
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з Вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№20    17 серпня 2013 року Ціна 1 гривня

7

Українців — на продаж?
Після здачі ГТС (Газотранспортної системи) і продажу землі 

у нашій державі залишиться на продаж єдине — самі українці

Столиця держави Київ  
Майдан Незалежності. Серпень 2013 року.
Жебрак просить милостиню  на фоні Монумента Незалежності України. 
На іншому фото сценка за 100 метрів від першої. Хрещатик. На фоні іно-

марок бомж снідає з контейнера для сміття.  
Вгорі — торішня виборча агітація Партії регіонів. Це щоб нагадати, хто за-

раз при владі. Втім, подібні знімки можна було зробити і в попередні роки, при 
всіх президентах, парламентах і урядах. Роки йдуть, у нас нічого не змінюєть-
ся. Чому? Де відгадка — в нашому минулому чи сьогоденні? Чи й там, і  там? 

Фото Петро Антоненка. 

Кремль пропонує Банковій кріпацтво. Українці повинні 
працювати в Сибіру, а не в сонячній Італії.

Експерти вже говорили про те, що після здачі ГТС і продажу землі владі 
України залишиться єдиний ресурс для розбазарювання — торгівля людьми.

До останнього часу ця гіпербола не вбачалася мені прийнятною навіть 
до чинного режиму. Проте останні віяння свідчать, що гіпербола може стати 
суворою реальністю.

Невдовзі після того, як влада за першим окриком ухвалила принизли-
вий односторонній меморандум із Митним союзом, за яким взяла на себе 
безпрецедентне зобов'язання «не критикувати» цю організацію, Микола 
Азаров заявив, що «всі спроби диктувати нам нашу поведінку приречені на 
провал. Нам дають поради, нас слухають, ми ведемо діалог, але я не буду 
пов’язувати європейську інтеграцію із долею Юлії Тимошенко».

Більш ранні заяви Прем’єра зводяться до того, що, мовляв, у ЄС сувере-
нітет обмежується «на порядок більше», ніж у Митному союзі: «Країна від-
мовляється від власної валюти, передає право друкувати гроші якомусь ін-
шому органу, а не своєму Національному банку, тобто завідомо відмовля-
ється від своєї власної монетарної політики. По суті, країна відмовляється 
від проведення своєї власної економічної політики… 

Я не хочу сказати, що все це і багато іншого, що пов'язане з реальним об-
меженням суверенітету, — це все тільки негативні явища. Словом, жертву-
ючи в чомусь суверенітетом, отримуєш виграш в іншому. Точно так само 
йде справа і з Митним союзом, із тією лише відмінністю, що там діють 
принципи консенсусу при ухваленні рішення».

Хочу повернути читачів до моєї публікації 
«Поле крові» (газета «Світ-інфо», №7). У ній я по-
казав на прикладі своєї родини, як машина ко-
муно-радянського тоталітарного режиму про-
котилася по долях мільйонів наших людей.

То була розповідь про те, як чоловіка моєї 
бабусі Софії Пилипівни Антоненко (в заміжжі 
— Власенко) Дмитра Павловича Власенка було 
розстріляно 23 квітня 1938 року. До речі, не-
давно минуло рівно 75 років від тих кривавих 
подій. Але це 75-річчя Великого терору 1937—
1938 років ні торік, ні цього року не виклика-
ло якихось особливих відгуків серед наших іс-
ториків, політиків, загалом громадськості. Як і 
80-річчя Голодомору 1932—1933 років. Що ж, 
такі ми є, безпам’ятні. 

Дмитра Власенка, мешканця села Локнисте 
Менського району Чернігівщини, було розстрі-
ляно на другий день після чергової річниці з дня 
народження Леніна, і в багатьох вироках того 
часу фігурували й «приурочення» до цієї річниці 
засновника тоталітарного режиму. В один день 
із Дмитром, якому було 46 років, був розстріля-
ний і його рідний брат 44-річний Федір. Того дня 
в тюрмі НКВС у Чернігові розстріляли одночас-
но 20 селян із Локнистого. А загалом за ту кри-

ваву весну 1938-го репресивна комуністична 
машина знищила понад 90 людей лише з одно-
го цього села!

Мета тієї публікації — відновлення історич-
ної правди, закритої, замуленої для всіх нас тим 
же режимом. Адже рідні репресованих десяти-
літтями навіть не знали про їхню долю і мусили 
послуговуватися офіційною версією влади, що 
ті жертви — «вороги народу», а самі їхні родини 
носили тавро «ЧСИР»: ця зловісна абревіатура 
російською означала — «член семьи изменни-
ка Родины».

Публікація мала ще й такий поворот. У ній 
я вказав, що документ про виконання вироку 
братам Власенкам і 18-ти їхнім односельцям 
«підписали комендант облуправління НКВС, 
сержант держбезпеки Філенко, начальник ад-
мінгоспвідділу управління Говзман, начальник 
внутрішньої тюрми Дроботь». Так от, після публі-
кації до мене звернувся родич одного з назва-
них, який почувався наче аж ображеним, почав 
доводити, що, мовляв, навіщо було «ворушити 
минуле». Довелося відповісти йому таке: вихо-
дить, розстрілювати тисячі й мільйони без-
невинних людей можна було, а сказати 
про це правду — ні?

Влада 
приторговуватиме 

українцями?

Жертви режиму не вшановані, 
а комуністичні ідоли — 
досі на майданах
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  Світ Чернігівщини

Небезпека пожежі — 
в сухій траві
П’ять загорань сухої трави на загальній площі майже 8 га 

в селах Макишин та В. Листвен Городнянського району, біля 
сіл Роїще та Н. Білоус Чернігівського району, у м. Корюківка 
зафіксовано впродовж вихідних по області. 

А до підрозділів Управління Держслужби з надзвичайних 
ситуацій продовжують надходити повідомлення про загоран-
ня сухої трави.

Гасити такі пожежі непросто, оскільки вони мають високу 
швидкість поширення вогню, особливо у вітряну погоду. Тож, 
якби не оперативне втручання підрозділів ДСНС, полум'я мог-
ло поширитися на господарські, житлові будівлі та лісонаса-
дження. 

Шкода від подібних пожеж велика, адже вогонь руйнує 
родючий шар ґрунту та знищує корисних комах. Крім того, при 
горінні у повітря потрапляють пил, окиси азоту, чадний газ, 
важкі метали й низка канцерогенних сполук, а також діокси-
ни — одні з найбільш отруйних для людини речовин. 

У зв’язку з цим Управління ДСНС України в Чернігівській 
області звертається до населення з проханням бути вкрай 
обережними у поводженні з вогнем, особливо в лісопарко-
вих зонах та на полях із сухою рослинністю.

Так треба чи ні збирати 
«вступний внесок до садочка»? 

Батьки малюків, які цього року мають піти до дитячого са-
дочка №45 «Веселка», сплачують благодійний внесок у розмі-
рі 1500 гривень, ідеться в матеріалі газети «Дитинець».

На ремонт дитячого садка, який набирає першу групу 
після кількарічного простою, виділених державою коштів не 
вистачає. До кошторису не увійшов ремонт приміщення для 
роздачі їжі та відновлення дитячого майданчика. Меблі, по-
суд, миючі засоби, канцтовари — на це в садочка також не-
має коштів.

Директор навчального закладу каже, що збір коштів — 
це особиста ініціатива батьків, і по скільки вони збирають, 
вона не знає.

У той же час директорка підтверджує, що на ремонт при-
міщення для роздачі їжі кошти в кошторисі не закладені, а 
дитячі майданчики практично в усіх навчальних закладах не 
оновлювались із радянських часів.

В управлінні освіти повідомили, що збирати гроші з бать-
ків вони заборонили. Кошти на ремонт садочка №45 виділені 
в достатньому обсязі, у приміщенні для роздачі їжі замінять 
труби, зроблять мийку, встановлять двері. А більше нічого й 
не потрібно.

Стосовно ситуації з майданчиками, то підтвердили, що 
завідувачки мають викручуватись самі. А от посуд і меблі пе-
ріодично закуповують за бюджетні кошти.

Дмитро помер від укусу гадюки 
й відсутності вакцини
29-річного Дмитра Тарасенка поховали в селі Петрова 

Слобода Корюківського району. Чоловік помер від укусу га-
дюки.

16 липня Дмитро вантажив сіно на лузі. Його в ногу вжа-
лила гадюка. Парубок не відразу й зрозумів, що то було. На-
ступного дня нога дуже розпухла. Дмитра відвезли до Корю-
ківської райлікарні, поклали в терапію, а звідти перевели до 
реанімації, де він і помер.

Кажуть, отрута розійшлася по організму, а сироватки 
проти зміїної отрути в лікарні не було — її не закуповують че-
рез брак коштів. А ще кілька років тому сироватка була навіть 
у селах, у ФАПах (фельдшерсько-акушерських пунктах).

Геннадій Здор, головний лікар Корюківської центральної 
райлікарні, якому зателефонувала, від коментарів утримався.

Валентина ОСТЕРСЬКА 
(тижневик «Вісник Ч», №30, 2013).

Обережно: Інтернет-шахраї
У Чернігові обвинувальним вироком суду закінчено іс-

торію Інтернет-шахрайства, яка тривала майже півроку. За 
цей час на гачок шахрая потрапило 10 осіб із різних регіонів 
України, які перерахували йому коштів більш ніж на 20 тис. 
гривень.

Люди вважали, що платять за мобільні телефони і 
комп’ютерну техніку, яку він пропонував купити через різні 
Інтернет-ресурси.

Умовою продажу була попередня оплата на банківську 
картку продавця. Насправді чоловік гроші привласнював.

Кілька ошуканих покупців звернулися із заявами про цей 
злочин до правоохоронних органів. Особою, яка привласню-
вала їхні кошти, виявився раніше не засуджений 28-річний 
чернігівець.

Прокурором та слідчим було зібрано й закріплено дока-
зи вини саме цієї особи в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 
ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене 
повторно). 

Завдяки відшкодуванню до дня судового розгляду по-
терпілим близько 15 тис. грн збитків, щирому каяттю та ак-
тивному сприянню в розкритті злочину підсудному призна-
чене покарання з випробувальним терміном. А саме: 4 роки 
6 місяців позбавлення волі з випробуванням у 3 роки, про-
тягом яких на засудженого покладено передбачені законом 
обов’язки.

Прес-служба прокуратури Чернігова

Вітання Сергієві Богдану
Заслужений лікар України, просвітянин, поет, шанована в Чернігові людина 

— усе це про Сергія Ілліча Богдана, який нещодавно відзначив своє 80-річчя. На-
родився влітку 1933 року в селі Мала Кошелівка неподалік від Ніжина на Чер-
нігівщині. Простий селянський хлопець блискуче закінчив столичний медінститут 
імені О. Богомольця. 33 роки Сергій Ілліч був головним лікарем Чернігівського по-
логового будинку і, вийшовши на пенсію, далі працював головлікарем, а передав-
ши справу своїм учням, трудився в інших медичних закладах. Загальний трудовий 
стаж ювіляра перевищив 60 років! 

Він — депутат міської та обласної рад багатьох скликань, кілька років був го-
ловою міської організації Товариства «Просвіта», автор численних публікацій, у 
яких цікаво поєднує медичні теми з моральними, етичними, національними. Па-
тріотизм Сергія Ілліча ніколи не був показним. Першу вишиванку він купив і вдяг-
нув у часи, коли це «не віталося». Він може не виголошувати гучних гасел, а просто 
подарувати частину своєї багатющої домашньої бібліотеки рідному селу, про яке у 
своїй книзі поезії і прози “Що совість вишила» написав: «незабутнє і вічне України 
моєї маленьке село». 

Тож найкращі вітання і побажання Вам, Сергію Іллічу!
 Петро АНТОНЕНКО

 Фото автора

Вона розповідає про історію бджо-
лярства на Чернігівщині, зокрема, є 
розділ про нашого славетного земля-
ка Петра Прокоповича — винахідника 
рамкового вулика та найвідоміших па-
січників регіону.

