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Всеукраїнські збори депута-
тів місцевих рад від Об’єднаної 
опозиції та представників гро-
мадськості ухвалили резолюцію 
проти референдуму й за відстав-
ку уряду Азарова. Відповідне рі-
шення ухвалене на мітингу про-
тесту «Вставай, Україно!» у Києві 
7 квітня.

«Останні події в Україні чітко про-
демонстрували: злочинний режим 
Януковича через страх втратити владу 
готовий на все, навіть на антиконсти-
туційний переворот та встановлення 
диктатури. При цьому влада не припи-
няє знущатися над громадянами Укра-
їни, відмовляючись, зокрема, скасу-
вати антинародну пенсійну реформу, 
яка підвищила пенсійний вік та знищи-
ла встановлені Конституцією соціаль-

ні гарантії. Провладні депутати у будь-
який спосіб намагаються не допустити 
звіту уряду Азарова і блокують розгляд 
постанови про недовіру Кабінету Міні-
стрів, на чому наполягають опозиційні 
фракції», — йдеться у резолюції.

Також зазначається: майже рік 
столиця нашої держави, Київ, живе 
без законно обраного міського голо-
ви. «Вже завтра подібним чином мо-
жуть бути скасовані або перенесені 
на невизначений термін і президент-
ські вибори 2015 року», — сказано в 
резолюції.

Водночас, згідно з повідомленням, 
«розуміючи свою неминучу поразку на 
президентських виборах 2015 року, 
Янукович планує утриматися при владі 
за допомогою проведення псевдоре-
ферендуму та фальсифікації його ре-
зультатів на свою користь».

Столиця без виборів? 
2 квітня розблокований нарешті 

опозицією парламент на пленарному 
засідання відмовився — голосами біль-
шості з регіоналів, комуністів і частини 
позафракційних — призначити вибори 
в Києві — і мера, і Київради. Мотиваці-
єю більшості стало те, що, мовляв, Кон-
ституція стверджує, що місцеві вибори 
проводяться по всій Україні одночас-
но, а за календарем такі чергові вибо-
ри будуть восени 2015 року. Але водно-
час та ж Конституція, інші закони вста-
новлюють термін каденції місцевих рад 
і голів у 5 років. А в Києві ситуація осо-
блива, адже тут і мер, і міська рада були 
обрані не на чергових виборах у 2010-
му, а на позачергових, у 2008-му. І від 2 
червня цього року Київрада стає непо-
вноважною. А одіозний мер Києва Лео-
нід Черновецький вже добрих три роки 
як «випав із влади», спершу був у яки-
хось незрозумілих «відпустках» та бігах 
по закордонах, а рік тому взагалі подав 
у відставку. Києвом править призначе-
ний Президентом глава міської держ-
адміністрації Олександр Попов, став-
леник регіоналів. Причина, чому влада 
не хоче столичних виборів, зрозуміла: 
боязнь їх програти кандидатам від опо-
зиції. А це важкий удар для влади перед 
президентськими виборами. 

Того ж дня, 2 квітня, опозиція зно-
ву заблокувала роботу пленарних за-
сідань парламенту. Це тривало і в се-

реду, і вранці в четвер. І тоді регіональ-
на більшість Ради пішла на такий крок: 
провела засідання за стінами парла-
менту. 

Путч ГКЧП 
у парламенті

Російською ця абревіатура  роз-
шифровується  —  «Государственный 
Комитет Чрезвычайного Положе-
ния», саме так назвали себе путчисти 
у серпні 1991 року в Москві, які хоті-
ли зупинити демократичні процеси в 
країні, а завершилося це остаточним 
розпадом СРСР. Аналогія в тому, що, як 
і тоді, у 1991-му, зараз теж було заті-
яно абсолютно антиконституційну ак-
цію. Опозиція називає це спробою на-
сильницького незаконного захоплен-
ня влади, тобто кримінальним злочи-
ном. Отже, по порядку. 

Уранці 4 квітня я був у Верховній 
Раді, коли президія і трибуна були за-
блоковані опозицією, фракції регіона-
лів і комуністів та частина позафрак-
ційних пішли із зали. 

Вже за якісь півгодини вони зі-
бралися неподалік, на вулиці Банко-
вій (поряд з Адміністрацією Президен-
та), в одній із будівель комітетів парла-
менту, на так звані збори депутатської 
більшості. У президії — спікер Рибак і 
його перший заступник — комуніст Ка-
лєтнік. Зареєструвалися, оголосили, 
що в залі — 240 депутатів. І тут регіо-
нали вносять пропозицію: якщо в залі 

є більшість депутатів, оголосити ці збо-
ри «пленарним засіданням Верховної 
Ради», оскільки в самому парламен-
ті зал засідань заблокований. І про-
вели так зване «засідання», на якому 
проголосували низку законів — дуже 
нагальних, як заявили регіонали, що 
теж було одною з мотивацій для тако-
го засідання. Утім, насправді ці закони 
є черговим дерибаном власності, роз-
поділом бюджетних коштів, а також 
зразками популізму.

Тепер щодо правового аспекту, 
який є ключовим. У Конституції та в 
Законі про регламент Верховної Ради 
йдеться, що пленарні засідання парла-
менту проходять у його стінах, у залі, 
за адресою: вул. Грушевського, 5. І 
вказано два винятки, коли Рада може 
працювати в іншому місці. Перший — 
коли в країні оголошено військовий 
або надзвичайний стан. Ні того, ні ін-
шого в державі нема. Другий виняток: 
місце засідання переноситься з тих чи 
інших причин — ЗА РІШЕННЯМ самої 
Ради. Колізія в тому, що самі рішення, і 
це чітко вказано в законі, ухвалюють-
ся у стінах парламенту, а не його допо-
міжних будівель чи деінде. Тобто Рада 
спершу мала ухвалити у своїх стінах, у 
сесійній залі, рішення про проведен-
ня пленарних засідань в іншому місці. 
А такого рішення не існує, адже його 
й неможливо було ухвалити. Замкну-
те коло: Рада заблокована, будь-яке 
рішення ухвалити не можна, а без та-
кого рішення не можна провести засі-
дання поза стінами парламенту. 

Зараз опозиція, яка абсолютно не 
визнала цього «засідання», звертаєть-
ся до прокуратури, судів, щоб скасува-
ти ухвалене на Банковій і притягти пут-
чистів до відповідальності. 

І все частіше звучить тема розпус-
ку Верховної Ради — або шляхом її са-
морозпуску, або це зробить Президент 
через її недієздатність. Але досить не-
безпечною для демократії є висунута 
владою ідея так званого «всенародно-
го референдуму» — про розпуск Ради 
і формування нового парламенту за 
суто мажоритарною системою. 

Після такої спроби перевороту 
опозиція скликала в неділю, 7 квітня, 
в Києві великий мітинг у рамках все-
української акції «Вставай, Україно!».  
Нижче — резолюція мітингу.

Петро АНТОНЕНКО
Фото Радіо «Свобода»

Ще однією топ-новиною став вихід на волю одного з головних 
політв’язнів режиму — Юрія Луценка. У неділю, 7 квітня, він вийшов із 
Менської колонії, помилуваний Указом Президента Януковича від того ж 
дня. 

Нагадаємо коротко. Юрій Луценко був затриманий правоохоронцями 
у грудні 2010 року. Понад рік тяглося слідство, нарешті на початку 2012 
року Печерський райсуд столиці виніс вирок Луценкові: 4 роки позбав-
лення волі за звинуваченням по кількох епізодах перевищення ним влади 
на посаді міністра внутрішніх справ України. Було очевидно, що звинува-
чення надумані, а Луценка запроторили за ґрати як одного з лідерів опо-
зиції. 

Термін ув’язнення, починаючи від затримання, спливав лише у грудні 
2014 року. Весь цей період Луценко не відходив від політики, наскільки це 
можливо в’язневі. Писав гострі публіцистичні статті, які тут же поширюва-
лися у пресі, Інтернеті, перетворив у суд над режимом численні судові за-
сідання і під час першого процесу, і під час розгляду апеляцій. При цьому 
в нього виявилося чимало серйозних захворювань, які ув’язнення лише 
загострило і які в умовах тюрми лікувати було складно. Але Луценко від-
кидав пропозицію подання прохання про помилування на ім’я Президен-
та, бо чітко називав себе політв’язнем. Водночас звільнення політв’язнів 
в Україні вимагали не лише опозиція, громадськість України, а й Європа і 
світ. Це було одною з умов для майбутнього вступу України до ЄС. 

Вихід влада знайшла такий. У п’ятницю, 5 квітня, прохання про помилу-
вання Луценка і ще кількох ув’язнених подала Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини Валерія Лутковська. Мотивація щодо Луценка — те, що 
він відбув більше половини терміну ув’язнення, поганий стан його здоров’я 
і курс на гуманізацію законодавства в державі. Дуже оперативно, в субо-
ту, прохання розглянула Комісія з помилування при Президентові й підтри-
мала його. А вже в неділю зранку Янукович видав Указ про помилування. 

Луценко повертається у велику політику. Правда, він ще залишається 
у статусі судимого, тобто поки що не має права балотуватися в депутати, 
на пост Президента, займати державні посади. Але захист заявив, що до-
биватиметься повної реабілітації Луценка, тобто скасування вироку.  

У перший же день звільнення Луценко закликав співгромадян, зокре-
ма опозицію — «Батьківщину», «Удар», «Свободу» — розгорнути ще потуж-
нішу боротьбу за зміну цієї влади.

А крок влади зі звільнення Луценка є не більш як демонстрацією пе-
ред Європою і світом, що ось у нас, мовляв, уже нема вибіркового право-
суддя і політв’язнів, демонстрацією, яка мало кого введе в оману. 

У відповідь на путч опозиція пропонує оновлення України
Зважаючи на це, учасники Всеукраїнських 

зборів депутатів місцевих рад та представни-
ки української громадськості, вимагають:

«1. Прийняти на засіданнях місцевих рад, депута-
тами яких ми є, рішення щодо невизнання та невико-
нання на території цих рад «законів», «постанов» та ін-
ших рішень, ухвалених під час спроби узурпації влади.

2. Внести до порядку денного Верховної Ради за-
конопроекти, які були «ухвалені» 4 квітня 2013 року на 
так званому виїзному засіданні парламенту, та роз-
глянути їх на легітимному пленарному засіданні пар-
ламенту згідно з регламентом.

3. Не допустити проведення так званого референ-
думу, який має на меті продовження президентських 
повноважень Віктора Януковича.

4. Негайно призначити вибори київського міського 
голови та Київської міської ради на червень 2013 року.

5. Скасувати антинародну пенсійну реформу, як 
того вимагає більшість громадян України.

6. Відправити у відставку уряд Азарова, який 
призвів до глибокої соціально-економічної кризи в 
Україні.

7. Оголосити проведення всеукраїнської акції 
протесту «Вставай, Україно!» в Києві у День Європи, 
18 травня 2013 року, з вимогою провести дострокові 
президентські вибори після усунення від влади Пре-
зидента Януковича як головного узурпатора влади та 
порушника Конституції України.

8. Звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема 
Юлію Тимошенко».

14 березня опозиційні сили ВО «Батьківщи-
на» та ВО «Свобода» розпочали всеукраїнську 
акцію «Вставай, Україно!». Мета акції — до-
могтися відставки Президента України Вікто-
ра Януковича. Акція вже відбулася у Вінниці, 
Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, Чернів-
цях, Тернополі, Житомирі, Рівному.

Гаряча весна 

Чи не довгоочікуване потепління після несподіваної «березневої 
зими» і початок справжньої весни спричинили бурхливий політичний 
початок квітня? Останні дні видалися вкрай насиченими.

 на волі!

Юрій Луценко —
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По Чернігівщині

  Світ Чернігівщини

Відзначили 175-річчня 
Василя Тарновського

Василь Тарновський (1838 – 1899) — відомий український 
громадський діяч, колекціонер, меценат. Свою колекцію він по-
дарував місту Чернігову, де 1902 року відкрився музей укра-
їнських старожитностей В. Тарновського, спадкоємцем якого 
став Чернігівський історичний музей імені В. Тарновського.

У Чернігові з нагоди ювілею відбулася наукова конферен-
ція «Колекціонування українських старожитностей як складова 
частина українського національного руху і національного від-
родження ХІХ – початку ХХ століть», організована музеєм. До 
участі в ній зголосилися науковці з Дніпропетровська, Ізмаїла, 
Канева, Качанівки, Києва, Кривого Рогу, Львова, Одеси, Пол-
тави, Прилук, Рівного, Сум, Чернігова, Чигирина, Ялти. Участь 
узяли і нащадки Тарновських — киянка І.М. Трач-Тарновська, 
внучата племінниця В.В. Тарновського, і Т.А. Хайн з Великобри-
танії, правнучка мецената. На пленарному і секційних засідан-
нях було заслухано і обговорено 29 доповідей.

