних підставах. Так, Володимир 
Литвин не звільнив приміщення державної дачі після 
закінчення повноважень спікера Ради. Підставою в АП 
Президента називають постанову президії Верховної 
Ради Української РСР, тобто часів Радянського Союзу. 

Також тут мешкають чимало інших персон, що втра-
тили владні посади. Зокрема, Ющенко, Кучма, Мороз, 
також колишні — прем’єр Єхануров, міністри Васюник, 
Білозір, генпрокурори Потебенько і Піскун. І, звичай-
но ж, нинішні владці: Азаров, Рибак, Табачник, Богати-
рьова. Так що поки не схоже, що люди з європейськими 
зарплатами платитимуть у нас європейські тарифи. 

Замість борців 
за Україну — комуно-
радянські персонажі
Очолюване і після реформування уряду одіозним україно-

ненависником Дмитром Табачником Міністерство освіти зно-
ву провело «чистку» шкільних програм. Звичайно ж, у бік ви-
холощення нашої української історії і ностальгії за комуно-ра-
дянськими часами. Ще торік Міносвіти викреслило із програми 
зовнішнього незалежного оцінювання знань школярів імена 
Степана Бандери, Романа Шухевича. Нині пішли ще далі: з про-
грами викреслено цілу низку політичних і громадських діячів, 
які боролися за становлення незалежної Української держави 
проти московської окупації України, а також відомих діячів де-
мократичного руху новітніх часів — правозахисників, борців з 
комуно-тоталітарним режимом СРСР, зокрема дисидентів-шіст-
десятників.

З розділу «Україна у 1929 – 1938 роках» зникли згадки про 
ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова. У про-
грамі вже нема нічого про таких політичних діячів Української 
Народної Республіки, як Кость Левицький, Дмитро Вітовський, 
Юрій Тютюнник, а також про економіста Михайла Волобуєва, 
який виступав за економічну незалежність України від СРСР.

Замість цього були додані пункти про радянських та партій-
них діячів більшовицької Росії та СРСР. Цього року на ЗНО шко-
лярам запропонують питання про червоного командира часів 
громадянської війни Миколу Щорса. Це один з тих, хто боров-
ся проти незалежної Української Народної Республіки, за вста-
новлення комуністичного московського режиму. Парадокс істо-
рії в тому, що, коли Щорс виявився непотрібним або не дуже ло-
яльним цьому режиму, він був убитий самими ж більшовиками, і 
таємниця загибелі Щорса десятиліттями приховувалася від на-
ших же громадян. Чомусь у Міносвіти вирішили, що школярам 
так уже потрібно вивчати діяльність першого секретаря ЦК Ком-
партії України Георгія П’ятакова і голови президії Центрального 
виконавчого комітету України Григорія Петровського, на совісті 
яких — чимало злочинів проти українського народу, але про це 
навряд чи розказуватимуть школярам. 

З розділу про Україну в період 1945 — початку 1950-х років 
вилучено згадки про десталінізацію і припинення репресій. Хоча 
навіть у радянські часи вивчався цей непростий період. Останнє 
викривлення тим більше дивне, що випускник історичного фа-
культету Київського державного університету Табачник свого 
часу робив ім’я як молодий історик саме на темі політичних ре-
пресій комуно-радянського режиму. Ось хоча б назви його від-
повідно кандидатської і докторської дисертацій: «Масові репре-
сії проти інтелігенції України в другій половині 30-х — початку 
40-х років» та «Феномен тоталітарно-репресивного суспільства 
в Україні у 20-х — кінці 50-х рр.». Невже відтоді службова і полі-
тична кар’єра члена керівництва Партії регіонів міністра Табач-
ника так далеко завела його від колишніх його ж робіт? 

Схоже, що так, адже в цьому ж руслі — ще одне нововве-
дення Міністерства у програмі тестування з історії, яке стосуєть-
ся видатних гуманітаріїв нашого часу. Із програми виключено 
запитання про діяльність дисидентів і шістдесятників, зокрема 
таких жертв тоталітарного режиму як художниця Алла Горська, 
поет, політв’язень Іван Світличний, нині сущі Герої України пись-
менник і політв’язень Євген Сверстюк, відомий літературозна-
вець Іван Дзюба. У Міністерстві вирішили, що ці видатні патрі-
оти України теж не потрібні у програмі тестування з історії. Під 
чию ж диктовку пишеться така історія — Москви, комуністів? 

Панорама

Газовий шантаж для слабких
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Бліц-інформ
Закордонне українство

Подарували цінні колекції 
Як повідомив Канадський інститут укра-

їнських студій, відомі члени української гро-
мади Едмонтона д-р Орест Талпаш та Хри-
зант і Леся Дмитруки подарували Альберт-
ському університету свої колекції старо-
винних мап Східної і Центральної Европи, 
які містять і українські землі. Вони стали 
цінним набутком для колекції університету, 
однієї з найкращих у Північній Америці. 

Д-р Талпаш у 1960-х рр. зацікавив-
ся старовинними мапами із зображенням 
України, коли ознайомився з англомовним 
журналом «Forum: A Ukrainian Review», який 
видавав Андрій Грегорович із Торонто. Той 
часто друкував у журналі фотографії мап зі 
своєї великої колекції разом із коротким 
описом картографічних та інших деталей.