Книга побачила світ завдяки ста-
ранням Валентини Даниленко, голови 
Обласного товариства пасічників, та 
журналіста Миколи Будлянського. Пре-
зентація видання відбулася 12 серпня в 
садибі «Лікувальна бджілка» (на терито-
рії Міського парку культури та відпочин-
ку) за участі упорядників і досвідчених 
пасічників Бориса Чаленка та Олексан-
дра Брусила, мова про яких у ній також 
ведеться.

— Матеріал для цієї книги почав 
збирати ще мій батько Микола Андрійо-
вич Даниленко, котрий понад 20 років 
очолював Обласне товариство пасічни-
ків, — розповідає Валентина Миколаїв-
на. — Батько прожив до 80 років, пере-
конана, що саме бджілки та пасіка до-
помагали йому бути завжди бадьорим, 
енергійним.

Валентина Даниленко розповіла, 
що Чернігівщина — одна з найбільш 
медоносних областей України. Цьо-
го року кожна бджолина сім’я дала по 
50 кг меду. 

Обсяг книги — близько 200 сторі-
нок, ілюстрована цікавими фото.

Учасники презентації говорили і 

про проблеми бджільництва. Одна з 
найбільших — збут меду. В нашій краї-
ні його виробляється з надлишком, тож 
ціни падають, і в результаті бджільни-
цтво стає невигідним. Мед і продук-
ти бджільництва варто було б вжива-
ти замість цукру, а також давати дітям 
у школах, садках, пацієнтам у лікар-
нях. Крім того, поширюються чутки, що 
в Україні з’явився мед із Китаю. Наві-
що?!

Ще одна гостра проблема — оброб-
ка посівів хімікатами, через це бджо-
ли часто гинуть. Немає достовірної ін-
формації, як впливають на бджіл вишки 
операторів мобільного зв’язку. 

Медіа-центр «Моє місто»

З ініціативи автора цих 
рядків і Сергія Народенка, 
редактора газети «Вісник 
Ч», 2 серпня пройшло пер-
ше засідання Клубу редак-
торів чернігівських мас-
медіа. Воно називалося 
«Ми всі — журналісти». І 
цією назвою підкреслю-
валося: є щось спільне, що 
нас об’єднує, — відданість 
своїй професії. Це на про-
тивагу тому, що нас, жур-
налістів, часто роз’єднує. 
Дуже різними були засоби 
інформації, представлені 
на зустрічі, а це були прак-
тично всі основні міські й 
обласні мас-медіа. Ось хто 
взяв участь у зустрічі, і це 
були керівники цих медіа: 
Анатолій Тютюнник — об-
ласна державна телераді-
окомпанія «Сівер-центр», 
голова обласної органі-
зації Національної спілки 
журналістів України; Оль-
га Капустян — телерадіо-
компанія «Новий Чернігів»; 
Олег Шолох, Олена Кияш-
ко — обласне радіо, Олек-
сандр Ломако — телеком-
панія «Дитинець»; редак-
тори газет: Дмитро Іванов 
— «Гарт», Сергій Народен-
ко — «Вісник Ч», Леонід 
Ісаченко — «Деснянська 
правда», Ярослав Сухом-
лин — «Семь дней», Ірина 
Мокроусова — «Чернігів-
ські відомості», Петро Ан-
тоненко — «Світ-інфо», 
Сергій Павленко — ре-
дактор журналу «Сіверян-
ський літопис», Олександр 
Ясенчук — адміністратор 
Інтернет-сайту «Північний 
вектор».

Редактори деяких ме-
діа з поважних причин не 
змогли взяти участь у зу-

стрічі, але приєднаються 
до Клубу редакторів. Це, 
зокрема, Ольга Макуха 
(«Весть»), Лариса Мілова 
(«Деснянка вільна»), Олек-
сандр Супронюк («Чернігів-
щина»), а також засновник 
найпопулярнішого Інтер-
нет-сайту області «Високий 
Вал» Олег Головатенко.

Першою темою була 
журналістська етика і со-
лідарність. Нам, журна-
лістам, добре відомо, що 
саме на цю тему говорять 
злі язики. Мовляв, журна-
лістська етика й солідар-
ність закінчуються там, 
де журналіст отримує від 
господаря ЗМІ вказів-
ку — такого-то політика, 
громадського діяча, вза-
галі когось возславити, а 
когось — облити брудом. 
Що ж, трапляється й таке, 
але це вже питання біль-
ше до власників ЗМІ. Самі 
ж учасники зустрічі були 
одностайні: в середови-
щі журналістів, конкретно 
мова йшла про Чернігів і 
область, не місце чварам, 
неприязні, зведенням ра-
хунків серед журналістів 
на сторінках преси та в 
ефірі. Так само зійшлися на 
думці, що коли якесь медіа 
чи журналіст зазнали утис-
ків щодо свободи слова, 
колеги мають виявити со-
лідарність, принаймні, до-
нести до громадськості цю 
ситуацію, проблему. 

Другою важливою те-
мою, яку обговорили 
учасники зустрічі, була 
об’єктивність медіа, недо-
пущення їх заангажова-
ності. Простіше кажучи, 
довелося обговорити ще 
один випад проти журна-

лістів, коли ті ж злі язики 
називають їх «продажни-
ми», такими, що лише ко-
гось обслуговують, а не 
служать суспільству. Про-
блема дуже непроста і зу-
мовлена, насамперед, 
структурою українських 
медіа. Важко говорити 
про об’єктивність і неупе-
редженість медіа, коли, 
зокрема, і в нашій облас-
ті більшість газет, що ре-
ально виходять, належать 
місцевим органам вла-
ди, а відтак обслуговують 
чиновництво, а не грома-
дян, на кошти яких ці газе-
ти й існують. Скільки років 
уже ведуться розмови про 
роздержавлення цієї пре-
си, але все на місці. І все ж 
навіть у таких умовах бага-
то що залежить від позиції 
журналістів, їхньої принци-
повості. Чимало з них, як 
можуть, протистоять сва-
волі власників ЗМІ і праг-
нуть відстоювати інтереси 
своїх земляків.

Всі учасники зустрічі 
зійшлися на тому, що таке 
пряме, відверте спілку-
вання журналістів області 
дуже потрібне й корисне. 
Адже надто багато охочих 
використовувати медіа не 
для порозуміння в суспіль-
стві, а для конфронтації. 
І саме журналісти мають 
самі протистояти цьому. 

Наші медіа ще дале-
кі від світових і європей-
ських стандартів, особли-
во щодо свободи слова. 
Дехто твердить: ось буде 
нормальне суспільство, бу-
дуть і нормальні ЗМІ. Але є 
і протилежна залежність: 
чим швидше постануть 

нормальні, вільні медіа, 
тим швидше буде нормаль-
не демократичне суспіль-
ство. І творити такі медіа 
мають самі журналісти — 
вміло, кваліфіковано. При-
кладів цього немало й на 
Чернігівщині. 

Ще одним результатом 
зустрічі Клубу редакторів 
стала підтримка ідеї від-
новити роботу Чернігів-
ського медіа-клубу. Років 
із 15 тому, в другій полови-
ні 90-их, це була дуже ці-
кава громадська організа-
ція, яка об’єднувала пред-
ставників найрізноманіт-
ніших засобів інформації. 
Потім усі якось розбіглися 
по своїх редакціях, стали 
все більш залежні, заанга-
жовані, в тому числі й по-
літично, і це цікаве спілку-
вання саме собою затих-
ло. Але зараз журналісти 
знову відчувають потребу 
в такому об’єднанні, спіл-
куванні. Тож учасники зу-
стрічі зійшлися на тому, що 
паралельно з Клубом ре-
дакторів має діяти і Черні-
гівський медіа-клуб, у яко-
му зможуть брати участь 
усі бажаючі журналісти 
преси, радіо, телебачення, 
Інтернету. 

Місце зібрання від-
новленого медіа-клубу 
люб’язно запропонував 
Чернігівський культурно-
мистецький центр «Інтер-
меццо» (вул. Шевченка, 9): 
кожної останньої п’ятниці 
місяця. Перше таке засі-
дання відновленого медіа-
клубу заплановане на 30 
серпня. Колеги, приходьте, 
спілкуйтеся. 

Петро АНТОНЕНКО

Зустріч редакторів «Ми всі — журналісти» — 
за відновлення Чернігівського медіа-клубу 

Вийшла книга «Медова Чернігівщина»
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За бездоглядність 
дитини треба 
відповідати
Останнім часом трапилося кілька резо-

нансних історій із загибеллю малих дітей. У 
Чернігові був убитий 4-річний хлопчик. Деякі 
діти потонули у водоймах. А починалися тра-
гедії однаково: батьки залишали дітей без на-
гляду. Але неналежне ставлення до дітей ка-
рається законом. 

Кримінальне провадження за фактом 
злісного невиконання обов’язків по догляду 
за дитиною розпочала прокуратура м. Черні-
гова, про що повідомила її прес-служба.

4 серпня об 11 годині 25 хвилин перехо-
жі зателефонували за номером «102» і пові-
домили, що по проспекту Миру ходить без на-
гляду дорослих малолітній хлопчик, який не 
знає, де його батьки. Цей факт підтвердив-
ся. Дитину було забрано з вулиці й тимчасово 
влаштовано до обласної дитячої лікарні. До 
ранку наступного дня із заявою про зникнен-
ня такої малолітньої дитини до правоохорон-
них органів ніхто не звернувся.

Оперативним шляхом було встановлено 
особу хлопчика та його місце проживання. 
Дитині 4 роки. Сім’я постійно мешкає в Чер-
нігові та перебуває на обліку в службі у спра-
вах дітей.

Відомості за цим фактом внесені до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за 
ознаками злочину, передбаченого ст.166 
Кримінального кодексу України (злісне не-
виконання батьками встановлених законом 
обов'язків по догляду за дитиною). Стаття 
передбачає покарання у вигляді обмеження 
волі на строк від двох до п'яти років або по-
збавлення волі на той самий строк.

Браконьєри 
з «електровудкою» 
нарешті попалися
16 лютого о 21.00 працівниками Черні-

гіврибохорони спільно з працівниками УМВС 
України в Чернігівській області затримано 
мешканця с. Петрушин Чернігівського райо-
ну Чернігівської області та двох мешканців 
м. Чернігова, які на озері Солоне поблизу 
села Смолин Чернігівського району здійсню-
вали вилов риби із застосуванням електро-
струму — «електровудкою». При цьому вило-
вили риби цінних видів: щука — 81 шт., ка-
рась червоний — 16 шт., лин — 31 шт., окунь 
— 22 шт., в’юн — 1 шт., карась сріблястий — 
4 шт., плітка — 6 шт., лящ — 2 шт. загальною 
вагою 25 кг, чим завдали збитків рибному 
господарству України на суму 37 818 грн.

За цим фактом працівниками УМВС Укра-
їни в Чернігівській області відкрито кримі-
нальне провадження.

Віктор НАЗАРЕНКО, 
інспектор управління 

охорони і використання водних живих 
ресурсів та регулювання рибальства 

в Чернігівській області. 

А багато браконьєрів 
уникають покарання
Прокуратурою Чернігівської області 

спільно з УДСБЕЗ УМВС України в області ви-
крито черговий корупційний злочин. 5 серп-
ня після отримання 5 тис. грн неправомірної 
вигоди за непритягнення громадянина до пе-
редбаченої законодавством відповідальнос-
ті за незаконний вилов риби забороненим 
знаряддям лову («сіткою-топтухою») були ви-
криті інспектор Чернігівської держрибохо-
рони та громадський інспектор. Про це пові-
домили у прес-службі прокуратури Чернігів-
ської області.

Операція проводилася в рамках кримі-
нального провадження, відкритого за ч. 4 
ст. 368 КК України. Досудове розслідування 
проводить СУ УМВС України в Чернігівській 
області. Хід розслідування прокуратурою об-
ласті взято на контроль.

«Десна» — посередині
Цього сезону чернігівська «Десна» повер-

нулася до першої ліги вітчизняного футболу. 
В турнірі вже зіграно 5 турів. Чернігівці ма-
ють дві перемоги, нічию і дві поразки. Набра-
ли 7 очок, як і команди, що займають місця з 
6 по 9. Деснянці за різницею забитих і про-
пущених м’ячів — на 7 місці. Усього в турнірі 
беруть участь 16 команд, які зіграють між со-
бою у два кола. 

