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Парламентська опозиція
Тут виникла смислова колізія з терміном «Об’єднана опо-

зиція». Бо коли за інерцією фракцію «Батьківщина» і далі нази-
вають  цим терміном, то хто ж тоді «УДАР» і «Свобода»?  

«Об’єднаною» ця опозиційна колона назвалася у виборчу 
кампанію, аби  запросити інші демократичні партії вливатися 
в неї. Згідно з оновленим виборчим законом  вже не балоту-
валися блоки партій. Тож треба було йти на вибори від пев-
ної партії. Обрали «Батьківщину». Інші партії «Об’єднаної опо-
зиції»  підписали меморандум  про спільну участь у виборах і 
в роботі в парламенті. Усього вийшло 7 партій. Нагадаймо їх, 
разом з лідерами: «Батьківщина» (Ю.Тимошенко), «Фронт змін» 
(А. Яценюк), «Громадянська позиція» (А. Гриценко), «За Укра-
їну» (В. Кириленко), Народний Рух України (Б.Тарасюк), Пар-
тія «Реформи і порядок» (С.Соболєв), «Народна самооборона» 
(партія Ю.Луценка). Отже, саме від цих семи партій виборці 
резонно чекали об’єднання в єдину політичну силу. Таку вимо-
гу поставила перед партіями і ув’язнена лідерка опозиції Юлія 
Тимошенко. Цього вимагав і гіркий досвід п’яти років чвар при 
помаранчевій владі.

А тепер скажімо чесно: яка вірогідність об’єднання тих 
семи партій в одну? Нульова!  Деякі з цих семи партій і далі 
волітимуть залишатися у статусі «самостійних», цебто диван-
них і віртуальних. Деякі підуть (чи задекларують, що підуть) на 
об’єднання в інших конфігураціях. Тим паче, що їх вимальову-
ється немало. 

Марно і виборцям апелювати до передвиборчих  обіця-
нок. На попередніх парламентських виборах балотувався ви-
борчий Блок «НУ – НС» («Наша Україна — Народна самообо-
рона»). Не зайве нагадати ці 9 партій, тим паче, чимало з них 
і сьогодні фігурують в «об’єднавчих» проектах. Отже, це були: 
Народний Союз «Наша Україна», «Вперед, Україно!», Народ-
ний Рух України, Українська народна партія, Українська рес-
публіканська партія «Собор», Партія «Християнсько-демокра-
тичний союз», Європейська партія України, Громадянська 
партія «ПОРА», Партія захисників Вітчизни. Ці 9 партій не про-
сто пообіцяли об’єднання після виборів в одну. Це було ухва-
лено офіційно — спершу з’їздами всіх дев’яти партій, потім 
об’єднавчим з’їздом усіх партій блоку. І що ж?  Про обіцянку 
виборцям об’єднатися, а мільйони їх голосували не в останню 
чергу саме під цю обіцянку, було забуто на другий день після 
виборів. 

Потоптаний «Союз патріотичних сил»
Поговорімо про опозицію позапарламентську. Її немало, 

адже в парламент пройшли нові політичні сили, натомість фі-
аско спіткало багато старих національно-демократичних сил. 
І це прикро. Вже під час виборчої кампанії було очевидно, 
що демократичне поле не обмежується трьома колонами, що 
йшли в Раду, — партіями «Батьківщина» (із вкрапленням зга-
даних інших), «Свобода» і «УДАР». Була потреба і в іншій потуж-
ній виборчій колоні, яка представляла б мільйони виборців.  І 
ось, здавалося б, така політична сила пішла на вибори — Союз 
патріотичних сил, створений на базі партій «Наша Україна» 
і Українська народна партія, за участю КУН (Конгресу 
українських націоналістів).  

Скільки ще говорити про  
«об’єднання 

демократичних сил»?
У неділю, 19 травня, 

відбулося те, в що важко 
вірилося, але так само і 
не хотілося втрачати на це 
надію: Народний Рух Укра-
їни, розколотий 14 років 
тому, нарешті об’єднався.

Сталося це юридично не 
на об’єднавчому, як його дех-
то називає, з’їзді Народного 
Руху України і Української на-
родної партії, а на ХХII з’їзді 
НРУ. Річ у тім, що наше законо-
давство не передбачає меха-
нічного злиття двох чи більше 
партій в одну. Тобто вони мо-
жуть об’єднатися, але це тяг-
не за собою реєстрацію но-
вої партії, яка до того ж лише 
через певний термін набуває 
право брати участь у вибор-
чому процесі. Тому об’єднання 
доводиться робити на базі і 
за статутом одної якоїсь пар-
тії, а партійці іншої мають про-
сто влитися в неї. Після нелег-
ких переговорів такою пар-
тією і був обраний Народний 
Рух України. Це було непросте 
рішення. З одного боку, піс-
ля розколу на початку 1999 
року Народного Руху (це окре-
ма важка тема, її уникають 
обговорювати всі ці понад 
14 років, вона не виносила-
ся на перший план і нині) за 
ініціаторами «оновлення пар-
тії», тими, хто виявився про-
ти Чорновола, пішло десь дві 
третини партії. Ця частина, хоч 
теж проголосила себе Народ-
ним Рухом, але програла в су-
дах назву (врешті, реєстрацію 
партії), тому перейменувала-
ся спершу на Український на-
родний рух, а невдовзі — на 
Українську народну партію. 
Втім, на обидві частини роз-
колотого Руху, обидві партії 
чекав відхід на узбіччя вели-
кої політики. УНП пробувала 
брати участь у загальнонаці-
ональних виборах, але із сум-
ним результатом. НРУ взагалі 
розчинився в тих чи інших ви-
борчих блоках. І навіть у більш 
структурованій і фінансова-
ній УНП серед рядових партій-
ців давно зріло невдоволення 
ситуацією в партії, її мізерною 
роллю в політикумі. Остан-
ньою краплею став сумний 
результат партії на двох вибо-
рах: на президентських 2010 
року лідер УНП Юрій Костенко 
отримав жалюгідні 0,2 відсо-
тка голосів, на недавніх 
парламентських здобули, і то 
на двох з «Нашою Україною», 
півтора відсотки. 

І ось 19 травня з’їзд УНП 
ухвалив тяжке для себе рі-
шення про фактичний роз-

пуск партії і влиття її членів 
до лав Народного Руху. Втім, 
розуміючи, за ким реально 
структури, у кого більшість ру-
хівців, ХХII з’їзд НРУ ухвалив 
узгоджену з УНП нову назву 
своєї партії, доволі усклад-
нену: Народний Рух України 
(Українська народна партія 
«Рух»), спрощений, неофіцій-
ний варіант — РУХ. Головою 
об’єднаної партії обраний Ва-
силь Куйбіда, який лише кіль-
ка місяців тому став голо-
вою НРУ. Першим заступни-
ком голови партії обраний 
Іван Заєць, до цього — пер-
ший заступник і виконуючий 
обов’язки голови УНП. Юрій 
Костенко не увійшов до керів-
ництва партією. 

З’їзд ухвалив, що всі чле-
ни НРУ і УНП є членами цієї 
об’єднаної партії. До листопа-
да має пройти перереєстра-
ція партійців на місцях, тобто 
фактично будуть розбиратися 
зі структурами — від обласних 
організацій, районних та місь-
ких і аж до осередків. І тут мо-
жуть виникнути колізії, адже 
не секрет, що в переповне-
ній надмірним гонором і ам-
біціями УНП багато хто боліс-
но сприйняв ліквідацію партії, 
її влиття саме до НРУ. Бо тут 
мимоволі проглядається ви-
знання моральної поразки за 
розкол 1999 року, розкаяння 
і повернення «блудних синів» 
до лона єдиного Руху. А в бага-
тьох же випадках доведеться 
осередки й цілі районні орга-
нізації УНП перейменовувати 
в НРУ. Наприклад, на Чернігів-
щині є 22 районні організації 
УНП — у всіх районах. І лише 
в кількох районах є якась по-
доба структур НРУ. Виникне й 
питання майна партій: як бути 
з офісами та іншим добром? 
Утім, усе це формальний бік 
справи, і сподіваймося, ря-
дові партійці, яким давно на-
бридли розколи і чвари, пере-
ступлять через надумані ам-
біції. Тим більше, що набагато 
важливіше інше — політичний 
бік справи, тяжка ситуація в 
національно-демократично-
му таборі й те, як об’єднаному 
Рухові бути далі? Тут варто за-
цитувати виступ Василя Куй-
біди на спільному засіданні 
Центральних проводів двох 
партій, що відбулося напере-
додні з’їзду: 

«Національна демократія 
програла, вона розгромлена, 
і нам сьогодні треба скрупу-
льозно, ставлячись з пова-
гою до тих, хто залиши-
лися, збирати всіх 
докупи. 

Наш політикум, йдеться насамперед про демокра-
тичні сили, час від часу охоплює (принаймні так зда-
ється) невтримний потяг до об’єднання. Саме це сло-
во настійливо повторюється як заклинання, як мантра. 
Вкотре чуються заклики: єднаймося, бо в єдності сила. 
Абсолютно правильні слова. Але варто більш пильно 
придивитися до чергових потуг об’єднання,  суб’єктів 
цього процесу, де вже вималювалися професійні бага-
торічні «об’єднувачі». 

РУХ нарешті 
об’єднався. 

Куди ж рухатися?
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Дипломи Зимової 
школи журналістики
У будинку обласної «Просвіти» відбулося закриття Зимової 

школи журналістики газети «Сіверщина» та «Молодої Просвіти». 
Із завершенням навчання слухачів привітали керівник 

школи, голова Чернігівської «Молодої Просвіти» Олександр 
Шевченко, відомий журналіст, лектор школи Владислав Са-
венок, голова обласної «Просвіти», головний редактор «Сі-
верщини» Василь Чепурний. 

Тригодинна лекція Вахтанга Кіпіані, зустріч у снігову за-
вірюху з відомим лікарем Володимиром Фризом, практич-
ні заняття з репортажу, інтерв’ю та інформації найбільше 
запам’яталися слухачам Зимової школи. 

Вручення дипломів проходило незвично — слухачі вруча-
ли їх один одному, намагаючись сказати щось гарне про ко-
легу та висловити добрі побажання. Навчання тривало й тут... 

Слухачі школи журналістики висловили бажання пройти 
стажування в редакціях газет «Сіверщина», «Біла хата», сай-
тів «Високий Вал» та «Сіверщина».

«Сіверянський літопис» № 1
«Серед частини західноєвропейських дослідників і досі 

панує думка, що перша книга на східнослов’янських землях 
була надрукована у Чернігові», — пише Ігор Ситий у першому 
номері журналу «Сіверянський літопис» за цей рік. Він нази-
ває 1493 рік. Проте вітчизняні дослідники віддають перева-
гу московському друкареві Івану Федорову і першим роком 
книгодрукування у Чернігові називають аж 1646 рік. 

Також у номері «Сіверянського літопису» статті про Лаза-
ря Барановича — митрополита, що 25 років керував укра-
їнською церквою, про село Іванківці, про єпископа Антонія 
(Станкевича) та виникнення білоруської національної ідеї. 

Відомий дослідник Юрій Мицик досліджує документацію 
Максаківського Спасо-Преображенського монастиря. А за-
ступник голови Чернігівської обласної державної адміністра-
ції Юрій Музика вивчає постать Данила Мордовцева. 

Цікавою є стаття Людмили Студьонової про бандитизм та 
антирадянські акції в Чернігівській області у 1943 — на по-
чатку 1950 років. Так часто згадуються на Чернігівщині бан-

дерівці в листуванні комуністичних 
діячів, що мимоволі задумуєшся про 
викривлення історії, спричинене ко-
муністичною владою. 

Ще в номері журналу — розвід-
ки про сільськогосподарські товари-
ства України другої половини 19-го 
– початку 20 століть, про становище 
колективізованого селянства в по-
воєнні роки, про біографію О.Русова 
та О.Кістяківського. 

Журнал заснований Чернігів-
ським товариством «Просвіта» іме-
ні Т.Шевченка, незмінним редакто-
ром є відомий мазепознавець Сер-
гій Павленко.

Більше половини 
шевченківських об’єктів 
на Чернігівщині потребують ремонту 
На цьому наголосив директор Департаменту культури і 

туризму, національностей та релігій ОДА Сергій Мойсієнко на 
розширеному засідання колегії Чернігівської облдержадмі-
ністрації.

«На Чернігівщині знаходиться 54 об’єкти історії та мону-
ментального мистецтва, пов’язані з життям і діяльністю Коб-
заря. З них 13 — у доброму стані, 12 — у задовільному, 29 — 
у незадовільному», — сказав посадовець.

Нагадавши, що 2014 року відзначатиметься 200-річчя 
від дня народження Шевченка, С. Мойсієнко звернув увагу 
керівників районів на необхідність проведення ремонту та 
впорядкування цих об’єктів.

Зв'язок  в області 
Послуги електрозв’язку надають 48 підприємств області. 
Найпотужнішими є Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком», 

ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.», філія «МТС Україна», ТОВ «АСТЕЛІТ» 
та ТОВ «Основа-ТВ». 

У I кварталі 2013 р. працівники підприємств електро-
зв’язку надали 12,5 млн міжміських телефонних розмов, у 
т.ч. 1,2 млн — міжнародних.

Мобільний зв’язок — поза конкуренцією. На 1 квітня в 
області налічувалося 1654 тис. його абонентів, що в півто-
ра рази більше від чисельності населення. Доходи, отримані 
від цієї послуги, у І кварталі 2013 р. становили 250,9 млн грн 
(73,7% — загального обсягу послуг).

У всіх районах області є можливість використовува-
ти комп’ютерний зв’язок, Інтернет. На 1 квітня 2013 р. його 
база нараховувала 79,6 тис. абонентів, у т.ч. 73,2 тис. — у до-
машніх умовах.

Популярною послугою електрозв’язку є кабельне телеба-
чення, кількість абонентів за І квартал становила 72,3 тис. Ним 
мають можливість користуватися мешканці міст Чернігова, Ні-
жина, Прилук, Бахмача, Корюківки, смт Варви і смт Десни.

Залишається потрібним основний телефонний зв’язок. 
Станом на 1 квітня було 276,9 тис. основних телефонів, у т.ч. 
58 тис. — у сільській місцевості. Домашніх телефонів в об-
ласті — 242 тис., від початку року цей показник зменшився 
на 2 тис. На 100 сімей у середньому це 54 одиниці (у містах — 
72, у сільській місцевості — 28).

Третя неділя травня в Україні 
відзначається як День вшануван-
ня пам’яті жертв політичних репре-
сій. У Чернігові традиційно цього 
дня біля поховань розстріляних ре-
пресованих поблизу села Халявин 
Чернігівського району (20-й кіло-
метр Гомельського шосе) прово-
дяться жалобні заходи за учас-
тю керівництва облдерж адмі-
ністрації. 

Скільки ще подібних поховань 
на території області — невідомо. 
Однак деякі факти свідчать, що це, 
мабуть, не єдине масове похован-
ня жертв політичних репресій. 

Судіть самі. 1959 року в Чернігові 
у братських могилах на старому Русь-
кому кладовищі по вулиці Старобіло-
уській, 6 було урочисто перепохова-
но останки близько 3000 людей, зна-
йдених при будівництві по вулиці Тихій, 
що розташована між Єлецьким Успен-
ським монастирем і тюрмою (зараз 
Чернігівський слідчий ізолятор, вул. 
Комсомольська, 4). Офіційно органи 
влади оголосили, що це жертви гітле-
рівського терору. 

Проте в цій тюрмі утримували і ка-
тували людей не тільки нацистські за-
гарбники під час окупації Чернігова у 
1941 – 1943 роках, а й більшовицькі 
чекісти в 20 – 40-і роки. Це тверджен-
ня ґрунтується на спогадах і розпові-
дях місцевих старожилів, що пережи-
ли окупацію. Автор дізнався від них 
про відмінності розстрільної практики 
нацистів і більшовиків.  Якщо чекісти 
(працівники ДПУ-НКВС) розстрілювали 
людей у тюрмі й потім кудись вивозили 
трупи страчених, то гітлерівські караль-
ні органи — навпаки: вивозили людей 
з цієї тюрми живими і розстрілювали їх 
на місці поховання. 

Крім того, відомий випадок масо-
вої втечі приречених на страту гітлерів-
ськими окупантами біля школи №10 на 
вул. Попудренка під час їх перевезення 
до місця розстрілу. У 1975 році на міс-
ці цих поховань споруджено меморіаль-
ний комплекс із братськими могилами 
15 тисяч полонених червоноармійців, 
цивільного населення, розстріляного в 
1941 – 1943 роках (вул. Ціолковського). 

Нагадаю, що вшанування пам’яті 
загиблих у роки війни регламентується 
і керується місцевими органами вла-
ди. Приміром, на території Новозавод-
ського району м. Чернігова розпоря-
дженням голови цієї райради № 46-р 
від 29 травня 2009 року для вшануван-
ня пам’яті визначено «Перелік брат-

ських могил та місць поховання заги-
блих воїнів і мирних жителів часів Ве-
ликої Вітчизняної війни 1941 – 1945 
років» (14 об’єктів) і закріплено керів-
ників конкретних підприємств, уста-
нов, організацій та закладів для «ор-
ганізації покладання вінків та квітів, 
сприяння утриманню їх у належному 
санітарному та естетичному стані». 

Однак до вищевказаного Переліку 
(до речі, саме на вимогу депутатів-ко-
муністів цієї райради) не було внесено 
саме групу братських могил з останка-
ми близько 3000 підпільників, парти-
занів і мирних жителів на старому Русь-
кому кладовищі. Серед них — П.Т. Ку-
лик, Герой Радянського Союзу, учасник 
Остерського підпілля. При цьому прі-
звище цього героя совєтсько-фінської 
війни вказано першим на пам’ятнику, 
встановленому на честь червоноармій-
ців, що загинули при визволенні Черні-
гова (поховано 280 бійців). Ці похован-
ня розташовані майже поруч із «забу-
тим» похованням. 

Крім того, привертає увагу той 
факт, що 9 травня 2013 року від колек-
тиву Чернігівського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти 
на цьому цвинтарі було покладено ві-
нок до могили командира диверсійного 
взводу у з’єднанні М. Попудренка, Ге-
роя СРСР І.Є. Цимбаліста (28.10.1911 
– 01.10.1960). І це при тому, що моги-
лу І. Цимбаліста не внесено до переліку 
об’єктів для вшанування. 

Можливо, про І. Цимбаліста зга-
дали невипадково у рік 70-их роковин 
вшанування жертв Корюківської траге-
дії на державному рівні? 