Д-р Талпаш почав збирати мапи Схід-
ної Европи, надруковані в ХVII — XVIII ст., в 
яких картографи із Франції, Голландії та Ні-
меччини чітко вирізняли землі під назвою 
Ukrainia або Pays de Cossacks, або Kiovia. 
Навіть якщо ці землі належали Московії чи 
Польщі, картографи все одно виділяли й по-
давали опис території, яку вони називали 
Ukrainia. «Отже, ніхто не міг би сказати, що 
України ніколи не існувало в історії, — на-
голосив д-р Талпаш. — Ось де вона на ста-
рих мапах».

Хризант Дмитрук старовинними мапами 
зацікавився в середині 1980-х. Колекція 
Дмитруків містить 22 мапи, які він згодом 
придбав у Штутгарті, Будапешті, Дюссель-
дорфі, Лондоні, Гельсінкі, Кельні й Оттаві.

За публікацією газети 
«Український Ванкувер», 

незалежного видання української 
громади Великого Ванкувера, Канада

У Канаді видали 
англомовну хрестоматію 

про український Голодомор 
В університеті Альберти (Канада) ви-

йшла друком 
а н г л о м о в н а 
збірка про Го-
лодомор 1932 
– 1933 років в 
Україні. «Хрес-
томатія Голо-
домору» («The 
H o l o d o m o r 
Reader») містить 
ключові джере-
ла та матеріали, 
багато з яких 
раніше ніколи 
не видавалися англійською. Книга склада-
ється зі статей з широким поясненням: на-
укові та правові оцінки; висновки суддів та 
резолюції; свідчення очевидців та спогади; 
показання свідків, які вижили, їхні щоден-
ники та листи; документи СРСР, України, Ан-
глії, Німеччини, Італії та Польщі; літератур-
ні праці.

Авторами книги є професор політичних 
наук Ратгерського університету (США), спе-
ціаліст з України, Росії та СРСР Олександр 
Мотиль і заступник директора Канадсько-
го інституту українських наук університету 
Альберти (Канада) Богдан Клід.

«Результати цієї роботи нині ще мало ві-
домі поза межами нашої країни, — зазна-
чив історик Володимир В’ятрович, член Гро-
мадського комітету із вшанування пам’яті 
жертв Голодомору-геноциду 1932 –1933 
років. — Тому англомовне видання, яке 
містить джерельні матеріали та досліджен-
ня, є хорошим способом відкрити страшну 
правду про Голодомор світові». В’ятрович 
підкреслив, що поява цієї книги свідчить 
про зростання інтересу західних науковців 
до історії Голодомору. Також історик нага-
дав, що цій темі присвятили свої книги ві-
домі дослідники Норман Наймарк та Тімоті 
Снайдер.

У місті Новомосковську (Дніпропетровська обл.) від-
кривають Присоборну площу Свято-Троїцького собору, що 
дасть змогу відновити історичні межі дерев’яної пам’ятки 
архітектури ХVIII століття.

Роботи з реставрації складні та тривалі, але собор буде повніс-
тю відновлено за 2 – 2,5 роки. Відкриття Присоборної площі дасть 
змогу відновити історичні межі унікальної пам’ятки архітектури 
України та Європи.

Остання повна реставрація собору відбулася 1888 року. Про-
тягом 2010 – 2011 рр. було здійснено всі необхідні дослідження й 
залучено найкращі наукові інститути України та розроблено про-
ект реставрації.

У 2012 році на виконання будівельно-монтажних робіт виділе-
но 10 млн грн. Загальна вартість реставрації — 29 млн грн.

Як відомо, у липні 2011 року собор перебував у критичному 
стані.

Свято-Троїцький собор у Новомосковську — унікальний 
шедевр української архітектури. Він входить до державного ре-
єстру національного культурного надбання України. Виконаний у 
стилі українського козацького бароко і є єдиним дерев’яним со-
бором в Україні.

Собор, збудований без жодного цвяха у 1775 – 1778 роках на 
козацькі кошти (одними з фундаторів були організатори колоніза-
ції Кубані Антін Головатий і Захарій Чепіга), у радянські часи вико-
ристовувався як склад. Він вважається прообразом храму, опи-
саного в романі Олеся Гончара «Собор».

Унікальність архітектурної ідеї собору полягає в розташуванні 
дев’яти веж-бань. На храм можна дивитися з будь-якого боку й під 
будь-яким кутом, і все одно буде видно лише вісім бань із дев’яти.

Росія має платити штраф у роз-
мірі 50 тисяч доларів за кожен день 
затримки з поверненням рукописів і 
книг хасидського руху «Хабад-Люба-
вич». Таку постанову виніс суддя фе-
дерального районного суду США у Ва-
шингтоні Ройс Ламберт.

Ще раніше суд постановив, що ману-
скрипти незаконно знаходяться у володін-
ні Російської державної бібліотеки та Ро-
сійського державного військового архіву. 
У 2010 році цей же суддя розпорядився, 
щоб книги і рукописи були передані до по-
сольства США в Москві або безпосеред-
ньо представникам організації «Хабад-
Любавич». Росія тоді відмовилася викона-
ти цю постанову.

«Бібліотека Шнеєрсона» — зібрання 
історичних документів, що належало Лю-
бавицькому рабину Йосипу Іцхаку Шне-
єрсону. Частина колекції була націона-
лізована більшовиками 1918 року і зре-
штою опинилася у фондах РДБ. Іншу части-
ну Шнеєрсон вивіз з Радянського Союзу, 
емігрувавши в 1930-ті роки. Але 25 тисяч 
сторінок рукописів потрапили до рук на-
цистів, потім опинилися у Червоної армії і 

були передані до Російського державного 
військового архіву.