Фундація імені видатного українського письменника, політичного і 
громадського діяча Івана Багряного, громадська організація українців 
зарубіжжя, що діє в США, чимало робить для розвитку духовності, гума-
нітарної сфери України. Це і видання книг, і підтримка українських не-
залежних газет та журналів, і передача книг бібліотекам, навчальним 
закладам України.

Днями на представництво Фундації в Чернігові вже не впер-
ше надійшла із-за океану чимала партія книг від організації для 
масових бібліотек. Серед цих книг — художня, історична, мему-
арна література, в тому числі видання, здійснені в діаспорі й мало 
відомі у нас. Привертають увагу, зокрема, книги Михайла Воско-

бійника «Україна ХХ. Національна ідея і чин», Олексія Воскобійни-
ка «Повість моїх літ», публіцистика Василя Гришка «Карби часу» в 
2-ох томах, двотомник «Українські вісті в Європі і Америці. 1945—
2000», в серії «Архів діаспори» — з матеріалами цієї відомої газе-
ти українців зарубіжжя більш як за півстоліття, «Українці в Чикаго 
й Ілліной». 

Як і попередні рази, представництво спільно з нашою газетою 
«Світ-інфо» передало ці книги в загальне користування, для всіх бажа-
ючих. Зокрема, до головної бібліотеки області — імені Короленка, до 
центральної міської бібліотеки ім. Коцюбинського, обласної «Просвіти», 
культурно-мистецького центру «Інтермеццо».

У Чернігові знову розгорілися 
пристрасті довкола спроби місь-
кої влади та перевізників підняти 
тарифи на проїзд у громадському 
транспорті. Ці перевезення здій-
снюють: тролейбусами — кому-
нальне підприємство міськради 
Чернігівське тролейбусне управ-
ління, автобусами і маршрутками 
— приватні перевізники. Причи-
ною затії з підвищенням тарифів 
називають якісь подорожчання 
витрат на перевезення, а та-
кож обіцяне значне покращення 
якості перевезення. Утім, про все 
це торочили і два роки тому, адже 
попереднє підвищення тарифів 
було не далі, як позаторік. Відтоді 
й витрати перевізників начебто 
не зросли так різко, і обіцяного й 
тоді підвищення якості пасажири 
не побачили. 

Нині тариф на проїзд такий: 
у тролейбусах — 1,25 гривні, ав-
тобусах і більших мікроавтобусах 
— 1,75 грн, у малих мікроавто-
бусах, так званих маршрутках — 
2,50. Ці тарифи хочуть збільшити 
на півгривні. 

Усе це викликало невдово-
лення простих людей, які й ко-
ристуються щодня цим транспор-
том. Дійшло до пікетів протесту. 
Міськ рада недавно провела так 
звані громадські слухання, че-
рез які прагнула протягти «гро-
мадське схвалення» підвищен-
ня тарифів, що так і не вдалося. 
На слуханнях та в мас-медіа при-
хильники і противники підвищен-
ня тарифів сиплють масою цифр, 
у яких проста людина не може ні-
чого второпати. 

Але є простий, без цифр, ар-
гумент проти подорожчання: над-
то багато розвелося цього тран-
спорту. Йдеться про автомобіль-
ний — автобуси і маршрутки, бо 
тролейбусний парк, який колись 
перевозив основну кількість па-

сажирів, вкрай добитий, і це дав-
ня проблема міста. Приватні ав-
топеревізники періодично бідка-
ються, що їм треба підвищувати 
тарифи, бо перевезення, мов-
ляв, стає для них невигідне. БРЕ-
ШУТЬ. І цьому є просте підтверд-
ження: якби воно було невигід-
ним, чи розвелося б стільки цьо-
го транспорту?

Досить зробити простий екс-
перимент: стати на найбільш по-
жвавленій магістралі міста — 
Проспекті Перемоги, на будь-якій 
зупинці між вокзалом і «Украї-
ною» (Площа Перемоги, Швей-
на фабрика, Воровського, Цен-
тральний ринок). Ви побачите 
справжній хаос і скупчення гро-
мадського транспорту, насампе-
ред, маршруток і автобусів. Дохо-
дить до того, що на забитій ними 
зупинці ніде стати тролейбусам. 
Узагалі, порядок на зупинках — 
це окрема проблема, адже тут 
таке скупчення людей і машин, 
що недовго й до нещастя. І на цю 
проблему давно варто звернути 
увагу автоінспекції. 

Так от, до вказаних зупи-
нок автобуси й маршрутки 

під’їжджають одна за одною, 
буквально через 10–15 секунд. 
Звичайно, після «України» вони 
роз’їжджаються по різних марш-
рутах — на Рокосовського, Коти, 
Подусівку. І все ж, транспорту — 
аж кишить. Так от, пасажир зго-
ден почекати автобус, маршрут-
ку не 15, а 30 секунд, натомість 
нехай їх буде удвічі менше. Це для 
того, щоб перевізникам було ви-
гідно, про що вони так бідкають-
ся. Менше транспорту — більше 
в кожному пасажирів, і буде ви-
гідно. Бо зараз можна побачити 
маршрутки, в яких по 3–5 паса-
жирів, — і нічого, їдуть. 

Звичайно, іноді маршрутки 
йдуть і переповнені, іноді їх і не 
дочекаєшся, особливо не в «го-
дину пік». Більше того, пізно вве-
чері виникає проблема навпаки 
— як доїхати. Бо на деяких марш-
рутах хитромудрі перевізники, 
нахапавши пасажирів удень і ви-
конавши чи й перекривши свій 
план, увечері «згортають» пере-
везення. Наприклад, є пробле-
ма, як від’їхати з вокзалу після 
9-ої вечора, хоча в цей час і при-
ходять вечірні електрички. Чому 

зникають у цей час маршрутки? 
Невигідно, мало пасажирів? Але 
ж ви нахапали їх більше ніж удо-
сталь удень.

Узагалі, транспорт з вокзалу 
— окрема проблема. Чомусь так 
дивно склалося, що коли на вок-
зал приходять електрички — чи 
то з Ніжина, чи з боку Горноста-
ївки, Славутича, то хвилин 10–15 
чи й більше до вокзалу не пода-
ється жоден тролейбус. Хоча тут є 
два їхні маршрути: №1 і №3. Тро-
лейбусники бідкаються: мовляв, 
у тролейбусі половина пасажирів 
чи й більше не платить, бо мають 
пільги. Нехай так, але ж десь по-
ловина заплатить у вщерть на-
повненому з вокзалу тролейбу-
сі. Але їх нема й нема. Знервова-
ний пенсіонер чекає-чекає, плю-
не та й мусить їхати автобусом чи 
маршруткою. А там платять всі та 
й більше, ніж у тролейбусі. «Поки 
ці маршрутки не «наїдяться», жод-
ного тролейбуса не з’явиться», — 
пояснюють пасажири-пенсіоне-
ри. Враження, що тролейбусники 
у змові з маршруточниками.

А взагалі, те, що місто аж ки-
шить маршрутками, краще іншо-
го свідчить, вигідно це чи не ви-
гідно перевізникам. 

У багатьох європейських міс-
тах давно нема цього «сміття ву-
лиць», як називають маршрутки. 
Не випадково і в Києві скорочу-
ють десятки маршрутів мікроав-
тобусів, на їхнє місце пускаючи 
великі автобуси або тролейбуси. 

Звичайно, Чернігову марш-
рутки й автобуси потрібні, осо-
бливо на віддалених від центру 
районах. Але їх повинно бути 
стільки, щоб без кінця не бідка-
тися про «невигідність» і постій-
но не накручувати тему подорож-
чання проїзду. 

Петро АНТОНЕНКО. 
Фото автора.

Повідомляє УСБУ

Хабар
Співробітниками Управління Служби безпеки України в Чернігівській 

області спільно з працівниками обласної прокуратури викрито протиправ-
ну діяльність заступника голови Ріпкинського районного суду, який за по-
середництва адвоката вимагав та отримав 30 тис. грн неправомірної ви-
годи у підсудного за винесення стосовно нього виправдовувального виро-
ку (за ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України).

4 липня 2013 року співробітники СБУ та прокуратури затримали суддю 
та адвоката «на гарячому» після отримання ними другої частини хабара в 
розмірі 20 тис. грн.

За матеріалами УСБУ органами прокуратури розпочато кримінальне 
провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу Украї-
ни. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлен-
ня волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з 
конфіскацією майна. 

Триває слідство.

Шановні громадяни! Нагадуємо, що в Управлінні діє «телефон довіри» 
— 676-208, за яким жителі Чернігівщини мають можливість повідомити 
про факти вимагання коштів та інші корупційні діяння посадових осіб. Ін-
формація, яка надійде за цим номером, обов’язково буде перевірена. За 
результатами перевірки згідно з чинним законодавством будуть прийняті 
відповідні рішення. 

Книги від Фундації Івана Багряного

Простий аргумент, чому не треба 
піднімати ціну на проїзд:

бо  цього транспорту надто багато

Типова картина: привокзальна площа, щойно прийшла 
електричка з Ніжина. Повно пасажирів, площа забита 

маршрутками — і жодного тролейбуса.

Управлінням СБУ викрито факт 
привласнення 200 тис. грн 
державних коштів
У Чернігівській області співробітники СБ України викрили про-

типравну діяльність службових осіб одного із сільськогосподар-
ських товариств Городнянського району, які привласнили державні 
кошти, виділені на проведення держзакупівель зерна.

У травні 2012 року керівництво товариства уклало форвардний 
контракт з Аграрним фондом України на поставку 250 тонн зерна 
майбутнього врожаю і отримало понад 200 тис. гривень, тобто по-
ловину від обумовленої в договорі суми. 

Перевіркою встановлено, що зерно до державного запасу не 
поставлялося, державні кошти були привласнені службовими осо-
бами товариства, а сільгосппродукція реалізована одній із місце-
вих комерційних структур. 

За матеріалами СБУ слідчими УМВС розпочато кримінальне 
провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 
ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службо-
вим становищем, вчинене у великих розмірах) Кримінального ко-
дексу України. За скоєння цього злочину передбачається покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років із 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

Досудове розслідування у справі триває.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області
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Бліц-інформ
Армія чиновників 
Загальна кількість державних службов-

ців та посадових осіб місцевого самовря-
дування в Україні становить 372 тисячі 856 
осіб станом на початок цього року. Про це 
повідомило Національне агентство України 
з питань державної служби. Зокрема, кіль-
кість державних службовців становить 274 
тисячі 739 осіб, а посадових осіб місцевого 
самоврядування налічується 98 тисяч 117 
людей.

Найменше чиновників було зафіксовано 
2005 року — 339049, найбільше 2009 року 
— 384197.

Зокрема, впродовж 2010 — 2012 років 
зросла кількість центральних органів вико-
навчої влади (у 2010 — 9420 осіб, у 2012 — 
10 тис. 21), а також судової влади і прокурату-
ри (з 27 тисяч 450 осіб у 2010 році до 32 тисяч 
96 осіб у 2012).

Українцям на сім місяців 
заборонили пікетувати 
Януковича
Окружний адміністративний суд Києва 

заборонив усім без виключення громадя-
нам України проводити акції на вулицях Бан-
кова та Лютеранська. Відповідне рішення 
суд ухвалив 13 червня за позовом Київської 
міської державної адміністрації. КМДА вка-
зала підставою для заборони мирних акцій 
два повідомлення про безстрокове голоду-
вання під АП.

Судом встановлено, що підставою для 
звернення до суду слугував лист Головно-
го управління МВС, у якому повідомляється, 
що проведення цілодобового голодування 
біля будівлі АП створює умови, що виклика-
ють невдоволення пересічних громадян та 
мешканців прилеглих будинків, загрозу без-
пеці осіб, щодо яких здійснюється державна 
охорона.

Таким чином суд прийняв рішення встано-
вити заборону на проведення мирних акцій 
усім громадянам України на сім місяців. 

75 об’єктів Лаври Кабмін 
«подарував» 
Московському патріархату
75 об’єктів і споруд Києво-Печерської 

лаври передаються у безоплатне користуван-
ня чоловічому монастирю Української право-
славної церкви Московського патріархату. 
Ідеться про нижню Лавру, а решта об'єктів за-
повідника залишається у державній власнос-
ті, заявив міністр культури Леонід Новохатько.