Як вказано в поданні на присво-
єння йому звання Героя СРСР, до його 
бойових заслуг віднесено те, що у міс-

ті Корюківка «мінери під керівництвом 
Цимбаліста розгромили залізничну 
станцію, підірвали станційне устатку-
вання, прилади зв’язку і сигнали, піді-
рвали склади, а в самому місті спалили 
базу Главлісництва, гараж та інше май-
но». За наслідками цієї «успішної» пар-
тизанської диверсії було спалено кара-
телями 1, 2 і 9 березня 1943 року місто 
Корюківку та знищено близько 6700 її 
жителів. При цьому партизани О. Федо-
рова, які в цей час були поряд із Корю-
ківкою, навіть не намагалися якось за-
хистити корюківчан, а лише спостеріга-
ли за діями озвірілих карателів. 

Чому влада вперто не помічає цьо-
го поховання, незважаючи на критичні 
публікації у ЗМІ та вшанування активіс-
тами націонал-демокритичних партій 
пам’яті трьох тисяч загиблих? 

Можливо, тому що в цих братських 
могилах можуть бути і жертви сталін-
ського терору? 

Чи, може, владі соромно покладати 
квіти до вкрай убогого пам’ятника, на 
якому навіть у напису зроблено щонай-
менше три помилки? 

І це при тому, що кожного 9 травня 
на тому ж старому Руському цвинтарі 
традиційно покладаються вінки з си-
ньо-жовтими стрічками від «закріпле-
них» підприємств або, як цього року, 
від колективу ПАТ «Чернігівавтосервіс», 
корзини живих квітів до братських мо-
гил з написом «Вічна слава борцям за 
владу рад», в якій поховані бійці Черво-
ної Армії, що загинули в боях з денікін-
цями у листопаді 1919 року. 

Що це: звичайний прорахунок 
влади чи ідеологічна позиція ділити 
жертви на тих, кого треба шанувати, а 
кого — ігнорувати або приховувати? 

Сергій СОЛОМАХА

Помолилися, 
розговілися, 

на істот перетворилися
Святковими днями було людно на Лісковицько-

му озері. Стояли намети, автівки, клубився димок — 
чернігівці відпочивали, розговлялися.

А перед тим багато хто з них ставив свічки у хра-
мах, возсилаючи молитви до Бога, освячував паски 
з крашанками і сам намагався потрапити під освя-
чену воду — очищався духовно й фізично. А потім тих 
же людей наче підмінюють — п’яний розгул, варвар-
ство.

Відомий чернігівський археолог пан Володимир 
Коваленко, перебуваючи на запрошення колег у 
Швеції, десь у душі засумнівався в абсолютній чисто-
ті місцевого довкілля. Стокілометрову подорож про-
сто вдивлявся в узбіччя — і ось нарешті таке «бажа-
не» сміття! Виявилось, упаковка пітерської «Прими». 
Швеція досягла 97% переробки відходів.

Не бувають європейці у місцях нашого масово-
го відпочинку. Інакше б як вогню боялися українців 
у своїх країнах.

Олекса ПЕКУР
Сайт «Північний вектор»

Прокомуністична влада, називаючи патріотів України 
«фашистами», вдається до фальсифікацій і замовчує, що «комунізм = фашизм»

Жертви комуністів чи нацистів?

Група братських могил з останками Група братських могил з останками 
близько 3000 підпільників, близько 3000 підпільників, 
партизанів та мирних жителів партизанів та мирних жителів 
на старому Руському кладовищі.на старому Руському кладовищі.
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Обласна рада: знову дивні тендери
У попередньому номері наша газета писала про дивне і явно 

нераціональне використання коштів і так небагатого обласного 
бюджету нашою обласною радою. Вона провела не дуже прозорі 
тендери і закупила для своїх депутатів кожному комп’ютерні план-
шети за дуже високою ціною, хоч не далі як у Чернігові можна було 
їх закупити значно дешевше. 

І ось знову більш ніж дивні тендери. «Центр матеріально-тех-
нічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Черні-
гівської облради тендерів уклав низку угод з підприємцями на по-
стачання спортивного взуття та одягу для учнів інтернатів на 2,13 
млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

У технічних завданнях не вказано особливих вимог до замов-
лених товарів і не вказано, з яких матеріалів вони мають виготов-
лятися. При цьому солідні кошти виділені підприємницьким, біз-
несовим структурам, які не займаються виготовленням дитячого 
одягу і взуття. Схоже, вони самі його десь купуватимуть і потім пе-
репродуватимуть інтернатам, при цьому ціна, звичайно, буде не-
мала. 

Акція «Читай!» у Корюківці 
Громадська організація «Аль-

тернатива» спільно з Чернігів-
ським культурно-мистецьким цен-
тром «Інтермеццо» (ГО «Суспільна 
служба України») провели у Корю-
ківці культурно-просвітницьку ак-
цію «Читай!». Мета її — долучити 
корюківців до читання, тож актив-
ну участь узяли місцеві районна та 
юнацька бібліотека, підприємці.

Жителі міста на виставці-яр-
марку могли ознайомитися з новинками сучасної української кни-
ги. Активісти громадської організації проводили бліц-опитування 
щодо книжкових уподобань корюківців, хто бажав — читав пое-
зію, лунала гарна українська музика.

До стенду КМЦ «Інтермеццо» підходили і звичайні корюківча-
ни, і представники місцевої інтелігенції, яких зацікавили книги. На-
приклад, мешканець села Сядрине Віктор Татарин, який цього року 
організував фестиваль «Гоголівка» в Ніжині. З ним було домовле-
но про співпрацю та інформаційну підтримку наступного року. Зна-
ний журналіст і письменник Віктор Божок подарував для бібліоте-
ки Суспільної служби України свою останню книгу «Меченый рейс». 
Був і настоятель місцевого храму отець Тарас Баїк.

У планах громадської організації «Альтернатива» — проведен-
ня 1 червня дитячого фестивалю «Смугастий равлик».

«Як модератор культурно-просвітницької акції «Читай!», — за-
значив активіст «Альтернативи» хірург Сергій Мілейко, — вислов-
люю подяку всім учасникам та гостям. Сподіваюсь, що цей захід 
будемо проводити й надалі».

Чернігівська «Десна» 
вийшла до першої ліги

За три тури до завершення чемпіона-
ту України з футболу в другій лізі чернігів-
ська «Десна» забезпечила вихід до пер-
шої ліги. Обігравши на своєму полі «Сла-
вутич» (Черкаси) з рахунком 3:1, «Десна» 
набрала 64 очки. У «Ниви» (Тернопіль), 
яка йде другою, на 11 очок менше, тож 
деснянці гарантовано забезпечили пер-
ше місце в турнірі й підвищення у класі. 

Запрошує «Зелена сцена»
Щоп’ятниці у Чернігові 

на алеї Героїв працює  «Зе-
лена сцена». Проект зби-
рає талановитих музикан-
тів, поетів, художників, фо-
тографів. Його мета — за-
лучення туристів до нашого 
міста, а також організація 
безкоштовних концертів,  
мистецьких виставок, яр-
марок для чернігівців і гос-
тей міста.

На знімку: Чернігівський біг-бенд виступає на «Зеленій 
сцені». 

Фото П. Антоненка

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

21-й рік іде чернігівській 
газеті «Сіверщина»
Вона створена в грудні 1992 

року обласними організаціями 
Товариства «Просвіта» і Народного  Руху України. Нині це видан-
ня «Просвіти»,  одна з найдавніших незалежних, демократичних 
газет України.  Вона зареєстрована як всеукраїнське видання з 
поширенням і передплатою по всій території України. В  облас-
ті передплату ведуть усі поштові відділення і листоноші. Також 
газету можна купити в роздрібній торгівлі. «Сіверщина» — це 
16-сторінкова тижнева газета на різноманітні теми. 

Газета «Біла хата»
була утворена 15 років тому ре-
дакцією газети «Сіверщина» як до-
чірнє видання. З  самого початку 
вона була зареєстрована як окрема газета зі своєю перед-
платою в межах області. Також газета є в роздрібному про-
дажу. «Біла хата» — це 16-сторінкова тижнева газета для до-
машнього читання, з публікаціями на різноманітні теми. 

Верховною Радою в першо-
му читанні ухвалено законопроект 
№ 2201, який був ініційований нар-
депами Олегом Ляшком та Іваном 
Куровським. Проектом пропону-
ється ввести мораторій на ліквіда-
цію і реорганізацію закладів охоро-
ни здоров’я державної і комунальної 
форм власності. А саме на:

— ліквідацію лікарень, поліклінік, 

амбулаторій, фельдшерсько-акушер-
ських пунктів (у тому числі розташованих 
на території сільських і селищних рад) та 
інших медичних установ державної і ко-
мунальної форм власності;

— реорганізацію закладів охорони 
здоров’я, що призводить до зміни їх го-
ловного призначення та/або скорочення 
кількості працівників і зменшення кіль-
кості ліжкомісць;

— інші форми реорганізації, спря-
мовані на закриття закладів охорони 
здоров’я і зменшення обсягів медичної 
допомоги населенню;

— скорочення режиму роботи медич-
них установ.

У новій Раді перший проект зако-
ну, ухвалений хоча б у першому читанні, 
який подавався депутатами від Чернігів-
щини.

Наша газета торік писа-
ла про спроби закрити шко-
лу в моєму рідному селі Ав-
діївка Куликівського райо-
ну. Все під тим же приводом 
«оптимізації» освіти, як і ме-
дицини та закладів культу-
ри. Дійсно, кілька років тому  
учнів тут було всього 25. Але 
неважко було побачити демо-
графію наступних років, про 
що я й писав торік. До школи 
йшли 5 першокласників, ви-
хованців дитсадка, в якому, 
до речі, було 16 дітей — не-
мало як для нинішніх сіл. А 
ще до села переїздили моло-
ді сім’ї з Куликівки, Чернігова 
з дітьми. Їх приваблювала не 
лише чарівна природа на бе-
регах Десни, луках і лісах, не 
тільки гарне сполучення — 15 
хвилин до райцентру і менше 
години до Чернігова, при двох 
автобусних рейсах щодня. А 

ще якраз і те, що в селі не за-
крили школу, земляки відсто-
яли її. Так тому і їхали сім’ї, що 
не закрили, інакше хто б їхав 
з дітьми? 

І ось результат: цього на-
вчального року в Авдіївській 
школі вже 40 учнів. Майже 
стільки, як у школах деяких 
набагато більших сіл, і більше, 
ніж у трьох школах району. 

І взагалі це дивна прак-
тика: оте вираховування «на-
повненості», «економічної ви-
годи», ота «оптимізація». Зви-
чайно, коли на школу виділя-
ється з бюджету стільки-то 
коштів, наприклад, на опа-
лення, то вигідніше, коли на 
цю ж суму опалюється школа 
на 80 учнів, ніж на 40. Тобто 
в меншій школі на учня біль-

ше витрат. Але це хибна логі-
ка. Бо за нею можна закрити, 
«згорнути» й деякі невеликі 
райони, той же Куликівський 
і ще менші Талалаївський, 
Срібнянський, Варвинський. 
Судіть самі. Штат, а відтак бю-
джет, районної державної ад-
міністрації у Срібному і Ніжині 
приблизно однаковий, а меш-
канців у Ніжинському районі 
десь утричі більше. Поділіть 
бюджет на число жителів, і 
вийде, як ото по школах: у ма-
лому районі на одного меш-
канця припадає утричі більше 
витрат на адміністрацію, ніж у 
великому.

Коли районні адміністра-
ції тиснуть на сільради, на жи-
телів сіл щодо «оптимізації», 

то кивають на цифри великих 
витрат «на учня». А коли на 
них з цим же тисне область, 
то районне начальство бід-
кається про таку демографію 
району. У свою чергу, обласна 
влада тисне на райони, але, 
коли на них тисне Київ, — теж 
бідкаються про складну де-
мографію нашої області. Об-
ласна адміністрація і облрада 
вже не раз виходили із про-
позицією на столичну владу, 
щоб не застосовувати до Чер-
нігівщини загальноукраїн-
ських «норм витрат» на учня, 
а ввели нам певний демогра-
фічний коефіцієнт. Адже об-
ласть переважно сільська, 
малонаселена. Отже, «вгору» 
говорять про одне, «вниз» — 
про інше. Чиновницька логі-
ка: точка зору визначається 
точкою сидіння у кріслі. 

Петро АНТОНЕНКО

З травня чернігівці отрима-
ли неприємну звістку: проїзд на 
маршрутках до Києва (а також 
звідти) подорожчав із 40 грн до 
50 грн.

Відреагувати на цю ситуацію вирі-
шив депутат обласної ради, голова об-
ласної організації партії «Реформи і по-
рядок» Сергій Журман, який направив 
відповідне звернення до голови облас-
ної ради Анатолія Мельника. У ньому 
йдеться:

«З 1 травня ціна за проїзд маршрут-
кою з м. Чернігова до м. Києва пасажи-
рам доводиться, замість звичних 40 гри-
вень, платити 50 гривень. Відповідно 
ціна за 1 км проїзду для кожного паса-
жира становить 0,35 грн, у той час коли 
вартість проїзду внутрішньообласними 
рейсами коштує не більше 0,25 грн за 
1 км подорожі. Проте яка різниця, куди 
їде автобус — наприклад, відстань до 
Новгорода-Сіверського більша, ніж до 
Києва, а вартість майже однакова, і рейс 
не є збитковим. Підняття цін на 10 гри-

вень, або на 25%, здійснено всіма пере-
візниками одночасно, в досягнутій до-
мовленості між ними, при цьому вони 
не тільки заздалегідь не повідомили про 
свої наміри, а й не надали чіткого обґрун-
тування подібного кроку, тим самим гру-
бо порушивши законодавчі норми. Біль-
ше того: текст надрукованих об’яв про 
причини зростання вартості проїзду, що 
розклеєний у салонах більшості марш-
рутних автобусів, не до кінця є зрозумі-
лим. На які саме вимоги законодавства 
посилаються перевізники, робота яких 
є напівлегальною, адже відповідно до 
статті 32 ЗУ «Про автомобільний тран-
спорт» відправлення автобусних маршру-
тів міжміського, міжобласного та міжна-
родного сполучення повинні здійснюва-
тися виключно з атестованих Міністер-
ством інфраструктури автостанцій. Про 
яке підвищення цін на пальне йде мова, 
якщо вже тривалий час ціни на паливно-
мастильні матеріали тримаються прак-
тично на одному рівні.

Враховуючи вищевикладене, про-
шу порушити клопотання про створення 
відповідної фахової комісії з розгляду са-
мовільного і необґрунтованого підняття 
ціни на пасажирські перевезення спо-
лученням Чернігів – Київ, розробити ме-
ханізми зниження їх вартості до попере-
днього рівня 40 гривень».

Сайт «Північний вектор»

У березні до прокура-
тури Чернігова звернулась 
голова будинкового коміте-
ту одного з багатоквартир-
них будинків на вул. Родім-
цева. 

У скарзі зазначалося, 
що протягом кількох років 
мешканці будинку неодно-
разово зверталися до місь-
кої ради, управління житло-
во-комунального господар-
ства, комунального підпри-
ємства, яке надає послуги 
з утримання будинку та при-
будинкової території, з пи-
тань надання їм доступу до 
підвалу будинку для обла-

штування побутових при-
міщень. Однак мешканцям 
відмовляли у наданні досту-
пу до підвалу. 

Прокурорська перевір-
ка засвідчила, що такі дії 
посадових осіб комуналь-
ного підприємства є неза-
конними, порушують кон-
ституційні права громадян. 
Зокрема, частиною 2 стат-
ті 382 Цивільного кодек-
су України визначено, що 
власникам квартири у бага-
токвартирному житловому 
будинку належать на праві 
спільної сумісної власнос-
ті приміщення загального 

користування, опорні кон-
струкції будинку, механічне, 
електричне, сантехнічне та 
інше обладнання за межа-
ми або всередині квартири, 
яке обслуговує більше од-
нієї квартири, а також спо-
руди, будівлі, які призначе-
ні для забезпечення потреб 
усіх власників квартир, а та-
кож власників нежитлових 
приміщень, які розташовані 
у житловому будинку. 

Частинами 1, 2 статті 369 
Цивільного кодексу України 
передбачено, що співвлас-
ники майна, що є у спіль-
ній сумісній власності, во-

лодіють і користуються ним 
спільно, якщо інше не вста-
новлено домовленістю між 
ними. Розпоряджання май-
ном, що є у спільній сумісній 
власності, здійснюється за 
згодою всіх співвласників. 

Враховуючи викладене, 
на усунення конституційних 
прав громадян начальни-
ку комунального підприєм-
ства внесено подання, за 
результатами розгляду яко-
го незаконні дії припинено, 
мешканцям будинку надано 
доступ до підвалу. 

Прес-служба прокуратури 
м. Чернігова

Парламент ухвалив підготовлений Ляшком і Куровським 
закон про заборону закриття медичних закладів

Школу відстояли

Маршрутки до Києва подорожчали 
аж на 25 відсотків. Без особливих підстав

Підвали використовувати можна 
Прокуратура захистила права мешканців багатоквартирного будинку 

на користування майном спільної сумісної власності
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1 РУХ нарешті 
об’єднався. 

Куди ж рухатися?

Ми мусимо об’єднатися, щоб протистояти цій антиукраїн-
ській владі, щоб не упустити шанс зберегти свою держав-

ність, не ділячись на парламентські чи позапарламент-
ські партії, на великі чи малі. Незважаючи навіть на те, 

чи це політична партія, чи це громадська організація. Ми мусимо 
відтворити Народний Рух України, яким він був у 1989 році. 

Чи автоматично наше об’єднання породить потужну пар-
тію? Зрозуміло, що ні. Ми сьогодні, обидві партії, дуже слабкі. 
І практично не впливаємо на політичні процеси в країні. І наше 
об’єднання не робить нас автоматично сильними. Але воно дає 
потужний сигнал у національно-демократичне середовище, що 
ми здатні об’єднатися. І до нас підуть інші, щоб долучитися до 
цього об’єднання.

Попереду, навіть після нашого об’єднання, дуже важка ро-
бота. Бо ми віддали всі електоральні поля, обслуговуючи інші 
партії. Я не бачу іншого варіанту, як намагатися почути один од-
ного і врахувати думку один одного».

Як заявив Василь Куйбіда на брифінгу після з’їзду, 
об’єднаний «РУХ» має намір об’єднати праві сили в Україні в 
єдину позапарламентську опозиційну політичну силу. З’їзд і 
звернувся з такою пропозицією до інших демократичних пар-
тій. У свою чергу, Іван Заєць заявив, що об’єднання УНП і НРУ 
«покладе початок подальшому процесу консолідації всієї наці-
ональної демократії в позапарламентську опозицію», однак він 
зазначив, що це «не є викликом парламентській опозиції».