«Бібліотека Шнеєрсона» — це колек-
ція давньоєврейських книг і рукописів, 
зібраних рабинами єврейської організа-
ції «Хабад» наприкінці XVIII століття на те-
риторії сучасної Білорусі. Колекція є одні-
єю з релігійних святинь іудеїв, нараховує 
близько 12 тисяч книг і 50 тисяч рідкісних 
документів, у тому числі 381 рукопис.

Важко прогнозувати, як далі розвива-
тиметься ця ситуація і наскільки рішення 
американського суду обов’язкове для Ро-
сійської Федерації — це залежить від ню-
ансів міжурядових угод США і РФ та між-
народного права. Але важливий вже сам 
факт визнання судом незаконності воло-
діння чужими архівами і бібліотеками. І 
факт того, що люди намагаються відсуди-
ти свої духовні цінності. 

Але у зв’язку з цим варто порушити пи-
тання стосовно повернення величезних 
духовних цінностей і в Україну. Адже їх за 
століття окупації Росією награбовано і ви-
везено туди дуже багато. Досить згадати 
спалення в листопаді 1708 року москов-
ським військом під керуванням Меншико-
ва гетьманської столиці України Батурина. 
Тоді було не лише знищено всіх захисників 
міста і цивільне населення, а й пограбова-
но Батурин. І були вивезено не лише вій-
ськові трофеї, церковні та інші цінності, а й 
архів гетьманського уряду. Лише кілька ро-
ків тому ці безцінні для нашої історії доку-
менти спливли з нетрів російських сховищ 
у Петербурзі. Так само було награбовано і 
вивезено з України багато інших архівів, бі-
бліотек, музейних цінностей. То, може, крім 
міждержавних каналів, Україні слід також 
звертатися до міжнародного правосуддя?

Музей білки відкрився 
в Білорусі

У Білорусі відкрився Музей білки. Він 
розташований у місті Велика Берестові-
ца Гродненської області. Музей з’явився 
саме тут невипадково — білка зображена на 
гербі міста від 1795 року, коли село, яке уві-
йшло до складу Росії при третьому розділі Речі 
Посполитої, отримало Магдебурзьке право. 

Зібрання музею — це зображення білок 
у нумізматиці, геральдиці, живопису, на пла-
катах, у поезії, музиці, іграшках і мультфіль-
мах. Біля входу відвідувачів зустрічатиме 
звірятко, якого спеціально привезуть із зоо-
парку Гродно.

Музей налагодив контакти з 12 містами 
Росії, на гербах яких також зображений цей 
гризун. 

Роботи з реставрації собору 
в Новомосковську тривають 

Євреї судяться з Росією. 
А де ж наші архіви?

Цікаве з життя музеїв
У Житомирі створили унікальний ремісничий музей

Житомирянин Федір Євтушенко заснував на території колишнього заводу 
«Доріндустрія» музей ремесел просто неба. Тут зібрані інструменти, які вико-
ристовували в роботі наші предки.

За словами Євтушенка, колекціонуванням старовинних інструментів він займа-
ється протягом трьох десятиліть, а в останні 15 років зацікавився збором ремісничих 
експонатів. Нову колекцію почав склоріз, знайдений 1998 року. Володимир уже зі-
брав понад п’ять тисяч усіляких інструментів з України та різних країн світу. Колекція 
дає уявлення про більш ніж сорок професій і ремесел.

Федору вдалося зібрати 17 верстатів, серед яких почесне місце посідає 5-тонна 
австрійська пилорама кінця XIX століття. Під неї вже зроблений фундамент. Крім того, 
торік Євтушенко відтворив справжню кузню середини XIX століття, яка буде чинним 
експонатом. Зараз у музеї створюється гончарня і сільгосппавільйон.

Комендант гуртожитку юрака-
демії в Харкові Костянтин Малю-
тін облаштував музей. У двох кімна-
тах на першому поверсі стандартного 
дев’ятиповерхового гуртожитку зібра-
ні старовинні речі, починаючи від часів 
Запорізької Січі і закінчуючи сучасною 
Україною, але найбільше в експозиції 
предметів, пов’язаних із Другою світо-
вою війною та радянським періодом.

Ідея створити музей при гуртожитку у 
коменданта з’явилася три роки тому. «Я 
сам за освітою історик, 29 років відслу-
жив в армії, завжди цікавився Другою 
світовою. А кілька років тому вирішив ор-
ганізувати стенд «Україна в огні», присвя-
чений подіям 1941 року, щоб показати, 
які ми зазнавали тоді поразки», — роз-
повідає Малютін.

Кинувши клич серед студентів, ко-
мендант тільки і встигав приймати ра-
ритети. Каністру з написом німець-
кою привіз студент із Західної Украї-
ни, інші відшукали вдома на горищах 
військову форму, листи, ордени і на-
віть прядку.

В окремому куточку підполковник 
відтворив атмосферу радянського жит-
ла: на столику стоїть самовар, склянки 
в металевих підстаканниках, друкар-
ська машинка і навіть старовинний па-
тефон, який і зараз видає мелодійні зву-
ки вальсів.

Представлена тут і еволюція прасок 
— від чавунної до найсучаснішої. Студен-
ти проводять чимало часу в музеї, роз-
дивляючись експонати, заглядають сюди 
і студенти інших вузів.