«Прийняття урядового розпорядження 
юридично впорядкує фактично існуючу ситуа-
цію, що склалася впродовж десятиліть у Свя-
то-Успенській Києво-Печерській лаврі (чолові-
чий монастир), — заявив Новохатько. — Хочу 
підкреслити: мова йде лише про безоплатне 
користування майном, а не про відчуження».

Також законодавство передбачає і зво-
ротній шлях: держава може повернути майно, 
якщо релігійна громада неналежним чином 
його утримує, — наголошується у повідомлен-
ні. Згідно з нинішнім рішенням уряду, витрати 
на утримання майна тепер повністю поклада-
ються на релігійну громаду.

Раніше журналісти у статті для «Україн-
ської правди» з'ясували, що митрополит Пав-
ло (настоятель Лаври — ред.) фактично став 
справжнім власником майнового підприєм-
ства, що офіційно належить Києво-Печер-
ській лаврі.

Офіційна адреса підсобного підприєм-
ства Лаври — Київська область, Бориспіль-
ський район, село Вороньків, вулиця Україн-
ська, 127а — насправді належить магазину 
«Продтовари», що підтверджує довідка з БТІ. А 
по сусідству, на вулиці Українській, 127в, зна-
ходиться якийсь «майновий комплекс», зареє-
стрований особисто на Петра Лебедя.

Така маленька «помилка» в документах 
дозволила митрополиту Павлу стати справ-
жнім власником усієї нерухомості підприєм-
ства, що офіційно належить Києво-Печер-
ській лаврі. Виходить, якщо Лавра отримає 
нового настоятеля, її підсобне господарство 
— разом із тракторами, пилорамами і худо-
бою — «піде» разом із попередником.

«Українська правда», 11.07.2013.

Як цьому (можна було) 
зарадити?

Навіть якщо поміняти владу, самими но-
вими чиновниками навряд чи можна випра-
вити ситуацію. Потрібно запроваджувати 
нові правила гри.

На шляху бізнесменів, котрі часто йдуть 
проти суспільного інтересу заради прибутку, 
варто поставити два фільтри. Перший — це 
відкрита громадська експертиза містобу-
дівних проектів, яка має передувати земле-
відводу. Власне, такий механізм формаль-
но існував ще два роки тому. Його ігнорува-
ли, як могли, але потім усе ж вирішили фор-
мально скасувати окремим законом. Навіть 
згадка в законодавстві про необхідність 
громадського обговорення заважала забу-
довникам.

Другий фільтр (можливо, навіть більш 
ефективний) — це самі бізнесмени. Кожний 
новий будинок має бути застрахований. При-
чому не в шарашкиній конторі, а у великій 
страховій компанії, до якої мають бути дуже 
серйозні вимоги щодо мінімального розміру 
статутного капіталу, активів тощо.

Страховик мав би нести подвійну відпо-
відальність — перед містом у випадку, якщо 
будівництво в результаті обернеться для го-
родян шкодою, а також — перед покупцями 
квартир щодо строків їх здачі тощо. Це б убез-
печило від повторення «Еліти-Центру», оскіль-
ки у великої страхової компанії є значно біль-
ше можливостей перевірити спроможність 
забудовника виконати свої обіцянки.

Тоді навряд чи хтось би забудував схили 
Дніпра. Бо жодна серйозна страхова компа-
нія не поручилася б за те, що Грушевського, 
9а, простоїть 20 років.

Далі буде
Зараз роль страхової компанії викону-

ють київський і державний бюджети. Саме 
ми, звичайні платники податків, зі своєї ки-
шені компенсовуємо втрати і «елітчикам», і 
будемо ліквідовувати наслідки архітектур-
них «художеств бабушкіних» та інших мирго-
родських.

А суми набігають чималенькі. Чиновни-
кам наше горе на радість — можна освою-
вати бюджети на порятунок схилів. Уже про-
сять 300 мільйонів гривень — прямо свято 
корупції.

Київські депутати продовжують розда-
вати ділянки вздовж Паркової дороги під 
забудову. Незабаром навпроти вертоліт-
ного майданчика виростуть нові багатопо-
верхівки — кажуть, там буде елітний спа-
комплекс, щоб народні депутати могли роз-
слаблятися, не відходячи далеко від партій-
ної каси.

Та й саму Паркову дорогу збираються 
розширити. На Поштовій стараннями архі-
тектора Миргородського росте торговель-
ний центр під виглядом будівництва нової 
розв’язки. Через це автомобілі не зможуть 
потрапити з боку набереженої від моста ме-
тро на Володимирський узвіз і далі на Хре-
щатик чи Грушевського. Увесь потік збира-
ються направити через Паркову, котра і за-
раз ущент перевантажена.

Ширша дорога — більше навантаження 
на схили — нові зсуви — нові кошти на про-
тизсувні роботи, і так до безкінечності, поки 
ми їх не зупинимо.

Ігор ЛУЦЕНКО.
«Українська правда», 11. 06. 2013

Унікальні дерев'яні церкви Карпат було 
внесено до списку Cвітової спадщини ЮНЕС-
КО. Відповідне рішення ухвалено на сесії 
ЮНЕСКО в Камбоджі. Повна назва об'єкту 
— «Дерев'яні церкви Карпатського регіону в 
Польщі та Україні». До переліку потрапило 16 
церков: по 8 від України та Польщі.

Найвищий пам'яткоохоронний статус 
отримали: церква святого Юрія у Дрого-
бичі (Львівська обл.; II пол. XVII ст.), церква 
Пресвятої Трійці у Жовкві (Львівська обл.; 
1720 р.), церква Собору Пресвятої Богоро-

диці у Маткові (Львівська 
обл.; 1838 р.), церква Різд-
ва Пресвятої Богородиці 
у Нижньому Вербіжі (Іва-
но-Франківська обл.; 1808 
р.), церква Зішестя Свято-
го Духа в Потеличі (Львів-
ська обл.; 1502 р.), церква 
Зішестя Святого Духа в Ро-
гатині (Івано-Франківська 
обл.; поч. XVI ст.), церква 
Собору святого Архангела 
Михаїла в Ужку (Закарпат-
ська обл.; 1745 р.), церква 
Вознесіння Господнього в 
Ясіні (Закарпатська обл.; 
1824 р.).

Дерев'яні церкви, розташовані на тере-
нах Польщі, теж, по суті, є українськими. Вони 
відповідають унікальній українській традиції 
та свого часу використовувалися (або й вико-
ристовуються) нашими земляками. 

Також рішенням Комітету Світової спад-
щини ЮНЕСКО до списку включено Херсонес 
Таврійський.

Городище давньогрецької колонії Хер-
сонес Таврійський у нинішньому Севастопо-
лі має кілька заповідних ділянок — античне 
місто і його сільськогосподарська округа.

Херсонеське городище — єдиний у Пів-
нічному Причорномор'ї цілісно збережений 
зразок античного міста, яке існувало з V 
століття до н.е. до XIV століття н.е. Тут збе-
реглися залишки міського планування ву-
лиць, житлових, господарських та культур-
них споруд.

До переліку Світової спадщини ЮНЕС-
КО входять видатні культурні та природні цін-
ності, що становлять надбання всього люд-
ства.

Україна  до цього була представлена у 
списку Світової спадщини ЮНЕСКО шістьма 
об'єктами: собором Святої Софії і Києво-Пе-
черською лаврою в Києві, історичним цен-
тром Львова, будівлею Черніве цького уні-
верситету, буковими пралісами Карпат і гео-
дезичною дугою Струве.

Історичний, але віднедавна він же й 
олігархічний Київ сповзає у Дніпро

Схили: давно очікувана 
надзвичайна ситуація

Весною 2010 року поряд із найбільш 
одіозною київською багатоповерхівкою за 
адресою Грушевського, 9а, було виявле-
но глибокі провали в асфальті. Автор про-
екту Сергій Бабушкін завірив, що будинку 
не страшні ніякі катастрофи, бо «там все 
на дежно укреплено». Тим не менше, досі в 
будинку ввечері світиться мало вікон, зате 
розділи «нерухомість» переповнені оголо-
шеннями про продаж квартир у цьому бу-
динку.

Забудовник почав зводити так звану 
«другу чергу» будинку — ще один будинок, 
який буде підпирати верхній від сповзання. 
А хто буде підпирати цю новобудову? Адже 
далі вже йде Паркова дорога...

Це типовий для нашої країни приклад 
перемоги грошей над розумом. Проти мон-
стра на Грушевського, 9а, боротьба йде 
вже майже десятиліття. Майже десятиліт-
тя громадськість казала — не можна там 
будувати, бо буде лихо. Громадськість ніх-
то не слухав.

Найпрекрасніша частина історичної те-
риторії Києва — ландшафти правого берега 
від Лаври і до Подолу — перетворювалась 
на найбільший у світі музей корупції під від-
критим небом, і цим музеєм він зустрічає 
усіх іноземних гостей, котрі їдуть із борис-
пільського аеропорту в центр міста. Не до-
помогли й неодноразові заяви ЮНЕСКО.

Схоже, нещодавно київська влада зро-
зуміла, що їй уже нічого втрачати в очах 
киян, і відкрито визнала, що на одинадцяти 
ділянках зараз — надзвичайна ситуація у 
зв’язку з небезпекою зсувів.

Це не більше, ніж визнання того, що 
давно було очевидним для всіх. Хмарочоси 
і так звані «вертолітні майданчики» зроби-
ли свою справу.

Проблема геологічної загрози в тому, 
що вона проявляється не одразу. Забу-
довник теоретично встигає продати неру-
хомість, заплатити чиновникам хабар за 
те, що вони закриють очі на всі порушен-
ня і приймуть будівлю до експлуатації. І має 
пройти п’ять-десять років, щоб смертельна 
загроза стала очевидною.

Тому громадськість, незалежних екс-
пертів ніхто не слухає.

ДО СПИСКУ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ 
НАЦІЙ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ (ЮНЕСКО) 
ВНЕСЕНО КАРПАТСЬКІ ЦЕРКВИ І ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ

Церква Святого Юра у Дрогобичі.Церква Святого Юра у Дрогобичі.

Городище давньогрецької колонії Херсонес Тав-
рійський у нинішньому Севастополі має кілька запо-
відних ділянок — античне місто і його сільськогоспо-
дарська округа.
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Бліц-інформ
Голова КВУ: вибори президента 
можуть перенести, як і київські
Голова Комітету виборців України Олександр Чернен-

ко не виключає перенесення президентських виборів.
«Хоча поки що розмови про перенесення президент-

ських виборів виглядають як фантастика, український до-
свід показує, що в нашій політиці і такі фантастичні речі 
можуть стати реальністю», — сказав він в інтерв’ю газеті 
«Україна молода».

Водночас Черненко зазначив, що, на відміну від ви-
борів у Києві, щодо дати президентських виборів різночи-
тань немає. «Утім, хто ще рік тому міг сказати, що так легко 
і просто будуть перенесені київські вибори? Це здавалося 
нереальним. Проте такий спосіб знайшли».

«Тож навіть якщо сьогодні ми не бачимо жодних під-
став для відтермінування виборів Президента і Партія ре-
гіонів заявляє, що не збирається їх переносити, — це сьо-
годні. У нас спершу виникає політична доцільність, а вже 
під неї підганяють ідеальні чи сумнівні юридичні підстави», 
— вважає він.

На думку Черненка, такими підставами можуть бути і 
розпуск парламенту, і референдум, і зміна Конституції, аж 
до обрання Президента в парламенті.

«Або навіть без перенесення виборів змінять закон 
про вибори, проведуть їх в один тур, і це теж вплине на ре-
зультат», — припускає голова КВУ.