Що ж, як кажуть, і на тому спасибі. Але ви, мабуть, звернули 
увагу на цитовані вище слова Куйбіди, що «ми віддали всі елек-
торальні поля». Кому — очевидно: тій же парламентській опози-
ції. То, виходить, знову чвари і колотнеча за оте «електоральне 
поле»? Це замість того, щоб спробувати розширити його не за 
рахунок інших демократичних сил. Є й так за рахунок кого, що 

показали хоча б останні події суботи, 18 травня: хоча б за раху-
нок фашистів у подобі «антифашистів». Мова, звичайно, не про 
оплачених мітингарбайтерів режиму і не про зігнаних ним же не-
щасних бюджетників, а про справжніх організаторів шабашу з 
«антифашистським маршем» — владу регіоналів, яка, збанкру-
тувавши політично і економічно, вже не придумає, яку ще кар-
ту розігрувати. Нікуди не зникли, як і в попередні 20 з лишком 
років, інші антиукраїнські й антидемократичні сили, з котрими 
давно й треба було боротися за електоральне поле, за виборця. 

Або ось той же Костенко на брифінгу після прощального 
з’їзду своєї партії, звично наговоривши багато правильних слів, 
не забув і підколупнути союзників по опозиції, висловившись 
про новооб’єднану партію так: «Як єдина права сила в Украї-
ні, що знаходиться у політичній опозиції до пануючої ідеології, 
об’єднаний «РУХ…» Отакої! А як же «Свобода»? А КУН, Конгрес 
українських націоналістів, з котрим нещодавно разом йшли на 
вибори?

Словом, проблем у партії буде більш ніж достатньо, і про 
них треба говорити вже зараз. По-перше, просто варто згада-
ти давню мудрість, що не можна двічі увійти в одну й ту ж воду. 
По-друге, як би це не завуальовувалося, але й далі тяжітиме 
ситуація з розколом Руху 14 років тому, аж поки не буде ска-
зано всієї правди про той розкол. По-третє, так уже склало-
ся в середовищі обивателів, які й дають основні голоси на ви-
борах, що поняття «Рух», «рухівець» набули значень майже не-
цензурних слів. Як і терміни «націоналіст» і навіть «демократ». 
Склалося так і завдяки діяльності антидемократичних сил, і 
через яловість, млявість самих демократів у царині ідеології, 
пропаганди, агітації. Це не Польща чи Литва, де люди масо-
во (у великій Польщі — мільйони, в маленькій Литві — тисячі) 
пішли в «Солідарність» і «Саюдіс», саме масово, від двірника 
до президента, створили потужні європейські держави, дав-
но вже члени Євросоюзу і НАТО, а потім можна було й транс-
формувати ці рухи в політичні партії. Тут же словом «рухівець» 
лякають малих дітей і дорослих обивателів, а так звана еліта 
(бізнесова, творча) теж сахається цього поняття. 

Так що проблем на шляху задекларованого Куйбідою 
стремління відродити Рух зразка 1989 року багато. Інша річ, 
якщо негайно, найближчими тижнями й місяцями, процес 
об’єднання демократії набуде продовження, і не у формі від-
родження-творення старого-нового РУХу, а у формі творення 
нової потужної партії. Нехай формально на першому етапі й 
у продемонстрованому у неділю влитті партійців інших пар-
тій до РУХу, але в подальшому добре було б на заявленому 
на листопаді з’їзді — в трансформацію до нової, з новою на-
звою, потужної демократичної партії. Чи в цей бік рухається 
оновлений РУХ, побачимо найближчим часом. 

Петро АНТОНЕНКО

Мовні колізії іноді зовсім несподівано ви-
ринають у політиці. В українській мові є таке 
слово «рахувати», дієслово, що означає лічбу. 
У доконаній формі буде «підрахувати», а в на-
казовій — «підрахуй». Але у нас є такий полі-
тик Сергій Ківалов, котрий протягом більш як 
восьми років має прізвисько «Серьожа Підра-
хуй». Той Ківалов, який під час президентських 
виборів 2004 року був головою Центральної 
виборчої комісії. І це його підпис на постано-
ві ЦВК про підсумки другого туру виборів 21 
листопада 2004 року, із проголошенням «пе-
реможцем виборів» Януковича, став приводом 
до Помаранчевої революції. А можна сказати, 
і причиною, адже був проявом того, що дійсно 
спричинило революцію, — проти системи, ре-
жиму, який було названо кучмізмом, котрий 
був уже просто ненависним народу і вивів на 
майдани й вулиці мільйони громадян, а не про-
сто щоб підтримати того чи іншого кандидата в 
президенти. 

Так що Ківалов опинився в самій гущі по-
дій. Очевидно, в якийсь момент хтось дав йому 
вказівку, «прохання»: «Серьожа, підрахуй», тоб-
то порахуй голоси виборців так, «як треба». 

Помаранчева революція змела на узбіч-
чя політикуму і Кучму, і Януковича, і Ківалова. 
Урешті, щодо регіоналів, то тимчасово, адже 
за кілька років вони з тріумфом повернулися 
у владу. Нічого ні з ким не трапилося і після по-
разки, завданої революцією. Навіть фальси-
фікатор №1, голова ЦВК, не кажучи про тисячі 
дрібніших, не отримав якогось покарання. 

Ось послужний список того ж Ківалова 
останніми роками. Депутат Верховної Ради (до 
речі, п’яти останніх скликань), президент Ви-
щої ради юстиції, академік, доктор наук, про-
фесор, президент Одеської юридичної акаде-
мії. З якихось посад довелося піти, бо цього 
вимагає нинішній статус депутата парламен-

ту України. І не рядового: нині Ківалов — го-
лова Комітету Верховної Ради з питань верхо-
венства права та правосуддя! Чи не головний 
«правник» вищого і єдиного законодавчого ор-
гану держави. Між іншим, ще й спільно з Вади-
мом Колесніченком співавтор ухваленого то-
рік скандального мовного закону. Словом, не 
пропав чоловік після начебто фіаско в період 
Помаранчевої революції. Але  прізвисько «Се-
рьожа Підрахуй» закріпилося за ним міцно. 

А тепер перейдімо від філології 
до юриспруденції. Російської. Нема 
сумніву, що в Росії мислячі люди 
добре знають українську мову. І 
пам’ятають нашу Помаранчеву ре-
волюцію. Сюжет розвивався так. 
Один юрист у місті Саратові, про-
тестуючи проти політичних пере-
слідувань опозиції в Росії, 6 травня 
вийшов у суд з цікавим плакатом 
на грудях. Перший рядок його — 
це було прізвище президента Росії, 
написане російською, — «Путин». А 
от другим рядком йшло оте україн-
ське слово «підрахуй», в оригіналі. 
Звичайно, плакат був на межі фолу, 
як кажуть у футболі. Якось так ви-
йшло, що слово «підрахуй» роз-
палося на два: після літер «підра» 
був невеликий інтервал. Власне, 
протестувальник пропонував Пу-
тіну підрахувати, скільки йому за-
лишилося правити, що й було на-
писано на тому плакаті 
далі. Але Фрунзенський 
суд Саратова зацікавив 
лише другий рядок цьо-
го плаката. Тож суд по-
карав чоловіка добою 
арешту. Суддя постано-

вив, що поява з таким плакатом є 
непристойністю і кваліфікується як 
дрібне хуліганство. 

Філологічно-політично-судові 
перипетії торкнулися й нашої Украї-
ни. Нещодавно в Ялті опоненти вла-
ди обклеїли місто доволі образливи-
ми для Януковича плакатами з його 
портретом і написом: «Кради шапки 
— станеш президентом» — нагаду-
вання про бурхливу кримінальну мо-
лодість нинішнього глави держави. 

Мешканця Миколаєва Анатолія 
Ільченка оштрафували за прогулян-
ку біля Золотих воріт столиці з пла-
катом на адресу Президента Януко-
вича. Що ж було написано на плака-
ті? Не зовсім грамотно, але зрозу-
міло: «Янукович казьол», а під цим 
— портрет Президента. Знову ж ма-
ємо мовну гру: в українській мові 
відповідник «цап» нікого не зачіпає, 
в російській слово «козел» є одною з вульгар-
них лайок. Неважко здогадатися і про моти-
вацію саме такого напису: протягом виборчої 
кампанії 2004 року на одному з мітингів саме 
«козлами» назвав Янукович своїх політичних 
опонентів і відтак мільйони їхніх виборців. 
Так от 13 травня Шевченківський райсуд сто-
лиці виніс рішення: оштрафувати Ільченка за 
цю прогулянку із плакатом. За поданням мілі-
ції, що склала на Ільченка протокол за «дріб-
не хуліганство», яке проявилося у «використан-
ні нецензурної лексики на плакаті». Отже, суд 
визнав назву свійської тварини нецензурним 
словом. До речі, а яке саме слово на плакаті, 
де їх лише два, суд визнав «нецензурним»? 

А тепер давайте серйозно обговоримо 

весь цей фарс, поміркуємо, що ж відбуваєть-
ся. Перше: почуття гумору не зраджує ні укра-
їнцям, ні росіянам. Гумор цей переростає в до-
волі злу політичну сатиру. Досить подивитися 
популярний український сайт «Обком» або тим 
паче «Дурдом». Такого надивишся і начитаєш-
ся, що модний нині ляльковий фільм «Сказоч-
ная Русь» у телепрограмі «Вечірній Київ» ви-
дасться легенькою іронією. 

Варто придивитися і до реакції влади на 
все це. Хотілося б порадіти за нашу владу, яка 
починає цивілізовано розуміти, що, «узявшись 
за гуж», тобто за правління, опиняєшся в цен-
трі суспільної уваги, а тому стаєш об’єктом кри-
тики, часто доволі грубої. Так що добре, що за 
плакат дають лише 51 гривню штрафу, а не за-
проторюють у тюрму, як у 30-ті роки. Втім, до 
ув’язнень таки дійшло. 14 січня Зарічний суд 
Сум засудив чотирьох молодих громадських 
активістів за малюнок, на якому — людина, 
«схожа на Януковича», з червоною цяткою на 
лобі. Суд, правда, сором’язливо постановив, 
що це не за плакат, а знов-таки за порушення 

громадського порядку, цебто хуліганство. Але 
до двох років ув’язнення хлопцям «вліпили». І 
що? Тут же, на знак солідарності, такі малюн-
ки з’явилися на вулицях Києва, Севастополя, 
Львова, Миколаєва, ряду інших міст і навіть у 
столиці Польщі та в Нідерландах. 

Але звідки ота грубість протестувальників 
«на межі фолу» чи й за межею? Мабуть, від зне-
рвованості людей, котрі не бачать, як опонува-
ти владі більш цивілізовано. Та й, видно, людям 
уже допекло. Добре, що ще виходять на вулиці 
з вульгарними плакатами, а не з вилами. Тож 
чекаємо нових лінгвістичних вправ? 

Петро АНТОНЕНКО
Фото: «Українська правда»

Допекло: люди виходять з вульгарними 
плакатами, але добре, що не з вилами
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Бліц-інформ
Українці навчилися доживати 
в середньому до 72 років

За часи незалежності середня тривалість життя в Україні зросла 
на 1,9 року. Про це повідомили у Державній службі статистики.

Станом на 1990 – 1991 роки середня тривалість життя чоловіків і 
жінок в Україні становила 69,80 років.

Пізніше тривалість життя зменшувалась, досягши найнижчого по-
казника у 1995 – 1996 роках: тоді українці в середньому жили 66,93 
роки.

З 1996-го по 2007 роки цей показник становив близько 67 – 68 
років.

Від 2008 року середня тривалість життя почала зростати майже 
на рік, досягши найвищого показника 2011 року, що становив 71,02 
року.

За останні п’ять років показники середньої тривалості життя най-
вищі у Києві (72,66), Тернопільській (72,1), Чернівецькій (71,85), 
Львівській (71,76), Івано-Франківській (71,75) областях.

Найнижчі показники середньої тривалості життя за цей же період 
спостерігаються у Донецькій (67,9), Кіровоградській (68,01), Дніпро-
петровській (68,01) та Одеській областях (68,08).

Згідно з останніми дослідженнями МВФ, недооцінка зростання 
тривалості життя людей може спричинити нову кризу.

2012 рік став рекордним 
за кількістю порушень 
прав журналістів

Їх зафіксовано 324 випадки. Це найбільша кількість за останні 10 
років, зазначається у звіті експертів Інституту масової інформації.

У тому числі арештів, затримань — 6; побиття, нападів, заляку-
вань — 40; перешкоджань виконувати професійні обов’язки, цензу-
ра — 180; економічного, політичного, непрямого тиску — 43; судо-
вих позовів до ЗМІ та журналістів — 50; судових позовів від ЗМІ та 
журналістів — 5.

У 2012 році спостерігалося посилення цензури у загальнонаці-
ональних та місцевих виданнях. 2012-ий став також роком продо-
вження монополізації інформаційного простору в руках людей, на-
ближених до влади, а також таблоїдизації ефіру.

Під час передвиборчої кампанії експерти ІМІ зафіксували багато 
випадків, коли журналістів не пускали на зустрічі кандидатів у депу-
тати з виборцями чи масові заходи, організовані ними, або заборо-
няли проводити там фото- чи відеозйомку.

Було виявлено спроби тиску на тих журналістів, які висвітлювали 
заходи за участю кандидатів або розслідували підкуп виборців.

Також до журналістів та ЗМІ застосовували і методи непрямого 
тиску: обшуки в редакціях; позапланові візити податкових інспекто-
рів, незважаючи на мораторій на перевірки ЗМІ в передвиборчий 
період; потужні DDоS-атаки, які блокували роботу Інтернет-видань; 
численні судові позови проти ЗМІ й журналістів та інше.

У 2012 році було порушено 6 кримінальних справ за ст. 171 Кримі-
нального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяль-
ності журналістів), що є рекордним числом за всі роки незалежності. На 
жаль, покарання має в середньому лише кожен 20-ий порушник прав 
журналістів.

У 2012 році також збільшилися розміри позовних вимог щодо від-
шкодування моральної шкоди у судових справах проти ЗМІ та журна-
лістів. Позивачі іноді вимагають сотні тисяч та навіть мільйони гри-
вень. Причиною цього є скасування у 2011 році підвищених ставок 
державного мита при поданні судових позовів.

«Українська правда»

Зупинити вал російської 
макулатури

14 травня народні депутати від фракції ВО «Свобода» внесли до 
парламенту законопроекти про внесення змін до Митного і Бюджет-
ного кодексів, а також до митного тарифу України. Вони пропонують 
обкласти 5-відсотковим митом книги, журнали, брошури, ввезені 
з-за кордону. 

«У 2012 році обсяг імпорту в Україну книжкової продукції склав 
майже $39,5 млн. Більша частина загального обсягу імпорту, на суму 
майже $20 млн, надійшла з Російської Федерації», — йдеться в пояс-
нювальній записці. 

«5% — це не та сума, яка погіршить торговельні відносини України 
з іншими країнами. Це європейська практика захисту вітчизняного 
ринку, яка дасть преференції нашому виробнику», — пояснив один 
із авторів законопроекту, заступник Голови Верховної Ради Руслан 
Кошулинський. 

Кошти, отримані від введення ввізного мита, депутати пропонують 
направити на оновлення і розвиток бібліотечних фондів. 

«До нас надходить безліч звернень від бібліотек зі скаргами на фі-
нансування за залишковим принципом. Їм немає за що закуповува-
ти книги, в Україні бібліотеки перебувають на межі зникнення, дер-
жава не виділяє коштів на їх роботу», — підкреслив віце-спікер пар-
ламенту. 

Згідно з даними Української асоціації видавців та книгорозповсю-
джувачів, книжковий ринок зараз переживає період стагнації. «У се-
редньому на одного українця на рік друкується одна українська кни-
га. Ринок завалений імпортом. У магазинах на дев’ять російських 
книжок припадає лише одна – дві українські», — поскаржився гене-
ральний директор асоціації Олександр Афонін. 

Він підтвердив, що основним постачальником імпорту на наш ри-
нок є Росія. «Якщо з Європи до нас приходить навчальна, мовна лі-
тература, то з Росії відбувається злив розважальних книг невисокої 
якості», — зауважив Афонін. 

«Проблему треба вирішувати системно. Це стосується регулю-
вання роботи торгових мереж, засновниками яких є нерезиденти 
України. Зараз вони ставлять диктаторські умови і не зацікавлені 
у продажу українських книжок. Ми пропонуватимемо парламенту 
зобов’язати книжкові магазини продавати мінімум 50% української 
продукції», — наголосив він. 

Тарифи на тепло в Україні повинні відпо-
відати «економічно обґрунтованому рівню» і 
вирости поетапно майже на 30 – 40% про-
ти нинішніх. Про це заявив член Національ-
ної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері комунальних послуг, Валерій 
Кальченко.

«Ми розробили порядок поетапного дове-
дення діючих тарифів для споживачів до об-
ґрунтованих. Ми припускаємо, що найближ-
чим часом цей порядок буде прийнятий на-
шим урядом», — сказав Кальченко.

Він повідомив, що при діючому в 2012 
році середньому тарифі на теплову енергію 
на рівні 227 грн за Гкал її розрахована собі-
вартість становить 312 грн за Гкал (без ПДВ), 
а в 2013 році — 325 грн за Гкал.

Дивно, але ще в січні Національна комісія 
запевнила, що не планує 30% підвищення та-
рифів на тепло.

І ще одне. Скільки можна балакати про до-
ведення тарифів до рівня «економічного об-
ґрунтованих»? Про це торочать завжди, в чер-
говий раз піднімаючи тарифи. Але ніхто, на-
самперед місцева влада, толком не пояснює 
мешканцям, як же визначається ота «еконо-
мічна обґрунтованість». З чого саме склада-
ється собівартість тарифів? Наскільки впли-
ває на неї і безгосподарність комунальників, 
повільна реконструкція комунальної сфери? 
Але чому за все це мають платити громадя-
ни, споживачі?

Начебто більша  частина ко-
лишнього Народного Руху 

— УНП і партія Майдану 
«Наша Україна» — мали б 

пройти до парламенту. Натомість — 
повний провал, менше півтора від-
сотка голосів. 

Але так і не було чесно проа-
налізовано причини такої ганеб-
ної поразки, не зроблено висно-
вків. І не зроблено жодного кроку до 
об’єднання цих двох партій після ви-
борів, що чітко було задекларовано 
і обіцяно виборцям. Але про що те-
пер говорити? Шляхи «НУ» і УНП розі-
йшлося далеко. 

У «Нашій Україні» взагалі тра-
пився ганебний розкол на кшталт 
розколу Руху 1999 року. Партія піс-
ля поразки Ющенка на президент-
ських виборах швидко деграду-
вала, нічим не завершилося і за-
деклароване восени 2010 року її 
оновлення. А на початку цього року 
дійшло до того, що  частина партії 
провела  з’їзд «НУ», на якому ухва-
лили рішення… про «розпуск пар-
тії». Натомість інша частина   при-
значила на другу партійний з’їзд. 
Що далі? Судитися в судах щодо 
того, існує партія чи розпущена? 