Учасники конференції побули у Національному історико-
культурному заповіднику «Качанівка» — колишньому маєт-
ку Тарновських. У Чернігові взяли участь у відкритті виставки 
«Жертволюбна на національні справи людина...». Представлені 
тут епістолярій родини Тарновських, документи, світлини, речі 
з колекції, видання, що побачили світ завдяки фінансовій та 
організаційній підтримці Василя Васильовича, дають уявлен-
ня про внесок В. Тарновського у розвиток української культури, 
науки. Ще одна виставка, котра була презентована в рамках 
конференції, — «Автографи В.В. Тарновського-молодшого в до-
кументах Державного архіву Чернігівської області». 

Як возитимуть дачників 
цього сезону 

Дачні перевезення офіційно стартують 23 квітня. 
Хоча вже почали їздити автобуси на Березанку. Як і раніше, 
дачників возитимуть по 10 маршрутах. Безкоштовно — щовів-
торка та щочетверга. З перевізниками вже домовились. Цього 
року залучатимуть й інші транспортні засоби. Основні напрям-
ки — Березанка, Рівнопілля, Новий Білоус, куди будуть ходити 
великі машини.

Новий Інтернет-ресурс 
«Збережи старий Чернігів»

Розпочав роботу сайт Громадської ініціативи «Збе-
режи старий Чернігів» http://saveoldchernihiv.org.ua. 

На сторінках нового Інтернет-ресурсу буде розміщена ін-
формація про історію нашого міста, його вулиці й будинки, ар-
хітектурні та історичні пам’ятки. Значну увагу приділять популя-
ризації старовини Чернігова, розкажуть і про таємниці архітек-
турного дерев’яного різьблення.

За допомогою сайту буде також інформувати про свою ді-
яльність ініціативна група «Збережи старий Чернігів», яка ство-
рена у лютому 2013 року. Головна мета — виявлення, вивчення 
і збереження пам’яток історії та культури, здійснення громад-
ського контролю за дотриманням законодавства про охорону 
і використання культурної спадщини. Ми хочемо разом з вами, 
шановні чернігівці, зберегти архітектурне обличчя нашого міс-
та, зберегти його старовину і неповторність.

Ініціативна група запрошує до співпраці журналістів: ми за-
любки розмістимо на сторінках сайту ваші статті про Чернігів та 
його старовинні куточки!

Подорож у Середньовіччя
У Чернігівському «Арт-клубі» Клуб історичної рекон-

струкції «Гульбище» провів виставку, присвячену ви-
вченню середньовічного ремесла.

Більшу частину населення давньоруських міст складали ре-
місники. А от які саме види ремесел існували в давні часи, при-
клади сучасних спроб відобразити давні знахідки бажаючі змо-
гли побачити на виставці «Подорож у Середньовіччя».

Хлопці з «Гульбища» продемонстрували ті ремісничі виро-
би, які вони реконструювали на основі археологічних знахідок. 
«Ми дуже детально вивчаємо знахідки археологів, історичну лі-
тературу, намагаючись відтворити ремісничі вироби тих часів, 
— розповів один з організаторів виставки Максим Сластьон. 
— Історичний період, на який ми звернули увагу, — це час ві-
кінгів. Одне з найбільших поховань вікінгів, або, як їх назива-
ли на Русі, —  варягів, знаходиться у Шестовиці під Черніговом. 
Щоправда, тут створилася особлива культура — варязько-
слов’янська, адже було змішане населення».

Тож відвідувачі, а серед них були й гості міста зі США, Литви, 
Росії, могли дізнатися, які барвники використовували серед-
ньовічні ремісники, який вигляд тоді мала лопата, яку зброю ку-
вали ковалі, чим виготовлення тодішніх рукавиць відрізнялося 
від теперішнього, що було на поясі у тогочасних жінок та чолові-
ків, зіграли у тогочасні ігри.

Весняний «Поетичний вибух» 
в «Інтермеццо»

У культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(Чернігів, вул. Шевченка, 9) — «Тиждень поезії». 

У неділю, 14 квітня, о 16.00 молодий талановитий 
львівський поет Роман Штігер спробує здивувати чернігівців 
своїми «невіршами». Його поезія — це переплетіння ніжності, 
глибинної філософії, кохання, доріг, зустрічей та щирості.

У вівторок, 16 квітня, о 16.00 представить свою книгу 
«Поет без імперії» поет-неокласик Олег Короташ, уже знайомий 
з минулорічної зустрічі. 

У середу, 17 квітня, о 19.00 відбудеться представлен-
ня першої поетичної збірки «Про що мовчить осінь» молодого та 
раннього поета, радіожурналіста, учасника поетичного клубу 
«Подаруй своє слово» при КМЦ «Інтермеццо» Андрія Тітка. 

Запрошуємо до спілкування!

Народна мудрість говорить: дурень 
вчиться на власних помилках, а розум-
ний — на чужих. Чи здатна, чи вміє чер-
нігівська влада вчитися на чужих помил-
ках? Судіть самі. 

29 березня 2012 року в Чернігів-
ській міській раді відбулося представ-
лення технічного аудиту місцевої ТЕЦ, 
яка перебуває в комунальній власнос-
ті, здійсненого на замовлення міського 
голови. 

У цьому піар-заході взяли участь ке-
рівництво ТОВ «ТехНова», що орендує у 
міської громади ТЕЦ, та фахівці з чесь-
кого АТ «АLTA» з партнерами — компані-
єю «АВВ» та «H&D Engineering». 

Чеські фахівці за результатами тех-
нічного аудиту запропонували проект 
можливої модернізації Чернігівської 
ТЕЦ шляхом будівництва нового енерго-
блока з котлом, що працює за техноло-
гією «ЦКС» (циркулюючий киплячий шар). 
Такий котел має коефіцієнт корисної дії 
близько 90% та значно зменшує забруд-
нення повітря. А головне — зможе пра-
цювати без російського газу не тільки на 
вугіллі, а й на альтернативному місцево-
му паливі (торф, біомаса). 

На думку цих фахівців, вартість реа-
лізації проекту може сягнути 100 – 140 
млн євро при окупності у 8 – 10 років та 
може тривати щонайменше 6 – 7 років. 
Звідки і на яких умовах будуть залучати-
ся інвестиції, а отже, наскільки реаль-
ний цей проект, який повинен зменшити 
кабальну залежність України від імпор-
тованого з Росії газу, — мова про це на 
представленні, звісно, не йшла. 

Після цього будь-яких значущих по-
дій, крім продовження 26 червня 2012 
року міською радою договору оренди ці-
лісного майнового комплексу комуналь-
ного енергогенеруючого підприємства 
«Чернігівська ТЕЦ» цим же ТОВ «ТехНо-
ва» ще на 10 років, не відбулося. Хіба що 
слід згадати подію 22 жовтня 2012 року, 
коли начебто через пошкодження лінії 
110 кВ на території ТЕЦ виникло аварій-
не зниження напруги на окремих дільни-
цях міської електромережі. 

Можна було б начебто заспокоїти-
ся і чекати, коли відповідальні орендарі 
відповідно до затвердженої міськрадою 
«Стратегічної програми розвитку Черні-
гівської ТЕЦ до 2022 року» разом з че-
хами (чи ще з кимось) модернізують ста-
реньку Чернігівську ТЕЦ. 

І ось 29 березня 2013 року о 15 год. 
15 хв. у м. Світлодарську Донецької об-
ласті раптом сталася потужна пожежа на 
одній з найпотужніших теплоелектрос-
танцій України — Вуглегірській ТЕС по-
тужністю 3600 МВт. На станції запалав 
другий блок потужністю у 300 МВт, вве-
дений в експлуатацію у 1973 році. За-
ймання почалося начебто на обладнанні, 
яке перетворює вугілля на пил. Потім во-
гонь поширився на покрівлю всієї будів-

лі ТЕС. У результаті пожежі на ТЕС одна 
людина загинула. Щонайменше 12 тисяч 
населення міста Світлодарська залиши-
лися без опалення свого житла. 

Після Чорнобильської катастрофи за 
наслідками це, мабуть, найбільша техно-
генна аварія в українській електроенер-
гетиці.

Отже, ніхто не може гарантувати, що 
подібна аварія не може трапитися і на 
орендованій у громади ТОВ «ТехНова» 
Чернігівській ТЕЦ потужністю у 210 МВт, 
унаслідок чого половина 300-тисячного 
міста Чернігова може опинитися без те-
плопостачання. 

Потужність Чернігівської ТЕЦ сьо-
годні забезпечують 4 котли з рідким 
шлаковидаленням (1961 – 1965 рр.), 
один газовий котел (1974 р.) та три паро-
ві турбіни. Електрична потужність ТЕЦ — 
210 МВт, теплова — 870 Гкал/год.

Під загрозою підтоплення опинилися кілька сіл під Черніго-
вом — вода прорвала захисну дамбу біля села Радянська Сло-
бода Чернігівського району. 6 квітня в дамбі утворився провал 
площею 400 кв. м, і з нього почала витікати вода. Відтік став 
загрожувати підтопленням довколишнім селам, повідомляє 
прес-служба МВС у Чернігівській області. Місцевому населен-
ню допомагали представники правоохоронних органів, а ряту-
вальники МНС займалися усуненням прориву дамби. 

7 квітня підтоплення охопило територію садового товари-
ства «Механізатор» у селі Білоус Чернігівського району. Рівень 
води в окремих місцях становив близько 1 м. Хоча 6 квітня 
кільком жителям дач було запропоновано виїхати з будинків, 
частина з них відмовилась. Як наслідок — 88-річну бабусю до-
велося рятувальникам вивозити на надувному човні.

Чиновницька халатність 
затопила Радянську Слободу
Посадових осіб райдержадміністрації звинуватили у про-

риві дамби на ставку біля с. Радянська Слобода. Про це пові-
домляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

За фактом прориву Чернігівський РВ УМВС відкрив кримі-
нальне провадження за кваліфікацією кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (службова 

недбалість). Процесуальне керівництво розслідуванням здій-
снила прокуратура Чернігівського району.

За результатами проведеної перевірки прокуратурою Чер-
нігівського району внесено подання голові райдержадміні-
страції про притягнення до відповідальності за те, що не вжи-
ли заходів щодо безпечного функціонування водного об’єкта 
і отримання відповідної орендної плати за його експлуатацію.

Крім того, прокурорською перевіркою встановлено пору-
шення чинного законодавства підприємцем, який орендує вка-
заний водний об’єкт. У зв’язку з цим прокуратурою району підго-
товлено судовий позов про розірвання з ним договору оренди.

Чернігівська ТЕЦ:Чернігівська ТЕЦ:
якщо раптом 
вибухне

Від редакції. Автор публікації, відомий чернігівський журналіст, писав про 
цю проблему ще рік тому. Ось уривок з тої публікації. 

«Компанія «ALTA» спеціалізується на поставках сировини і матеріалів, у т. ч. залізної 
руди, а також обладнання для промислових об’єктів Росії, України і Республіки Білорусь. 

Отже, чеська «ALTA» є не тільки надійним і перевіреним партнером Росії, а й, безумов-
но, підпорядкованою її стратегічним інтересам. 

Виникає питання: навіщо власникам «ALTA» псувати стосунки з Кремлем у разі успіш-
ного будівництва в Україні об’єкта, який позбавить всемогутнього російського монопо-
ліста — «Газпром» — надприбутків від продажу газу Україні? 

У Чернігові вже є сумний досвід обіцянок щодо відродження виробництва на ВАТ 
«Чернігівський радіоприладний завод» («ЧеЗаРа») від словацької інвестиційної компанії 
«Arca Capital», яка придбала на початку 2008 року 50% акцій колись найбільшого підпри-
ємства області. 

Сьогодні більшість незалежних експертів вважає, що стратегічним завданням сло-
вацької «Arca Capital», також пов’язаної з російськими інтересами, було не пустити справ-
жніх інвесторів на це колись стратегічне підприємство. 

Ось і виникає побоювання: чи не наступимо ми знову на ті ж самі граблі?»

Потоп уже на початку повеніпочатку повені

Тому мешканців Чернігова не мо-
жуть не турбувати щонайменше такі 
питання: 

1. Чи існує у влади хоч якійсь план на 
випадок подібної аварії на Чернігівській 
ТЕЦ? 

2. Чи є на виконання цього плану ма-
теріальні й кадрові ресурси? 

3. Хто відповідальний за виконання 
цього плану, і чи навчені діяти в цій ситу-
ації керівники міста і працівники відпо-
відних служб? 

Ініціювати перевірку і проконтролю-
вати стан готовності міста до подібної 
аварії повинні в першу чергу народні об-
ранці — депутати Чернігівської міської 
ради. 