Легітимна чи ні 
влада столиці України? 
2 червня закінчилися повноваження Київської міської 

ради. Проблема і правова колізія виникла тому, що Київра-
да була обрана на позачергових виборах ще весною 2008 
року, як і гласить Конституція, терміном на 5 років. Тож ця 
рада не переобиралася, коли в Україні восени 2010 року 
були чергові вибори місцевої влади. Але вже після цього 
до Конституції були внесені зміни, згідно з якими місцеві 
вибори мають проходити по всій державі одночасно, один 
раз на 5 років. Тож ті органи місцевої влади, які були обра-
ні на позачергових виборах після осені 2010 року, пропра-
цюють менше 5-ти років. А як бути з такими, як Київрада, 
що були обрані ще до 2010-го? Вищий арбітр у тлумаченні 
Конституції — Конституційний суд України — вирішив, що 
такі ради мають працювати більш ніж 5 років, поки не на-
стануть загальні місцеві вибори в жовтні 2015-го. І тут зно-
ву виникла колізія, адже Конституція чітко гласить: термін 
повноважень органів місцевого самоврядування, обра-
них населенням на виборах,— рівно 5 років. 

Опозиція заявила, що нинішня українська влада регі-
оналів просто боїться виборів Київради, як і мера, у 2013 
році, бо їх програє. І заявила, що оскільки 5-річні повнова-
ження Київради закінчилися 2 червня цього року, від того 
дня вона не чинна. І що вибори треба проводити негайно, 
цього літа, максимум — восени. Одночасно мають пройти і 
вибори міського голови. Столиця держави, і це просто аб-
сурд, уже взагалі років два без мера, адже скандальний 
мер Черновецький ще позаторік подав у відставку, та й до 
цього тривалий час не працював, а то й перебував неві-
домо де. 

Конституційний суд (КС), який злі 
язики ще називають «Кишеньковий 
Суд» влади, постановив, що Київрада 
має діяти не 5 років, як гласить 
Конституція, а 7 з половиною
Конституційний суд вирішив, що чергові вибори місце-

вих рад Києва та Тернополя, а також мера Києва, мають 
відбутися у жовтні 2015 року.

У зв'язку з тим, що нинішнє рішення КС розходить-
ся з його попереднім рішенням, суд послався на те, що 
поперед нє трактування давав до набуття чинності закону 
2952 (закон про внесення змін до Конституції щодо прове-
дення чергових виборів народних депутатів, президента, 
місцевих рад...).

КС зазначає, що для уніфікації строків усіх чергових ви-
борів і забезпечення можливості механізму одночасного їх 
проведення усі чергові вибори депутатів місцевих рад ма-
ють відбутися в останню неділю жовтня 2015 року. У цей 
термін повинні відбутися і вибори депутатів, обраних на по-
зачергових виборах.

При цьому суд зазначив, що продовження чи скорочен-
ня терміну повноважень органів місцевого самоврядуван-
ня, обраних на позачергових виборах, є тимчасовим захо-
дом, спрямованим на реалізацію механізму одночасного 
проведення усіх чергових виборів... 

Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про при-
значення місцевих виборів у Києві на 2 червня.

«Удар» піде до Євросуду 
через київські вибори
Партія «Удар» готує скаргу до Європейського суду з 

прав людини щодо непризначення виборів у Києві.
«Відмовляючись призначити вибори Київського місь-

кого голови і депутатів Київради, влада в Україні пору-
шує низку положень Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод. Це створило безпрецедентну 
ситуацію, коли громада Києва позбавлена свого права 
обирати міську владу», — ідеться в заяві партії. 

«Зважаючи на тотальну залежність української су-
дової влади від Президента Януковича і його оточення, 
щодо зміни влади єдиним способом захистити права гро-
мадян є звернення до міжнародних інституцій», — під-
креслив заступник голови партії Ковальчук.

Європлан — це перелік заходів, не-
обхідних для підписання Україною і Єв-
росоюзом у листопаді на саміті у Віль-
нюсі Угоди про асоціацію України і ЄС, 
термінів та відповідальних за їх реалі-
зацію. 

У роботі Громадського етапу взяли 
участь понад 40 експертів, науковців 
та громадських активістів, серед яких 
В. Брюховецький, О. Гарань, І. Жданов, 
Т. Березовець, В. Небоженко, І. Когут, 
К. Матвієнко, О. Кривдик, С. Голова-
тий, С. Бондарчук, Є. Іхельзон, А. Левус, 
були й представники Чернігівщини, зо-
крема координатор громадського руху 
«Євронаступ» у Чернігові Олександр 
Ясенчук.

Спостерігачами Громадського ета-
пу НКС виступили члени Представни-
цтва ЄС в Україні, посольств США, Ве-
ликобританії, Пакистану, Данії, Чехії, 
Малайзії, міжнародних організацій — 
НДІ, МРІ, Фонду Ф. Наумана, Комітету 
за відкриту демократію, Східно-євро-
пейського інституту розвитку та ін.

Представники громадськості також 
затвердили Принципи діяльності Полі-
тичного етапу НКС — регламенту пере-
говорів між владою та опозицією. “Сьо-
годні ми приймаємо базові докумен-
ти, які доопрацьовувались експерт-
ною групою. 23 серпня ми побачимо, 
хто з політиків є відповідальним і дій-
сно мислить по-державницьки”, — ска-

зав під час засідання В’ячеслав Брюхо-
вецький, координатор Наглядової ради 
Національного круглого столу.

На думку координатора Робо-
чої групи НКС С. Бондарчука, громад-
ськість виконала своє завдання — 
представила План дій щодо реалізації 
європейського курсу України та меха-
нізм його прийняття. 

“Настала черга політиків продемон-
струвати державницький підхід у питан-
ні євроінтеграції — сісти за стіл пере-
говорів і домовитись щодо виконання 
усіх вимог Євросоюзу, необхідних для 
успішного підписання Угоди про асоці-
ацію в листопаді цього року. На заваді 
реалізації Європейського плану може 
стати лише брак політичної волі”, — за-
значив С. Бондарчук. Громадський діяч 
також вважає, що українці повинні за-
вжди пам'ятати — належність до євро-
пейського простору безпеки та демо-
кратії є гарантією нашої незалежнос-
ті й територіальної цілісності. «Більше 
того — західні країни є нашими міжна-
родними гарантами. 20 років тому ми 
відмовились від ядерної зброї в обмін 
на гарантії нашої безпеки. Тому Угода 
про асоціацію між Україною і Євросо-
юзом є не лише політико-економічним 
документом, а й першим вагомим, стра-
тегічним кроком у напрямку долучення 
нашої держави до західного геополітич-
ного товариства безпеки вільних націй. 

І це природно, адже українці історично, 
ментально, культурно є європейським 
народом. Альтернативи європейсько-
му курсу України не існує. Хто працює 
проти цього, той є агентом впливу пу-
тінського режиму. Їм не місце в укра-
їнській політиці», — заявив Сергій Бон-
дарчук.

Нагадаємо, що з ініціативою про-
ведення Національного круглого столу 
задля прогресу у справі євроінтеграції 
України вперше виступила Юлія Тим-
ошенко у своїх статтях “День Європи” 
та “67 робочих днів?!”. 20 червня 2013 
року громадські діячі, історики, експер-
ти, активісти заявили про те, що роз-
починають процес організації Націо-
нального круглого столу “Порозумін-
ня заради європейського майбутньо-
го”. Серед ініціаторів цього процесу: 
В. Брюховецький (Почесний Президент 
НаУКМА), С. Бондарчук (громадсько-
політичний діяч), Я. Грицак (професор 
Українського католицького універси-
тету), В. Кіпіані (редактор “Історичної 
правди”), К. Матвієнко (експерт корпо-
рації “Гардарика”), В. Мусіяка (профе-
сор, правник), С. Романів (громадсько-
політичний діяч української діаспори, 
Австралія), О. Таланчук (Президент Уні-
верситету “Україна”), О. Кривдик (полі-
толог, активіст), Євген Іхельзон (спів-
координатор руху “Ми — європейці”), 
А. Левус (громадський активіст).

Майже всі помисли, ува-
га, зацікавленість грома-
дян України щодо сьогоден-
ня і майбутнього країни та 
окремої людини спрямова-
ні на керівника держави та 
його «команду», яка керує 
державним кораблем. Отож 
народ і віддав повну відпо-
відальність за своє сього-
дення і майбутнє «капітану», 
а собі залишив лише повно-
важення пасажирів.

Часом найбільш уваж-
ні громадяни помічають, 
що корабель відхиляється 
від попередньо наміченого 
курсу, але це не турбує за-
гал пасажирів, адже «капі-
тан» та його «помічники» пе-
ріодично виступають із ціл-
ком задовільними пояснен-
нями.

А тому навіть нас не 
дуже хвилює той очевидний 
факт, що в каютах трюму і 
на нижніх палубах подеку-
ди вже починає просочува-
тись вода крізь проіржавле-
ні щілини, тоді як рятувальні 
шлюпки передбачено лише 

для пасажирів із кают люкс 
на верхній палубі…

А тим часом на суходо-
лі впродовж цих двадцяти 
років колишня благодатна 
рілля поросла не лише ча-
гарниками, а й молодим лі-
сом, чисельність сільсько-
го населення катастрофіч-
но зменшується за рахунок 
відходу з цього світу стар-
ших і втечі молодших до міст, 
а то й далі. Але й у містах не 
краще: звичайна вода (по-
декуди не дуже й питна) про-
дається за ціною закупівлі 
молока в селі, а вітчизняна 
картопля — дорожча від ім-
портних бананів та яблук.

Не лише в інформацій-
ному просторі — в пресі, на 
радіо і телебаченні, на теа-
тральних сценах і концерт-
них майданчиках — є оче-
видною абсолютна перева-
га російської мови, культури 
і ментальності. А що відбу-
вається у фінансово-про-
мисловому просторі?

Про нарощення частки 
північно-східного сусіда в 
промисловості, агропере-
робці й торгівлі на україн-
ському ринку можемо лише 
здогадуватись, мало не 
під мікроскопом читаючи 
на товарах тексти дрібним 
шрифтом про російський 
слід в українському госпо-
дарстві.

Треба нарешті чесно й 
відверто визнати, що всі 
(всі!) сьогоднішні проблеми 
України (а точніше — Укра-
їнської Нації) існують і про-
довжують розвиватися в 
негативному напрямку ви-

ключно з причини безвід-
повідальності, самообману, 
безпідставного самозаспо-
коєння, унікальної історич-
ної наївності та внутрішньої 
переляканості українців. І 
це є правдою!

Пиха (гординя) була і є 
чи не головною рисою на-
шого характеру, що постій-
но знаходить своє вира-
ження в абсурдному праг-
ненні Українців бути трьом 
гетьманам із двох можли-
вих. Ба більше — коли по-
стає питання про обрання 
чергового «капітана», одра-
зу гетьманська булава по-
чинає снитися двом десят-
кам кандидатів.

Але, як бачимо, Нація 
спочатку не напружує моз-
кових звивин, а потім не ви-
магає наполегливо, не усві-
домлює, що сама своїх об-
ранців утримує, і навіть не 
ображається на себе за 
таку власну нікчемність.

А якщо не вимагати ані 
від себе, ані від начальни-
ків, тоді вони цілком ло-
гічно починають вимагати 
від нас, за законами тієї 
самої ментальності. При-
чому, якщо не вимагати 
від них для всієї України, 
то вони цілком логічно по-
чинають від нас вимагати 
для себе особисто.

Отже, хабарництво і ко-
рупція існують не тому, що 
аж такі погані наші началь-
ники, а тому, що їх просто 
бояться. І вони це бачать, 
тож сотні мільйонів і мі-
льярди на їх особистих ра-

хунках, їхні люксові авто-
мобілі на тротуарах і їхні 
котеджі в заповідних зонах 
— це арифметичний резуль-
тат самоприниження Нації, 
браку самоповаги та еле-
ментарної шляхетності, тоб-
то знову-таки наслідок мен-
тальності.

Ця переляканість має не 
лише генетичне походжен-
ня з часів покріпачення, сто-
липінських реформ, більшо-
вицьких звірств, Голодомо-
ру, примусової колективіза-
ції, НКВС, ГУЛАГу та маразму 
Політбюро ЦК, а й сьогодні 
зміцнюється підступністю 
кремлівських верховод, які 
дієво і послідовно реалізу-
ють свої антиукраїнські пла-
ни в Україні, в тому числі — 
за допомогою деякої части-
ни українських громадян.