Інша ситуація в УНП. Тут начеб-
то завершується процес об’єднання 
з Народним Рухом України. Правда, 
вже не вперше.  Бо при об’єднанні 
неминуче виникне запитан-
ня: а чому, власне, доводиться 
об’єднувати Рух, колись єдиний, тоб-
то чому ж він був розколотий? Що то 
було на початку 1999 року — «вес-
на оновлення», як заявили ті, хто пі-
шов проти Чорновола, чи «привати-
зація партії», як заявив він сам? Як 
би там не було, а навіть більша час-
тина колишнього Руху, що оформи-

лася в УНП, за ці 14 років програла 
всі 7(!) загальнонаціональних вибо-
рів — 4 парламентських і 3 прези-
дентські. Або з тріском програвали, 
або не йшли на вибори зовсім, чи в 
кращому разі окремі представники 
партії «пролазили» в Раду на хребті 
якихось виборчих блоків. Чи ж буде 
зроблено такий чесний аналіз? 

 Конфігурації об’єднання
Між тим, попри нездатність 

об’єднати бодай дві партії, бодай 
одну, колись розколоту, заяв і про-
жектів об’єднання більш ніж досить.  
В  НРУ ведуть  мову не лише про 
об’єднання з УНП, тобто відтворен-
ня в якійсь формі колишнього Руху, 
а й про готовність теж стати центром 
об’єднання демократичних сил. 

Уже добрих півроку, одразу піс-
ля виборів, працюють у цьому ж 
руслі і в партії Українська платфор-
ма «Собор». Принаймні тут хоч пока-
зали приклад об’єднання двох пар-
тій в одну. Кілька років бродила ідея 
об’єднання в «Українську правицю» 
тріумвірату УНП – НРУ – УРП «Со-
бор», яка теж завершилася нічим.  

Ще один «центр» вималював-
ся в особі  Бондарчука, недавньо-
го голови політради «НУ».  Програв-
ши, здається, бій за партію «Наша 
Україна», він теж проголосив якийсь 
об’єднавчий проект з умовною на-
звою «Праві». 

Важко сказати, що дадуть усі ці 
та подібні проекти і прожекти, якими 
нині заряснів наш політикум. Більш 
реальний вигляд має план згурту-
вання позапарламентських опози-
ційних сил довкола Юрія Луценка, 
який, звичайно ж, не буде осторонь 
справжніх об’єднавчих процесів, про 
що недавно прямо заявив. 

Замість післямови
Власне, післямову, вирішаль-

не слово мали б сказати самі ря-
дові партійці, виборці, громадя-
ни. Їм уже давно набридли більш як 
20-річні чвари і розколи у нашому 
демократичному таборі. Все тут на-
писане й адресоване простим пар-
тійцям, виборцям. Бо марно апе-
лювати до партійних вождів і вож-
диків місцевого розливу. Вони й 
далі воліли б, щоб існували ці по-
над 200 партій і партійок, щоб сто-
личні партвожді постійно крутили-
ся у політикумі, щоб і далі тяглися 
фінансові крапельниці до партій-
них кас від тих чи інших бізнесо-
вих структур, перетворюючи й самі 
партії в бізнесполітпроекти. На рів-
ні областей місцевих партфункціо-
нерів і далі влаштовує, щоб у кож-
ному обласному центрі було з де-
сяток партійних офісів. Але до чого 
тут інтере си простих партійців, ви-
борців, громадян, інтереси країни, 
яка застрягла між тоталітарним ми-
нулим і демократичним майбутнім? 
Не в останню чергу через отаку 
слабкість національної демократії. 

Тому вирішальне слово за людь-
ми. Яким мало бути б це слово? Най-
радикальніший варіант — негай-
ний ультиматум партійців до всіх 
партфункціонерів: не просто вко-
тре «почати», а якнайшвидше за-
вершити об’єднання десятків дріб-
них партій у дві – три потужні. Уль-
тиматум рядових партійців повинен 
мати конкретну форму: в разі неви-
конання абсолютно резонних, набо-
лілих вимог про об’єднання партій-
ці мають заявити про вихід з таких 
партій. 

Петро АНТОНЕНКО

Скільки ще говорити про  
«об’єднання 

демократичних сил»?

Де ж «дешевий газ за флот»?
Крим здали в оренду, а  газ дорожчаєоренду, а  газ дорожчає

Тарифи на тепло 
зростуть на 30 – 40%

Влада дає «задній хід»? 
Обіцяє не підвищувати тарифів на тепло

Чудеса та й годі! Не встиг Кальченко оприлюднити одну інформацію, як заяв-
ляє протилежне. Влада не підніматиме тарифів на тепло. Але встановить тарифи 
«нижче економічно обґрунтованого рівня». Тобто доведеться виділяти з бюджету 
дотацію комунальникам. Ось повідомлення УНІАН. 

«Тарифи на теплову енергію в Україні підвищуватися не будуть.
Про це заявив член Нацкомпослуг Валерій Кальченко на підсумковій конфе-

ренції проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні».
Кальченко зазначив, що комісія розробила і подала на погодження Поло-

ження про встановлення тарифів на теплову енергію нижче економічно обґрун-
тованого рівня.

Нацкомпослуг отримає право офіційно розрахувати і закріпити економічно 
обґрунтований тариф. Одночасно буде підтверджуватися розмір діючих (базових) 
тарифів на тепло для населення. Тобто тариф підвищуватися не буде.

За словами члена Нацкомпослуг, такий порядок необхідний тільки для еко-
номічних розрахунків та проведення компенсації різниці в тарифах. Розмір ком-
пенсації буде розраховуватися як різниця між діючим та економічно обґрунто-
ваним тарифом, помножена на обсяг реалізованих підприємством комунальних 
послуг.

Кальченко нагадав, що цього року на ці цілі в держбюджеті передбачено 
5,125 млрд гривень».



№19   25 травня 2013 року№19   25 травня 2013 року6 Світ України

Гординя
Під маскою владики Павла хо-

вається Лебідь Петро Дмитро-
вич. Цього прізвища немає в со-
тні мільйонерів «Форбс». А тим 
часом його церковний бізнес 
за прибутковістю міг би поспе-
речатися з будь-яким іншим. Під 
поважним дахом Києво-Печер-
ської лаври митрополит Павло 
побудував бізнес для Петра Ле-
бедя. А гроші в цей бізнес прине-
сли ми з вами.

Олександр (своє прізвище він 
просить не називати) кілька ро-
ків був близьким соратником на-
стоятеля Лаври, неофіційно ке-
рував господарською частиною 
обителі. Він не вірить у Бога і го-
ворить, що у ченця Павла все ви-
рішується не молитвами, а «по 
дзвінку».

«Своїми високими зв’язками 
владика дуже пишається», — 
розповідає Олександр.

За підтвердженнями далеко 
ходити не треба. Згадаймо, як у 
2010 році Микола Азаров, лише 
призначений прем’єр-міністром, 
запросив саме Павла для освя-
чення свого нового робочого ка-
бінету. А на день народження ми-
трополит щороку отримує нові 
дорогі машини — «від доброзич-
ливців».

Олександр зізнається, що, не-
зважаючи на любов до розкоші, 
Павло погано контролює гроші. 
«Він витрачається направо і на-
ліво, — каже колишній соратник 
Павла. — А коли в бюджеті од-
ного з підприємств Лаври утво-
рюється чергова дірка в кілька 
мільйонів гривень, Павло схиля-
ється перед можновладцями».

Результати походів Павла до 
цих самих «можновладців» у про-
курорських, податкових і навіть 
міністерських кабінетах досить 
дивні.

У 2011 році до СІЗО загримів 
такий собі Корнилій Борисов — 
директор «Троїцької артілі». Не-
велике підприємство «Троїцька 
артіль» виконувало для Лаври 
будівельні роботи за гроші держ-
бюджету.

Борисов, призначений на по-
саду директора влітку 2011 року, 
відразу заявив про розтрату гро-
шей і зчинив скандал у Лаврі. Од-
ним із рахунків артілі нібито ке-

рував скарбник Києво-Печер-
ської лаври Варсонофій.

Підсумок божого суду простий: 
мирський Борисов потрапив до 
СІЗО за звинуваченням у розтра-
ті, а лаврський скарбник побуду-
вав заміський особняк у Воронь-
кові, що під Києвом. Природно, з 
благословення сусіда і духовно-
го наставника митрополита Пав-
ла.

Півроку тому оскандалилося 
ще одне «лаврське» підприєм-
ство — цього разу підсобне гос-
подарство. І знову на директора 
підприємства заводять кримі-
нальну справу, знову — за фак-
том розтрати грошей. До суду ді-
йшли цілих вісімнадцять томів, 
що описують «злочини» директо-
ра Тетяни Куценко.

Автору передали протокол до-
питу владики Павла у цій справі. 
Цей документ і став відправною 
точкою мого розслідування. Спо-
відь архієрея перед правоохо-
ронними органами дає відповіді 
на питання, на які він сам ніколи 
не відповість журналістам.

Лжесвідчення
На дванадцяти сторінках допи-

ту митрополит Павло розповідає 
про релігійну організацію «Підсо-
бне господарство Свято-Успен-
ської Києво-Печерської лаври». 
Згідно з установчими докумен-
тами, його власник — Києво-Пе-
черська лавра, але з важливою 

припискою — «в особі архієпис-
копа Павла (Петра Лебедя)».

За словами колишніх праців-
ників, скромне підприємство 
«задовольняє соціально-еконо-
мічні інтереси власника» на суму 

до семи мільйонів гривень на 
рік.

На допиті митрополит Пав-
ло всю відповідальність за пе-
редбачувані фінансові махінації 
«валить» на директора Куценко. 
Стверджує, що навіть зарплата-
ми на підприємстві не відає.

Представники Тетяни Куценко 
переконують, що ось такі звіти 
регулярно отримував владика. 
Зверніть увагу на стовпці «Сума 
реально» і «Різниця». Виходить, 
що Павло не міг не знати про сіру 
бухгалтерію, що існувала, страш-
но сказати, на православному 
підприємстві.

Цікаво, що про сіру бухгалте-
рію лаврського підприємства 
сказала б податкова? Ось свід-
чення того, що підприємство за-
реєстроване як платник подат-
ків.

Читаємо протокол допиту далі. 
Прискіпливий слідчий, якого — 
от халепа! — не можна, за звич-
кою митрополита, звинуватити в 
неповазі й вигнати, продовжує 
наполегливо цікавитися фінан-
совими секретами лаврського 
підприємства.

Митрополит «темнить», не на-
зиваючи банків, з якими спів-
працював. З іншого процесу-
ального документа — постано-
ви про закриття кримінальної 
справи проти екс-директора Ку-
ценко (пізніше справу було зно-
ву відкрито) — нам стало відо-

мо, що гроші, причому чималі, 
лаврське підприємство довіряло 
«Актив-банку», який пов’язують 
з Андрієм Клюєвим. А кредити 
лаврське підприємство брало в 
Укргазбанку, що донедавна на-

лежав Василю Горбалю. Навряд 
чи церковне підприємство співп-
рацювало з банками таких ві-
домих православних меценатів 
без благословення засновника.

Повернемося до допиту. Під 
градом питань Павло таки ви-
дає один секрет. Виявляється, 
не тільки сама Лавра «квітне» 
за рахунок платників податків. 
Державні гроші Павло просив і 
для господарського підприєм-
ства.

Цікаво, що поряд із підприєм-
ством, у селі Вороньків Київської 
області, «бідний» монах Павло 
побудував розкішну резиденцію. 
І хто знає, куди насправді пішли 
ті самі субвенції.

Але не субвенціями єдини-
ми живе підприємство. Копієч-
ки, пожертвувані владиці Павлу 
бабусями-завсідницями Лаври, 
теж не пропали — на них хазяй-
новитий священик побудував... 
склад для пилорами.

Грошолюбство
Досі ніхто не міг точно сказа-

ти, скільки «заробляє» владика 
Павло. Автомобілі преміум-кла-
су йому дарують доброзичливці, 
ремонт Лаври щедро спонсорує 
держава. Під кінець допиту ми-
трополит зізнається: він орудує 

мільйонами гривень.
Після подібних заяв цікаво 

побачити податкову деклара-
цію владики Павла. Крім право-
славних мільйонів і двох авто-

мобілів преміум-класу (подаро-
ваних йому на дні народження у 
2011-му та 2012 роках), там по-
винен бути розкішний будинок 
на Печерську (землю для якого, 
до речі, ще в 1990-х роках віді-
брали у літнього киянина). По-
трапити в декларацію повинна 
і згадана резиденція в селі Во-
роньків, і «скромна» келія на ву-
лиці Срібнокільській у Києві, де 
прописаний владика.

Публічно Павло стверджує, 
що «тягне» чернече існування в 
маленькому будинку на терито-
рії Лаври. Але і там владиці не 
нудно.

За словами його колишнього 
соратника Олександра, у вели-
кій трапезній цього будинку що-
суботи збираються на обід по-
літики й бізнесмени. «Іноді гос-
ті потім і в сауну ходять — вона 
там же, на території Лаври», — 
каже Олександр. На суботніх 
обідах, серед інших, він бачив 
екс-міністрів внутрішніх справ 
Анатолія Могильова та Юрія Лу-
ценка.

Ненажерливість
У 2011 році митрополит і 

архієрей з помпою відзна-
чив своє п’ятдесятиріччя. Свя-
то влаштували в готелі «Київ». 

Біля виходу журналісти спій-
мали декого з «дорогих» гостей 
Павла, в тому числі  Таїсію 
Повалій і Стаса Михай-
лова.

Головна святиня України Києво-Печерська лавра 
досі належить Московському патріархату

Ця публікація, яку подаємо з найпопу-
лярнішої Інтернет-газети України — «Укра-
їнської правди», в жодному разі не спря-
мована проти віруючих. Не торкатимемо-
ся й непростої теми розколу українського 
православ’я. Поки що більшість його пара-
фій належить до конфесії Української пра-
вославної церкви Московського патріар-
хату. Менше приходів в Української пра-
вославної церкви Київського патріархату. 
Власне, віруючі особливо й не задумують-
ся, до якої конфесії належить їхній приход. 
«Бог єдиний!» — цілком правильно говорять 
миряни. Сподіваймося, процес об’єднання 

українських конфесій в єдину помісну пра-
вославну Українську церкву йтиме природ-
но, з волі самих віруючих. 

Мова тут про інше. Про потребу дотри-
мання закону всіма громадянами, неза-
лежно від релігійної приналежності. А ще 
про серйозні проблеми в головній святині 
України — Києво-Печерській лаврі. Не се-
крет, що вони значною мірою зумовлені 
двоїстим статусом Лаври. З одного боку, це 
релігійна установа, монастир. І це правиль-
но, що держава повертає культові спору-
ди, духовні святині віруючим. Але з іншого 
— це ще й музей, чи не найбільший в Укра-

їні музейний комплекс. І наукова установа. 
Це є Національний історико-культурний за-
повідник. І от співіснування суто релігійної 
установи і світської є непростим. А держа-
ва мала б більш ефективно контролюва-
ти діяльність національної святині, її стан, 
охорону пам’яток історії та культури, які є 
загальнонародним надбанням. З цим про-
блеми. Через неузгодженість церковних і 
світських інституцій Лавра потерпає нема-
ло. Деякі пам’ятки у критичному стані. Під 
загрозою опинилися навіть головні святи-
ні — Лаврські печери, місце упокоєння пер-
ших наших святих. ЮНЕСКО, світова струк-

тура ООН з питань історії та культури, вкрай 
стурбована станом Лаври, одного з небага-
тьох об’єктів України, занесеного до списку 
світової історичної спадщини ЮНЕСКО. Так 
само, як тривожить ситуація довкола іншої 
такої святині — Софійського собору столи-
ці. Не випадково ЮНЕСКО поки що відклала 
занесення до списку світової спадщини ще 
ряду об’єктів від України. Але чи може бути 
лад, коли відбувається ось таке в царині за-
кону? 

Друкуємо статтю в повному обсязі, в пере-
кладі з російського оригіналу. 

Сім «смертних» гріхів 
владики Павла

Як стати мільйонером на пожертвування бідняків, обвести навколо пальця Духовний собор, за-
молювати гріхи у «податкової», безкоштовно царювати на тридцяти двох гектарах землі й залиша-
тися для парафіян святим ченцем?

Про це, якби захотів, міг би розповісти настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Вишго-
родський і Чорнобильський Павло, в миру підлеглих відомий як «Шеф» і «Папік», а серед колег по 
церковному цеху він отримав прізвисько «Колгосп».

7

Ось такий вигляд має мирський аналог церковного хору. Ось такий вигляд має мирський аналог церковного хору. 
У нижньому ряду другий праворуч —У нижньому ряду другий праворуч —
секретар Київської митрополії Віталій Косовський.секретар Київської митрополії Віталій Косовський.
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Церковні сановники досі ви-

правдовуються: мовляв, це 
не Павло так любить гуль-
нути, а високий статус 

зобов’язує як слід розважати гостей. 
Здається, хтось із гостей таки зали-
шився незадоволений — інакше не 
передав би мені банкетних фотогра-
фій Павла.

Отже, столичний готель «Турист». 
Митрополит Павло «з божою допомо-

гою» організував весільне торжество 
для своєї племінниці. Ось як гуляє 
лаврське керівництво...

Хтось може справедливо зауважи-
ти: мовляв, на весіллі племінниці не 
гріх і випити. Але ось ще один ексклю-
зив: митрополит Павло на тому само-
му підсобному підприємстві в селі Во-
роньків, з підлеглими.

До речі, про підлеглих. Колишній 
співробітник господарства у Воронь-
кові розповідає дивовижні речі. Там, 
далеко від ікон і мощей, ченця Пав-
ла називають виключно «Шеф» і «Па-
пік». Це підтверджує запис, на якому 
жінка, голос якої дуже схожий на го-
лос екс-директора підприємства Шку-
ропатської Наталії Омелянівни, обго-
ворює владику: «Раніше могли ми сіс-
ти з ним, пляшку «Мартелю» випити і 
поговорити по душах. Він мені каже: я 
не можу поговорити по душах зі свої-
ми ченцями. А з тобою, каже, я можу, і 
знаю, що це буде таємниця, і ми може-
мо поговорити на будь-які теми».