Сергій СОЛОМАХА
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3  Світ Чернігівщини

Археологи досліджуватимуть 
монастирі й церкви 

Чернігівська облрада затвердила Програму про-
ведення археологічних досліджень в області на 2013 
– 2020 роки з фінансуванням 8,5 млн грн. Це рішен-
ня ухвалено 29 березня під час чергової сесії обласної 
ради. Згідно з документом, метою програми є отриман-
ня всебічної об’єктивної наукової інформації для забез-
печення оптимальних умов використання історико-куль-
турного потенціалу області, а також проведення дієвих 
заходів охорони, консервації, реставрації і музейного 
використання пам’яток археологічної спадщини, вве-
дення здобутих матеріалів до наукового обігу.

На переконання розробників Програми, археологіч-
ні дослідження дозволять розробити обґрунтовані за-
ходи, спрямовані на охорону і захист пам’яток, розши-
рення експозиційної та виставкової діяльності музеїв, 
облаштування скансенів (музеїв просто неба з музеє-
фікованими та реконструйованими об’єктами) з макси-
мальним збереженням унікального природно-історич-
ного ландшафту Чернігівської області. Визначені Про-
грамою дослідження також сприятимуть отриманню но-
вої інформації про матеріальну культуру, архітектуру та 
побут наших предків, будуть популяризувати історико-
культурну спадщину Чернігівщини.

Загальний обсяг фінансування Програми за весь пе-
ріод її виконання становить 8,5 млн грн. Зокрема, цього 
року передбачено виділення коштів на архітектурно-ар-
хеологічні дослідження в Єлецькому Свято-Успенському 
монастирі (430 тис. грн) та навколо Спасо-Преображен-
ського собору (150 тис. грн) у Чернігові; археологічні до-
слідження в Любечі (150 тис. грн); архітектурно-архео-
логічні дослідження у Спасо-Преображенському монас-
тирі Новгорода-Сіверського (20 тис. грн); архітектурно-
археологічні дослідження в Батурині (99 тис. грн).

Загалом на території Чернігівської області знахо-
диться понад 1700 пам’яток археології національного 
значення та майже 4000 пам’яток археології місцевого 
значення.

Обласна рада закупила 
планшети за завищеними цінами

Про це 29 березня під час чергової сесії Чернігів-
ської обласної ради заявив депутат облради від фрак-
ції «Батьківщина» Сергій Журман. Опозиційний депутат 
звинуватив чиновників з апарату обласної ради у тому, 
що вони закупили планшети компанії «ASUS», які зняті з 
виробництва понад рік тому. За словами Сергія Журма-
на, техніку закупили за завищеними цінами. Ціна одно-
го планшета склала 4523 гривні. «За мінімальної ціни на 
планшети такої моделі 2600 гривень і за максимально 
можливої ціни — 3800 гривень, а також при амплітуді 
падіння цін за останній рік у межах 25 відсотків обласна 
рада примудрилась купити техніку за неймовірно висо-
кими цінами, — заявив депутат. — До того ж ще й чохли 
до планшетів закупили по 600 гривень за штуку. Де ви 
бачили такі ціни?»

В області зникло сім сіл
Чернігівська обласна рада шостого скликання під 

час дванадцятої сесії 29 березня зняла з обліку шість 
сіл Чернігівщини через відсутність мешканців. Згідно 
з рішенням облради, з карти Чернігівщини зникли такі 
села: Марочкине Ільмівської сільради Городнянського 
району, Лозове Моложавської сільради Городнянсько-
го району, Борзенців та Сміле Вілененської сільради Ко-
ропського району, Степ Іваницької сільради Ічнянсько-
го району, Скибівщина Харитонівської сільради Срібнян-
ського району, Бекарщина Ганнівської сільради Носів-
ського району.

Засуджено осіб, причетних до 
переправлення нелегальних 

мігрантів 
Набув чинності вирок Городнянського районного 

суду в Чернігівській області за кримінальною справою, 
порушеною Управлінням Служби безпеки України сто-
совно двох громадян України, які організували незакон-
не переправлення нелегальних мігрантів через держав-
ний кордон України.

Встановлено, що 32-річний мешканець столиці 
спільно з жителем Городні організували незакон-
не переправлення групи нелегалів, яка складалася 
з 9 громадян Афганістану, Єгипту та Сирії. В обхід 
пункту пропуску «Сеньківка» іноземці пішки пере-
тнули державний кордон України з території Респу-
бліки Білорусь. У червні 2009 року в лісі неподалік 
лінії державного кордону їх було затримано право-
охоронцями.

Суд визнав обох організаторів винними за ч.2 
ст.332 (незаконне переправлення осіб через держав-
ний кордон України) Кримінального кодексу України та 
призначив їм покарання у вигляді 4 років позбавлення 
волі з встановленням іспитового строку 2 роки. Інозем-
ців видворено за межі України.

Прес-група Управління СБ України
в Чернігівській області

Поруйноване військове 
містечко 

Колись Чернігів був знаний у цілому Союзі легендарним ЧВВА-
УЛ (Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків іме-
ні Ленінського комсомолу), серед випускників якого було аж 9 кос-
монавтів. А чернігівські дівчата просто полювали за вигідними же-
нихами.

«Було колись, ревіли гармати» — точніше, турбіни реактивних 
літаків на військовому летовищі в районі урочища Ялівщина. До-
вкола училища поруч зі Стрижнем виріс цілий мікрорайон.

Минулося… Вже не потрібні цій країні льотчики, а тим більше 
космонавти, як і вчені, письменники, актори, IT-ішники, будівель-
ники, мореплавці…

Здебільшого потрібні реалізатори й охоронці, прес-секретарі 
й піар-менеджери, політтехнологи і продажні журналісти, гла-
мурні тусовщики і банкіри-лихварі, хвацькі ділки і торгові пред-
ставники.

Нещодавно, пробиваючись крізь заметіль і замети у напрям-
ку Ялівщини, випадково натрапив на залишки колишнього військо-
вого містечка льотчиків. Дещо з розкиданих по території об’єктів 
перебрав на себе Чернігівський державний інститут економіки та 
управління. Решта поступово перетворюється на руїну.

Серед цієї пустки найбільше вразив помпезний об’єкт з мо-
нументальними колонами, що нагадував типові будинки культури 
доби соцреалізму. Вибиті двері, вікна, розкидане сміття, обмальо-
вані стіни недвозначно вказували на статус теперішніх пожильців. 
Усе це викликало певний неспокій. І якби не вірний чотирилапий 
друг поруч, навряд чи сам наважився зайти до приміщення.

«Немає кращої мети, 
ніж пити пиво з висоти»

Храми, монастирі розташовувалися переважно на пагорбах — 
і добре видно з усіх усюд, і в разі необхідності можна подати сигнал 
про небезпеку церковними дзвонами.

Ось сквер, що знаходиться за мурами Єлецького монастиря. 
Цей затишний зелений куточок через наближеність до центру міс-
та дуже популярний серед любителів посидіти на природі — гараж-
ників, студентів, різноманітних асоціалів.

Узимку, коли огляданню не заважає листя, звідси добре видно 
з одного боку Вал з Катерининською церквою, з іншого — урочище 
Святе аж до залізничного насипу.

Після минулорічних затяжних дощів на місці вирубаних акацій 
виникла загроза зсуву грунтів. Комунальними службами вимоїни 
були засипані будівельними відходами, утворився чудовий оглядо-
вий майданчик.

Це відразу оцінили «любителі природи»: майже гірське плато, 
під ногами — мальовнича Лісковиця, над головами — золото мо-
настирських бань — задоволення і душі, і тілу. А те, що сміття лиша-
ється, — в п’яному саду вже не так важливо…

Олекса ПЕКУР
Сайт «Північний вектор»

Цікаву просвітницьку про-
граму для дітей започаткува-
ли Департамент освіти і науки 
Київської держадміністрації та 
ТОВ «ХіПП Україна» — складова 
частина великої міжнародної 
харчової компанії з виробни-
цтва екологічно чистих продук-
тів для дітей. Товари  компанії 
виробляються із продукції, ви-
рощеної за принципом органіч-
ного землеробства. А це від-
мова від мінеральних добрив, 
без хімії борються і з бур’янами 
та шкідниками рослин. У  тва-
ринництві — лише органічний 
корм, без будь-яких добавок, 
тварини — на пасовищах, а не 
у стійлах, птиця — у великих во-
льєрах, а не в клітках у примі-
щеннях. Зрозуміло, таке вироб-
ництво вимагає більше клопо-
тів і витрат, ніж звична хімія. 
Але натомість маємо чисті при-
родні продукти. 

Все оце і має донести до ді-
тей та їхніх батьків екологічна 
програма «Екосім’я від А до Я». 
У подальшому вона буде впро-
ваджена і в областях України. 
Презентація програми відбу-
лася у столичній агенції Укрін-
форм. До розмови були запро-
шені освітяни, медики, аграрії 
— останніх представляв наш 
земляк, фермер із Чернігівщи-
ни Олег Жуковський. 

Наскільки важливими є 
проблеми здоров’я дітей, їх-
нього правильного харчуван-
ня, збереження довкілля, за-
свідчили і виступи учасників 
круглого столу. 

Ольга Качалова, доцент ка-
федри педіатрії Національно-
го медуніверситету ім. О. Бого-
мольця, нагадала, що здоров’я 
дитини на 20 відсотків зале-
жить від генів, ще 20 припадає 
на спосіб життя і на 50 відсо-
тків залежить від їжі. Кафедра 

провела обстеження здоров’я 
школярів Києва. Відповідаю-
чи на анкету, 80 відсотків дітей 
заявили, що вони задоволені 
своїм харчуванням. Насправ-
ді ж діти просто звикли до та-
кої їжі. Але медики жахнулися, 
коли з’ясувалося, як харчують-
ся ці діти. Третина з них уран-
ці зовсім не снідає. Натомість 
близько 40 відсотків віддають 
перевагу фаст-фуду, швидкій 
їжі. Це те, що, на жаль, є і чого 
не повинно бути у школах — 
піца, різні бутерброди. 30 від-
сотків дітей не вживають га-
рячої їжі. Українські діти ско-
ро розучаться їсти український 
борщ!  Третина дітей не вжи-
ває риби, понад 20 відсотків 
чомусь обходяться навіть без 
овочів.  І ось результат. Здоро-
вими є лише 7 відсотків випус-
кників! Треба негайно перегля-
нути підходи до харчування ді-
тей. 

Олег Жуковський, фермер, 
голова наглядової ради  аграр-

ного підприємства  «Етнопро-
дукт» (Городнянський район), 
розповів на презентації: 

 — Кілька років тому я за-
йнявся органічним аграрним 
виробництвом, конкретніше — 
тваринництвом. У господарстві 
почали виробляти корми для 
худоби без будь-яких пестици-
дів, міндобрив, худобу виро-
щувати без жодних антибіоти-
ків, гормонів росту, комбікор-
му. Український сертифікацій-
ний орган «Органік Стандарт» 
видав «Етнопродукту» міжна-
родний сертифікат про те, що 
у нас на полях — лише орга-
нічне землеробство, молочна 
і м’ясна продукція винятково 
органічна. На жаль, органічне 
молоко і м’ясо мало кого з пе-
реробників цікавить. І тому в 
господарстві інвестували ко-
шти у власну переробку сиро-
вини і випуск своєї продукції. 
Нині випускаємо  екологічно 
чисті молоко, сметану, кефір, 
яловичину. Ось-ось видамо на 

полиці наших власних магази-
нів першу в Україні органічну 
ковбасу. Проблемою є відсут-
ність в Україні відповідного за-
кону про органічну продукцію, 
чого ми давно добиваємося. І 
того, щоб наша продукція була 
в школах і дитсадках.

* * *
Отже, програма стартува-

ла. Але чи матимуть діти  еколо-
гічно чисті продукти у своїх за-
кладах? У Києві 702 дитсадки, 
в яких понад 100 тисяч дітей. 
На презентації я ставив запи-
тання представникам освітян-
ської галузі столиці, скільки ж 
дитсадків закуповують і дають 
дітям екологічно чисті, органіч-
ні продукти? Відповідь — жо-
ден. 

Звертаюся до Олега Жу-
ковського. 

— Пане Олеже, ваша про-
дукція доходить до дитсадків, 
шкіл? 

— Дуже важко і повільно. 
— Може, причиною є її 

вища ціна? 
— Насправді різниця ціни, 

особливо на молочні продукти, 
у нас, як і в європейських кра-
їнах, незначна. Тобто замість 
10 пляшок «хімічного» молока 
могли б закупити 8 пляшок на-
шого, екологічно чистого. За-
важає інертність, нерозуміння, 
що ненабагато дорожчий про-
дукт багатократно корисніший і 
цінніший для здоров’я, особли-
во дітей. А ще проблема в тому, 
що бюджетні установи, якими 
є садки, школи, повинні про-
водити тендер, щоб закупити у 
нас продукцію, а це теж клопо-
ти. І все ж справа вже зруши-
ла з місця. Хоч і не так швид-
ко, як хотілося, і як треба для 
здоров’я наших дітей. 