Якщо говорити про май-
бутнє, то Україна лише тоді 
стане дійсно незалежною і 
самодостатньою державою, 
коли Українці — вся На-
ція — скинуть із себе ярмо 
страху, брехні, пихи та ли-
цемірства, натомість зодяг-
нуться в шати правди, ша-
нобливого, самовідданого 
ставлення до Матері-Укра-
їни і шляхетності у відноси-
нах між собою.

 
Віталій Терентійович 

Корж, автор цих публіцис-
тичних роздумів, — наш 
земляк, уродженець села 
Дроздівка Куликівського 
району, депутат Верхов-
ної Ради України кількох 
скликань.

Національний круглий стіл 
«Порозуміння заради 

європейського майбутнього»
7 серпня у Києві відбувся Громадський етап Національного круглого столу 

«Порозуміння заради європейського майбутнього». Учасники засідання прийня-
ли План дій щодо реалізації європейського курсу України (Європлан). Очікуєть-
ся, що представники влади та опозиції підпишуть його 23 серпня на політичному 
етапі НКС. 

Віталій КОРЖ:

“Нас врятує лише правда, 
якщо ми її усвідомимо і визнаємо”
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Бліц-інформ
Повідомляє Українська Всесвітня 

Координаційна Рада

У Росії стає модно 
вивчати українську мову  
У Росії з кожним роком зростає кількість студентів, 

які вивчають українську мову. Про це повідомила прези-
дент Російської асоціації україністів Галина Лісова. Укра-
їнську мову сьогодні викладають десь у 10 вишах краї-
ни. І це не остаточне число, впевнена Лісова. За її слова-
ми, крім МДІМВ, україністів сьогодні готують у Російсько-
му державному гуманітарному університеті (РДГУ), МДУ, 
Московському державному лінгвістичному університеті, 
в Бєлгородському і Санкт-Петербурзькому держуніверси-
тетах, а нещодавно почали навіть у Сургутському держав-
ному педагогічному університеті.

У 2003-ому при Білгородському університеті запра-
цювала єдина в Росії кафедра українознавства. Як роз-
повіла Галина Лісова, на ній задіяні за різними спецкур-
сами та спеціальностями близько 3 тис. студентів.

Проблем із працевлаштуванням у студентів-украї-
ністів, як правило, немає, уточнює філолог Лісова. Адже, 
крім української, студенти вивчають ще кілька інозем-
них мов. Крім обов’язкової у більшості вузів англійської, 
із додаткових дисциплін можуть бути польська, угорська, 
чеська тощо.

“Такі фахівці певного профілю часто працюють не 
тільки в системі МЗС, але й у низці державних або при-
ватних компаній, де потрібні люди зі знанням таких мов, 
регіонознавці”, — пояснила Лісова.

Утім, незважаючи на зростання інтересу до україн-
ської мови, надлишку україністів у Росії поки не спосте-
рігається. А в системі шкільної освіти про українську й зо-
всім не згадують. Навіть у Москві зібрати необхідну кіль-
кість школярів, які бажають вивчати мову, не виходить 
кілька років поспіль. За словами Лісової, у попередні 
роки було всього 11–12 осіб, чого для формування повно-
цінного класу мало.

Відзначено 65-ліття 
поселення українців 
у Австралії
Із великим успіхом закінчився XIV Здвиг Українців 

Aвстралії в Cіднеї.
Цим відзначено 65-ліття поселення українців в 

Aвстралії.
Цікава та різноманітна програма, багато молоді, ро-

дин і старших членів спільноти, переповнені зали протя-
гом 3-ох днів.

У програмі брали участь представники та мистецькі 
колективи Західної Aвстралії, Вікторії, Квінсленду, НПВ, 
Канберри, Південної Aвстралії, Тасманії.

Міжнародні гості з України — Михайло Вишиванюк, 
голова державної адміністрації Івано-Франківщини та 
гурт «Гуцулки», режисер Олесь Янчук із Києва, Оруся Трач 
із Канади, оркестр «Тут і Там», Оксана Василик та інші.

Понад 30 представників Федерального, Штатового 
урядів, міських рад та етнічих груп були свідками багатої 
мистецької програми в Ратушному будинку Cіднею. Приві-
тання отримано від прем’єр-міністра Aвстралії, лідера Фе-
деральної опозиції, міністра закордонних справ України, 
Cвітового конгресу українців.

Фільми, виставки, майстерні, шкільна та дитяча про-
грама, ватра, лекції, робочі групи, фільмовий показ 
напов нили триденну програму.

Польща: тиждень 
українського кіно 
у Вроцлаві
Національний центр 

Олександра Довженка 
та Почесне консульство 
України у Вроцлаві про-
вели фестиваль «Тиж-
день українського кіно». 
Захід проходив у Вроц-
лаві, в одному з найвідо-
міших кінотеатрів Поль-
щі «Nowe Horyzonty». На 
фестивалі були пред-
ставлені роботи режи-
серів, що привнесли екс-
перимент в історію укра-
їнського кіно. Всі філь-
ми демонструвалися з 
польськими субтитрами. 
Національний центр Довженка надав фільми для пока-
зів.

Протягом «Тижня українського кіно» показано 9 
фільмів. Це «Три історії Галичини (2001, режисери Оль-
га Онишко та Сара Фаргат), «Звенигора» (1927, режисер 
Олександр Довженко), «Людина з кіноапаратом» (1928, 
Дзиґа Вертов), «Тіні забутих предків» (1964, Сергій Пара-
джанов), «Камінний хрест» (1968, Леонід Осика), «Корот-
кі зустрічі» (1967, Кіра Муратова) та «Лебедине озеро. 
Зона» (1990, Юрій Іллєнко). Завершив ретроспективу 
фільм «Той, що пройшов крізь вогонь» Михайла Іллєнка.

Верховна Рада України і Кабінет Мі-
ністрів у нашій столиці поруч, на вулиці 
Грушевського, через дорогу, трохи на-
вскіс. Дуже зручно для роботи і депута-
тів, і міністрів — вирішувати державні 
питання і лобіювати власні чи корпора-
тивні. Втім, урядовці чомусь воліють ці 
кілька десятків метрів долати службо-
вими авто, височезними іномарками. 
Лише одного разу я побачив міністра, 
навіть віце-прем’єра (це був Тігіпко), кот-
рий скромно, з папочкою в руці, кроку-
вав через дорогу в Раду. 

Як журналіст, акредитований у пар-
ламенті, того ранку я поспішав на сесій-
не засідання Ради. Йшов звично парною 
стороною вулиці Грушевського, попід 
Кабміном. І раптом побачив на тротуарі 
10 копійок. Узагалі-то не годиться, щоб 
гроші, навіть невеликі, валялися на до-
розі, їх треба підбирати бодай з поваги 
до нашої національної валюти. Але того 
разу я так поспішав на засідання, що 
не став витрачати й кілька секунд, аби 
підняти монету. Вирішив: заберу потім, 
по дорозі назад. А сидячи на засіданні 

Ради, мимоволі міркував, куди витрати-
ти «допомогу», знайдену під урядом. 

Справа виявилася непростою. Штуч-
ного товару за таку ціну пригадати не 
вдалося. Колись найдешевшим таким 
завжди була коробка сірників. Одна ко-
робка — одна копійка. Зручно навіть 
продавцеві, коли бракує монет, давати 
здачу, що й робилося. Потім сірники ста-
ли коштувати 2 копійки, потім — 10, за-
раз — 20 копійок. Отже, на знайдений 
гривеник можу купити хіба що півкороб-
ки, 30 штук. Правда, злі язики твердять, 
що звичні 60 сірників у коробку давно не 
насипають, дурять нас і тут. Та й узагалі 
«врозсип» сірників не продають.

О, придумав, куплю я шматочок сиру. 
При ціні в 60 гривень за кілограм, а це 6 
тисяч копійок, один грам коштує 6 копі-
йок. Отже, у мене вийде півтора грама. 
Не густо, хоч я чесно хотів би купити цей 
товар, бо безкоштовний сир, як відомо, 
лише у мишоловці. Потім почав приміря-
ти 10 копійок до вартості ковбаси, сала 
— теж нічого не виходило. Найголовні-
ший продукт — хліб — давно вже пере-

йшов ціну в 5 гривень за буханець, та 
й той далеко не кілограмовий. Отже, на 
гривеник виходило десь 15 грамів хлі-
ба. Малувато навіть, щоб зліпити з ньо-
го дулю, а на дулю з маком і близько не 
вистачить. Почав вираховувати — може, 
оплачу щось із комунальних послуг? 
Знову нічого не виходило — ні кіловата 
електрики, ні квадратного метра опа-
лення, тобто хоча б за поріг квартири. 

Це починало вже дратувати. Не може 
ж бути, щоб не виходило ніякого «пакра-
щення», котре уряд обіцяв, як тільки по-
долає тяжку спадщину «папєрєдніків».

Глибокодумні роздуми, як це часто 
буває в житті, завершилися нічим. Коли 
я повертався з парламенту, 10 копійок 
на тротуарі під Кабміном уже не вияви-
лося. Правду кажуть, що дурень думкою 
багатіє, а от в уряді, мабуть же, сидять не 
дурні. З миру по нитці, по копійці і гриве-
нику, дивишся — і набіжить собі чи си-
нам на ще один мільярд. Не в гривнях, 
звичайно. 

Петро АНТОНЕНКО

У своїх публічних за-
явах він забув дода-

ти, що в Євросою-
зі євро ніхто сило-

міць вводити не змушує. Є 11 
держав ЄС, а з 1 липня до них 
додасться Хорватія, яка всту-
пає до ЄС, у яких нема євро.

У Європейському парла-
менті Німеччини, головно-
го фінансового донора ЄС, 
лише 12% голосів. Європей-
ський гігант в усіх сенсах має 
в Європарламенті за Ліса-
бонською угодою, чинною на 
сьогодні, лише 96 депутатів 
із 751. Кожен член ЄС, навіть 
крихітні Мальта, Естонія чи 
Люксембург, мають свого ко-
місара в Єврокомісії.

Натомість у Митному со-
юзі всі рішення ухвалюються 
Москвою. І зважає вона на 
позицію партнерів лише тоді, 
коли в силу якихось обставин 
змушена зважати. Так було з 
питанням експорту казахської 
горілки, так є з питанням ім-
порту нафти до Білорусі.

Як-то кажуть: «Люби, 
Боже, правду». А в даному ви-
падку мова правди — статис-
тика. У той час, як агенти Мит-
ного союзу малюють у повітрі 
віртуальні мільярди прибут-
ків від його діяльності, обся-
ги взаємної торгівлі держав-
членів Митного союзу в січні-
квітні 2013 року скоротилися 
на 10%, порівняно з аналогіч-
ним періодом 2012 року, по-
відомляє прес-служба Євра-
зійської економічної комісії. 
А де обіцяні інтенсифікація з 
індустріалізацією?

Найбільших втрат зазнав 
експорт Білорусі та Казахста-
ну. У Білорусі експорт упав на 
35%, а імпорт збільшився на 
22,1%. У Казахстані експорт 
упав на 7,4%, тоді як імпорт 
збільшився на 14,5%.

Висновок: так, дійсно, 
економіка рухається — лі-
сом, у Тайожний союз.

Неймовірними темпами 
Митний союз, який за сло-
вами деяких байкарів, вклю-
чаючи вищезгаданого, мав 
прискорити модернізацію, 
сприяти інноваціям і т. д., на-
справді випадає зі світового 
розподілу праці. Порівняно з 
аналогічним періодом 2012 
року, обсяг зовнішньої тор-
гівлі зменшився на 1,3%, по-
при високі ціни на нафту.

Більше того, нещодавно 

посол Росії Михайло Зурабов 
розповів, навіщо насправді 
потрібен Митний союз: «Коли 
українські керівники розпові-
дають про відсотки зростан-
ня ВВП, я їм нагадую, що через 
пару років у них виникне потре-
ба в 14 млн осіб робочої сили.

Зараз завдання розвине-
них країн — залучати христи-
янізовану, найбільш адекватну 
робочу силу. Виходячи з цього, 
і нам, і Україні доводиться ви-
рішувати, що важливіше — 
право на працю, з якого ви-
пливає загальна зайнятість, 
або свобода, від якої відбува-
ється вільне підприємництво. 
У нас на першому місці була 
зайнятість із тих пір, як у бук-
варі написали «раби не ми». У 
ЄС на перше місце ставлять 
свободу. Все це може спрово-
кувати кризу робочої сили, на-
слідки якої жахливі».