У Петербурзі відкрився 
«Музей рукавички»

У Санкт-Петербурзі відкрився «Му-
зей рукавички», експонати якого ство-
рювалися визнаними майстрами і зви-
чайними школярами. Поки що унікаль-
на експозиція складається з 400 рукавиць 
різних авторів. Метою цього музею є благо-
дійність. «Рукавичка — символ об’єднання, 
пальчики разом. Ми проводимо збір речей, 
і найбільше затребувані рукавиці — діти 
можуть втрачати їх до трьох разів за зиму», 
— розповіла директор закладу Оксана 
Рум’янцева. Таким чином, будь-який бажаю-
чий може пожертвувати теплі зимові речі. А 
також, крім екскурсій, тут будуть діяти творчі 
майстерні для дітей-сиріт. Комендант харківського гуртожитку влаштував музей
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Думка про те, що якісний (і 
в науковому, і в літературному 
розумінні) наук-поп є прекрас-
ною зброєю проти поширення в 
широкому читацькому середо-
вищі псевдо-, пара- чи й прямо 
антинаукових концепцій, бага-
то для кого стала трюїзмом, хоч 
у декого й досі викликає сумні-
ви. Власне, цю тему зачіпає цей 
наш допис.

Однією з особливостей 
українського інтелектуального 
клімату є те, що активізоване 
на початку 1990-х рр. поширен-
ня різноманітних фальсифіка-
цій історичного чи лінгвістично-
го характеру нерідко здійсню-
валося за допомогою обтяже-
них науковими ступенями осіб.

Причому трибуною для них 
часто-густо ставали не лише 
видання за визначенням 
псевдонаукові, як от яка-не-
будь «Індо-Європа», а й нібито 
цілком пристойні «ВАКівські» 
часописи.

Напрацювання таких авто-
рів використовувалися й поде-
куди продовжують застосову-
ватися в навчальному процесі 
у вишах країни, особливо поза 
старими університетськими 
центрами.

Так, «дослідження» про «Ве-
лесову книгу», наприклад, 
з’являлися в журналі Націо-
нального НДІ українознавства 
при МОНМС (нещодавно пе-
ретвореного на Національний 
НДІ українознавства і всесвіт-
ньої історії, про цей заклад ще 
скажемо нижче) «Українознав-
ство», наймасовішому часо-
писі для вчителів української 
мови та літератури «Дивосло-
во» тощо.

Що стосується першого з 
цих видань, то в ньому відверті 
історичні фальсифікації трапля-
ються досить-таки часто, озна-
йомитися з його змістом мож-
на на сторінці часопису. Для 
більшої результативності мож-
на задати у рядок пошуку сло-
ва «Велесова книга», «Аратта», 
«Трипілля» і т.п.

Факт побутування «псевди» 
(«фричества», як це називають 
на російськомовних навколо-
наукових Інтернет-форумах) у 
формально академічному дис-
курсі є досить сумним явищем, 
але від нього поки що немає 
куди подітися.

Ба більше — висловлю єре-
тичну для академічної спільно-
ти думку — разом зі зростан-
ням рівня університетської ав-
тономії воно може стати ще 
більш вираженим, отримати 
своєрідну інституціоналізацію 
в окремих маргінальних вишах 
(існує ж у США ніде не акреди-
тований Kepler College, що при-
своює наукові ступені з астро-
логії).

Це — закономірний наслі-
док лібералізації інтелектуаль-
ного життя, але інтелектуаль-
не середовище цілком здатне 
впоратися з такими речами са-

мотужки. Головне, аби держава 
не ставила палиці в колеса, да-
ючи санкцію на внесення мате-
ріалу про яку-небудь «Велесову 
книгу» до шкільної програми з 
української літератури абощо.

Отож можна скільки завгод-
но бити на сполох з приводу, 
наприклад, такого прикрого 
випадку, як проведення 2005 
року Київським міжнародним 
університетом спільно з Інсти-
тутом української мови НАНУ 
(!!!!!) Всеукраїнської «наукової» 
конференції «Велесова книга 
— пам’ятка української культу-
ри», у редколегії збірки матері-
алів якої (Див. Велесова книга 
— пам’ятка української культу-
ри: Матеріали Всеукраїнської 
наукової конференції / Упоряд. 
І.П. Ющук; Редкол.: Ю.І. Ковалів, 
Ю.Л. Мосенкіс, О.Н. Мушкудіані. 
— К.: КиМУ, 2005) опинилися 
люди зі справжніми науковими 
ступенями.

До речі, про анекдотичні 
спроби одного з них — доктора 
філологічних наук, професора 
Юрія Мосенкіса — реконструю-
вати мову трипільської доби (!!!) 
слід сказати окремо: ба більше, 
ці спроби лягли в основу його 
докторської дисертації (з її ав-
торефератом можна ознайоми-
тися на сайті НБУ ім. В. Вернад-
ського).

Так, бити на сполох можна, 
однак фахова протидія поши-
ренням міфів, навіть тоді, коли 
автор проводить детальний по-
рівняльний аналіз фальшивок 
із різних країн і вводить україн-
ський випадок у широкий світо-
вий контекст, як це кілька років 
тому зробив Григорій Грабович 
(Грабович Г. Вічне повернен-
ня містифікацій // Критика. — 
2001. — Ч.1-2; Його ж. Сліда-
ми національних містифікацій 
// Критика. — 2001. — Ч.6 та 
ін.), дає результат не тоді, коли 
ці тексти-антидоти розміщують 
у спеціалізованих виданнях.