Петро АНТОНЕНКО

Чи отримають діти екологічні продукти?

ЧЕРНІГІВСЬКІ ПЕЙЗАЖІ
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По Україні
Зарплатні борги 

українців перевищили 
мільярд гривень
Обсяг невиплачених 

зарплат в Україні на 1 бе-
резня 2013 року зріс до 
1,102 млрд гривень. Про 
це йдеться в повідомлен-
ні Держстату. Найбільше 
зарплатних боргів у До-
нецькій області (майже 
253 млн гривень), Хар-
ківській області (97,5 млн 
гривень) та у Києві (85,7 
млн гривень).

У Піскуна знайшли 
5 будинків

Сім’я колишнього 
генпрокурора Святосла-
ва Піскуна володіє, як 
мінімум, п’ятьма будин-
ками. За даними журна-
лу «Фокус», сім’ї Піскуна 
належить київський бу-
динок на Оболонській 
набережній, 29 (поді-
бні будинки на набереж-
ній продають за $3 – 5 
млн), котедж в Ірпені та 
будинок у Криму, про 
який розповів сам про-
курор. Крім того, Піскун 
виставив на торги має-
ток в елітному закритому 
комплексі в центрі гір-
ськолижного курорту Бу-
ковель, оцінивши апар-
таменти в $1,2 млн.

Відкрито Інтернет-
архів визвольного руху

Тепер в Інтерне-
ті — 10 тисяч раніше 
недоступних докумен-
тів про історію ОУН та 
УПА. Запрацював сайт 
«Електрон ний архів ви-
звольного руху», пред-
ставлений Львівським 
національним універси-
тетом імені Франка та 
Центром досліджень ви-
звольного руху.

«Електронний архів 
визвольного руху» на-
дає у вільному Інтернет-
доступі понад 10 000 
систематизованих та 
описаних електронних 
копій документів з істо-
рії ОУН та УПА. Плану-
ється подальше попо-
внення архіву докумен-
тами, які розповідають 
про минуле ХХ століття 
в Україні, структури ви-
звольного руху, політич-
ні репресії та діяльність 
нацистського і комуніс-
тичного тоталітарних ре-
жимів.

Користувачі можуть 
переглядати докумен-
ти на сайті, а також ско-
піювати електронні копії 
у форматі pdf. Інтернет-
адреса електронного ар-
хіву:  avr.org.ua

Архів буде корисний 
дослідникам, історикам, 
студентам та аспірантам, 
усім, хто цікавиться істо-
рією України, СРСР, Цен-
тральної і Східної Європи 
у XX столітті, подіями пе-
ріоду Другої світової ві-
йни, боротьбою народів 
СРСР за незалежність, 
історією тоталітарних ре-
жимів та репресій.

Аврал 
під Шевченка

Ще 8 років тому в Україні припи-
нено випуск першого в нашій істо-
рії повного академічного зібрання 
творів Тараса Шевченка. Зупини-
лися на 7-му томі, а далі до спадщи-
ни Великого Кобзаря все чомусь не 
доходять руки, не вистачає коштів. 
Ось таке реальне, а не декларатив-
не ставлення до Кобзаря. 

Було заплановано видати 
12 томів (у тому числі в останніх то-
мах представити творчість Шев-
ченка-художника) до 200-річчя 
від дня народження Кобзаря. Йде  
останній перед’ювілейний рік, а ви-
дання зупинене. 

Майже не видавався чи й вза-
галі заборонявся Шевченко в цар-
ській Росії, де й сама українська 
мова була під забороною. Дуже не-
зручним був поет і для радянської 
влади, бо друкувалися його тво-
ри з численними «вирізуваннями». 
Але дивно, чому таке ставлення до 
Шевченка   у  незалежній державі. 

Що ж, доведеться надолужува-
ти втрачене в режимі авралу, якщо 
держава хоче належно зустріти 
200-річчя Шевченка й не осороми-
тися перед світом. А роботи — не 
придумаєш, за що братися. 

Стосовно згаданого видання, то 
цього року вийдуть у світ 8-ий і 9-ий 
томи, а наступного року, хоч вже на-
вряд чи до ювілею, — останні три. 
Буде нарешті завершено видання 
Шевченківської енциклопедії — ще 
один багатостраждальний проект, 
де вийшло лише два томи з шести.  

Ще 2010 року Президент Яну-
кович видав Указ про відзначен-
ня ювілею Кобзаря. Однак за пер-
ші два роки вдалося зробити неба-
гато. Довелося торік видавати ще 
один Указ «про додаткові заходи» 
підготовки до ювілею. 

Основних напрямів відзначення 
ювілею три. Перший стосується ви-
дання творчої спадщини Шевченка, 
створення нових і реставрація існу-
ючих фільмів, присвячених життю 
і творчості поета, запис музичних 
творів на його поезію. Другий на-
прям — літературно-мистецькі ак-
ції, зокрема міжнародний Шевчен-
ківський конгрес. Третій  передба-
чає приведення до належного ста-
ну всіх пам’ятних місць, об’єктів, 
пов’язаних з життям і творчістю 
Шевченка, — і в Києві, і в областях. 

Найбільший аврал передба-
чається на спорудженні та рекон-
струкції шевченківських об’єктів. 
Тут проблем вище голови. Чимало з 
них є наслідком недостатньої уваги 
до цих об’єктів або навпаки — над-
то великої, але непродуманої «ак-
тивності», коли затівали дивні «пе-
рекроювання». Особливо «налама-
ли дров» кілька років тому в Кане-
ві, де вгатили немалі кошти в дивне 
«переформатування» музею. 

Вистачає роботи і в ряді інших 
музеїв, галерей. Це потребує чи-
малого фінансування, а йому має 
передувати підготовка проектно-
кошторисної документації. Вона 
ще не готова щодо жодного такого 
об’єкта. А коли ж буде готова, і коли 
будувати та реконструювати?! 

Наша Чернігівщина — одна з 
найбагатших в Україні за кількістю 
Шевченківських  місць. Але  роботи 
на цих об’єктах теж  багато. 

Щодо фінансування друкованих 
видань, будівництва, реконструк-
ції, загалом програми відзначення 
ювілею, то через відставання попе-
редніми роками доведеться шукати 
додаткові кошти в цьому році, остан-
ньому перед ювілеєм. Насамперед 
— бюджетні. Добре було б, якби ці 
кошти, виділені на ювілейний «ав-
рал», дійшли до призначення. А не 
так, як це не раз бувало. Згадаймо 
хоча б недавнє Євро-2012. 

Петро АНТОНЕНКО

Аналіз Регламенту Верхо-
вної Ради та Конституції України 
на предмет легітимності зборів 
народних депутатів  в актовому 
залі на Банковій.

Закон України «Про Регла-
мент Верховної Ради України»

Стаття 2. Місце проведення 
та мова ведення засідань Вер-
ховної Ради

1. Верховна Рада проводить за-
сідання у будинку Верховної Ради 
(місто Київ, вул. Грушевського, 5).

2. За рішенням Верховної 
Ради, прийнятим більшістю на-
родних депутатів України (далі — 
народні депутати) від конститу-
ційного складу Верховної Ради, її 
засідання можуть проводитися в 
іншому місці. У випадках, перед-
бачених частиною третьою статті 
83 Конституції України, Верховна 
Рада збирається для проведен-
ня позачергової сесії у місці, ви-
значеному відповідно до частини 

четвертої статті 11 цього Регла-
менту.

Так, регламент ВР допускає 
проведення засідань у іншому міс-
ці. Але для цього повинні настати 
дві умови. Перша — повинно бути 
прийняте відповідне рішення ВР.

Стаття 47 Регламенту. При-
йняття рішень Верховної Ради

1. Відповідно до частини дру-
гої статті 84, статті 91 Конституції 
України Верховна Рада приймає 
рішення виключно на її пленарних 
засіданнях після обговорення пи-
тань більшістю голосів народних 
депутатів від конституційного скла-
ду Верховної Ради, крім випадків, 
передбачених Конституцією Украї-
ни та цим Регламентом.

2. Рішення Верховної Ради при-
ймаються шляхом відкритого по-
іменного голосування, крім випад-
ків, передбачених цим Регламен-
том, коли проводяться таємні голо-
сування шляхом подачі бюлетенів.

Відповідного рішення ВР при-

йнято не було, тому засідання на 
Банковій апріорі є нелегітимним.

Друга умова. Норма Регламен-
ту, яка регулює питання проведен-
ня засідання народних депутатів в 
іншому місці, відсилає до ч.3 ст.83 
Конституції та ч.4 ст.11 Регламен-
ту ВР.

Частина 3 статті 83 Консти-
туції України:

«У разі введення воєнного 
чи надзвичайного стану в Украї-
ні Верховна Рада України збира-
ється у дводенний строк без скли-
кання».

Стаття 11 Закону про Регла-
мент. Позачергові сесії Верхо-
вної Ради

«У разі введення воєнного чи 
надзвичайного стану в Україні Вер-
ховна Рада збирається на позачер-
гову сесію не пізніш як у дводен-
ний строк без скликання і працює 
до скасування воєнного чи над-
звичайного стану. Голова Верхо-
вної Ради України, а у разі його від-
сутності — Перший заступник чи 
заступник Голови Верховної Ради 
України, який виконує обов’язки 
Голови Верховної Ради України, ви-
значає місце і час проведення засі-
дання Верховної Ради, про що тер-
міново повідомляється народним 
депутатам».

Отже, в обох випадках допуска-
ється проведення засідань ВР в ін-
шому місці у випадку введення во-
єнного чи надзвичайного стану.

Таким чином, засідання народ-
них депутатів на Банковій є нелегі-
тимним, а те, що відбувається, є не 
засіданням законодавчого органу 
влади, а зборами активу Партії ре-
гіонів.

Олександр  РУЖИЦЬКИЙ,
«Українська правда»

Голова комітету з питань свободи слова та ін-
формації Микола Томенко закликає опозицію про-
вести альтернативний всеукраїнський референдум. 
Про це він сказав, виступаючи в неділю, 7 квітня, на 
мітингу опозиції «Вставай, Україно!» в Києві.

«Я думаю, що ми повинні домовитися і діяти та-
ким чином: якщо Янукович хоче провести свій рефе-
рендум, то ми повинні поставити питання і сказати, 
що ми паралельно проводимо народний референ-
дум», — запропонував Томенко.

За його словами, якщо на своєму референдумі 
Президент Віктор Янукович хоче поставити питан-
ня про зняття недоторканності з народних депута-
тів, то на народному референдумі має стояти питан-
ня про зняття недоторканності Президента, суддів і 
депутатів.

«Якщо порушується питання про введен-
ня мажоритарної системи виборів депутатів, то 
на народному референдумі має бути поруше-
но питання про введення партійної системи ви-
борів з відкритими списками. Крім того, на на-
родному референдумі має бути порушено пи-
тання про ліквідацію обласних, районних та 
місцевих державних адміністрацій», — сказав 
Томенко.

Нардеп заявив, що необхідно поставити перед 
владою питання, і «наші умови — ми не проти, опи-
туйте людей, але люди повинні мати альтернативу».

Депутат пригрозив: якщо влада відмовиться ре-
єструвати ініціативні групи від опозиції з проведен-
ня всеукраїнського референдуму, необхідно «не до-
пускати такий референдум».

Помилування Юрія Луценка 
є правильним з усіх точок зору 
кроком, який не зможуть розкри-
тикувати найзапекліші опоненти 
Віктора Януковича. Це передба-
чуваний фінал кількарічної дра-
ми, що розігрувалася на україн-
ській політичній сцені, й у якій від 
самого початку всі силові пере-
ваги були на боці В. Януковича. 
Він виступає режисером, сцена-
ристом і актором цього дійства 
в одній особі. Попри це, Юрієві 
Луценку вдалося підкорегувати 
сценарій, відмовившись просити 
про помилування. Утім, імовірно, 
що сценаристи не дуже сподіва-
лися на таке прохання.

Фінал вони оформили з па-
фосом радянського соцреалізму. 
Парламентський Уповноваже-
ний з прав людини одразу після 
рішення касаційної інстанції, яке 
залишає Ю. Луценка винним в ін-
кримінованих злочинах, зверну-
лася до гаранта із клопотанням 
помилувати засудженого за суто 
гуманітарними ознаками, по-

при відсутність такого прохання 
з боку засудженого та визнання 
ним своєї вини.

У день Благовіщення Пре-
святої Богородиці помилування 
здійснюється. Разом з Ю. Луцен-
ком на волю виходить ще один 
колишній урядовець — Георгій 
Філіпчук, який просив В. Януко-
вича про це та відшкодував дер-
жаві більше мільйона збитків, ін-
кримінованих йому судом.

Помилування є жестом до-
брої волі з боку глави держави і 
не може бути зараховано опози-
цією до власного активу.