Простіше кажучи, Кремль 
пропонує Банковій кріпа-
цтво. Українці повинні пра-
цювати в Сибіру, а не в соняч-
ній Італії.

Ще відвертіше про сенс 
«євразійської інтеграції» для 
українців заявив у Росто-
ві місцевий секретар партії 
«Єдина Росія» Антон Бреди-
хін: «Після можливого вступу 
України в Митний союз необ-
хідно переселити 7 млн укра-
їнців у Сибір для створення 
демографічного кордону про-
ти китайського напливу».

Варто зазначити, що Ро-
сія, як і Україна, має неефек-
тивну економіку. Цього року 
Росії буде щастя, якщо її еко-
номіка за рік зросте на 2 від-
сотки. Хоча середньосвітове 
зростання — 4 відсотки. Част-
ка Росії у світовій економіці 
падає, навіть попри нафтога-
зові доходи. Ціна нафти впала 
за рік із 117 до 111 доларів.

Економіка феодального 
типу з дуже демотивованим 
населенням, яке не хоче пра-
цювати, дає збій. У східноєв-
ропейських державах ЄС 24% 
населення націлені в най-
ближчі 3 роки відкрити влас-
ну справу, а в Росії — лише 
3,8%. Ця економіка побудо-
вана на централізації і бю-
рократизації, а не на приват-
ній ініціативі. Тому логічними 
є намагання Москви знайти 
«дійну корову», враховуючи 
нещодавню заяву Володи-
мира Путіна, що для модер-

нізації Росії не вистачає 50 
мільйонів робочих рук. Росія 
практично шукає собі рабів, 
які працюватимуть за пайку. 
А українська влада, схоже, 
готова допомогти.

Перш ніж зітхати у своєму 
посланні про економічні про-
блеми ЄС, президент Януко-
вич мав би пояснити, як так 
сталося, що падіння ВВП у 
«процвітаючій» Україні вдві-
чі глибше, а мінімальні пен-
сії вдесятеро нижчі, ніж у «де-
фолтній» Греції.

До речі, мінімальна 
зар платня в цій же Греції 
вп'ятеро вища, ніж у Росії. 
Для України участь у Митному 
союзі може стати не просто 
програшною, а фатальною.

Як зазначив у хвалебних 
одах Митному союзу Урядо-
вий уповноважений з питань 
співробітництва з Росією, СНД 
та Євразійського економіч-
ного співробітництва: «у разі 
підписання угоди про асоціа-
цію з ЄС та ЗВТ, а також ство-
рення безвізового режиму, 
за даними експертів і виходя-
чи з практики приєднання до 
ЄС постсоціалістичних кра-
їн, може скластися ситуація, 
коли територію України зали-
шить до 7,1 млн молодих, най-
більш активних людей».

Така цифра абсурдна. На-
віть у 1990-их роках з Укра-
їни виїхали 3 млн, і далі їха-
ти просто нікому. Де в Украї-
ні 7,1 млн молодих і активних 
людей? Більше того, примі-
ром, у Польщі, яка має повно-
цінне членство ЄС і спільний 
шенгенський простір, як було 
38 мільйонів осіб, так і лиши-
лося. Нові працівники за кор-
дон уже не їдуть, а більшість 
тих «польських сантехніків», 
хто поїхав, вертаються додо-
му з грошима і досвідом.

Сьогодні, живучи на бать-
ківщині, поляки можуть спо-
кійно заробляти півтори ти-
сячі — саме така нині серед-
ня платня в цій країні. А ще у 
Польщі дрібним бізнесменам 
держава дає кредити під один 
лише паспорт і з відсотками 
на рівні інфляції. Нагадаю, що 
відсоткова ставка по креди-
тах у ЄС для таких підприєм-
ців становить менше 3%. 

Ось як про об'єднання го-
ворить один із кремлівських 
ідеологів, наближений до Путі-
на, Сергій Кургінян: «Єдина ім-

перська розмова — це наба-
гато більша пропозиція і наба-
гато більші умови та придушен-
ня всього, що руйнує тканинну 
єдність. Імперський стиль — 
це стиль більш великих пропо-
зицій і більших вимог і приду-
шення всього, що тканинно за-
важає». А заважає, вочевидь, 
«тканинно» український народ 
— його і придушували, та так, 
що ледь живий лишився.

Підсумовуючи, скажу: 
Україна за 20 років уже п’ять 
разів втрачала колосальні 
шанси у відносинах із ЄС (за 
Кравчука, раннього і пізньо-
го Кучми, за Ющенка, і тепер 
за Януковича). Нині влада 
свою власну мстивість і при-
ватні ниці пристрасті ставить 
вище долі 45,5 млн осіб.

Натомість міністр інозем-
них справ Польщі Радослав 
Сікорський зазначає: «ЄС за-
пропонував Україні Угоду про 
асоціацію, але поки що неві-
домо, чи вона буде підписа-
на, чи Україна буде готовою 
до цього».

Жодна інша східноєвро-
пейська держава собі такого 
не дозволила б. Більше того, 
до ЄС запрошено практич-
но всі післявоєнні Балкани. 
Нещодавно до ЄС запросили 
Сербію, яка пережила 4 вій-
ни, причому від неї навіть не 
вимагали визнання Косова. 
Ще раніше до переговорів 
про членство в ЄС запроси-
ли Чорногорію, яка за останні 
20 років воювала двічі.

А прихильники «євразій-
ської інтеграції» є поганою 
рекламою для своїх ідей. До 
прикладу, екс-радник Януко-
вича (для інформації — Ана-
толій Орел) пише про прина-
ди «євразійської інтеграції», 
постійно живучи в Італії. Якби 
ці люди самі назавжди пере-
сіли на продукцію «Автотазу», 
одяглися в російські чи біло-
руські речі та одягли в них 
своїх дружин, віддали свої 
маєтки в Європі під дитячі та-
бори, а син Миколи Азарова 
заявив, що його суверенітет 
в Австрії ущемив ЄС, і він іде 
копати капусту — усе вигля-
дало б значно органічніше.

Андрій ПИШНИЙ, 
народний депутат України 

(фракція «Батьківщина»).
(«Українська правда», 

02.07.2013). 

Влада приторговуватиме 
українцями?

Як я отримав допомогу від уряду

1
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Ніхто ж не вимагає вико-
пати з землі останки ка-

тів і розвіяти їх по вітру 
(пригадуєте знамени-

тий фільм Тенгіза Абуладзе часів 
перебудови «Покаяння»?). Ніхто не 
вимагає помсти нащадкам катів. 
Але хоча б правду сказати нарешті 
можна? Щоб остаточно затаврува-
ти той жахливий режим і не допус-
тити повторення терору. 

І давно час належно вшанува-
ти жертв комуно-радянського ре-
жиму. Поіменно. Врешті, ці ж іме-
на збереглися в архівах. Тож треба 
належно вшанувати їх пам’ять. 

Щодо Чернігова, то громад-
ськості давно відомо, що масові 
поховання репресованих у кінці 
30-их років здійснювалися на око-
лиці міста, у лісі поблизу села Халя-
вин. Там, наспіх загребеними в ка-
навах, лежать останки тисяч жертв 
режиму, в тому числі, очевидно, і 
брати Власенки та їхні земляки із 
села Локнисте. Ще з перших ро-
ків Незалежності активісти наці-
онально-демократичних сил за-
початкували вшанування пам’яті 
жертв терору на цьому місці. Але 
давно час спорудити тут справжній 
меморіал із написаними на стелах 
іменами похованих жертв. Подібно 
до поставлених у тисячах сіл і міст 
меморіалів загиблим у роки Другої 
світової війни. І потрібно споруди-
ти Всеукраїнський Меморіал усім 
жертвам тоталітарного режиму 
ХХ століття. Усе це, начебто ж, оче-
видні істини, але справа так і не ру-
хається з місця. 

І ось свіже повідомлення. Із 
депутатським запитом до голови 
Служби безпеки України О. Яки-
менка звернувся депутат Вер-
ховної Ради від партії «Свобода» 
Руслан Марцінків. За доручен-
ням фракції він працює як депу-
тат саме по Чернігівщині, до того 
ж досить активно. Депутат просив 
повідомити про масові поховання 
жертв режиму в лісі біля села Халя-
вин неподалік Чернігова. Ось суть 
відповіді голови СБУ. В архівах СБУ 
нема даних про масові розстріли 
жертв радянської влади, які по-
ховані в Халявинському лісі біля 
Чернігова. Але, продовжує далі 
голова СБУ, завдяки опитуван-
ням свідків ще в 1990 році було 
встановлено: там поховано біля 
5 тисяч людей. 

І далі у відповіді О. Якименка 
на запит: «Разом з тим у фондах 
Головного державного архіву СБУ 
зберігаються Протоколи позасудо-
вих органів, що діяли в роки «Вели-
кого терору» (1937 — 1938 рр.), — 
«Трійки» Управління народного ко-
місаріату внутрішніх справ (НКВС) 
УРСР по Чернігівській області, яка 
приймала рішення, у тому числі й 
щодо застосування вищої міри по-
карання (ВМП).... У вказаних Про-
токолах наявні підписи началь-
ників управління НКВС УРСР по 
Чернігівській області Корнєва, 
Єгорова, заступника начальника 
Управління Широкого, секретарів 
Чернігівського обласного комітету 
КП(б)У Маркітана, Михайлова, Фе-
дорова, прокурорів Чернігівської 
області Склярського, Саврансько-
го та помічника прокурора Товчи-
Гречки». 

Отже, СБУ підтверджує фак-
ти масових розстрілів і поховань 
жертв у лісі під Черніговом. Що 
сказати про цифру в 5 тисяч? На-
вряд чи це всі жертви. Щодо «від-
сутності» архівів. Проблема в тому, 
що в період розвалу СРСР вели-
чезна кількість архівів КДБ була 
знищена або переправлена до 
Москви. І все ж пошук варто про-

довжити, в тому числі й на міждер-
жавному рівні. 

У відповіді голови СБУ бачи-
мо одне дуже відоме прізвище — 
Олексій Федоров. Так, це той са-
мий секретар Чернігівського об-
кому компартії, під час окупації 
— підпільного обкому. Автор пар-
тизанського бестселера радян-
ських часів «Підпільний обком діє». 
Двічі Герой Радянського Союзу, ге-
нерал-майор НКВС у часи війни, 
згодом — міністр уряду України. 
Зловісна участь Федорова у ре-
пресіях періоду Великого терору 
вже давно не є секретом, про це не 
раз писали чернігівські дослідни-
ки. Підписи Федорова стоять на ви-
роках сумновідомої трійки, якими 
на смерть було засуджено числен-
ні безвинні жертви комунорежиму. 

Є на совісті Федорова і ще один 
злочин. І тут доведеться говорити 
гірку правду про так званий «парти-
занський рух». Ніскільки не хочеть-
ся образити простих партизанів, 
патріотів, але цей партизанський 
рух у трактуванні комуно-радян-
ської влади обернувся справжнім 
злочином проти мільйонів мирних 
жителів. Адже саме вони стали за-
ручниками цієї партизанщини, яка 
втягувала мирне населення в бо-
йові дії, що оберталося каральни-
ми акціями окупантів.

Цієї весни в Україні було від-
значено 70-річчя Корюківської 
трагедії на державному рівні. Про-
тягом двох днів на початку берез-
ня 1943 року каральний загін фа-
шистських окупантів практично 
повністю знищив місто Корюківку, 
районний центр Чернігівщини. Світ 
давно знає про Хатинь, де фашист-
ські карателі знищили всіх 149 
жителів цього маленького біло-
руського села. Всі знають про 
містечко Орадур (Франція) — 
649 жертв, про Лідіце (Чехія) — 
172 жертви лише в день каральної 
акції і ще чимало жителів містечка 
потім загинуло в концтаборах. А те-
пер вдумайтеся в цю жахливу циф-
ру: карателі знищили в Корюківці 
майже 7 тисяч мешканців! По суті, 
це найбільша каральна акція оку-
пантів у Другій світовій війні.