У записі колишня соратниця своє-

рідно характеризує матеріальний до-
бробут свого «шефа»: «Так що, якщо 
вам треба, Павлу зробимо корону... 
Ти знаєш, мені все воно не треба, хай 
що хоче, те й робить. Стільки, скільки 
у нього грошей і золота... Куди він їх 
діне? Із собою забере на той світ, чи 
буде жити триста років? Хай що хоче, 
те й робить... Він став шалено жадіб-
ний. Тих, хто його зрадив, не шкодує, а 
дурнів до себе притягує. Не знаю, що 

з ним відбувається. Змінився владика 
до невпізнання».

Ноги, що швидко 
біжать на лихе
Півтора роки тому, коли автор цьо-

го розслідування знімав телевізійний 
сюжет про владику Павла, той, роз-
сердившись, запропонував йому не 
«ходити з мікрофоном» та вивідувати 
про мерседеси, а «поїхати попрацю-
вати у нього в господарстві». Тепер, 
за наявності великої інформації про 
це «господарство», пропозиція Павла 
здається цікавою.

Офіційна адреса підсобного підпри-
ємства Лаври — Київська область, 
Бориспільський район, село Воронь-
ків, вулиця Українська, 127а — на-
справді належить магазину «Продто-
вари», що підтверджує довідка з БТІ. А 
по сусідству — на вулиці Українській, 
127в — знаходиться якийсь «майно-
вий комплекс», зареєстрований осо-
бисто на Петра Лебедя.

За цими словами і ховається справ-
жнє підприємство Лаври. Така ма-
ленька «помилка» в документах до-
зволила митрополиту Павлу стати 
справжнім власником усієї нерухо-
мості підприємства, що офіційно на-
лежить Києво-Печерській лаврі. Ви-
ходить, якщо Лавра отримає нового 
настоятеля, її підсобне господарство 
— разом із тракторами, пилорамами і 
худобою — «піде» разом з попередни-
ком.

Владика Павло зробив блискучу 
кар’єру в церкві, а Петро Лебідь ви-
явився дуже хитрим підприємцем. За 
рахунок грошей, які Лаврі жертвують 
прихожани і виділяє держбюджет, Ле-
бідь будує господарство особисто для 
себе.

Наостанок уточнимо, чим же займа-
ється це підсобне господарство. На 
другій сторінці статуту підприємства 
є перелік предметів його діяльності. У 
тому числі — торгівля книгами, меди-
каментами, предметами гігієни, пар-
фумерно-косметичними виробами, 
побутовою технікою, пально-мастиль-
ними матеріалами і — увага! — тютю-
новою та алкогольною продукцією. 
Вугілля, природний газ — усе, що за-
вгодно.

А ще колишні співробітники лавр-
ського господарства стверджують, що 
в оренді у підприємства знаходиться 
більше двадцяти гектарів землі у Во-
ронькові. За їх словами, оплата орен-
ди велася вкрай неакуратно — як мі-
німум, з 2008-го по 2010 роки сільра-
да Воронькова не отримувала грошей 
від підприємства. А це означає, що 
владика не доплатив до бюджету со-
тні тисяч гривень.

Ну і в кінці трохи «тухлятини». Ці ж 
співробітники зізнаються: поруч із те-
риторією лаврського господарства 
знаходиться нелегальне кладовище 
для худоби, про яке і не здогадуєть-
ся природоохоронна прокуратура. У 
2007 році на підприємстві була масо-
ва загибель худоби від туберкульозу. 
Усіх тварин просто закопали практич-
но під будинками селян.

Господи, прости архієрея. Влади-
ка Павло, я буду за Вас молитися! Ну і 
продовжувати розслідувати Ваші «грі-
хи».

Михайло ТКАЧ,
«Українська правда», 07.05.2013 

Український рейтинг 
найбільших хабарів
Найбільша сума хабара, яку задокументували 

правоохоронці торік в Україні, склала 11 мільйонів 
доларів.

Таку інформацію Тиждень.ua надала у відповідь 
на інформаційний запит Генеральна прокуратура.

Видання опублікувало рейтинг найбільших хаба-
рів в Україні за 2012 рік:

1. Один із директорів Інституту педагогіки Ака-
демії педагогічних наук України та його підлеглий 
упродовж листопада 2011 року – березня 2012 
року вимагали від представника приватного това-
риства $11 млн. 

Саме за таку ціну вони пропонували активно 
сприяти «у проходженні процедури підготовки та 
безпосереднього підписання договору оренди дер-
жавного майна — цілісного майнового комплексу 
площею 2 тис. 290 квадратних метрів, що розташо-
ваний у Києві». 

2. Голова однієї з райдержадміністрацій Херсон-
ської області та працівник СБУ одержали хабара у 
розмірі майже 7 млн грн за надання дозволу на роз-
робку проекту відведення земельної ділянки для ве-
дення фермерського господарства та за прийняття 
рішення про передачу земельної ділянки площею 24 
га у власність.

3. Начальник Головного управління агропромис-
лового розвитку Донецької обласної державної адмі-
ністрації одержав хабар у розмірі 1 млн 465 тис. грн.

4. Голова однієї з райдержадміністрацій Терно-
пільської області вимагав хабар у розмірі 80 тис. євро 
в обмін «на підписання розпорядження про надання 
дозволу на розробку проекту відведення землі».

5. Голова апеляційного суду однієї з областей Укра-
їни одержав хабар у розмірі $100 тис. за здійснення 
незаконного впливу на розгляд суддями апеляційного 
суду Херсонської області апеляційної скарги.

Стільки ж вимагав голова однієї із селищних рад 
Золочівського району Харківської області за спри-
яння в отриманні у власність 2 земельних ділянок.

До моря скоро не доступишся
Проблема самочинної забудови прибережної 

смуги морів набула фактично загрозливого масшта-
бу. Про це заявив Генпрокурор Віктор Пшонка під час 
наради із прокурорами обласного рівня щодо переві-
рок законності забудови узбережжя Чорного та Азов-
ського морів, йдеться у повідомленні прокуратури.

«Йдеться не лише про туристів, а передусім про 
місцевих жителів, яких через незаконне будівни-
цтво на прибережних територіях позбавляють пра-
ва безоплатного користування пляжами», — сказав 
Пшонка.

Він зазначив, що законодавством забороняєть-
ся будівництво на прибережних зонах будь-яких спо-
руд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних.

«Прикриваючись браком коштів, органи місцево-
го самоврядування не вживають заходів до встанов-
лення на місцевості меж водоохоронних зон та при-
бережних захисних смуг», — заявив Генпрокурор.

За його словами, приймаються незаконні рішен-
ня та розпорядження, сумнівні з точки зору закону 
угоди про спільну чи інвестиційну діяльність.

«На жаль, як засвідчує практика, нерідко підста-
вою для набуття майнових прав на пляжні та рекре-
аційні території стають неправосудні судові рішен-
ня», — підсумував Пшонка.

Подорожчав телефон
Абонентська плата за послуги фіксованого те-

лефонного зв’язку в Україні  зросла на 7 – 10%. За 
рішенням  Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері зв’язку та інформати-
зації (НКРЗІ),  поетапно, від 1 травня і від 1 листо-
пада, упроваджуються нові граничні тарифи. 

Абонплата за користування фіксованим те-
лефоном зросла від 1 травня для населення і бю-
джетних організацій міст і райцентрів —  без по-
годинної оплати до 29,18 грн,   до 26,24 грн — із 
погодинною оплатою; для інших організацій та фіз-
осіб-підприємців —  до 41,78 грн (без погодинної 
оплати) і до 37,79 грн (із погодинною оплатою).

Для мешканців сіл та селищ міського типу і бю-
джетних організацій у сільській місцевості абон-
плата зросла  до 18,02 грн без погодинної оплати 
і  до 15,76 грн із погодинною оплатою, для інших 
організацій та фізосіб-підприємців — до 28,27 грн 
(без погодинної оплати) і до 24,75 грн (з погодин-
ною оплатою).

Від 1 листопада абонплата для мешканців сіл 
та селищ зросте ще на 15%, причому вже порівня-
но з нинішньою.

Сім «смертних» гріхів 
владики Павла

П’ять тисяч мешканців міста Ли-
сичанська на Луганщині підписа-
лися під ультиматумом, адресова-
ним Президенту В.Януковичу та 
Прем’єр-міністру М.Азарову. Термін 
виконання умов — 29 травня. Що 
буде потім? Головне, що все це від-
бувається у вотчині регіоналів, в об-
ласті Єфремова, нинішнього голови 
фракції Партії регіонів у парламенті, 
та інших «проффесіоналів». 

Ось що, зокрема, говориться в ульти-
матумі мешканців Лисичанська. 

«Мы, жители города Лисичанска, кон-
статируем уничтожение нашего города 
путём создания условий, при которых пре-
кратили работу практически все предпри-
ятия города. Работы в городе практически 
нет: (Далі йде довгий список заводів Лиси-
чанська, які вже не працюють або зовсім 
зникли). 

Большинство предпринимателей пре-

кратили свою деятельность в период с 
2010 г. по 2012 г. 

Коммунальные услуги выросли в не-
сколько раз при практически полном ли-
шении дохода большей части населения. 

Больницы и поликлиники, распо-
ложенные в различных районах города, 
закрыли, объединив объекты здравоохра-
нения в один больничный городок, сокра-
тив значительную часть персонала. Это су-
щественно ухудшило качество охраны здо-
ровья. В 2010 году в Лисичанске смерт-
ность в 2 раза превысила рождаемость. 

Жилой фонд находится в аварийном 
состоянии, большинство зданий построе-
но в 60-х годах, при этом просрочены все 
сроки проведения капитального ремонта. 
Бюджет города сформирован с огромным 
дефицитом. Коммунальным предприятиям 
город должен миллионные суммы, что до-
полнительно ведёт к дальнейшему неми-
нуемому краху системы ЖКХ города. 

Геноцид населения и уничтожение го-

родов стало результатом узурпации влас-
ти в Украине. Состав Кабинета Министров 
практически не меняется. Меняются толь-
ко должности путём ротаций лиц. 

Виновником сложившейся негативной 
ситуации является Кабинет Министров 
Украины.

Требуем от Президента Украины, 
как гаранта Конституции, в течение 30 
дней поставить вопрос привлечения к 
ответственности Кабинета Министров 
Украины, вплоть до полной отставки все-
го его состава, предпринять необходимые 
действия для возобновления надлежаще-
го конституционного порядка на террито-
рии территориальной единицы — города 
Лисичанска (Приволье, Новодружеск). Во-
зобновить работоспособность предпри-
ятий города и обеспечить работой жите-
лей, обеспечив им гарантированное пра-
во на труд, на надлежащий уровень жизни 
и весь свод прав, гарантированных Кон-
ституцией гражданам Украины».

Жителі Донбасу 
гостро критикують владу регіоналів
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Бліц-інформ
Повідомляє Українська всесвітня 
координаційна рада

Подорож пам’яті і торжества —  
всеукраїнський проект 

до 80-ої річниці Голодомору)
За останні роки міжнародне співтовариство збагатилося мужніс-

тю людей, які повернулися до своїх болючих спогадів та відкрили свої 
серця світу, поділившись особистими переживаннями про Голодомор 
– український геноцид 1932–33 рр. Незважаючи на відкриту рану, 
залишену в їхньому житті і житті їхніх родин, вони змогли розповісти 
свої зворушливі історії та цим самим відкрити світу жахливу правду і її 
вплив на майбутнє нації. Міжнародна спільнота надзвичайно вдячна 
за їхню мужність і рішучість.

У 2013 р., у зв’язку з відзначенням 80-ої річниці Голодомору, Сві-
товий конгрес українців (СКУ) закликає нащадків очевидців і жертв 
Голодомору взяти участь у незвичайній подорожі пам’яті і торжества. 
Пам’яті про мільйони втрачених життів. Торжества життів тих, хто вці-
лів.

Подорож пам’яті і торжества передбачає приїзд нащадків очевид-
ців і жертв Голодомору з країн свого проживання до України, яка ста-
не центром міжнародного відзначення 80-ліття Голодомору 1932–33 
років. Упродовж перебування в Україні вони зустрінуться з місцеви-
ми очевидцями та нащадками очевидців і жертв Голодомору та за-
пишуть їхні спогади, щоб поділитися ними з українцями діаспори. Та-
кож передбачено збір колосків для виготовлення символічних снопів 
пам’яті, які будуть у центрі уваги під час урочистого вшанування жертв 
Голодомору у всьому світі.

З детальнішою інформацією про цю подорож можна знайомитись 
на веб-сайті СКУ.

Контакт зі ЗМІ: Ірина Мицак
СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ
145 Evans Ave., Suite 207
Toronto, ON, M8Z 5X8 Canada
Tel. (416) 323-3020. Fax (416) 323-3250
e-mail: congress@look.ca
website: www.ukrainianworldcongress.org

СКУ закликав Януковича негайно звільнити 
лідера опозиції Юлію Тимошенко

Президент Світового конгресу українців Євген Чолій письмово ще 
раз закликав Президента Віктора Януковича припинити вибіркове 
правосуддя в Україні та негайно звільнити лідера опозиції Юлію Тимо-
шенко на додаткових підставах рішення Європейського суду з прав 
людини від 30 квітня 2013 р. У цьому рішенні Суд одноголосно визнав, 
що увесь термін досудового ув’язнення колишнього Прем’єр-міністра 
України Юлії Тимошенко був свавільним і незаконним.

«Світовий конгрес українців переконаний, що якнайшвидше звіль-
нення колишнього Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко було б 
позитивним кроком на шляху до підписання Угоди про асоціацію між 
ЄС і Україною під час Третього саміту «Східного партнерства» у Вільню-
сі 28 – 29 листопада 2013 року», — заявив Євген Чолій.

Копію цього листа було надіслано до міжнародних високопосадов-
ців.

Анонси про події українців з усього світу 
В Інтернеті з’явився сайт, на якому зібрані анонси про події та захо-

ди українців по всьому світу. Ресурс «Ukrainian Events» дозволяє роз-
містити інформацію про різноманітні заходи і оновлювати її за необ-
хідності.

«Наша мета полягає у створенні централізованого місця для органі-
заторів заходів та учасників, в той час коли різко зростає мобільність 
поїздок українців у всьому світі. Інформація на сайті буде доступна на 
різних мовах», — обіцяють засновники ресурсу.

Категорії подій на сайті містять у собі «Фестивалі», «Живі виступи», 
«Художні виставки та лекції», «Музеї», «Презентації», «Семінари та май-
стер-класи», «Лекції», «Базари і ярмарки», «Забави».

Тепер заробітчани зможуть 
накопичити українську пенсію

Від 9 травня набув чинності закон про внески до Пенсійного фонду 
українців, що працюють за кордоном.

Зокрема, українцям, котрі працюють за кордоном, надана можли-
вість добровільної участі у солідарній або накопичувальній системі 
пенсійного страхування, а також визначені розміри внеску при до-
бровільній сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду.

Також законодавчими змінами врегульовані питання сплати стра-
хових внесків до Пенсійного фонду в іноземній валюті розташовани-
ми за межами України підприємствами, установами, організаціями (у 
тому числі міжнародними) за її працівників-громадян України, а також 
громадянами України, які працюють за межами країни.

Крім цього, законом урегульовано питання одноразової сплати за-
страхованою особою єдиного внеску за попередні періоди (у тому 
числі за період від 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьо-
му сума сплаченого єдиного внеску за кожний місяць такого періоду 
не може бути меншою від мінімального і більшою від максимального 
страхового внеску, встановленого на дату укладення договору.

Як повідомлялося, українці за кордоном торік офіційно відправили 
своїм сім’ям на батьківщину 7,5 млрд доларів грошових переказів, у 
тому числі трохи більше 1 млрд доларів — нелегально.

З юних років Юліяна цікавила ре-
лігійна музика і церковна архітекту-
ра. У дитинстві допомагав батькові, 
який був парохом церкви Св. Йоси-
фа в Чикаго. І саме з поради бать-
ка о. Павла Гайди Юліян захопився 
бандурою.

Народжений в Америці отець 
Павло Гайда був одним із перших 
священиків УГКЦ, висвячених 1992 
року після виходу церкви з підпіл-
ля. Отець Павло отримав свій свя-
щеницький чин у Львові в соборі 
Св. Юра — там, де 1927 року ми-
трополитом Андреєм Шептиць-
ким був висвячений його дід, свя-
щеник Яро слав Княгиницький. Як 
представник української інтеліген-
ції Ярослав Княгиницький зазнав 
політичних переслідувань, радян-
ських і німецьких таборів. Але зго-
дом йому вдалося емігрувати до 
США.

Батько Юліяна о. Павло Гайда 
після свого висвячення деякий час 
служив у церкві на Львівщині, зго-
дом — в українській парафії Св. Йо-
сафата у місті Манстер (США), а не-
вдовзі став парохом української 
церкви Св. Йосифа (Обручника) в 
Чикаго. 

Проте 4 вересня 2007 року на 42-
му році життя отець Павло загинув 
в автомобільній аварії. А його дру-
жина Христина залишилася з чотир-
ма дітьми: молодшими близнюками 
Дмитром та Іллею і старшими сина-
ми — Захарієм та Юліяном.

Юліян — найстарший син у роди-
ні, вихований у релігійному і патрі-
отичному дусі. Як пластун і затятий 
мадрівник неодноразово подоро-
жував Україною і Європою. Наро-
джений у США Юліян Гайда вперше 
побачив Україну, коли йому випо-
внилося 17 років. І ось що він зга-
дує про свій перший юнацький по-
гляд на Україну:

«Коли наш літак заходив на по-

садку, я крізь хмари побачив укра-
їнську землю. Тоді зі сльозами на 
очах думав, що це саме та земля, 
про яку я все своє життя мріяв, чи-
тав, писав, співав, і тепер я вперше 
її побачу».

Своє захоплення бандурою Юлі-
ян розпочав втілювати в таборі 
«Кобзарська Січ», який щороку в 
серпні організовується під егідою 
капели бандуристів неподалік міс-
та Емлентон (штат Пенсильванія), 
щоб заохочувати українською му-

зикою і бандурою молоде поколін-
ня українців.

«Чому я вирішив стати бандурис-
том? Бо я з тим виростав, мої роди-
чі мали записи з українською му-
зикою, і то було частиною нашого 
українського музичного репертуару 
вдома. І також мій тато грав на бан-
дурі і ходив на той самий кобзар-
ський табір».

У 2010 році молодий юнак стає 
одним із наймолодших учасників 

Української капели бандуристів ім. 
Тараса Шевченка.

«Загалом учасники капели зна-
ходяться по цілому світі, проте ак-
тивні учасники живуть по Північній 
Америці. На репетиції приїжджають 
з Каліфорнії, із Західної Канади, з 
Нью-Йорка, з Філадельфії, з Чика-
го та інших міст. Головно, маємо ре-
петиції в Клівленді або в Детройті, 
де наша капела базується від 1949 
року», — розповів Юліян.