Помилування муситимуть 
привітати Брюссель та Вашинг-
тон, одразу ж наголосивши на 
необхідності аналогічного рішен-
ня і щодо Юлії Тимошенко. Отри-
мають прогнозовану відповідь, 
що в її кримінальних справах не 

пройдено всіх процедур, які до-
зволили б застосувати «преце-
дент Луценка» — помилування 
без прохання засудженого. Од-
наче «гуманна українська вла-
да» розгляне, звісно, таку можли-
вість, щойно для того з’являться 
законні можливості.

Помилування свідчить про 
впевненість влади у собі. Про 
її намір і далі рухатися шля-
хом авторитаризму, підміняючи 
справедливе та неупере джене 
правосуддя «жестами доброї 
волі».

Чи сприятиме повернення 
Ю. Луценка до активного громад-
ського життя консолідації опо-
зиції? Чи об’єднається вона до-
вкола єдиної мети відновлення 
та розвитку демократії європей-
ського зразка? Чи спроможеться 
зупинити ліквідацію парламента-
ризму, місцевого самоврядуван-
ня, свободи підприємництва? 
Шанс знову є.

Костянтин МАТВІЄНКО, 
політичний експерт 

Засідання на Банковій є нелегітимним

Томенко пропонує провести 
альтернативний референдум від опозиції

Жест
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Годували до 1917 року, до моменту здій-
снення у Петрограді сумнозвісного заколоту, 
який було названо Жовтневою революцією, 
що відбувався зокрема під привабливим гас-
лом «Землю — селянам!». Майже одразу після 
революції більшовики зняли привабливе гас-
ло з порядку денного, натомість у тодішній Росії 
стала відчутною нестача хліба…

У період так званої «незалежності» по-
слідовне руйнування українського села ста-
ло «справою честі» всіх дотеперішніх можно-
владців в Україні. Як наслідок: на початку ХХІ 
століття — масове безробіття працездатного 
сільського населення на давно не ораних і вже 
порослих чагарниками найродючіших в Європі 
українських землях.

Щоправда, нинішні керманичі України гра-
бують село більш досконало. Бо замість заби-
рати напрацьоване зовсім не дають працю-
вати на власній землі. Тим паче, що й земля 
знову не дуже належить селянам. Сучасні ді-
ячі постсовєцької прокомуністичної бюрокра-
тії вже захопили найсмачніші шматки україн-
ської землі.

Вже й громадяни інших держав фактично 
володіють земельними наділами в Україні. А 

тим часом село, доведене до абсурду злочин-
ним просуванням так званої «ринкової еконо-
міки» (яка подекуди й на дикий базар у пустелі 
не дуже схожа), деградує алкоголізмом моло-
ді, вимиранням, втратою перспективи на бла-
гополучне майбутнє. 

Люди села фактично кинуті напризволяще. 
Як ще на межі ХІХ – ХХ століть писав класик, 
«Пливе журба, пливе безнадія і стиха хлипає 
сум...». 

Тему життя сучасного українського села 
час від часу порушують активісти демократич-
ного руху і просто небайдужі громадяни під час 
наукових і не дуже конференцій. На одному з 
таких «круглих столів» довелось побувати й 
мені. Тема була дуже актуальною: «Гідне життя 
українського села».

З урахуванням реальності справедливіше 
було б назвати це зібрання якось точніше — 
наприклад, про прагнення до отого гідного. Бо 
наразі цієї гідності ще трохи залишилося хіба 
що у людських душах, але дуже мало у реаль-
ному господарюванні на землі.

Сидів я, слухав доповідачів і промовців, що 
емоційно вовтузилися навколо відомих осіб 
політикуму, звинувачуючи їх у хабарництві, ко-
рупції та марнотратстві на власну користь. Уре-
шті не витримав далі сидіти в ролі спостеріга-
ча на цьому змаганні безплідних ерудитів, ко-
трі так захопилися власним красномовством, 
що забули про село, яке очікує гідного життя. 
Отож я не став вказувати, кому і коли слід зро-
бити для підведення села з колін, а спрямував 
увагу присутніх на необхідні перетворення, що 
їх треба виконати, аби сільська місцевість ста-
ла кращою і продуктивнішою частиною україн-
ського національного господарства.

По-перше, треба спочатку усвідомити, що 
українське село давно перебуває у стані три-
валої тяжкої хвороби, а точніше — цілої сис-
теми хвороб суспільно-економічного, культу-
рологічного, демографічного, організаційно-
господарчого і духовного характеру. Це треба 
у-сві-до-ми-ти! Бо хворіють усі аспекти сіль-
ського життя, а отже, ніякі тимчасові заходи 

«лікування нашвидкуруч» не можуть змінити 
ситуації.

По-друге, якщо серйозно братися до 
справи, до солідної роботи відновлення і роз-
витку українського села, до побудови насправ-
ді гідного життя селян і перетворення аграрно-
го сектора у сферу ефективного виробництва 
з метою реалізації продукції на експорт і ком-
фортного проживання, потрібно вже на пер-
шому етапі перетворень вкласти близько 180 
млрд грн.

Тобто, як перший крок, треба інвестувати 
в село приблизно стільки, скільки використано 
на підготовку української частини Євро-2012. 
Але, на відміну від вкладання грошей у будів-
ництво аеропортів і стадіонів, інвестиції у роз-
виток села починають давати неабиякий фі-
нансовий і соціальний прибуток практично од-
разу після їх здійснення.

180 млрд грн — це майже половина річ-
ної суми доходів державного бюджету України. 
Цієї суми цілком може вистачити для створен-
ня дуже необхідної мотивації, тобто для роз-
витку зацікавленості людей села і всього сус-
пільства у проживанні в сільській місцевості й 
у праці на землі. Причому з урахуванням інте-
ресів усіх громадян України. Для цього на пер-
шому етапі слід було б здійснити десять таких 
системних перетворень:

1. Провести загальноукраїнський, націо-
нальний перепис населення.

2. Провести інвентаризацію всіх земель на 
території України із зазначенням форм влас-
ності, власників, форм і методів використан-
ня землі.

3. Провести інвентаризацію всіх матері-
ально-технічних ресурсів аграрного сектора з 
оцінкою їх вартості, продуктивності, перспек-
тивності, визначити потреби і попит на засоби 
агровиробництва і агропереробки.

4. Перетворити Міністерство так званої аг-
рополітики на Міністерство забезпечення ді-
яльності сільського господарства і розвитку 
села. Створити загальноукраїнську систему 
матеріально-технічного забезпечення села.

5. Провести кадрову інвентаризацію та пе-
реатестацію державної бюрократії, що працює 
в аграрному секторі.

6. Встановити систему державних гарантій 
для працевлаштування і умов проживання ви-
пускників навчальних закладів, котрі отриму-
ють призначення на роботу в сільській місце-
вості.

7. Реалізувати програму «Сімейний гек-
тар».

8. Освоїти масове виготовлення кращих 
зразків вітчизняної сільськогосподарської 
техніки.

9. Упровадити систему пільгового креди-
тування зі ставкою 3 – 5% річних на термін 5 
– 10 років для реалізації найефективніших іні-
ціатив у сфері агровиробництва та вдоскона-
лення сільської інфраструктури і сфери прожи-
вання, зокрема для розбудови системи тран-
спортних комунікацій та зв’язку в сільській 
місцевості.

10. Розбудувати й удосконалити сферу охо-
рони здоров’я, освіти, культури, спорту, орга-
нізації дозвілля і відпочинку в сільській місце-
вості.

Цей начерк першочергових кроків віднов-
лення села може комусь здатися фантастич-
ним — особливо сьогодні, коли члени парла-
ментської коаліції продовжують ґвалтувати 
право, ігнорувати інтереси суспільства і здо-
ровий глузд, а об’єднана опозиція вирішує тер-
мінові швидкоплинні політичні, зокрема агіта-
ційно-пропагандистські, завдання моменту. 
Але тема цього і подібних «круглих столів», так 
чи інакше, все одно стосуватиметься гідного 
життя українського села. Позаяк, допоки люди 
не почуватимуться гідно і вільно на своїй зем-
лі, не буде справжньої незалежної України.

А отже, якщо ми насправді хочемо домог-
тися цього гідного життя, маємо усвідомлюва-
ти хоча б масштаб цього завдання. В іншому 
разі — будемо й надалі гратися у вибори.

Віталій КОРЖ,
народний депутат України IV, V, VI скликань, 

заслужений економіст України

Урок економічний. Якщо б у 
нас була нормальна економіка — 
соціальна, а не політизована, то за-
мість астрономічних коштів, вкла-
дених у закупівлю недолугих поїз-
дів «Хюндай», будівництва дорожез-
них (потрібних і не дуже) об’єктів 
під Євро-2012, з розкраданням при 
цьому величезних коштів, у державі 
закупили б тисячі одиниць потужної 
техніки для шляховиків і комуналь-
ників, у тому числі снігоприбираль-
ної, і не тримали б ці служби на голо-
дному пайку щодо пального.

Урок демографічний. Роз-
пачливі репортажі телеканалів у ці 
дні стосувалися насамперед Києва 
(знову ж з політичним підтекстом) 
і якихось найбільших міст. Про три 
мільйони киян говорилося кількара-
зово більше, ніж про майже 15 міль-
йонів мешканців сіл. Знову радян-
ська ментальність, коли селян вва-
жали людьми третього сорту? І коли 
нам повідомляли «офіційні дані», що 
в перший день стихії перервано спо-
лучення з тисячею сіл, це була про-
сто брехня: насправді таких сіл були 
тисячі. Під час першого удару стихії 
практично було паралізовано про-
їзд навіть від обласних центрів до ра-
йонних, не те що сіл. Люди залишили-
ся напризволяще, в тому числі старі, 
хворі, і це при так званій «оптиміза-
ції» медицини, тобто різкому скоро-
ченні медичних закладів на селі. 

А що ж про Київ? Напрошуєть-

ся і такий висновок, урок: чи не за-
надто потворно розрісся цей мега-
поліс, у якому вже й важко реально 
порахувати людей? Снігопад прак-
тично одразу паралізував один з го-
ловних видів наземного транспорту 
— маршрутки, цим ще раз підкрес-
ливши, що насправді цей вид тран-
спорту — справжнє стихійне лихо. 
У нормальних містах цей транспорт 
справедливо вважають сміттям ме-
гаполісів і його просто викоріню-
ють. У столиці Польщі Варшаві тако-
го виду транспорту просто не існує, 
натомість курсують великі спарені 
автобуси, кожен з яких замінює по-
над десяток маршруток. Звичайно, 
зараз це «крамольна» думка — лік-
відувати в Києві маршрутки, адже 
місто настільки втяглося в «марш-
рутство», що, як наркоман, потре-
бує все нових доз цього сміття. Між 
тим, ідея зовсім не крамольна. Біль-
ше того, міська влада столиці, треба 
віддати їй належне, вже взялася за 
її втілення. На Лівобережжі, на Лі-
совому масиві прибрали маршрут-
ки, замінивши їх рейсами автобусів 
і тролейбусів КП «Київтранс». Усьо-
го планується замінити маршрутки 
на семи напрямах, у тому числі й на 
правому березі. 

Ще одна проблема — перенаси-
ченість столиці загалом автомобіль-
ним транспортом. Смішною для нас 
є навіть згадка, що в європейських 
столицях тисячі людей користуються 

велосипедами. У нас пішохода мо-
жуть задавити прямо на тротуарі. І 
ось сніги накрили на тротуарах і по-
під ними, уздовж проїжджих частин 
вулиць тисячі легкових авто. Саме 
вони, як виявилося, значною мірою 
заважали розчищати вулиці. Так 
само давно вже стало бідою масове 
пересування містом великовантаж-
них автомобілів, отих «хур». Багато-
тонні, неповороткі, вони заблокува-
ли в період стихії десятки столичних 
вулиць. 

Урок моральний. Аморально, 
коли нам, суспільству, брешуть про 
масштаби стихії і зусилля з її лікві-
дації. Коли міська київська влада 
організовує «виставу» з показним 
«розчищенням» вулиць — під замов-
лені телекамери. І це розчищення 
припиняється, як тільки телекамери 
від’їхали. Або коли на сайті Київської 
адміністрації з’являється фото «роз-
чищення київських вулиць», а воно 
виявилося краденим з Інтернету і 
зображало ці роботи в Москві. Амо-
рально, коли керівники столичної 
медицини бадьоро рапортують главі 
уряду, а потім це тиражується прес-
службою, що, попри замети, бри-
гади швидкої допомоги обслужили 
«всі виклики», навіть якщо лікарям 
доводилося добиратися до будинків 
через кучугури пішки. Бо правдиві-
ше було б сказати, що обслужили ті 
«всі», куди змогли допхатися на авто 
і пішки. Аморально, користуючись 
негодою, здирати із власників авто 
великі гроші за послуги машин-
евакуаторів. Аморально таксистам 
дерти сотні гривень з пасажирів, 
яких стихія, після скасування авіа-
рейсів, змусила терміново поверта-
тися з аеропортів додому в Київ. Що 
ж, живучий давній лозунг мароде-

рів: «Кому війна, кому мати рідна». 