Говорити треба передусім із 
читацькою масою. Те, що попит 
на не перевантажені терміно-
логією тексти для неї є, підтвер-
джують наклади паранаукових 
книг таких персонажів як Юрій 
Шилов чи Юрій Канигін (3 – 5 
тис. прим., найвідоміший опус 
останнього — «Шлях аріїв» — 
у моїй хатній книгозбірні пред-
ставлено вже п’ятим виданням 
2004 року, чи були наступні — 
не знаю, але підозрюю, що так) 
або їхніх молодших колег штибу 
Ігоря Каганця.

Характерно, до речі, що 
Юрій Канигін у вихідних даних 
своїх книжок використовує 
означення «науково-художнє 
видання», щоб у випадку чого 
мати можливість дати «задній 
хід» і заявити, що він не має на-
укових претензій, а його тексти 
— це просто белетристика.

Що ж стосується згадано-
го пана Каганця, то цей автор 
уже не соромиться використо-
вувати на обкладинці однієї зі 

своїх книжок («Арійський стан-
дарт» (К.: А.С.К., 2004), книжка 
вийшла з передмовою Юрія Ка-
нигіна) стилізовану свастику, а 
пов’язаний із ним веб-ресурс 
«Народний оглядач», який теж 
містить матеріали навколоіс-
торичної тематики з претензі-
єю на «науково-популярний» 
характер, у своїй назві містить 
очевидну кальку найменуван-
ня центрального органу НСДАП 
«Volkischer Beobachter».

Bзагалі закономірність пе-
реходу адептів велесовщини до 
слов’яноарійства і далі до від-
вертого неонацизму неодно-
разово відзначалася в публі-
цистиці, тож удаватися в дета-
лі щодо цього факту тут потре-
би немає.

Популярність цих текстів не 
лише у маргінальному право-
радикальному середовищі, а й 
серед певної частини пересіч-
них зацікавлених минулим чи-
тачів певною мірою можна по-
яснити саме відсутністю доброї 
альтернативи та епізодичністю 
публікацій-відповідей із крити-
кою таких концепцій, які могли 
б опинитися на тих самих поли-
цях у книгарнях і «випадково» 
потрапити до рук цільовій ауди-
торії.

Гіпотетичний гарний україн-
ський аналог російської збірки 
«Что думают учёные о «Велесо-
вой книге» (СПб.: Наука, 2004) 
поряд із виданнями цього тек-
сту в «перекладах» Галини Лоз-
ко чи покійного Бориса Яценка 
міг би відіграти роль непоганої 
диверсії проти поширення міфу 
про її автентичність, а подібна 
назва стала б прекрасною га-
рантією активного продажу 
книжки.

Дві подібні книжки — збір-
ка «Новітні міфи й фальшивки 
про походження українців» та 
«Походження українців: між на-
укою і ідеологією» Леоніда За-
лізняка (обидві — К.: Темпора, 
2008), згадані нами в попере-
дній колонці, а також виступи у 
пресі на цю тему погоди не зро-
блять.

Про те, щоб в Україні було 
створено організацію-аналог 
Комісії РАН із боротьби з псев-
донаукою, мріяти поки зарано. 
Певно, й не варто цього роби-
ти, бо існує небезпека, що на 
українському ґрунті вона ско-
ріше перетворилася б на ана-
лог сумновідомої (ліквідованої 
зовсім нещодавно) російської 
таки урядової «Комісії з бо-
ротьби з фальсифікацією істо-
рії», але узгодження дій ентузі-
астів боротьби з «фричеством», 
якась більша їх організованість 
— таки на часі.

Звісно, відновлення ринку 
наук-попу у книжковому фор-
маті є досить витратною спра-
вою. Виходом тут є активізація 
проведення публічних лекцій та 
викладання їх відео- чи аудіоза-
писів у Інтернет, тенденцію до 
чого можна спостерігати протя-
гом останніх кількох років.

Але саме тут бракує бажан-
ня українських науковців по-
лемізувати. Хотілося б побачи-
ти оголошення про проведен-
ня лекцій українських науков-
ців із «розбором польотів» на 

тему псевдонауки в Україні, як 
це, наприклад, у Росії періодич-
но та з успіхом робить академік 
Андрій Залізняк.

Що стосується інституціо-
налізації псевдонауки в Укра-
їні, то тут ситуація дещо ліп-
ша. Звісно, великих організа-
цій типу російської РАПН (рос. 
РАЕН, на щастя, структура не-
державна) з «солідними» жур-
налами тут немає, і більшість 
публікацій відповідного змісту 
виходить у комерційних видав-
ництвах (книги Юрія Шилова, 
Юрія Канигіна тощо) чи влас-
ним коштом авторів («праці» 
Станіслава Губерначука та ін.).

Однак існують і винятки. 
Так, у відділі філології згадано-
го вище Національного науко-
во-дослідного інституту украї-
нознавства і всесвітньої історії 
МОНМС України працює відо-
мий своїми фантазіями на тему 
«давньоукраїнської міфології» 
Сергій Плачинда.

У його «науковому» дороб-
ку на сайті інституту значать-
ся такі книжки як «Як україн-
ські міфи по світу розійшлися» 
(К.: Такі справи, 2009) та «Лебе-
дія. Як і коли виникла Україна?» 
(К.: Українська видавнича спіл-
ка, 2005), котрі не мають нічо-
го спільного ані з наукою, ані з 
наук-попом (відзначимо задля 
справедливості, що сам цей 
автор, хоч і працює на посаді 
с.н.с., не має наукового ступе-
ня і не позиціонує себе як істо-
рика).