На думку молодого бандуриста, 
українська хорова музика, яка є 
невід’ємною частиною української 
культури, має дуже особливий звук. 
Американці чи то канадійці завжди 
дивуються бандуристам, а коли на 
сцені одразу 10 бандур — це дивує і 
заворожує публіку. «Варто згадати, 
— наголосив Юліян, — що бандура 
як музичний інструмент належить 
лише українцям, це наш національ-
ний інструмент. Окрім того, це, мож-
ливо, єдиний інструмент у світі, над 
яким знущалися і радянський уряд, 
і російський царський уряд. Кобза-
рі і бандуристи тоді терпіли репре-
сії. Кобзарство було механізмом, 
який поширював українську історію 
і культуру», — зауважив молодий 
бандурист Юліян.

Як зазначено на офіційній сторін-
ці ансамблю, серед учасників — лі-
карі, юристи, інженери, бізнесме-
ни, професори, студенти і пенсіоне-
ри. Наймолодшому учаснику — 19, 
а найстаршому — 80 років.

Нагадаємо, що перший хор бан-
дуристів був започаткований у Ки-
єві в 1918 році. 

Цього року капела розпочала 
свій 96-ий концертний сезон із но-
вим весняним репертуаром. Кон-
церти славетної Української капели 
бандуристів імені Тараса Шевченка 
вже відбулися у кількох містах США: 
Віндзорі, Детройті, Клівленді.

Прес-служба УВКР

Нещодавно українська школа Св. Миколая в Чикаго 
перебувала на межі закриття. Як відомо, школа була за-
снована ще у 1938 році при українській католицькій ка-
тедрі Св. о. Миколая в Чикаго. У школі навчають україн-
ської мови та викладають релігію. Проте, щоб уникнути 
закриття, школа потребує допомоги і підтримки україн-
ської громади. Про це йдеться у листі, надісланому ко-
респонденту VIDIA.

«Наші діти та наша громада заслуговують на те, щоб 
користатися благами гарної традиції, розпочатої емі-
грантами, що поселилися в Чикаґо 75 років тому. Ці 
мрійники невтомно працювали над тим, щоб побудува-
ти велику школу, створити фундації, які б забезпечували 

високий рівень освіти, були основою морального та ре-
лігійного виховання нашої громади та наступним її поко-
лінням», — з такими словами єпископ Чиказької єпархії 
Святого Миколая Української греко-католицької церкви 
Річард Семеняк звертається до українців Чикаго.

У своєму листі-зверненні єпископ зауважує, що довго-
строкова діяльність катедральної школи Св. о. Миколая є 
життєво необхідною для української громади і її майбут-
нього. Тому голова єпархії закликав українську грома-
ду Чикаго взяти участь у зустрічі, яка відбулася 8 травня 
2013 року  у шкільній аудиторії. На цих зборах  обговорю-
валися проблеми української школи Св. Миколая. 

Історія молодого бандуриста 

Українська школа в Чикаго потребує підтримки громади 

Юліян Гайда — 20-річний студент університету ДеПол у Чикаго. У тре-
тьому поколінні народжений в Америці, зростав у родині священика. А 
зараз є одним із наймолодших учасників Української капели бандурис-
тів імені Тараса Шевченка.
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Гітлер сказав: «З осені 1938 року 
я вирішив йти разом зі Сталіним… 
Сталін і я — єдині, які дивляться 
лише у майбутнє. Так, я найближчи-
ми днями на німецько-радянському 
кордоні подам руку Сталіну і разом з 
ним розпочну новий розподіл світу».

«Bloodlands» — саме цим неоло-
гізмом позначив американський іс-
торик Тимоті Снайдер землі, що най-
більше постраждали від нацистської 
та комуністичної диктатур. «Крива-
вими землями» (а саме так перекла-
ли українською поняття, винайдене 
Снайдером) він, зокрема, вважав 
Польщу та Україну.

Коли говорять про Україну, за-
звичай справедливо наголошують, 
що нещадний вихор війни двічі про-
нісся по Україні — із Заходу на Схід і 
зі Сходу на Захід. В Україні було заді-
яно до 60% дивізій Вермахту, майже 
половина бойових частин Червоної/
Радянської Армії, що завдали низку 
стратегічних ударів по німцях. Саме 
з України відкрився шлях радянських 
військ до Центральної Європи і на 
Балкани.

У завойовницьких планах Адоль-
фа Гітлера Україна посідала особли-
ве місце. Власне, ці плани будували-
ся із урахуванням захоплення Укра-
їни, що мала стати важливою скла-
довою частиною реалізації «Плану 
голоду» (Der Hungerplan). Цей план 
передбачав голодування жителів 
окупованих територій  СРСР для того, 
щоб отримати додаткові продукти 
харчування для німецьких вій ськ і 
населення Німеччини.

У стратегії Йосипа Сталіна Укра-
їна так само завжди була присутня. 
Червоний диктатор ніколи не забу-
вав прагнення українців до неза-
лежності, продемонстровані у 1917 
– 1920 роках. Він люто боровся не 
лише з відвертими супротивниками 

більшовиків. Серед української ет-
ноеліти він постійно вишукував «се-
паратистів» і «націонал-ухильників», 
висловлював недовіру всій Компар-
тії України, а зрештою використав 
складну ситуацію початку 1930-их 
років для упокорення України за до-
помогою Голодомору.

Приреченій на те, щоб опинитися 
між двома тоталітарними потугами, 
Україні під час Другої світової війни 
судилося пережити протистояння ре-
гулярних армій, геноцидів, депорта-
цій, мобілізацій, вивезень на роботи, 
зіткнення партизанських і підпіль-
них рухів та ще чимало такого, що на-
правду зробило українську землю 
кривавою.

Це яскраво продемонстрували 
події ще до початку Другої світової 
війни. 15 березня 1939 року угор-
ське військо вдерлося (а Угорщина 
була союзником Гітлера) до Карпат-
ської України, що тільки-но проголо-
сила державну незалежність. Ціною 
крові та жертв Закарпаття було при-
єднано до Угорщини.

Боротьба Карпатської Січі була 
першим військовим виступом хоч і 
не проти Гітлера безпосередньо, але 

проти його сателіта. Натомість Ста-
лін публічно демонстрував свої сим-
патії Гітлеру. Ще 10 березня 1939 
року на XVIII з’їзді ВКП(б) Сталін іро-
нізував над Карпатською Україною, 
сказавши, що це — «комашка, яка 
хоче прилучити до себе слона». Крім 
того, в цій промові Сталін сказав, що 
Англія, Франція і Америка дуже заці-
кавлені в тому, щоб Гітлер пішов ві-
йною проти СССР.

22 серпня 1939 року у виступі 
перед командувачами всіх збройних 
сил Німеччини Гітлер сказав: «З осе-

ні 1938 року я вирішив йти разом зі 
Сталіним… Сталін і я — єдині, які 
дивляться лише у майбутнє. Так, я 
найближчими днями на німецько-
радянському кордоні подам руку 
Сталіну і разом з ним розпочну но-
вий розподіл світу». 

Так і сталося 23 серпня того са-
мого 1939 року. Тоді, як відомо, 
було підписано пакт «Гітлер – Ста-
лін» (який чомусь дотепер назива-
ють «пакт Молотова – Ріббентро-
па»). Диктатори ділили Європу, і ко-
жен мав свої розрахунки. Однак в їх-
ніх планах не було місця незалежній 
Україні.

Характерний запис зробив у сво-

єму щоденнику восени 1939 року ві-
домий німецький письменник Генріх 
Манн: «Сталін — той самий Гітлер, 
він багато років гудив Гітлера та його 
державу, хоча, певно, заздрив йому. 
Один зрадник побудував усю свою 
кар’єру на антибільшовизмі. Раптом 
він робить поворот, і тут таки інший 
зрадник розкриває йому обійми. 
Вони знайшли одне одного, щоб ви-
ступити проти цивілізованого світу. 
Нарешті удвох».

17 вересня 1939 року СРСР всту-
пив у Другу світову війну: війська 

Українського фронту увійшли на те-
риторію Західної України і Західної 
Білорусії.

22 вересня Червона Армія була 
у Львові, а 27 вересня нацисти захо-
пили Варшаву.

Микита Хрущов, тодішній пар-
тійний лідер УРСР, згадував, як аку-
ратно німці і росіяни виконували по-
передні домовленості й переходили 
обумовлені раніше лінії розподілу за-
хоплених територій. Відомо, що про-
водилися спільні нацистсько-радян-
ські військові паради. Стали доступ-
ними і деякі факти співпраці гестапо 
і НКВС, хоча ця тема дотепер не отри-
мала належного висвітлення.

Вересень 1939 року сталінська 
пропаганда подавала як «визволь-
ний похід» Червоної Армії, «золотий 
вересень» для Західної України, як 
«братерське об’єднання». Ці кліше 
повторюють часом і в сьогоднішній 
Україні (переважно комуністи), а осо-
бливо в Росії.

Та хіба можна в таких категорі-
ях оцінювати змову двох тираній? Ти-
раній, що поділили між собою сфери 
впливу від Балтійського до Чорного 
моря, від Фінляндії до Бессарабії, зо-
крема домовилися знищити Польщу 
як державу. Не слід лукавити: СРСР 
вступив у Другу світову війну на боці 
нацистів, а вже потім, у червні 1941-
го, направду страшною ціною дове-
лось розплачуватися і «виправляти» 
вади сталінської таємної дипломатії.

Не було ніякого «братерського 
об’єднання». Як засвідчують відкри-

ті  останніми роками докумен-
ти, йшлося про встановлення 
на західноукраїнських землях 
комуністичної диктатури, на-
садження відповідних адміні-
стративних структур і знищен-
ня попередньої польської ад-
міністрації (та її репрезентан-
тів), про послідовне нищення 
українських національних ор-
ганізацій і української інтелі-
генції (апріорно для Москви 
«націоналістичної»).

Оперативні групи НКВС і 
прикордонників (на початок 
жовтня 1939 року в них на-
раховували на Білоруському 
фронті близько 90 тисяч, а на 
Українському фронті — близь-
ко 105 тисяч осіб) здійснюва-
ли тотальні арешти.

Унаслідок домовленостей з на-
цистами СРСР захопив значну час-
тину території і населення тодішньої 
Польської держави.

З точки зору міжнародного пра-
ва, це була відверта агресія, що по-
рушувала низку міжнародних домов-
леностей. Не «золотим», а коричне-
во-червоним для Західної України 
був вересень 1939 року.

Саме тому і патріоти-поляки, і па-
тріоти-українці стали жертвами того 
«золотого вересня». Вже з грудня 
1939 року розпочалася підготовка 
до депортації населення західних об-
ластей України і Білорусії до віддале-
них районів СРСР.

Перших мешканців було депор-
товано у лютому 1940 року разом 
із родинами польських військових 
осадників і лісничих. Друга депорта-
ція у квітні 1940 року охопила роди-
ни репресованих. Третя і четверта — 
відповідно у червні 1940-го і у трав-
ні – червні 1941 року — переважно 
біженців.

Усього депортовано було близь-
ко 320 000 осіб. Дотепер не підрахо-
вано кількості померлих у транспор-
тах, в’язницях, таборах та розстріля-
них на підставі різних вироків.

Крім того, після початку радян-
сько-нацистської війни у 1941 році 
були розстріляні тисячі в’язнів і вій-
ськовополонених.

Наприклад, з початком радян-
сько-нацистської війни 1941 року в 
Биківні НКВС було розстріляно велику 
групу в’язнів із Києва. При цьому слі-
ди злочинів були ретельно приховані.

Отже, напередодні німецько-
радянської війни Польща та Украї-
на були поділені між двома дикта-
торами. Частина земель, до яких у 
1940 році Сталін ще додав відібра-
ну в Румунії Молдавію й Бессарабію 
з українським населенням, була ін-
корпорована в УРСР. Західні окраїни 
української етнографічної території 
підлягали безпосередньо 3-му Рей-
ху або підлеглим Берліну Румунії та 
Угорщині.

Не маючи власної незалежної 
держави, українці мусили викону-
вати громадянські обов’язки країн, 
громадянами яких вони були. Для 
більшості українців це означало слу-
жити в рядах радянських збройних 
сил, а для решти — у німецькій, ру-
мунській та угорській арміях.

22 червня 1941 року поставило 
хрест на злочинних домовленостях 
Гітлера і Сталіна, але не на випро-
буваннях для українців. З початком 
війни розпочалося здійснення мобі-
лізаційних заходів. Ресурси України 
вивозилися на Схід СРСР і в райони 
Середньої Азії.

Туди було евакуйовано 3,5 міль-
йона громадян України. На Схід ви-
везли обладнання 550 найбільших 
українських промислових підпри-
ємств, а решту розграбували німці.

За умов наступу німецьких військ 
ЦК ВКП(б) і радянський уряд дали 
вказівку місцевим органам влади і 
парторганізаціям знищувати все, що 
не вдалося евакуювати: устаткуван-
ня заводів, фабрик, колгоспну тех-
ніку, реманент, палити збіжжя, сіль-
ськогосподарську рослинність.

Про це йшлося у директиві Рад-
наркому СРСР і ЦК ВКП(б) від 29 
червня 1941 року, у виступі Сталіна 
по радіо 3 липня 1941-го, у спеціаль-
ній постанові Державного комітету 
оборони від 22 липня 1941-го та в ін-
ших документах. Як відомо, в них мо-
вилося про утворення зони «спале-
ної землі».

У колишньому СРСР дозволя-
лося згадувати про те, що воро-
гові нічого не залишали. Проте не 
можна було згадувати про злочини 
комунiстичного режиму, заподiянi 
при виконаннi й перевиконаннi 
(а як інакше при тоталітаризмі?!) 
сталiнської полiтики «спаленої 
землi», коли комуністична влада 
втiкала на Схiд.

Наприклад, не нацисти, а ко-
муністична влада при евакуації 
в Запoрiжжi висадила у повітря 
ДнiпроГЕС. І все б нічого, але про це 
не знали нi цивiльне населення, нi 
навiть знизу розташованi вiйськовi 
частини.

У Днiпропетровську було підірвано 
хлiбокомбiнат разом з робiтниками. В 
Одесi при відступі Червоної Армії зато-
пили приморськi квартали разом з жи-
телями, а поранених червоноармiйцiв 
скинули в море разом із санітарними 
машинами.

З Харкова вивезли представни-
ків iнтелiгенцiї  — щоб спалити в за-
чиненому будинку. В Уманi живими 
замуровували людей у льоху.

Такі приклади можна множити. І 
все це робили не нацисти, а комуніс-
ти при відступі, точніше, при втечі від 
супротивника. Подекуди люди проти-
діяли цій політиці «спаленої землі». 
Наприклад, селяни зривали спроби 
нищення колгоспного майна, примі-
щень, продовольства, тварин тощо.

Ось чому можна і доцільно писа-
ти не лише про злочини та репресiї 
нацистської окупацiї (як це робить-
ся зазвичай), а й про злочини кому-
ністичного режиму щодо своїх гро-
мадян.

Люди, якi пережили цю ката-
строфу, знали, що український народ 
терпiв вiд обох тоталiтарних систем 
— як гiтлерiвської, так i сталiнської.

На території України нацисти 
здійснювали по суті політику двох го-
локостів — тотального винищення 
євреїв (загинуло понад 1 мільйон, а 
Бабин Яр у Києві став символом тра-
гедії євреїв України), а також плано-
мірного винищення слов’ян: україн-
ців, росіян, поляків, білорусів.

Величезним «комбінатом смер-
ті» мав стати спланований нациста-
ми до побудови Тотенбурґ на берегах 
Дніпра під Києвом. Менші за розмі-
ром такого роду «комбінати» нацис-
ти спорудили по всій Україні. Чимало 
українців опинилися у концтаборах 
за межами України.

Війну, що розпочалася, в СРСР 
було названо «Великою Вітчизня-
ною війною». Вже 22 червня 1941 
року сталінський академiк Омелян 
Ярославський написав статтю, яку 
наступного дня надрукувала газе-
та «Правда» пiд заголовком «Велика 
вiтчизняна вiйна радянського наро-
ду» (спочатку всi три слова писалися 
з малої літери).

Згодом запровадили вели-
ку літеру для слова «вiтчизняна», 
а наприкiнцi вiйни почали писати 
першi два слова з великої літери.

Одначе події після 22 червня 
поставили під сумнів, власне, «віт-
чизняність» війни, легендарний 
ентузiазм і монолітність цивiльного 
населення у справі оборони «соци-
алистического отечества», виявили 
глибинний розкол суспільства на три 
групи: на тих, хто через усілякі обста-
вини (в тому числі в силу переконань) 
воював у Червоній Армії; на тих, хто 
не хотів повернення комуністів і від-
крито протистояв їм; і на «мовчазну 
більшість», яка готова/змушена 
була пристосуватися до різ-
них режимів.

ГІТЛЕР, СТАЛІН І УКРАЇНА: 
БЕЗЖАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ

Стосовно до України Гітлер і Сталін діяли по-плакатному подібно

Пакт Гітлера – Сталіна був підписаний 23 серпня 1939 року у Москві. 
Сталін щиро усміхається у компанії міністрів закордонних справ 

Німеччини Ріббентропа (ліворуч) та СРСР — Молотова (праворуч).

10
Цілком дружні розмови. 

Офіцери Червоної Армії та Вермахту 
під час вересневої кампанії 1939 року.
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У 1949 році на Чернігівщині органами МГБ 
(Міністерства держбезпеки) було викрито під-
пільну молодіжну організацію ОУН у с. Кона-
шівка Борзнянського району. Все почалося в 
кінці 1945 року, коли мешканець цього села 
Анатолій Скляр, перебуваючи у Західній Укра-
їні, зустрівся зі своїм родичем Іваном Прядкою 
(псевдо «Папаша»), котрий на той час перебу-
вав на нелегальному становищі як член ОУН. 
Останній через Скляра встановив зв’язок зі 
своєю родиною, почав передавати гроші, пе-
ресилати листи. На початку 1947 року його 
син Григорій домовився зі своїм другом Ва-
силем Теребуном, «антисовєцьки налаштова-
ним» уродженцем с. Гужівка Ічнянського райо-
ну, про поїздку на Гуцульщину до свого батька. 

У лютому того ж року хлопці прибули до с. 
Космач Станіславської області до зв’язкового 
УПА Василя Левицького, який ще наприкінці 
літа 1946 року був попереджений повстанця-
ми про можливе надходження листів із Черні-
гівської області, котрі він повинен передава-
ти «Папаші» та пересилати отримані від нього 
листи на схід. Хлопці мали зустріч із керівни-
ком районного проводу ОУН «Сергієм», який 
розпитував у них про ситуацію на Чернігівщи-
ні, настрої населення. Після розмови юнаки 
заявили, що бажають боротися за самостійну 
Україну. Після складання присяги вони декіль-
ка днів вивчали правила конспірації та знайо-
милися з націоналістичною літературою. 