Урок екологічний. Те, що си-
ноптики грубо помиляються із про-
гнозами, вже не дивина. Чи то у 
нас погана ця служба, чи, скоріше, 
людство вже дуже насвинячило в 
довкіллі, природі, що прогнози не 
спрацьовують. 

Але ось новий прогноз і не лише 
від синоптиків, а й від екологів. Піс-
ля таких снігів може бути велика по-
вінь у столиці й околицях. І може під-
топити елітні приміські райони, ті ж 
Кончу-Заспу і одіозне Межигір’я, а 
також самовільно забудовані маєт-

ками багатіїв береги Дніпра під Киє-
вом. Це викликає тривогу вже за со-
тні кілометрів від цих місць, насам-
перед на Подесенні. Ні, наші селяни 
не переживають за маєтки олігар-
хів. Але може статися інше: вже вко-
тре в районі Києва «скидатимуть» за-
йву дніпровську воду вниз по річці, а 
в результаті Дніпро «потягне» й воду 
Десни, і у нас знову не буде нормаль-
ної повені, не зайде вода на запла-
ви, щоб омити, освіжити луки. 

Петро АНТОНЕНКО
На знімку: вулиці Києва

Фото автора

Повернімося обличчям до села
Нині де-не-де можна почути лише згадку про те, 
що українські селяни годували хлібом усю Європу. 

Політичний снігопад
Сніги, що звалилися на Україну в третій декаді березня, спо-

нукають до деяких роздумів — і не лише метеорологічного пла-
ну. У нашому політизованому наелектризованому суспільстві 
політизують все підряд.  Стихію теж. Вона стала нагодою для 
опозиції ще раз сказати про нездарність влади впоратися зі 
стихією, а влада бадьоро розповідала, як вона з цим справля-
ється. Але деякі уроки з цих подій напрошуються. 
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Бліц-інформ
Російська влада відмовила у реєстрації 

Українському конгресу Росії 
Міністерство юстиції РФ відмовило в реєстрації Українському конгресу Росії — орга-

нізації, що була створена на установчому з’їзді УКР у листопаді 2012 року.
Свого часу причиною створення Українського конгресу Росії стало закриття через 

рішення суду, під надуманими приводами, Об’єднання українців Росії — організації фе-
дерального рівня з 20-річною історією, організації, що об’єднувала українців чи не всіх 
суб’єктів Російської Федерації.

На сьогоднішній день у Росії не існує жодного загальноросійського об’єднання 
української національної меншини. А лише за даними останнього перепису населен-
ня, в Російській Федерації мешкає близько 2 млн українців. Хоча, за визнанням самих 
представників російської влади, їх удвічі більше.

Заробітчани грошовитіші за інвесторів 
Українські трудові мігранти перераховують додому грошей більше, ніж іноземні ін-

вестори. За даними Нацбанку України, торік заробітчани переказали 7,5 млрд доларів, 
а іноземних інвестицій надійшло трохи більше 6 млрд доларів. Обсяги іноземних інвес-
тицій зменшуються, а перекази заробітчан зростають. Найбільше переказів в Україну 
торік надійшло із країн-членів СНД, насамперед Росії — 40,1% обсягу, перекази з ЄС 
— 34,9%, США — 09,3%. 

За різними підрахунками, за кордоном працює від 2,2 млн до 4,5 млн українських 
громадян. Між тим, самі трудові мігранти нарікають, що українська влада нічого не ро-
бить для захисту їхніх інтересів. Зокрема, навіть у консульському відділі українського 
посольства в Португалії, де працює чимало українців, людей приймають у переоблад-
наному гаражному приміщенні. Держава недостатньо інформує громадян, приміром, 
щодо возз’єднання сімей — як треба оформляти документи на дітей. Також держава 
мала би сприяти легалізації тих, хто працює за кордоном нелегально. Серйозною про-
блемою є відсутність закону про трудову міграцію. 

Переказані заробітчанами в Україну кошти не можна назвати прямими інвестиці-
ями, адже вони здебільшого не вкладаються в бізнес. Але в Україні просто не створе-
но умов для того, аби кошти заробітчан ставали інвестиціями в українську економіку.

У Будапешті з’явилася 
площа Тараса Шевченка 

Площа Тараса Шевченка розташована на пра-
вому березі Дунаю в Буді, у сквері поруч із греко-
католицькою церквою Святого Флоріана, де пере-
тинаються популярні туристичні маршрути. 2007 
року у сквері відкрили пам’ятник Шевченкові. Біля 
пам’ятника проводять різноманітні культурні заходи 
члени 7-тисячної української громади в Угорщині та 
Посольства України. 

«Петриківський розпис — перлина України» 
У Могильові (Білорусь) відкрито виставку «Петриківка — перлина України», органі-

зована асоціацією «Україна – Франція» за підтримки Міністерства закордонних справ 
України та Посольства України в Республіці Білорусь. До цього виставка експонува-
лась у Гомелі.

Автор та куратор проекту — Павло Ротар, віце-президент Асоціації «Україна – Фран-
ція» — у своєму виступі повідомив, що петриківський розпис — це вияв самобутнього та-
ланту українського народу. Дніпропетровські майстрині — лауреат премії ім. Нечуя-Ле-
вицького Галина Назаренко та заслужений майстер народної творчості України Тетяна 
Гаркава — провели для присутніх майстер-класи.

Майже 9 тисяч українців стали 
громадянами Угорщини за 2 роки

За останні два роки 8 783 українці отримали громадянство Угорщини за спроще-
ною системою. Відтак, Україна посідає 3-тє місце у рейтингу за кількістю виданих цією 
країною паспортів.

Загалом 320 524 людини отримали угорське громадянство за 2011 – 2012 роки. 
Переважна кількість заяв на громадянство було подано з Румунії (125275), Сербії 
(39383) та України (8783). Зі США — 1323 заяви.

За словами віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолт Шем’єн, лише 1,5% з усієї кількості 
заяв було відхилено. Переважна більшість тих, кому було відмовлено в наданні угорсько-
го громадянства, не володіють угорською. І зовсім невелику кількість відмов було зробле-
но з міркувань державної або національної безпеки.

Українське законодавство забороняє подвійне громадянство для громадян 
України. 

Фільм української режисерки 
визнали найкращим у СНД і Балтії 

«Найкращим фільмом країн СНД і Балтії» російської Національної кінематографіч-
ної премії «Ніка» стала картина режисера Кіри Муратової «Вічне повернення» (Україна). 
Світова прем’єра фільму відбулася в кінці 2012 року в рамках основного конкурсу Рим-
ського МКФ.

Крім українського фільму, за перемогу в цій номінації боролися фільм-спогад Геор-
гія Параджанова «Усі пішли» (Росія, Грузія, Чехія), стиль якого сам автор визначив як 
«магічний реалізм»; військова драма «Якщо всі» Наталії Беляускене (Вірменія); фільм-
легенда Аюба Шахобіддінова «Небеса — моя обитель» (Узбекистан) і мелодрама естон-
ського режисера Пеетер Сімма «Самотній острів», у виробництві якої брали участь Бі-
лорусь, Естонія і Латвія.

За роки існування «Ніки» фільми Кіри Муратової не раз відзначалися кіноакадемі-
ками: картина «Мелодія для шарманки» стала найкращим фільмом країн СНД і Балтії 
2009 року, «Два в одному» — 2006-го. А «Захоплення» і «Астенічний синдром» були на-
звані найкращими ігровими фільмами 1994 і 1990 року відповідно. Нова картина ре-
жисера — «Вічне повернення», яка досі була оцінена тільки міжнародною кіноспільно-
тою, цього року вийде у прокат. У фільмі знімалися Рената Літвінова, Сергій Маковець-
кий, Наталія Бузько, Віталій Лінецький, Олег Табаков, Алла Демидова.

У головній номінації «Найкращий фільм року» перемогу в цьому році здобула інтер-
претація першої частини однойменної трагедії Йоганна Вольфганга Ґете «Фауст» режи-
сера Олександра Сокурова.

Російська Національна кінематографічна премія «Ніка» заснована 1987 року як 
професійний кінематографічний приз, що присуджується за досягнення в галузі кіне-
матографії та за професійний внесок у розвиток вітчизняного кіно. Переможці в номі-
націях визначаються таємним голосуванням більше 600 членів Російської кіноакадемії.

Прес-служба УВКР

Фестиваль 
«Україна співає» 

Українська громада «Світанок» м. Твері 
провела IX фестиваль української культури 
«Україна співає», присвячений 199-ій річни-
ці від дня народження Т.Г. Шевченка.

 Напередодні до Твері прибула велика делега-
ція з українського міста-побратима Хмельницько-
го, яка взяла участь у підписанні договорів творчої 
співпраці між вузами та школами цих міст.

У фойє, прикрашеному величезним банером із 
портретом Т. Шевченка, лунала українська музи-
ка, експонувалися виставки українських вишива-
нок, предметів народного побуту, книг та дитячих 
малюнків, фоторепортаж про життя української 
громади «Світанок».

У творчій програмі виступили колективи ху-

дожньої самодіяльності Москви, Московської об-
ласті, Твері та Тверської області. Лунали пісні на 
слова Т.Г. Шевченка, українські народні пісні та 
пісні сучасних композиторів. 

У Новому Ульмі ми позна-
йомилися — вже через Михай-
ла — з письменником та полі-
тичним діячем Іваном Павло-
вичем Багряним. Його книжка 
«Чому я не хочу вертатись до 
СССР?» для всіх нас, біженців 
та й полонених, — стала свя-
тим дороговказом. Мені зда-
ється, що цю книжку Івана Ба-
гряного й нині в Україні слід 
зробити настільною. Її треба 
дати почитати тим, хто дуже 
ностальгує за Союзом, запро-
ваджуючи в Україні «ковбас-
ну ідеологію». Справді унікаль-
на ідеологія. Світ такої ще не 
знав.

Тут бодай коротко хочеться 
згадати й про випадок, що нам 
розповів сам Іван Павлович. 
В усіх зонах союзників після 
виходу тієї книжки Івана Ба-
гряного (власне, це брошура) 
совєти оголосили «всесвітній 
розшук». На листівках поміс-
тили портрет Івана Багряного і 
відповідний підпис: «Особливо 
небезпечний злочинець».

Щоправда, з портретом 
вийшов конфуз. Як не намага-
лися подати інтелектуала Іва-
на Багряного так, щоб він ски-
дався на злочинця, а на нас 
дивився досить симпатичний, 
інтелігентний чоловік.

Його розшукували в усіх 
зонах. І от двоє молодих аме-
риканських офіцерів зна-
йшли-таки Івана Павловича. 
Мабуть, хтось навів. Завітали 
до нього в кімнату. Познайо-
мились. «Оригінал» на них та-
кож справив позитивне вра-
ження. На злочинця, як по-
бачили американці, Іван Пав-
лович аж ніяк не був схожий. 
Старший офіцер попросив на-
віть дозволу запалити сигаре-
ту. Так сам Іван Павлович нам 
розповідав. А тоді, спершись 
рукою на тумбочку, запитав, у 
чому його злочин. «Чому тебе 
всі розшукують?» Іван Павло-
вич посміхнувся, підійшов до 
етажерки і взяв з неї кілька 
своїх брошур різними мова-

ми. Англійською подав офі-
церам. При цьому намагався 
пояснити, в чому суть справи. 
Чому він не хоче повертати-
ся до Союзу і не радить цього 
робити не тільки українцям, а 
й усім іншим людям — пред-
ставникам поневолених на-
родів.

— На них чекають сибір-
ські концтабори, в’язниці, 
розстріли без суду і слідства. 
Я хочу врятувати людей, осо-
бливо тих, які ще вірять у біль-
шовицьку демагогію. Це брех-
ня!.. У них немає нічого свято-
го. Треба хоч трохи пожити під 
більшовиками, щоб це розумі-
ти.

Американці це вже знали. 
Встигли на собі відчути, чим 
дихає «єдиний неділимий пе-
реможець». Їх те дуже обра-
жало. 

— І це все? — запитав 
старший.

— Так, мій злочин у тому, 
що я український письменник. 
Уник їхнього розстрілу. Хоча не 
уник свого часу їхніх таборів та 
в’язниці...

Американець останній раз 
затягнувся сигаретою і роз-
чавив її в попільничці. Потім 
простягнув руку українському 
письменникові, міцно потис її 
і промовив:

— Ми тебе не бачили, і ти 
нас не бачив. Роби висновок 
сам... — І пішли.