Що ж стосується директора 
цього інституту Петра Кононен-
ка, то його випадок іще симпто-
матичніший. У виданій під гри-
фом очолюваної ним устано-
ви «монографії» «Національна 
ідея, нація, націоналізм» (К.: Мі-
леніум, 2005) цілий розділ (с. 33 
– 53) присвячено місцю «Веле-
сової книги» та довільно рекон-
струйованого Михайлом Брай-
чевським «Літопису Аскольда» 
в «генезисі національної ідеї», а 
самі ці тексти, цитатами з яких 
розділ щедро пересипано, без-
апеляційно визначаються як 
написані в І тисячолітті н.е.

Те ж саме стосується май-
же дослівно запозичених із цієї 
книжки фрагментів про назва-
ні два «джерела» у підручни-
ку Петра Кононенка з україно-
знавства. (Авторський стиль у 
цій книжці є просто дивовиж-
ним, ураховуючи його характер 
«підручника для внз»:

«Як і після появи «Слова о 
полку Ігоревім», можна почути: 
але є сумніви, що то автентичні 
твори! Та пригадаємо: спочатку 
наші сусіди поставили під сум-
нів, проте згодом не лише ви-
знали, а й привласнили «Слово 
о полку Ігоревім», бо інакше не 
складалося з їхнім «старшин-
ством» та «первородством», — 
а після того, як визнав зару-
біжний світ, росіяни не тільки 
визнали «Велесову книгу», а й 
оголосили її… «російським на-
ціональним міфом». Малороси 
ж сумніваються, а то й відме-
жовуються від першотворів»).

Означення цим «академі-
ком» культури Кукутень-Трипіл-
ля (використовує щодо неї лише 
термін Трипільська) як «нашої 

Праматері» (саме так, із вели-
кої літери!, див. с.187) чи де-
тальний опис ним маупівських 
конференцій після цього вже 
не дивують.

Інший приклад інституціо-
налізованої української псев-
донауки являє собою терно-
пільське видавництво «Ман-
дрівець» із однойменним жур-
налом, співзасновником якого 
виступає Національний універ-
ситет «Києво-Могилянська ака-
демія».

Звісно, основний масив ма-
теріалів у цьому часописі (ясна 
річ, із «ваківським» статусом) 
складають цілком пристой-
ні статті. Однак іноді серед них 
— нехай і поза основними роз-
ділами — з’являються такі пу-
блікації, як «праця» Галини Лоз-
ко «Світогляд українців (за Ве-
лесовою Книгою, фольклором 
та археологічними даними)» 
(2011. — №2) чи Василя Коби-
люха «Праукраїна і санскрит» 
(2009. — №4). Після такого до-
віру до цього видання немов 
рукою знімає.

Коли ж бачиш видані під 
маркою цього часопису — а 
значить, і з використанням імі-
джу НаУКМА — книжки (тут і 
«Велесова книга» в перекла-
ді Лозко та її ж таки підручник 
із «Українського народознав-
ства», і книги згаданого на по-
чатку колонки Ігоря Каганця, і 
опус такого собі Світлого Дарія 
«Світова москвинсько-єврей-
ська проблема та визвольний 
націоналізм», і просто феєрич-
ний текст Миколи Галичанця 
«Наш український Крим»…

Зразки можна знайти в ре-
кламному проспекті цієї книж-
ки в журналі «Мандрівець» 
(2007. – №2), але це читво не 
для слабкодухих.

Звісно, тиражі всіх згаданих 
видань та купи аналогічних їм 
куди менші за величезну інду-
стрію «псевди», яка існує в Росії 
(від бізнесмена Фоменка, який, 
певно, сам не вірить у свою 
«нову хронологію», до відвер-
то хворого Валерія Чудінова з 
його віднайденням прихованих 
російських написів на всіх ста-
родавніх предметах, які лише 
потрапляють на око, чи вели-
чезної письменницької продук-
ції тамтешнього інтерпретато-
ра «Велесової книги» Олексан-
дра Асова).

Однак і кількість наук-по-
пу з відповідних тем чи просто 
відповідей фахівців на безглуз-
ді вигадки в Україні близька до 
нуля. Без цього міфотворчість 
лише продовжить ширитися, а 
запізнілі намагання протидія-
ти її прониканню до «офіційної 
науки», котре потроху відбува-
ється вже протягом 20 років, 
сприйматимуться як «ворожі 
вилазки» чи «антиукраїнська ді-
яльність».

Мабуть, ліпше не чекати, 
доки стане пізно.

Сергій ГІРІК, 
аспірант Інституту 

української археографії 
і джерелознавства ім. 
М.Грушевського НАНУ

(«Українська правда», 
«Історична правда»)

Наук-поп як зброя проти псевдонауки
Обережно: лже-наука під прикриттям «патріотизму»
Історики мають давати адекватну відповідь на без-

глузді вигадки. Без цього міфотворчість лише продо-
вжить ширитися, а запізнілі намагання протидіяти її 
прониканню до «офіційної науки» сприйматимуться як 
«ворожі вилазки» чи «антиукраїнська діяльність».
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Ще нікому не вда-

валося побороти брехню 
зброєю правди. Побороти 
брехню можна тільки ще 
більшою брехнею.
Обережно: коли ти в 

блиску слави, у твоїх воро-
гів перевага — вони підсте-
рігають у затінку.
 Найчастіше вихід 

там, де був вхід. 
Усе в руках людини. 