Відомо, що восени 1948 року в Левицько-
го переховувався ще один уродженець Черні-
гівщини — Іван Ремболович (уродженець міс-
течка Городня, підполковник Армії УНР) зі сво-
їм сином Марком.

Григорій Прядка і Василь Теребун повер-
нулися додому у другій половині березня 1947 
року з бажанням створити підпільну молодіж-

ну організацію. Їхній задум у рідному селі під-
тримали Олександр Зуй та Михайло Горбащен-
ко, які негативно ставилися до комуністично-
го правління. Скоро підпільники залучили до 
своєї діяльності ще ряд молодих людей, котрі 
виконували роль посередників для зв’язку з 
провідником ОУН «Сергієм», від якого отриму-
вали гроші, листи та посилки. Прядка і Теребун 
вели агітаційну роботу серед молоді. До спра-
ви було залучено і декількох дорослих. 

Але Григорію Прядці хотілося активної 
боротьби, і влітку 1948 року він почав готу-
ватися до поїздки у Станіславську область, 
де збирався вступити до УПА, що йому вда-
лося зробити восени. У червні 1949 року 
Григорій переслав Марії Койді свою світли-

ну, на якій він знятий у формі упівця.
Того ж року проявив себе і Василь Теребун. 

У ніч з 6-го на 7 листопада 1948 року він роз-
клеїв та розкидав по Борзні близько 30 лис-
тівок «За що бореться УПА!». І це перед черго-
вою річницею більшовицького перевороту! На 
ноги були підняті МГБ, міліція, сексоти.

28 листопада 1949 року і 28 січня 1950 
року були заарештовані Олександр Зуй, Во-
лодимир Стороженко і Михайло Горбащен-
ко. 8 лютого 1950 року заарештовано Тимо-
фія Койду, Анатолія Скляра, Василя Хошенка, 
Дмитра Прядка і Миколу Горбащенка. 23 бе-
резня 1950 року — Івана Сірого, Марію Кой-
ду та Юхима Хижняка. А 18 квітня — керівника 
підпілля Василя Теребуна. Потрапивши до ла-

бет МГБ, арештовані намагалися якомога при-
меншити свою роль в організації. Вина Васи-
ля Теребуна слідством була доведена, та він і 
не приховував своїх поглядів. На питання слід-
чого, чи вважає він себе переконаним воро-
гом совєтської влади, Теребун відповів: «Так, я 
вважаю себе ворогом совєтської влади. І, бу-
дучи вороже настроєним до існуючого ладу, я 
проводив контрреволюційну роботу, боровся 
за створення самостійної України».

13 червня 1950 року військовий трибу-
нал Чернігівської області засудив до 25 років 
ув’язнення Василя Теребуна, Олександра Зуя, 
Михайла Горбащенка, Тимофія Койду, Анато-
лія Скляра, Івана Сірого, на 10 років таборів 
— Миколу Горбащенка, Василя Хошенка, Ма-
рію Койду, Володимира Стороженка та Дмитра 
Прядка, на 8 років — Юхима Хижняка.

Іван Прядка загинув у бою з окупантами 
16 серпня 1949 року в Яблунівському районі 
Станіславської області. Він був хорошим пар-
тизаном — майже шість років провів на неле-
гальному становищі. Про долю його сина Гри-
горія, на жаль, нічого невідомо.

Після смерті Сталіна Василя Хошенка 
звільнили 23 червня 1954 року, реабілітува-
ли 31 липня 1991 року. Михайла Горбащенка 
звільнили 26 червня 1956 року, про його реа-
білітацію нічого невідомо.

Марію Койду звільнили 30 червня 1954 
року, реабілітували 17 квітня 1991 року. Воло-
димира Стороженка звільнили 2 червня 1954 
року, реабілітували 10 травня 1993 року. Дми-
тра Прядка звільнили 8 квітня 1955 року, реа-
білітували 31 липня 1991 року.

Віктор МОРЕНЕЦЬ, 
сайт «Північний вектор»

На фото: Григорій Прядка 
і Василь Теребун

ГІТЛЕР, СТАЛІН І УКРАЇНА: 
БЕЗЖАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ

Те, що комуністи не довіря-
ли своїм же громадянам, під-

тверджується багатьма 
фактами. Наприклад, 

щоб запобігти прослуховуванню ін-
формації про події на фронтаx з не 
контрольованих владою джерел, про-
водилася реквізиція радіоприймачів у 
населення прифронтових районів.

З метою «дозування» інформа-
ції про події на фронтах і у світі було 
створено Радянське інформаційне 
бюро (Совинформбюро).

Не хто інший, як сам Сталін у сво-
єму відомому тості 25 червня 1945 
року сказав: «У нашого уряду було 
чимало помилок, були у нас момен-
ти відчайдушного становища в 1941 
– 1942 роках, коли наша армія від-
ступала... Інший народ міг би сказати 
уряду: ви не виправдали наших споді-
вань, йдіть геть, ми поставимо інший 
уряд, який укладе мир з Німеччиною 
та забезпечить нам спокій».

Що робив у тому кривавому 
червні сам «батько народів», ще на-
лежить дізнатися, хоча сьогодні вже 
багато, здавалося б, неймовірного 
ми знаємо. Наприклад, підтвердже-
но, що, шокований наступом нацис-
тів, Сталін був готовий запропонува-
ти Гітлеру новий варіант Брестсько-
го миру: В’ячеслав Молотов під час 
зустрічі з болгарським послом звер-
нувся до нього із проханням переда-
ти в Берлін пропозицію припинити 
бойові дії.

Натомість Сталін був готовий 
віддати нацистам Україну і Білору-
сію. Одначе в той момент, з огляду 
на військові успіхи, Гітлер відкинув 
ці пропозиції.

Радянське суспільство було сте-
роризованим і роз’єднаним, а відтак 
значна його частина чекала на при-
хід німців з надією на позбавлення 
від більшовицької тиранії.

Як згадував Дем’ян Коротченко 
(не якийсь нацистський пропаган-
дист, а секретар ЦК КП(б)У), у почат-
кові дні війни «абсолютна більшість 
цивільного населення в Україні не 

бажала продовжувати боротьбу 
проти німців, а намагалась різними 
засобами прилаштуватися до окупа-
ційного режиму».

Тобто війна розколола суспіль-
ство. Однак були й сили, які розумі-
ли, що ні Берлін, ні Кремль не дадуть 
Україні свободи.

І, з огляду на це, принципово ін-
шого трактування потребує той факт, 
що 30 червня 1941 року, в день на-
цистської окупації Львова, активіс-
ти Організації Українських Націона-
лістів під орудою Степана Бандери 
проголосили відновлення крайово-
го правління Української держави 
(місцевого уряду на чолі з Яросла-
вом Стецьком), не поінформувавши 
про це німців.

Це не була акція колаборант-
ськи налаштованих українців-дер-
жавників, а віддзеркалення ситуа-
ції, наявної у суспільстві. Українцям 
приписують багато «фобій», але у 
державофобії звинуватити їх важко.

Тепер повернімося ще раз до 
сталінських слів, сказаних 25 черв-
ня 1945 року. Отже: «Інший народ міг 
би сказати уряду: ви не виправдали 
наших сподівань, йдіть геть… Проте 
російський народ (в оригіналі: «рус-
ский народ» — авт.) не пішов на це... 
І ця довіра російського народу радян-
ському уряду виявилась тією вирі-
шальною силою, що забезпечила іс-
торичну перемогу над ворогом люд-
ства — над фашизмом. Спасибі йому, 
російському народу, за цю довіру!»

Масштаб втрат України в роки 
війни такий: втрати СРСР станов-
лять до 40% сукупних втрат, заподі-
яних усім учасникам Другої світової 
війни, разом узятим, а матеріаль-
ні втрати України дорівнюють при-
близно 40% тодішніх загальносоюз-
них втрат. У 1940 році в Києві було 
930 тисяч мешканців, у 1943-му — 
180 тисяч.

Загалом, за сучасними підра-
хунками, СРСР у 1941 – 1945 ро-
ках втратив 32 мільйони осіб. Це 
були, як співали в радянські часи, 

«дети разных народов». Офiцiйні 
втрати України у війні становлять до 
10 мільйонів осіб. Але у Кремлі під-
креслювали (як, до речі, й нині в Ро-
сії почали підкреслювати) роль лише 
росiйського народу.

Це не вiщувало нiчого доброго 
іншим народам і, зрозуміло, україн-
цям, яким ВКП(б) не довiряла за те, 
що вони перебували пiд нiмецькою 
окупацiєю. І тут сталінський режим 
використовував різні системи пока-
рання.

Показовою була доля українців, 
яких називали «чорносвитками», 
оскільки вони воювали у домашньо-
му одязі без найменшої підготов-
ки. Восени 1943 року кінорежисер 
і письменник Олександр Довженко 
записав у щоденнику: «Розповіда-
ють, що в Україні починають уже го-
тувати для мобілізації 16-річних, що 
в бій женуть погано навчених, що на 
них дивляться як на штрафників, ні-
кому їх не жаль».

Справді, у 1943 році з’явилася 
спеціальна директива, що вимагала 
ширше використовувати таке дже-
рело поповнення військ як мобіліза-
ція військовозобов’язаних з окупо-
ваних раніше районів. Широкі мобі-
лізаційні заходи було розгорнуто від 
перших днів повернення комуністич-
ної влади на українську землю.

За підрахунками фахівців, у 
1943 – 1945 роках в Україні до Ра-
дянської Армії було мобілізовано 
близько 3 мільйонів осіб. 

У 1944 році кожен третій військо-
вослужбовець діючої армії був укра-
їнцем. У військах 1 – 4-го Україн-
ських фронтів у стройових, переваж-
но піхотних, частинах і з’єднаннях 
українці становили 60 – 80%.

Одначе антилюдяна сталінська 
військова стратегія, що не рахувала-
ся з жертвами, призвела до значних 
втрат серед чоловічого населення 
України. Не менше третини мобілі-
зованих мешканців УРСР загину-
ли в цей період. Повоєнний етноде-
мографічний вакуум в Україні запо-

внювався за рахунок жителів інших 
регіонів СРСР.

Цікаво, що під час війни сталін-
ський режим загравав із національ-
ними почуттями українців, щоб сти-
мулювати їхній патріотизм. Зокре-
ма, серед усіх союзних республік 
лише УРСР дозволили мати «свій» 
орден. Йдеться про орден Богдана 
Хмельницького, запроваджений 10 
жовтня 1943 року указом Верховної 
Ради СРСР.

Нагадаю і про те, що учасники 
бойoвих дій у 1941 – 1945 роках 
одержали 7 млн орденів та меда-
лей. З них 2,5 млн припало на част-
ку уродженців України. Частка укра-
їнців серед Героїв Радянського Со-
юзу становила 18,2% (росіян було 
найбільше — 71%, білорусів — 3,3%, 
представників інших 40 національ-
ностей — 7,4%).

Нарешті, не варто забувати, що 
саме українець у прямому сенсі по-
ставив крапку у Другій світовій війні. 
Це був молодий генерал українсько-
го походження Кузьма Дерев’янко, 
який 2 вересня 1945 року від іме-
ні СРСР підписав на борту крейсера 
«Міссурі» капітуляцію Японії.

Тим не менше Сталін до кінця 
своїх днів проводив антиукраїнську 
стратегію, не довіряючи українцям, 
санкціонуючи періодичні «антинаці-
оналістичні» кампанії.

Наприклад, ще в січні 1944 року 
на засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) 
особисто Сталін виступив із про-
мовою «Про антиленінські помил-
ки і націоналістичні перекручення 
у кіноповісті Олександра Довженка 
«Україна в огні». Кіноповість не про-
сто критикували, а оголосили «анти-
радянською», яскравим виявом «на-
ціоналізму, вузької національної об-
меженості». Це був виразний сигнал 
до чергової масштабної антиукраїн-
ської кампанії, повний формат якої 
виявиться у повоєнні роки.

Урахування цього, а також інших 
репресивних акцій дає підстави ре-
візувати один з наріжних комуніс-
тичних постулатів — про визволення 
України. У 1944 році такого визво-
лення по суті не відбулося, а відбу-
лося вигнання нацистів з території 
України.

Та війна після війни, що її ста-
лінський режим розгорнув від того 
часу на західноукраїнських землях і 
вів аж до середини 1950-их років — 
один з найпереконливіших аргумен-

тів на користь саме такої дефініції. 
Проте є й чимало інших.

На один з них вказує, зокрема, 
колишній югославський комуніст Мі-
лован Джилас у своїй книзі «Бесіди 
зі Сталіним». Він згадує, як у складі 
делегації Югославії 1945 року по-
вертався з Москви і заїхав до Киє-
ва. Джилас пише про Микиту Хрущо-
ва, росіянина, який керував Украї-
ною від 1938 року:

«Це було незвично навіть для 
нас, комуністів, які могли виправ-
дати все, що здатне дискредитува-
ти ідеальний образ нас самих, що 
серед українців, нації, так само ба-
гаточисельної, як французи, не зна-
йшлося жодної людини, здатної бути 
прем’єром уряду».

А далі Джилас твердить, що не 
можна пояснювати кривавого про-
тистояння у Західній Україні лише 
впертістю українського націоналіз-
му, адже виникає запитання: звідки 
береться цей націоналізм, якщо всі 
народи СРСР насправді рівні?

А насправді обвинувачення 
українців у «націоналізмі» мають 
ширше значення, ніж часом дума-
ють. Не лише Сталін, а й Гітлер успіш-
но користувався цими обвинувачен-
нями для того, щоб винищити саму 
думку про реальність України як на-
правду незалежної держави.

Як зауважує Тимоті Снайдер, 
якого я згадував на початку, дина-
міка масового знищення у випад-
ку Радянського Союзу і нацистської  
Німеччини була зумовлена саме 
тим, що обидва режими спиралися 
на утопічні ідеології , орієнтовані на 
імперський  політичний  курс.

Тепер прийшов інший час. Час 
трактувати минуле, зокрема період 
Другої світової війни, не забуваю-
чи про те, що сталося в Радянському 
Союзі після серпня 1991 року.

…Колись один автор стверджу-
вав, що історик, який пише про ві-
йну, мусить бути і сторонами, що про-
тистоять одна одній, і, власне, самою 
війною. Напевно, ідеально було б, 
якби кожен дослідник, котрий нава-
жується писати про коротко згадані 
мною непрості події, прагнув би бути 
і Німеччиною, і більшовицькою Росі-
єю, і — ясна річ — Україною. 

Юрій ШАПОВАЛ,
професор, 

доктор історичних наук
«Українська правда» 

09.05.2013
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«Я боровся за створення самостійної України»
ОУНівське підпілля на Борзнянщині:
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Ми погано уявляємо всю різно-
манітність старовинного українського 
одягу. Я побув у нашому Чернігівсько-
му державному історичному музеї іме-
ні Тарновського і переконався в цьому. 

КОЖУХ — чи не найпопулярніший 
верхній одяг українців. Справжній ста-
ровинний кожух нині — величезна рід-
кість, хоча б уже тому, що кожухів не 

шиють з півстоліття, якщо не більше. 
Отож це верхній чоловічий і жіночий 
одяг, виготовлений з овчини. Відомий 
ще від часів Київської Русі. А в часи ко-
зацтва і пізніше був найпопулярнішим 
одягом козаків, селян та й міщан. Пан-
ство, правда, воліло носити шуби. Ко-
жухи широко фігурують у прислів’ях і 
приказках: «Казав пан — кожух дам, та 
й слово його тепле», «До Святого Духа 
не знімай кожуха», «Кожух та свита, от 
душа й сита». 

СВИТА також була одним з найма-
совіших видів одягу. Шилася з міцного 
сукна, мала різні фасони й оздоблення. 
Відома також від часів Київської Русі. 
Але є дані, що свиту носили ще прадав-
ні слов’яни. 

ЮПКА — це зовсім не спідниця, а 
верхній жіночий одяг, що нагадує свит-
ку, але шиється не з сукна, а з черка-
шину або китайки. Вона трохи нагадує 
корсетку, але довша і з рукавами. 

У Чернігівському музеї мені пока-
зали і навіть дозволили приміряти та-
кий одяг, як КИРЕЯ. Це «надверхній» чо-
ловічий одяг, тобто вдягається на свиту 
і навіть на кожух. Якщо хочете, це плащ 

— від вітру, морозу, дощу. Правда, ки-
рея намокала, бо виготовлялася з сук-
на, але одіж цікава. З незвички кирея 
видалася мені важкуватою. Однак її 
носили не так «на ногах», як сідаючи на 
коня чи на воза. 

Це загальні й короткі дані про де які 
види одягу, спільні й типові для Украї-
ни. Але по різних регіонах були варіа-
ції стосовно крою, кольорів, оздоблен-
ня одягу. 

Дізнатися про особливості старо-
винного одягу на Чернігівщині допомо-
же історична довідка музею.

«Стосовно верхнього селянського 
одягу на Чернігівщині Опанас Шаргон-
ський у своїй праці «Черниговского на-
местничества топографическое описа-
ние», написаній у 1786 році, зазначає: 
«Носять свити з білого або сірого сукна, 
поверх підв’язані поясом. Зверху свити 
більш заможні одягають кобеняк з від-
логою або з великим коміром, взимку 
кожух, а коли покритий сукном байба-
рак». 

КОЖУХ. Виготовлявся з овчини ху-
тром усередину, був відрізним по талії, 
зі складками — «вусами». У Козелець-
кому повіті кожухи робили з високим 
стоячим смушковим коміром, у Ніжин-
ському — навпаки, з невисоким, часто 
комір виготовляли з чорного баранячо-
го хутра. Колір кожухів найчастіше бі-

лий. Щоб досягнути білизни, шкіру ко-
жуха натирали милом (с. Олишівка Ко-
зелецького повіту). Як правило, кожух 
зверху нічим не вкривався. Але замож-
ні селяни вкривали святкові кожухи 
черкашином або синім сукном. 

СВИТА. Шилася з домашнього сук-
на темного кольору на півдні губернії 
та білого — на півночі (Суразький, Го-
роднянський, Новгород-Сіверський по-
віти). Шилася з густими зборками поза-
ду або мала 6, 8, 10 «вусів» (Козелець-
кий повіт). На талії свита стягувалася 
поясом. 

ЖУПАН. Про нього згадує 
Н.Степовий («Киевская старина», 1893 
р.), описуючи одяг Ніжинського повіту: 
«В более глухих местностях ( с. Смолян-
ка, с. Орловка, с. Стодолы) сохранилась 
старинная верхняя одежда — жупан из 
более тонкого черного сукна, имеющий 
форму сюртука, но только с небольши-
ми складками в пояснице». 