Іван Багряний бачив усе 
на своєму віку. Мав міцний 
характер. Але спазми тоді 
так перехопили горло, що 
«сенк’ю» сказати вже не міг. 
Того ж вечора Іван Багряний 
переїхав у Новий Ульм, як і 
ми. Тут він почав створюва-
ти свою партію, свою газету. 
Загальноукраїнську. ОУН він 
вважав загумінковою органі-
зацією. Тим більше, що вона 
ще й розкололася на кілька 
угруповань. Стала дуже ло-
кальною, галичанською. По-
трібно було думати про всю 
Україну. У цьому він розі-
йшовся зі Степаном Банде-
рою. Той образився і навіть не 
запросив Івана Багряного на 
якийсь там збір ОУН.

Час показав, що з усіх пар-
тій єдиною по-справжньому 
державницькою партією 
була і є партія Івана Багряно-
го. Іван Багряний вірив, був 
упевнений (і це час підтвер-
див), що серед мільйонної 
маси комсомольців і комуніс-
тів є стовідсоткові «атеїсти», 
які не вірять у побудову «світ-
лого майбутнього», але пере-
бувають у рядах партії і ком-

сомолу. Пристосовуються до 
системи, аби не тільки вижи-
ти, а й досягти певних вершин 
у силу своїх можливостей, 
щось зробити корисне для 
народу. Загальмувати процес 
русифікації, асиміляції укра-
їнського народу, не перетво-
рити його передчасно у «со-
вєтський гвинтик».

«Вільну Україну виборю-
ватимуть комсомольці і кому-
ністи», — впевнено заявляв 
Іван Багряний. Він, зрозумі-
ло, не поділяв комуністичних 
поглядів, але враховував реа-
лії життя. Його пророцтво під-
твердилося у 1991 році. Коли 
саме вчорашні комсомольці 
й комуністи, а пізніше диси-
денти і шістдесятники, до яких 
приєдналися навіть номен-
клатурні комуністи — Прези-
дент України Леонід Кравчук, 
спікер Іван Плющ, оголоси-
ли разом з народом Україну 
вільною і незалежною. Іван 
Плющ підписав разом з ба-
гатьма комуністами України 
Декларацію про нашу Неза-
лежність. 

Потрібно бути терпимими. 
Особливо між собою. Інак-
ше не втримаємо державу. 
Північний сусіда не дрімає. А 
спить і уві сні Україну бачить у 
своїх обіймах.

Не задумуючись, до партії 
Багряного вступив і мій брат 
Михайло. Після смерті Івана 
Багряного він понад 20 ро-
ків був її незмінним головою. 
Окрім мого брата, до партії 
прийшли з інших організацій 
такі видатні люди, як Василь 
Гришко, Григорій Костюк, Іван 
Майстренко, Олексій Коновал, 
Юрко Лавриненко, Петро Май-
сюра, колишній львівський ви-
давець Роман Паладійчук. Він 
тут, у Новому Ульмі, також ор-
ганізував українське видав-
ництво. До згаданих можу до-
дати ще Бориса Левицького, 
Михайла Турчмановича та ба-
гатьох, багатьох інших. Одних 
я уже з плином часом забув, 
а інших і тоді добре не знав. У 
мене були свої справи — біз-
несові. Політиків та науковців 
я тільки підтримував. Інколи 
мене питають, кому я допома-
гав. Я відповідаю: «Ви краще 
мене запитайте, кому я не до-
помагав. На це питання мені 
легше відповісти».

До речі, ставши бізнесме-
ном, можу твердо сказати: га-
зету «Українські вісті» і партію 
Івана Багряного підтримував 
завжди. І про це можу спокій-
но писати, бо підтримував не 
лише на словах.

Олексій ВОСКОБОЙНИК,
«Повість моїх літ»

Зі спогадів українського 
емігранта про Івана Багряного
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Не захищаючи управлінські вміння «пе-
ребудовників», слід визнати: економіка СРСР 
до 1985 року була в розкладеному стані, і 
процес прискорювався з кожним роком. 

Найкращим свідченням цього проце-
су стали щоденники Анатолія Черняєва — 
працівника апарату Центрального коміте-
ту КПРС від 1950-их до розпуску партії після 
путчу. 

Залишивши осторонь другу половину що-
денника, в якій відображено події горбачов-
ської «перестройки», коли автор був помічни-
ком Горбачова і провів з ним три дні у Форосі, 
варто вивчити першу, в якій дана приголом-
шлива хроніка саморозпаду авторитарної 
держави в період за 13 років до початку пе-
ребудови. 

Ця хроніка ведеться ізсередини, з самого 
центру управління країною, ведеться люди-
ною, яка щиро прагне цю державу врятувати, 
поліпшити, цивілізувати і зміцнити. 

Автор — заступник завідувача міжна-
родного відділу партії — прямого стосунку до 
економіки не мав. 

Тим не менш, Черняєв постійно присутній 
на засіданнях Політбюро ЦК [керівний орган 
Компартії СРСР, який займався політичними 
питаннями у період між пленумами], Секре-
таріату ЦК [керівний виконавчий орган партії, 
обирався на пленумах], на Пленумах ЦК [за-
сідання ЦК КПРС у повному складі, не рідше 
ніж раз на півроку], де в очікуванні розгляду 
свого питання він чує обговорення економіч-
них пунктів порядку денного і нотує почуте в 
щоденнику. 

Щоденники починаються від 1972 року, 
коли Черняєв працює з Леонідом Брежнєвим 
над підготовкою першого візиту президента 
США Ніксона до СРСР. Виділення в тексті — 
упорядника.

1972 рік 
Брежнєв іще здоровий та енергійний, 

до маразму застою далеко. 
А в економіці вже застій

Політбюро слухає питання про підготов-
ку до візиту. Автор присутній як учасник під-
готовки. Мова заходить про угоду зі США на 
постачання газу, за якою США забезпечать 
СРСР обладнанням і трубами для освоєння 
нового Вілюйського родовища.

За словами голови Держплану [Держав-
ний плановий комітет Ради Міністрів СРСР — 
урядовий орган, який здійснював загально-
державне планування розвитку радянської 
економіки — «Історична правда»] Байбакова 
американці «предлагают 2 варианта:

а) построить газопровод из Тюмени до 
Мурманска, а там — газосжижающий завод, 
и на корабли;

б) построить газопровод из Вилюя через 
Якутск в Магадан.

Нам выгоднее последнее. Через 7 лет 
окупится. Всё оборудование для строитель-
ства и эксплуатации ихнее».

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Под горний обурюється:

«Неприлично нам ввязываться в эти сдел-
ки с газом, нефтепроводом. Будто мы Сибирь 
всю собираемся распродавать, да и техни-
чески выглядим беспомощно. Что мы сами 
что ли не можем всё это сделать, без ино-
странного капитала?»

Відповідь Байбакова:
«1. Нам нечем торговать за валюту. 

Только лес и целлюлоза. Этого недостаточ-
но, к тому же продаём с большим убытком 
для нас. Ехать на продаже золота мы тоже 
не можем. Да и опасно, бесперспективно в 
нынешней валютной ситуации.

2. Американцев, японцев да и других у 
нас интересует нефть, ещё лучше — газ. Если 
мы откажемся, мы не сможем даже подсту-
питься к Вилюйским запасам в течение по 
крайней мере 30 лет.

Технически мы в состоянии сами проло-
жить газопровод. Но у нас нет металла ни для 
труб, ни для машин, ни для оборудования».

Наприкінці 1972 року Пленум ЦК КПРС 
підбиває підсумки року, що минув, і затвер-
джує план на наступний. Той же Байбаков 
«заявил, что план 1972 г. не выполнен очень 
крупно, и план 73-го года не будет выполнен, 

и что вообще неизвестно, как находить выход 
из положения».

Брежнєв выступив із великою доповіддю:
— Не выполняем пятилетний план 

практически по всем показателям, за исклю-
чением отдельных.

— Как Вам не стыдно, товарищ Казанец 
(министр чёрной металлургии ВР)… Хвали-
тесь, что выплавляете больше, чем США… А 
качество металла? А то, что из каждой тонны 
только 40% выходит в продукцию, по сравне-
нию с американским стандартом, остальное 
— в шлак и в стружку.

— Капитальное строительство. Неза вер-
шённые стройки. Старая болезнь. Мы прики-
нули: на каждую из 270 000 строек прихо-
дится по 12 рабочих! Предлагаю: заморо-
зить всё, кроме того, что должно было войти 
в строй в 1972 и 73 годах. Но эти — довести!

— Мы по-прежнему получаем 90 копе-
ек на 1 рубль вложений, а американцы на-
оборот.

— Товарищ Тарасов [министр лёгкой 
промышленности], у Вас на складах … млн 
пар обуви. Их уже никто никогда не купит, 
потому что фасоны лапотные. А ведь на них 
ушло сырьё, которого, как Вы говорите, во-
обще мало. Так ведь можно скупить всё за-
граничное сырьё и пустить его под нож.

— Мы не выполняем главного в поста-
новлении XXIV съезда — подъёма произво-
дительности, эффективности. 

— Госплана как организации, определя-
ющей стратегическую перспективу и стро-
го контролирующую ход нашей экономики, у 
нас нет!

Виходячи із залу, майбутній академік Арба-
тов (автор тексту промови Брежнєва) опинився 
поряд із директором ЗІЛу Бородіним і запитав 
про його враження. Bідповідь Бородіна:

— Да, красиво. Писатели вы хорошие. Но 
только мы всё это слышали уже не раз. От 
разу к разу речи всё красивее, а дела всё 
хуже и хуже.

Отже, 1972 рік. Брежнєв іще здоровий та 
енергійний, до маразму застою далеко, Гор-
бачов іще в Ставропіллі, про працівника бу-
дівельного тресту Бориса Єльцина, крім його 
рідних і співробітників, ніхто не чув.

А економіка країни вже в застої. За якіс-
тю й ефективністю все сильніше поступаєть-
ся американській, надмірні витрати ростуть, 
обсяг кінцевої продукції, особливо для насе-
лення, — ні. Голова держави всіх покритику-
вав. Єдина конкретна пропозиція — зупини-
ти частину будівництв, залишивши пускові. 
Не ті, що підвищать якість і ефективність, ко-
трі не ростуть.

Наступний рік, якщо хто пам’ятає, назвали 
«3-ий вирішальний». Це все. Результату немає.

1973 рік 
Розвал системи планування

Черняєв присутній на Секретаріаті ЦК 
і чує обговорення питання про «толкачей 
— командировочных от предприятий и ве-
домств по выколачиванию необходимых ма-
териалов.

Докладчики от комиссии приводили вся-
кие смешные и «вопиющие» факты о том, как 
командировки используются для празднова-
ния юбилея начальства в Москве, для махи-
наций, туристических целей и т.д.

Но выступил заместитель Председате-
ля Госснаба [Державний комітет з матері-
ально-технічного забезпечення — урядо-
вий орган СРСР, який контролював вико-
нання планів і розподіл виробленого — ІП] 
и тоже на фактах показал: злоупотребле-
ния имеют место, но причина толкачества 
в другом.

Если директор металлургического заво-
да отвечает, что за I квартал он, может быть, 
и выполнит план поставок, но в январе он 
даст только 13% заказа, в феврале — 27%, 
а в марте — всё остальное, как должен рабо-
тать завод, который имеет такого поставщи-
ка? Как выполнять свой план?

Или: стройке нужен металл такого-то сор-
та, ему присылают совсем не то, и это «не то» 
валяется и пропадает, потому что из него 
строить данный объект нельзя. А по тонна-
жу поставщик план выполнил и даже премию 
получил. И т.д.

Автор щоденника дивується: секретарі 
ЦК Соломенцев, Долгіх, Устинов «очень рез-
ко поддержали анализ Госснаба. Т.е. они всё 
это видят и хорошо понимают, что дело в 
повсеместном и всеобщем невыполнении 
планов».

Мабуть, у цьому причина і великої кіль-
кості незакінчених будівництв, про що гово-
рив Брежнєв на Пленумі. Але всі ці наділені 
владою люди тільки називають причини, але 
нічого не змінюють.

Кінець 1973 року, новий пленум ЦК з під-
биттям підсумків року та прийняттям плану 
на наступний. Знову критика у виступі Бреж-
нєва:

— План не выполнен по энергетике, ме-
таллу, химии, лёгкой промышленности и т.д. 
[де натуральні показники важче фальсифіку-
вати].

— За три года пятилетки прирост 44 млрд 
руб. из 103 млрд, запланированных на всю 
пятилетку. Значит, за оставшиеся 2 года надо 
дать 59 млрд руб.

— По тоннажу металлообрабатывающих 
станков мы производим столько же, сколько 

США, Япония и ФРГ, вместе взятые, а по числу 
сделанных из этого металла станков и по их 
производительности далеко отстаём от каж-
дой из них.

— Финляндия производит древесины в 
10 раз меньше, чем мы, а выручает валюты 
от экспорта в 2 раза больше. Это потому, что 
от нас она уходит в необработанном виде.

— На складах скопилось на 2 млрд ру-
блей неходовых товаров. Это почти рав-
но сумме капиталовложений во всю лёгкую 
промышленность на остаток пятилетки.