Тому їх треба якомога часті-
ше мити.
 Якщо міраж ви-

явиться дійсністю, вима-
гайте компенсації.

Елізабет Тейлор
Жінка завжди вико-

нує бажання чоловіка, 
якщо він вимагає від неї те, 
чого вона сама хоче.
Ми шкодуємо не ли-

ше щодо тих гріхів, які вчи-
нили, а й щодо тих, яких не 
вчинили. 
 Є два види чолові-

ків: одні мають гроші за-
вдяки своїм дружинам, інші 
мають дружин завдяки сво-
їм грошам. 

Було колись...
На святкуванні 90-річ-

чя письменника Віктора 
Шкловського один із гостей 
заявив:

— Сподіваюся дожити й 
до Вашого 100-річчя. 

На це ювіляр відповів:
— Ну що ж, якщо Ви не 

будете зайвого випивати, ки-
нете курити, будете робити 
зарядку, то можете дожити.

В Америці часто вла-
штовували конкурси акто-
рів на кращу імітацію Чар-
лі Чапліна. На один із та-
ких конкурсів таємно при-
був сам Чаплін і вирішив 
теж узяти участь. Яким же 
було його здивування, коли 
в цьому конкурсі він посів 
лише третє місце за іміта-
цію… самого себе. 

 У знаменитої фран-
цузької актриси Бриджит 
Бардо якось запитали: «Що 
таке слава?» Вона відпові-
ла: «Слава — це коли тебе 
знають і ті, кого ти сам не 
хотів би знати». 

Куточок 
гумору

Актор лежить тяжко 
хворий. Запитує у колег:

— Ну що, всі зібралися, 
негідники, брехуни, паску-
ди?

— Усе гаразд, — ска-
зав котрийсь із колег. — 
Своїх упізнає, значить, оду-
жає. 

* * *
Актриса, подивившись 

відзнятий матеріал, каже 
оператору фільму:

— Що з тобою? Коли ти 
знімав мене у фільмі «Все 
про Єву» я мала набагато 
молодший вигляд. 

— Мадам, але і я тоді 
був на 30 років молодший. 

* * *
Чоловік каже дружині: 

«Дорогенька, післязавтра 
ми йдемо в театр. Може, 
ти вже починай збиратися, 
тоді ми нарешті хоч раз при-
йдемо на виставу вчасно».

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши 

будь-яку благодійну  суму  на рахунок газети. Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.
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МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
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попередніх номерів нашої газети «Світ-інфо»:   попередніх номерів нашої газети «Світ-інфо»:   

Про нелегке сьогодення українського села.
Невідоме про  аварію на Чорнобильській атомній станції.
Таємниці роману «Майстер і Маргарита» і його автора. 
Чому Україні не дають Нобелівської премії? 
Приховане  в біографії Олександра Довженка. 
Нелегка правда про партизанський рух. 
Як розвалювався Радянський Союз? 
Люстрація: що  нам робити з нашим комуно-радянським 
минулим? Гроші на Жовтневий переворот.
Українців — на експорт у рабство.
Комуністичний режим проти української культури.
Як руйнували духовні святині.
Трагічна доля Остапа Вишні.
Як боролися з українською мовою.
Таємниці загибелі Чапаєва і Щорса.

  Вас зацікавили публікації  нашої газети?  Цей і  попередні її  номери 
можете знайти в нашому кореспондентському пункті — у Чернігівсько-
му культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо».

Також у цьому центрі — великий вибір української книги, в тому 
числі українські переклади зарубіжних письменників,  у продажу  ба-
гатий вибір аудіо- і відеопродукції — музика, фільми. А ще — сувеніри, 
роботи народних майстрів. 

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

Україна історична
Дрогобич на Львівщині.

Один із соборів древнього міста. 
Фото Петра Антоненка

Дати історії
25 лютого 
1871 — народилася Леся Українка (Ла-

риса Косач-Квітка), визначна українська 
письменниця, поетка, драматург, публіцист-
ка й фольклористка, громадська діячка.

1887 — народився Лесь Курбас, україн-
ський актор, режисер, реформатор україн-
ського театру.

1905 — народився Павло Вірський, укра-
їнський хореограф, балетмейстер, організа-
тор Національного ансамблю танцю України.

2 березня 
1824 — народився Костянтин Ушин-

ський, видатний педагог-демократ.
1882 — народився Архип Тесленко, укра-

їнський письменник.

4 березня
1750 — Кирило Розумовський обраний 

гетьманом України. 
1815 — народився Михайло Вербиць-

кий, український композитор, хоровий дири-
гент, громадський діяч, священик. Автор гім-
ну України «Ще не вмерла Україна».

1852 — у Москві помер письменник Ми-
кола Гоголь.

1900 — народився Іван Козловський, 
видатний співак українського походження. 

1917 — у Києві з ініціативи Товариства 
українських поступовців постала Українська 
Центральна Рада (УЦР), що об’єднала пред-
ставників головних українських політичних 
партій, військовиків, робітників, духовен-
ства, кооператорів, студентства, громад-
ських і культурних організацій. 

1949 — народився Володимир Івасюк, 
український композитор. 

1989 — створено українське товариство 
«Меморіал». 

5 березня 
1827 — народився Леонід Глібов, україн-

ський письменник.
1950 — у бою із силами радянської держ-

безпеки в с. Білогорща біля Львова загинув 
Роман Шухевич (псевдо — Тарас Чупринка) 
— командир УПА, крайовий провідник ОУН 
(р), голова секретаріату УГВР. Наступником 
Шухевича на посадах став Василь Кук.