КАТАНКА. Зафіксована в селі Ле-
меші Козелецького повіту. Мала ви-
гляд короткої куртки, виготовленої з 
домашнього сукна. Спинка катанки не 
була відрізною на талії, а викроюва-
лась з одного цільного шматка до двох 
«вусів», мала високий комір, обшитий 
зубчатою тканиною, на рукавах — об-
шлаги, іноді шкіряні, з правого боку — 
кишеня. Збоку — застібка на три ґудзи-
ки (гузи, гузики). Катанку носили влітку, 
зверху сорочки. 

ЖІНОЧИЙ ОДЯГ 
Кожухи виготовлялися з бараня-

чого або овечого хутра шкірою назо-
вні. Були відрізними по талії, мали ба-

гато «вусів». Часто зверху вкривались 
темним сукном або бавовняною тка-
ниною. 

У с. Олишівка Козелецького повіту 
побутували юпки-кожушанки з невели-
ким стоячим комірцем. Обшиті навкру-
ги смушками кожушанки називалися 
«хутрянками».

У Городнянському повіті побутува-
ли недовгі овчинні юпки з відкладним 
коміром або маленьким комірцем-стій-
кою, покривалися зверху тканиною, 
обшивалися зверху баранцем або зай-
цем. У с. Юрківці Новгород-Сіверсько-
го повіту фалди кожухів прикрашалися 
червоним або синім шнурком. 

У народному світогляді кожух — 
символ добробуту, сили, здоров’я. Його 
використовували в обрядах. Приміром, 
коли немовля приносили до хати, клали 
на розстелений кожух. На весіллі теща 
або свекруха зустрічали молодих, одяг-
шись у кожух — вовною назовні. 

СВИТИ шилися з білого сукна. 
Поли не застібувалися, а накладалися 
справа наліво з великим запасом. На 

Город нянщині мали два «вуси», в біль-
шості місцевостей — три. Були і довги-
ми, і середньої довжини. 

* * *
Нашим українським модельєрам, 

дизайнерам давно вже час узяти в 
роботу мотиви старовинного україн-
ського одягу. Взагалі у світі така тен-
денція вже є. Модельєри звертаються 
до національних мотивів. В історично-
му музеї мені розповіли, як в Україну 
приїздив один з відомих французьких 
модельєрів і був просто вражений ба-
гатством старовинного українського 
одягу. Говорив, що спробує викорис-
тати мотиви цього одягу в сучасному 
моделюванні. Так що, напевно, якісь 
різновиди наших кожухів, свит, кирей, 
юпок, жупанів, кобеняків, чумарок, 
корсеток (це ще далеко не всі назви) 
випливли на престижних міжнарод-
них показах у європейських столицях 
чи за океаном. А як же наші українські 
модельєри?

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

При підготовці публікації ви-
користано матеріали Чернігівсько-
го державного історичного музею ім. 
В.Тарновського. За що газета щиро дя-
кує працівникам музею. 

Ось цей старовинний український 
верхній одяг зберігається в Чернігів-
ському історичному музеї.

5 (16) травня 1747 року, на домагання укра-
їнської старшини, підтриманої Олексієм Розу-
мовським, імператриця Єлизавета Петрівна 
іменним указом «Про буття в Малоросії гетьма-
нові за колишніми норовами і звичаями» відно-
вила гетьманат. Кирила Розумовського обрали 
гетьманом на раді в Глухові (лютий 1750 р.).

Аристократичні родини, до яких належала і 
родина Розумовських, традиційно організову-
вали у себе прийоми, на яких проводилися кон-
церти і театральні вистави. Майже всі знатні 
родини мали власний театр, капелу, хор. Пред-
ставники чисельної родини Розумовських та-
кож займалися меценатською діяльністю і вне-
сли свою лепту в розвиток культурного життя 
шляхом створення освітніх закладів, розбудо-
вою архітектурних пам’яток, матеріальною під-
тримкою молодих талановитих особистостей.

Сьогодні заповідник «Гетьманська столиця» 
продовжує відроджувати давні традиції славної 
родини. Прекрасний палац останнього україн-
ського гетьмана України Кирила Розумовського, 
який є музейним закладом, дивує не тільки сво-
їм витонченим оздобленням і вишуканим сти-
лем, а й цікавим культурним життям.

За час свого існування музей зазнав чима-
ло експозиційних змін та пережив багато куль-
турних подій. Починаючи з 2010 року, колектив 
Національного історико-культурного заповід-
ника «Гетьманська столиця» започаткував тра-
дицію відзначати чергові річниці від дня наро-
дження Кирила Григоровича. Під час дійства 

щороку відбувається презентація виставок, 
друкованих видань, експонатів, які допомага-
ють розкрити багатогранність постаті К. Розу-
мовського.

2012 року на території палацово-парко-
вого ансамблю було вперше проведено випус-
кний бал для учнів Батуринської ЗОШ І – ІІІ ст.

Уперше після відкриття палацу 
К.Розумовського в його Гетьманській залі у ве-
ресні 2012 року було організовано спільний з 
Київським неакадемічним театром «Маскам 
рад» захід — камерну театральну виставу з од-
нойменною назвою «Маскам рад» (автор і ре-
жисер — Інна Гончарова). Сюжет твору ілюстру-
вав часи життя та активної діяльності братів Ро-
зумовських у 1750 – 60-х рр. А в середині січня 
2013 року митці представили в палаці виставу 
«Від Диканьки до Батурина», присвячену різдвя-
ним святам.

У вересні 2012 року в палаці відбулася на-
уково-практична конференція «Міжнародні 
Спаські читання», а у жовтні того року — все-
українська нарада з питань охорони культурної 
спадщини та розвитку музейної справи.

22 жовтня 2012 року в гетьманському па-
лаці було проведено музичний фестиваль-кон-
курс молодих виконавців імені Андрія Розумов-
ського, який віднині проводитиметься щороку. 
Він був присвячений 260-ій річниці від дня на-
родження видатного дипломата і мецената му-
зичних діячів — Андрія Кириловича Розумов-
ського.

Серед урочистої атмосфери гетьманських 
зал, під загадковим поглядом античних муз, у 
палаці К. Розумовського проводяться весільні 
церемонії, які назавжди залишаться в пам’яті 
молодят і їхніх гостей.

Цікавість у відвідувачів викликають екскур-
сії палацом у супроводі класичної музики, яка 
виконується на роялі кінця ХІХ ст. віденської 
фірми «Lauberger & Gloss».

Палац К.Розумовського, безперечно, є од-
ним із найпопулярніших музейних закладів 
України, адже від моменту відкриття його відві-
дало 186 тисяч екскурсантів. Для повноцінного 
функціонування палацу як туристичного об’єкта 
проводяться екскурсії українською, російською 

та англійською мовами, адже екскурсанти при-
їздять до палацу не лише з усіх куточків України, 
а й із-за кордону. 

Підтвердженням того факту, що палац К. Г. 
Розумовського відіграє важливу роль у розви-
тку культури України, є перше місце у всеукра-
їнській акції «Музейна подія року 2009» та при-
зове місце у фіналі всеукраїнської акції «7 чудес 
України» 2011 року.

Альона ПОТРЕБЕНКО, 
науковий співробітник відділу історії 

гетьманства НІКЗ «Гетьманська столиця»
«Північний вектор» 

Фото Петра  Антоненка

Культурне життя вирує в палаці Культурне життя вирує в палаці 
Кирила Розумовського в БатуриніКирила Розумовського в Батурині

КОЖУХ, СВИТА, ЖУПАН, КОБЕНЯК, КИРЕЯ —
цей старовинний український одяг ми вже не лише не носимо, а й забуваємо, що означають ці терміни. 
Хоча чимало з цього одягу, нехай модернізованого, осучасненого, цілком могло б носитися й сьогодні

На цьому знімку — автор публікації у 
кожусі, що дістався від батька, Якова 
Гнатовича Антоненка із села Авдіївка 
Куликівського району. Це, звичайно, 

не старовинний столітній кожух. 
Фото зроблено 30 років тому.

Свита кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
Належала Ганні Литвин із с. Макишин 

Городнянського району

Юпка. Належала Катерині Жидкій із 
с. Дроздівка Куликівського району. 
Пошита 1918 року, коли господиня 
одягу виходила заміж у с. Грабівку.

Кирея початку ХХ століття 
(с. Олишівка Чернігівського району)

Кожух жіночий початку ХХ століття. 
Належав М.Сакун 

із с. Скорінець Козелецького району.
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Червень 

1 — VІ всеукраїнський фестиваль кобзарського мисте-
цтва «Вересаєво свято» до 210-ої річниці від дня народжен-
ня Остапа Вересая. с. Сокиринці Срібнянського району. 

9 —  Козацьке свято в Батурині Бахмацького району. 
23 – 24 — IV фольклорний фестиваль-конкурс ім. В. По-

левика.  м. Щорс, с. Займище Щорського району. 
29 — міжнародний молодіжний фестиваль «Друж-

ба-2013». с. Сеньківка Городнянського району. 

Липень 

6 – 7  — свято  Івана Купала на Голубих озерах. с. Олеш-
ня Ріпкинського району. 

18 – 21 — міжнародний фестиваль історичного фех-
тування слов’яно-варязької культури «Коровель-2013». с. 
Шестовиця Чернігівського району. 

Серпень 

17 – 19 — VI відкритий фестиваль традиційної 
слов’янської культури та бойових єдиноборств «Київська 
Русь». смт Любеч Ріпкинського району. 

20 – 24 — VIII міжнародний фольклорний фестиваль на-
ціональних культур «Поліське коло». м. Чернігів. 

23 – 24  — відзначення Дня Державного Прапора Украї-
ни та 22-ї річниці Незалежності України. м. Чернігів. 
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Несподівані 
думки
Афоризми

Станіслав Єжи Лєц

 Будь реалістом: не 
говори правди.

 Шкода, що щастя 
не валяється на дорозі до 
нього.

 Не втрачайте голо-
ву. Життя хоче вас по ній 
погладити.

 Багатьох речей не-
має тому, що їх не змогли 
ніяк назвати.

 Велика сила нікче-
ми! Ніщо його не здолає.

 Сліди багатьох зло-
чинів ведуть у майбутнє.

Було колись...
 У Густава Флобе-

ра якось запитали: «Яке 
голов не достоїнство має 
бути у письменника?» Він 
відповів: «Знати, чого не 
треба писати».

 У Джека Лондона за-
питали, чи любить він від-
значати день народження. 
Той відповів: «Люблю, але 
не свій, а у приятелів». 

 Бернардові Шоу хтось 
зауважив, що, коли драма-
тург сердиться, він стає схо-
жим на карикатури на нього 
в газетах. «Це нічого, — спо-
кійно відповів Шоу. — Я вже 
понад 70 років живу у світі, 
який теж схожий на карика-
туру. От я до нього і присто-
совуюся». 

Куточок 
гумору

Одеські анекдоти
— Підсудний, чому Ви 

відмовляєтеся від остан-
нього слова?

— Пане суддя, все, що 
потрібно було сказати, 
сказав адвокат, а все, що 
не потрібно було говорити, 
сказав прокурор.

* * *
— Софо, з ким ти там 

балакаєш понад годину? 
— запитує чоловік, вису-
нувшись з вікна.

— Це Роза Мойсеївна, 
вона так поспішає, що не 
може навіть на хвилинку 
зайти до нас!

* * *
— Ой, Софочко, як до-

бре вчора на Вас лежав 
джемпер!

— Джемпер?! Такого 
на мені вчора не було.

* * *
— Абраме, як життя?
— Саро, я тебе не зро-

зумів! Шо це за запитан-
ня? Ми шо, вже не в одній 
державі живемо?

* * *
— Дядьку, де ви купи-

ли такі гарні помідори?
— Та он, у сусідньому 

ряду.
— І шо, багато народу?
— Та нікого нема. На-

віть продавця.

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.

Публікації 
нашої газети  газети 
«Світ» не старіютьне старіють

Вас зацікавили публікації  нашої газети?  Цей і  
попередні її номери можете знайти в нашому ко-
респондентському пункті — у Чернігівському куль-
турно-мистецькому центрі «Інтермеццо». Адреса: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. 

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м.Чернігів, Шевченка, 9, тел. (0462) 973-
628, 973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com       

 ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, 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.

Театральна афіша
Чернігівський обласний академічний 

музично-драматичний театр 
ім. Т.Шевченка

25 травня — «Комедія про… сенс існування».

26 травня — «Сестра моя Русалонька» (для дітей).

28 травня — «Наше містечко».

29 травня — «Запорожець за Дунаєм». 

30 травня — «Тато в павутинні». Прем’єра. 

Визначилися фіналісти 
Ліги чемпіонів — головного 
клубного футбольного тур-
ніру Європи. Ними стали ні-
мецькі «Баварія» (Мюнхен) 
і «Боруссія» (Дортмунд). У 
півфіналах їм протистояли 
гранди іспанського і світо-
вого футболу. «Боруcсія» за 
сумою двох матчів подола-
ла мадридський «Реал» (4:1 
і 0:2). Причому в домашньо-
му матчі Роберт Левандов-
ськи, лідер команди і збір-
ної Польщі, забив усі 4 м’ячі 
— видатне досягнення. До 
речі, в команді грають аж 
три провідні футболісти 
збірної Польщі, яка є конку-
рентом України у відборі до 
чемпіонату світу 2014 року.  
Ще більш вражаюче висту-
пила у півфіналі «Баварія», 
яка в обох матчах  «насухо» 
перемогла кращу команду 
світу останніх років —«Бар-
селону» (4:0 і 3:0).

Отже, 25 травня в Лон-
доні пройде німецький фі-
нал Ліги. «Баварія» 4 рази 
вигравала Кубок чемпіонів, 
востаннє — 2001 року; «Бо-
руссія» — один раз у 1997 
році. 

Жодна команда з ко-
лишнього СРСР, а після 
його розпаду — України 

та інших колишніх респу-
блік Союзу навіть не грала 
у фіналі Кубка (Ліги) чемпі-
онів. Лише київське «Дина-
мо» (двічі) та тбіліське «Ди-
намо» перемагали в друго-
му за рангом євротурнірі, 
Кубку кубків.  Та вже у наш 
час донецький «Шахтар», 
московський ЦСКА і петер-
бурзький «Зеніт» виграва-
ли Кубок УЄФА (нині це Ліга 
Європи), також другий за 
рангом євротурнір. 

Наш Андрій Шевченко 
вигравав Кубок чемпіонів 
2003 року, але у складі «Мі-
лана». Зараз це може зро-
бити капітан збірної Украї-
ни Анатолій Тимощук, який 
грає за «Баварію». Він уже 
був фіналістом Кубка, адже 
«Баварія» торік також грала 
у фіналі і поступилася лише 
за пенальті лондонському 
«Челсі». 

Перемоги, загалом 
участь у Лізі чемпіонів точ-
но характеризують рівень 
клубного футболу в країнах. 
Тут давно домінують Італія, 
Іспанія, Англія, Німеччина. 
Згідно з рейтингами вони 
мають найбільше представ-
ництво в Лізі. Україна ж має 
квоту всього у дві команди, 
причому лише чемпіон ви-

ступає одразу в основному 
груповому турнірі, другий 
же призер починає з відбір-
них матчів. Але важко гово-
рити про наш повноцінний 
чемпіонат, коли ось уже дру-
ге десятиліття два учасники 
Ліги від України відомі за-
рані — це «Динамо» і «Шах-
тар», які давно ділять між 
собою перше чемпіонське і 
друге місце в турнірі. Це вже 
давно набридло вболіваль-
никам, які чекають, що на-
решті «підтягнуться» вгору й 
ряд інших команд. А то ось 
і нині донецький «Шахтар», 
власником якого є найба-
гатший бізнесмен країни 
Рінат Ахметов, задовго до 
фінішу вчетверте поспіль  
здобув звання чемпіона 
України, а відтак путівку до 
наступної Ліги. 

Але вперше склалася ін-
трига за друге місце і другу 
путівку до Ліги. «Металіст» 
(Харків), який кілька років 
підряд ставав третім у турні-
рі, здобув друге місце в чем-
піонаті.  У принциповому 
матчі  вдома харків’яни пе-
ремогли київське «Динамо» 
— 2:0 і випереджають киян 
на  6 очок за  тур до фінішу. 
Тож  кияни,  вперше більш 
як за 20 років чемпіонатів 
України, зайняли місце ниж-
че другого і відтак узагалі не 
потрапляють на наступний 
сезон до Ліги чемпіонів, а 
гратимуть у Лізі Європи.

Петро АНТОНЕНКО

У Києві відбудеться  фес-

тиваль польської культури 

«Гей, соколи!». 
Найвідоміші в Польщі 

фольклорні колективи «Кра кус» 
(Krakus), «Істебна» (Istebna), 
«Свєнтокшиські чарівниці» 
упродовж двох днів співати-
муть та вчитимуть охочих тра-
диційним польським танцям.

Україну представляти-
муть фольклорні гурти «Рок-
соланія», «Рожаниця», «До-
бривечір» і «Вулиця», а також 
кінний каскадерський під-
розділ козаків селища Ма-
маєва Слобода. Козаки про-
демонструють феєричну кін-
но-каскадерську джигітовку 
із презентацією бойових стя-
гів, зброї та гонору Польщі й 
України.

Гості фестивалю зможуть 
узяти участь у майстер-кла-
сах із давніх ремесел та тру-

дових навичок. Для гостей на 
майдані також готуватимуть 
страви обох народів — від бі-
гуса до куліша. Охочі зможуть 
дізнатися більше про шляхет-
ський етикет Польщі з дегус-
тацією старопанських і ко-
зацьких напоїв.

Також козаки Мамаєвої 

Слободи проводитимуть май-
стер-класи із фехтування на ша-
блях, стрільби з лука, метання 
бойової сокири і списа. Бажаючі 
спільно з козаками зможуть по-
кататися верхи на конях, а також 
на возі, поборотися із козаць-
ким богатирем, узяти участь в ін-
ших козацьких розвагах.

Фестиваль узяв назву зі 
знаменитої в Польщі та й Украї-
ні пісні «Гей, соколи!» («На зеле-
ній Україні»), автором якої є уро-
дженець Київщини, українсько-
польський композитор Тимко 
Падура (1801 – 1871). 

Організатори фестива-
лю — Польська туристич-
на агенція та козацьке се-
лище Мамаєва Слобода.

Фестиваль польської культури Календар  фестивалів 
на Чернігівщині

Час і місце заходу: 
1 червня 2013 року, 
м. Київ, вул. Донця, 2, ко-
зацьке селище Мамає-
ва Слобода. Початок — 
о 12.00. Фестиваль три-
ватиме  1 та 2 червня.

Фінал Ліги чемпіонів
і фіаско  «Динамо»? 