— Проект на строительство КАМА-
За был оценен в 1,7 млрд рублей. Теперь 
выяснилось, что потребуется ещё 2,5 млрд 
рублей, а потом, может быть, и больше. И это 
при плановом хозяйстве, когда всё цен-
трализовано в одних руках.

— Из одного кубометра древесины мы на 
три четверти производим продукции меньше, 
чем в капиталистических странах.

— Наши авиа- и автодвигатели обладают 
гораздо меньшим моторесурсом, чем их.

— Запланировали превышение группы 
В (товары для населения ВР) над группой А 
(средства производства ВР). Но с 1971 года 
по-прежнему происходит изменение соотно-
шения в пользу А. Планы по производству то-
варов народного потребления систематичес-
ки не выполняются.

— Брежнев признал, что мы не мо-
жем преодолеть положение, когда пред-
приятиям выгодно обманывать государ-
ство, и объяснение этому есть: на стороне 
количественных показателей — и план, и 
премии, и традиция, и контроль инспекций. 
На стороне качества — одни только призывы 
и умные статьи в газетах.

У доповіді перераховується безліч кон-
кретних прикладів безгосподарності, коли 
мільйонні витрати коштів, праці, ресурсів не 
дають жодної віддачі.

Які ж пропозиції, щоб подолати все це? 
Автор щоденника зазначає: реорганізації, 
створення комісій і заклики.

Ба більше, під час підготовки доповіді Ар-
батов чує від Брежнєва зізнання:

«Все успехи этого года были за счёт по-
литических средств (использование студен-
тов, армии, горожан на уборке). Налаженно-
го, действующего автоматически механизма 
у нас нет, и опять будем нажимать на соцсо-
ревнование, награды, ордена и т.п.»

Ще цікаві зауваження від Брежнєва:
— Планове господарство не заважає ха-

осу і незбалансованості.
— Система показників для підприємств 

мотивує їх збиткову для економіки країни по-
ведінку.

— Держплан не може визначити пер-
спективу розвитку економіки.

— Немає економічних, інституціональних 
методів управління у принципі, є тільки сило-
ві, які перестають працювати, і замінюються 
закликами.

1974 рік
Все те ж. Пленум наприкінці року, присвя-

чений підсумкам і планам на майбутній рік. 
«Вялый и бесстрастный Байбаков излагает 
ситуацию: «воз и ныне там», т.е. об этом точно 
так же говорилось и на декабрьском плену-
ме 73-го года».

Чергова критика прикладів безгосподар-
ності, втрат і неефективності витрат.

Автор записує висновок: «Економічний 
застій, немає нових ідей».

Варто звернути увагу. 1974 рік — остан-
ній, коли глава держави Брежнєв був здоро-
вий і щиро хотів розвитку і змін. У 1975 році 
він захворів, проміжки прояснення, за сло-
вами автора, ставали все коротшими, а все в 
країні замкнуто на нього. «Без него ничего не 
делается, а он не может активно заниматься 
делами».

Від цього моменту застій стає повним.
Ситуація в економіці стабільна, хоча і за 

якістю, й за ефективністю — сильне відста-
вання від Заходу, яке все збільшується, і не-
має навіть натяку на покращення.

Володимир РАПОПОРТ,
аналітик (Харків)

«Українська правда» 
(Закінчення — в наступному номері)

Крах Радянського Союзу
Як руйнувалася економіка СРСР за Брежнєва. Щоденник працівника ЦК

«Яка була країна! Розвалили перестройщики / демократи / ліберали / 
самостійники (потрібне підкреслити)».

Таке доводиться чути і від цілком успішних, демократично налаштованих 
громадян. Чомусь багато хто впевнений, що економіка СРСР, хоч і сильно 
відставала від Заходу, могла існувати ще довго і особливих проблем не за-
знавала, поки її не взялися перебудовувати нездари або вороги.



№17   13 квітня 2013 року№17   13 квітня 2013 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 — 2000.

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 

Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Він зламав собі 

життя. І тепер у нього — два 
окремих, вельми приємних 
життя.

 У раю має бути все 
— і пекло теж!

 Межі раю і пекла 
рухливі, але завжди прохо-
дять через нас.

 У всьому винні єв-
реї: це їхній  Бог нас усіх 
створив.

 У ріг достатку голо-
сно сурмлять. Напевно, він 
порожній.

 Якщо кричать «Хай 
живе прогрес!», завжди за-
питуй: «Прогрес чого?»

 Аргумент пігмеїв: 
«Ми ближче всіх до землі».

 Хто вибрався на бе-
рег на гребені хвилі, може 
приховати, що у нього мо-
кро в штанях.

 Переганяючи ко-
гось, дивися: не довелося б 
від нього тікати.

Було колись...
 Композитор Россіні 

якось обідав у дуже скупої 
пані. Та «пригостила» так, 
що Россіні встав із-за столу 
голодним. 

— Може, Ви прийдете до 
мене ще колись на обід? — 
запитала господиня гостя. 

— Із задоволенням,— 
відповів той. — Хоч зараз.

 У переповненому 
потязі  Марк Твен зайшов у 
купе, в якому чомусь сидів 
лише один  пасажир. Той 
заявив письменникові:

— Мушу попередити 
Вас, що у мене дифтерія, 
скарлатина і грип. 

— Нічого, — незво-
рушно відповів Твен.— Усе 
одно я вирішив покінчити 
життя самогубством перед 
найближчою станцією.

Куточок 
гумору

— Ти не знаєш, навіщо 
Люсин Вітя купив собі со-
баку?

— Напевно, для того, 
щоб він міг удома хоч ко-
мусь сказати: «Закрий рота  
і не гавкай!»

* * *
 — Миколо, ви зі своєю 

дружиною щасливі?
 — А куди подітися?

* * *
— Скажи, подруго, звід-

ки у тебе таке розкішне діа-
мантове кольє?

— Звідки я знаю? Мій  
чоловік мовчить про це під 
слідством уже три роки!

* * *
— Соню,  що це у Рити 

сьогодні з грудьми: вона 
що, вставила собі силікон?

— Та ні, це вона просто 
зробила підтяжки на шиї.

* * *
— Уявляєш, учора я  

дала в газету оголошення: 
«Темпераментна жінка зрі-
лого віку готова внести те-
пло і світло у твоє життя».

— І багато пропозицій?
— Тільки одна: від міс-

цевої електростанції.

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.

Кошти на видання газети 
можна вносити на банківський рахунок:

Установа банку: ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №26207010411229,

Отримувач: Антоненко Петро Якович.

Театральна афіша

Публікації нашої газети 
«Світ» не старіютьть

Хочемо нагадати читачам про основні публікації Хочемо нагадати читачам про основні публікації 
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  по-
передні її  номери можете знайти в нашому кореспон-
дентському пункті — у Чернігівському культурно-мис-
тецькому центрі «Інтермеццо».

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

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

У світі цікавого

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, су-

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

Чернігівська міська організація 
«Суспільної Служби України»

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяль-
ність, сприяння вихованню дітей, сприяння відроджен-
ню духовних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. 
Тел.  (066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

Чернігівський Молодіжний театр поставив чергову прем’єру — «Вовки та вівці» за 
п’єсою класика російської драматургії Олександра Островського. Твір про владу гро-
шей, підступність і обман дуже актуальний і в наші дні. У виставі зайнята  велика група 
відомих акторів театру і талановита творча молодь. Поставив спектакль головний ре-
жисер театру Геннадій Касьянов.

Чернігів відкриває 
туристичний сезон

20 квітня, субота
12.00 — туристична виставка і  містечко май-

стрів на алеї Героїв.
13.00 — фестиваль «Дерун-фест» на алеї Героїв.
13.10 — дійство «13-та гармата на Валу». 
13.40 — фольклорно-історичне дійство біля 

Колегіуму на Валу.
14.00 — показові виступи велосипедистів і 

скейтерів на Красній площі. 
16.00 — запуск проекту «Зелена сцена» на 

алеї Героїв. 

Суд скасував вирок фермеру, 
винесений 655 років тому
Швейцарський суд скасував винесений 

655 років вирок, згідно з яким власники 
ферми в кантоні Гларус на північному сході 
країни повинні були виплачувати католиць-
кій церкві 70 швейцарських франків (58 
євро, 76 доларів) щороку. Щорічні виплати 
на масло і свічки вносилися від 1357 року, 
коли якийсь Конрад Мюллер убив Хайнріха 
Штуккі. Мюллер присягнувся, що як пока-
яння у місцевій церкві завжди буде горіти 
вівтарний світильник, а витрати на це спла-
чуватиме він сам і його нащадки.

У разі порушення клятви земля вбивці 
повинна була відійти католицькій церкві. 
Усі минулі століття власники землі, що ра-
ніше належала Мюллеру, справно вноси-
ли «ламповий збір». Однак потім церковний 
приход у комуні Нефельс, де розташована 
ця земля, захотів офіційно зареєструвати 
домовленість у місцевому муніципалітеті. 
Один із землевласників відмовився дотри-
муватися цієї вимоги. Церква звернулася 
до суду, який повністю скасував виплати з 
огляду на те, що правові звичаї XIV століт-
тя втратили чинність ще в середині XIX сто-
ліття, коли Швейцарія провела реформу 
земельного законодавства та законів про 
іпотеку.

Вітрильне судно встановило 
світовий рекорд, 

розігнавшись до 100 км/год.
Британський інженер, який займаєть-

ся розробкою вітрових турбін, розробив 
перший у світі вітрильник, який за рахунок 
енергії вітру розігнався до понад 100 км/
год., що є світовим рекордом швидкості 
на воді. Раніше рубіж у 100 км/год. долали 
тільки моторні судна.

«Згідно з даними офіційних докумен-
тів Всесвітньої ради з вітрильних суден, 
Sailrocket-2 зміг без двигунів і пального ро-

зігнатися по 
воді до швид-
кості у 54,08 
морських вуз-
ли, або 100,1 
км/год., що є 
світовим рекор-
дом для суден класу 
B. На рекордній швидкості 
Sailrocket-2 плив понад 500 метрів», 
— відзначає видання.

Під час рекордного запливу в Намібії 
вітрильником Sailrocket-2 керував австра-
лієць Пол Ларсен, а сам човен було створе-
но за підтримки компанії «Aerotrope».

У США створили генератори, 
що перетворюють рух 

людини в електроенергію
У технологічному інституті Джорджії 

створено пристрій, який використовує 
принцип статичної електрики для конвер-
тації руху в енергію, достатню для масово-
го практичного застосування.

Теоретично будь-який надлишок 
енергії, що виробляється тілом люди-
ни, коли вона йде, дихає, працює, може 
бути перехоплений і спрямований, на-
приклад, на медичний імплантат та іншу 
електроніку. Проте збирати енергію ма-
лих рухів — дуже важке завдання, і вчені 
з Джорджії працювали над ним декілька 
років, поки не добилися прийнятного ре-
зультату на основі п’єзоелектричних на-
ногенераторів.

Сьогодні наногенератори, розроблені 
вченими, здатні конвертувати близько 10 
– 15% механічної енергії руху в електрику, 
а тонші матеріали, на думку їхніх творців, 
дозволять досягти 40% ККД. Трибоелек-
тричний наноматеріал розміром з ніготь 
здатний виробити 8 міліват електроенергії 
при згинанні, чого цілком вистачає для ро-
боти кардіостимулятора. А шматочок плів-
ки розміром 5х5 сантиметрів зможе запа-
лити до 600 світлодіодів одночасно або за-
рядити літій-іонну батарею мобільного те-
лефону.

Прем’єра у МолодіжномуПрем’єра у Молодіжному

Чернігівський  академічний 
музично-драматичний театр 

ім. Т.Шевченка
18 квітня — М.Куліш. «Страсті за Гускою». Прем’єра.
19 квітня — І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я».
21 квітня — Брати Грімм. «Білосніжка і сім гномів» 

(для дітей).
21 квітня — Д.Фонвізін. «Кумир душі моєї».
23 квітня — К. Ходікян.  «Целофанове щастя». Моно-

вистава Оксани Гребенюк. Прем’єра.
24 квітня — Леся Українка. «Лісова пісня». 
25 квітня — Г.-Х. Андерсен. «Сестра моя Русалонь-

ка» (для дітей). 

Чернігівський 
Молодіжний театр

13 квітня — Е. Йонеско. «Стільці».
14  і 21 квітня — О.Островський.  

«Вовки та вівці».
16 і 23 квітня — «Цвєтаєвський 

альбом». 
19 , 20 і 25  квітня — Г. Горін. 

«Поминальна молитва».
24 квітня — Е. Портер. «Пол-

ліанна».
26 квітня — Ж.Ануй. «Оркестр».
27 квітня — Е.Кішон. «Агов, Джу-

льєтто!».

є
р-

класу 
й швидкості 
в понад 500 метрів», 
дання.