6 березня 
1856 — народився Микола Садовський 

(Тобілевич), український актор, режисер і 
громадський діяч, корифей українського по-
бутового театру. Брат Карпенка-Карого, Сак-
саганського і Марії Садовської-Барілотті.

1951 — у м. Мужен (Франція) в еміграції 
помер Володимир Винниченко, колишній гла-
ва уряду УНР.

9 березня 
1814 — народився український поет, 

письменник, художник Тарас Шевченко.
1930 — у Києві почався відкритий судо-

вий процес над представниками української 
інтелігенції, звинуваченими у створенні т. зв. 
«Спілки визволення України». 

10 березня 
1787 — народився Устим Кармалюк, 

український народний герой, керівник бо-
ротьби селян Поділля проти кріпацтва. 

1861 — у Санкт-Петербурзі помер Тарас 
Шевченко. 13 березня його поховали спо-
чатку на Смоленському православному кла-
довищі в Петербурзі. Перепоховання в Укра-
їні здійснили через 58 днів. 

12 березня 
1863 — народився Володимир Вернад-

ський, український і російський та радян-
ський вчений, один із засновників Україн-
ської Академії наук та її президент від 1919 р.

13 березня 
1961 — більше 1500 мешканців Куре-

нівки в Києві загинули після прориву дамби 
й затоплення району потужним селевим по-
током із відходів виробництва Петровських 
цегляних заводів.

14 березня 
1891 — народився Амвросій Бучма, 

український радянський актор театру і кіно, 
режисер і педагог.

Український календар

Знайдене в американській 
печері взуття — найдавніше у світі

40 років тому в печері Арнольда (штат Міссурі, 
США) археологи знайшли 35 зразків стародавньо-
го взуття. Однак визначити вік знахідки вчені змо-
гли лише зараз. Як показав радіовуглецевий аналіз, 
взуття з печери Арнольда створене 8300 років тому. 
Знахідка чудово збереглася завдяки сухому мікро-
клімату в печері. Її уважний огляд шокував дослідни-
ків: виявилося, що за останні 8 тисяч років людина 
не могла винайти у взуттєвій справі нічого нового.

Серед моделей стародавнього взуття були і сан-
далі зі звуженим носком, і взуття без задників, яке 
дуже нагадує сучасні шльопанці. Більше того: старо-
давні модниці носили взуття на підборах. Виявили і 
аналоги сучасного спортивного взуття з пружними 
вставками в підошві.

У світі цікавого
Першому у світі 

метро — 150 років
Світова історія метро почалася 9 

січня 1863 року, коли невеликий па-
ровий потяг вирушив від лондонської 
станції Паддінгтон, завершивши свій 
шлях довжиною в 5,5 км на станції 
Фаррінгдон, де його вже чекали на-
криті столи для урочистого бенкету. 
Першої ж доби новий засіб пересу-
вання став украй популярним, обслу-
живши майже 40 тисяч пасажирів.

Лондонський метрополітен за-
знавав пожежі, повені, був бомбо-
сховищем під час Другої світової війни.

Нові книги в «Інтермеццо»
«Триста поезій». Ліна Костенко
До книги видатної української поетеси сучасності Ліни 

Костенко увійшли найвідоміші її вірші різних періодів твор-
чості, а також уривки з романів та поем. Це найповніше досі 
видання вибраних творів поетеси. 

«Три листки за вікном» Валерія Шевчука
Цю книгу вважають чи не найвидатнішим твором Валерія 

Шевчука. Саме за цей роман письменника удостоєно двома 
найпрестижнішими преміями — Шевченківською та премією 
Фундації Антоновичів. «Три листки за вікном» — це химерна 
й захоплива таємничо-детективна історія трьох поколінь Тур-
чиновських, яка бере початок у далекому XVII столітті.

«Чернигов: город и люди» — 
фотоальбом Валерія Шайгородського
Побачив світ ошатний фотоальбом знаного чернігівсько-

го фотохудожника Валерія Шайгородського «Чернигов: город 
и люди». Фотопортрети відомих чернігівців проілюстровані 
знімками пам’яток історії і міських краєвидів. 

Ось що говорить, представляючи книгу, її автор:
«Ви побачите Чернігів, гідний захоплення. І людей, які 

примножують його славу. Люблю своє місто і його людей. 
Живу в Чернігові з 1960 року. Працював на фабриці музич-
них інструментів. Закінчив університет мистецтв у Москві, 
факультет фотомайстерності. Фотографія стала головною 
справою в моєму житті. Дивився на світ очима фотокорес-
пондента в обласній і міській газетах. Брав участь у багатьох 
фотовиставках та конкурсах у СРСР, Україні, Китаї, Брази-
лії. Нагороджений численними дипломами та призами. Член 
Національної спілки фотохудожників. Усього цього я досяг з 
любов’ю до міста і його людей. Любіть Чернігів, і ви осягнете 
його красу. Натхнення вам!»

Купити ці цікаві книги ви зможете в Чернігівському культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9).

Чернігівський культурно-мистецький центр «Інтермеццо» 
14000, м.Чернігів, Шевченка, 9, тел. (0462) 973-

628, 973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com        ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація «Суспільної Служби України»
Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, спри-

яння вихованню дітей, сприяння відродженню духовних і національ-
них традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  (066) 760-86-83,  (0462) 
973-628, 973-629.