Менше говорилося до остан-
нього часу про зловісну роль у тра-
гедії партизанського з’єднання 
того ж таки Олексія Федорова. 
Саме наліт на Корюківку одного із 
загонів з’єднання послужив приво-
дом до каральної акції фашистів. А 
в дні акції сотні озброєних парти-
занів з’єднання перебували в лі-
сах неподалік Корюківки й нічого 
не зробили, щоб захистити мир-
них мешканців, дати бій не тако-
му й численному загонові карате-
лів. Це все вписувалося у сценарій 
втягування цивільного населення 
у бойовий опір окупантам, нехай 
і ціною тисяч безвин них жертв. В 
останні місяці, коли було оприлюд-
нено чимало фактів про Корюків-
ську трагедію, звучала й така ха-
рактеристика Федорова — «кат 
Корюківки».

…Важко зараз вимагати, по-
дібно до посмертної реабілітації 
жертв, посмертного засудження 
катів. Хоч у моральному, суспіль-
но-політичному плані давно час 
засудити той режим. Але йде тре-
тє десятиліття Незалежності Укра-
їни, а розмови про Нюрнберг-2 — 
громадський суд над комуністич-
ним режимом — так і залишають-
ся розмовами. Не дійшли до цього 
зусилля ні влади, ні демократичних 
сил. Те, що зроблено в багатьох 
країнах колишнього соцконцтабо-
ру — суд над тоталітаризмом, лю-
страція, це все чомусь не про нас.

Якщо ніяк не доходить до засуд-
ження, треба хоч припинити про-
славляння. Натомість в останні 
роки під прикриттям розмов про 
«патріотизм», «вшанування подви-
гу наших батьків і дідів» розгорта-
ється саме таке «вшанування», а 
по суті — виправдання комуноре-
жиму. Досить подивитися на діяль-
ність міністра Табачника чи нарде-
па Колесніченка в цьому напрямі. 

А повертаючись до одіозної по-
статі генерал-комуно-ката Федо-
рова, як не сказати, що й по сьо-
годні він є почесним громадяни-
ном міста Чернігова. А на майдані, 
який перетинає центральна вулиця 
Чернігова, бовваніє пам’ятник за-
сновникові терористичного режи-
му Леніну. Такі ж пам’ятники стоять 
у сотнях населених пунктів облас-
ті. Між тим ще на початку 90-их ви-
йшло розпорядження Президента 
України Л.Кравчука про ліквідацію 
комуністичної символіки. На його 
виконання обласна рада ухвалила 
постанову, в якій був чіткий пере-
лік пам’ятників тоталітарної епохи, 
що підлягають знесенню. Десят-
ки назв, в основному пам’ятники 
Леніну, а також його поплічникам. 
Пройшло два десятиліття — ця по-
станова так і не виконана. Демон-
товано лише незначну частину цих 
пам’ятників, деякі самі розвалили-
ся від часу. Не так давно в одному 
з районів області громадяни самі 
спробували виконати те розпоря-
дження Президента і постанову 
обласної ради. Але «подзьобаний» 
ними пам’ятник Леніну вже похап-
цем відновили. Та про що тут гово-
рити, коли єдиний пам’ятник, що 
стоїть на центральній вулиці столи-
ці незалежної держави Києва, — 
все той же Ленін. 

Через 22 роки після проголо-
шення Незалежності, ліквідації ко-
муно-радянського режиму деякі 
вулиці обласного міста Чернігова 
продовжують носити імена діячів 
цього режиму. Починаючи з першо-
го керівника радянських караль-
них органів, голови ВЧК Дзержин-
ського, і продовжуючи такими біль-
шовиками, як Войков, Воровський. 

У комісії міської ради з пере-
йменування вулиць, де особливою 
активністю відзначаються комуніс-
ти, нещодавно, наче в продовжен-
ня вшанування «почесного грома-
дянина» Федорова, вирішили дати 
одній із вулиць міста ім’я ще одно-
го партизанського діяча — Корот-
кова. Це той самий, що в дні зни-
щення Корюківки був командиром 
Корюківського районного парти-
занського загону і нічого не зро-
бив, щоб захистити земляків. А до 
війни був тут секретарем райкому 
компартії, а значить, причетним до 
репресій режиму.

Натомість шалений спротив 
отримала пропозиція патріотів про 
присвоєння вулицям міста імен 
видатних діячів України, до того ж 
пов’язаних із Сіверським краєм. 
Урешті, комісія «зі скрипом» пого-
дилася дати ці імена, але малень-
ким вуличкам на околиці міста. Ця 
ідея загнати видатних українців ку-
дись на задвірки просто ганебна. 
Адже про кого йдеться? Одну з ву-
лиць пропонується назвати іменем 
Героїв Крут, адже знаменитий бій 
відбувався саме на Чернігівщині. 
Іншу — іменем архієпископа Ла-
заря Барановича. І його теж на за-
двірки? А Лазар Баранович — ви-
датний діяч православної церкви, 
просвітництва, книгодрукування, 
літератури. Врешті, архієпископ 
Чернігівський і похований тут, у 
місті, в древньому Борисоглібсько-
му соборі на княжому Дитинці. А 

пропозиція назвати одну з вулиць 
іменем славного гетьмана України 
Івана Мазепи взагалі не підійшла 
комісії. Хоча саме з Чернігівщини, 
з гетьманської столиці Батурина 
Іван Мазепа 22 роки керував Укра-
їною. Але й досі такі постаті є чужи-
ми для цієї влади. Що ж, такі ми є…

Які пам’ятники 
«проштовхують» 

Табачник і Колесніченко? 
Одним із проявів повзучого 

відбілювання комуно-радянсько-
го режиму стала ідея створення 
в столиці держави Києві над Дні-
пром Алеї воїнської слави. Тут 
ідеї табачників-колесніченків вті-
люються напрочуд хутко. На від-
міну від увічнення і вшанування 
пам’яті жертв тоталітаризму, спо-
рудження відповідного меморіа-
лу, створення солідного держав-
ного музею відповідної темати-
ки. До цього у влади руки все не 
доходять, чого не скажеш про оту 
Алею. Першу чергу її заплановано 
відкрити вже цієї осені, до 70-річ-
чя визволення Києва від фашист-
ської окупації. А ще за півтора 
року цей меморіал планується за-
вершити. Ще б пак, адже рішен-
ня про його будівництво ухвалено 
на найвищому рівні — постано-
вою Верховної Ради від 22 трав-
ня 2012 року і указом Президен-
та від 19 жовтня 2012 року. Го-
ловою оргкомітету зі створення 
Алеї затверд жений усе той же Та-
бачник. Комітет уже визначився 
з концепцією цього меморіалу, із 
тим, кому тут будуть встановлені 
пам’ятники.

Кого ж увічнюють на держав-
ному рівні й державним коштом 
на цій Алеї? Чимало достойних лю-
дей. Але проводиться певний від-
бір. На Алеї, насамперед, будуть 
встановлені пам’ятники двічі Ге-
роям Радянського Союзу, життя 
яких пов’язане з Україною. Таких 
немало, 154 імені, серед яких 101 
учасник бойових дій Другої Світо-
вої війни. Перша черга Алеї мати-
ме 14 пам’ятників, спорудження і 
встановлення яких зараз форсу-
ється. 

Два пам’ятники вже відкри-
то. Серед «первістків» — погруддя 
двічі Героя, космонавта Григорія 
Берегового. Ну, враховуючи його 
участь у давній реабілітації юного 
в’язня Януковича, цей пріоритет 
цілком зрозумілий. Щоб це не так 
«різало око», одночасно відкрито 
пам’ятник і відомому льотчику-асу 
часів вій ни, національному герою 
кримсько-татарського народу Ах-
мет-Хану Султану. Не менш достой-
ні люди — відомі воєначальники 
генерал Іван Черняховський, мар-
шали Петро Кошовий, Павло Ри-
балко. Але в подальшому переліку 
є і такі одіозні постаті комуноре-
жиму, як Ворошилов. А до першо-
чергового списку тих, пам’ятники 
кому мають бути встановлені вже 
цієї осені, комітет вніс Сидора 
Ковпака і Олексія Федорова. 

Про Федорова вище вже ска-
зано. Час сказати і про Ковпака, 
тим більше, що правда про пар-
тизанський рух усе більше стає 
надбанням гласності. Досить про-
читати дослід ження представни-
ка Українського інституту націо-

нальної пам’яті (закладу, який в 
останні роки не запідозриш у ве-
ликих симпатіях до національно-
визвольного руху) Дмитра Ведєнє-
єва «Дума про Руднєва». Там ідеть-
ся про Карпатський рейд парти-
занського з’єднання Ковпака у 
1943 році, однією з головних ці-
лей якого було створення плац-
дармів для відновлення в Захід-
ній Україні радянського ладу, а та-
кож боротьба з українським на-
ціональним визвольним рухом. 
Варті уваги дві цитати. Одна сто-
сується поодиноких спроб нала-
годити бодай якісь контакти між 
радянськими партизанами й під-
розділами УПА задля спільних дій 
проти фашистів. Спроби ці були 
припинені радянським керівни-
цтвом. Цитуємо в оригіналі: «В ре-
зультате вместо координации или 
хотя бы «вооруженного нейтрали-
тета», в августе 1944-го Полит-
бюро ЦК КП(б)У приняло решение 
передать партизанскую дивизию 
им. С. Ковпака в распоряжение 
НКВД «для прохождения дальней-
шей службы, использовав ее в 
первую очередь для быстрейшей 
ликвидации националистических 
банд».

А ось про подальші дії ство-
рених під егідою НКВС радян-
ських партизанів, це вже у пово-
єнний час, коли треба було комп-
рометувати воїнів УПА в очах на-
селення: «Не случайно именно 
бывшие «красные партизаны» 
в 1944-1945 годах состави-
ли основу «конспиративно-
разведывательных групп» НКГБ, 
действовавших под видом укра-
инских повстанцев совмест-
но с перевербованными чекис-
тами воинами УПА (с 1946 года 
— «агентурно-боевые группы» 
НКГБ-МГБ-КГБ)». Йдеться про 
провокації зі створенням чекіст-
ських загонів, які маскувалися 
під УПА.

Невипадково днями саме Ком-
партія на чолі з її лідером і голо-
вою парламентської фракції КПУ 
П. Симоненком спробувала вла-
штувати на Івано-Франківщи-
ні відзначення 70-річчя згада-
ного рейду з’єднання Ковпака. А 
коли молодь з організації «Тризуб» 
практично зірвала це «вшануван-
ня» і закидала Симоненка яйця-
ми, той звично обізвав молодих 
патріотів «фашистами». Що ж, для 
нього, як і для Табачника, Колес-
ніченка, все ясно — хто фашисти, 
хто герої. Не ясно лише, коли ж ми 
розберемося з цим у незалежній 
демократичній державі. 

…А тим часом Табачник з орг-
комітетом мурують Алею Слави. Як 
заявив міністр на засіданні свого 
комітету: «Для нас дуже важливо, 
щоб відразу в цю Алею закласти 
не лише меморіальну складову — 
увічнення пам’яті, але й освітян-
ську, дидактичну, щоб можна було 
там проводити екскурсії, запро-
шувати школярів, студентів, учас-
ників фінального етапу військово-
патріотичного конкурсу «Зірниця», 
кадетів, курсантів на екскурсії. 
Тобто йдеться про патріотичне ви-
ховання нашої молоді». 

Що ж, наша молодь в ідеоло-
гічно надійних руках?

Петро АНТОНЕНКО

Жертви режиму не вшановані, 
а комуністичні ідоли — 
досі на майданах
1
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Із тієї хвилини, як 

людина стала на задні кін-
цівки, все є позою.

 У ньому відчуваєть-
ся якась величезна порож-
неча, до країв наповнена 
ерудицією.

 Чи має людина пра-
во вважати себе автором 
непроханих думок? 

 Техніка дійде до та-
кої досконалості, що люди-
на зможе обійтися без себе. 

 Можна бути віртуо-
зом фальшивої гри.

 Собака в столиці 
гавкає центральніше.

Було колись...
 У Франції за правлін-

ня Людовика XVI пішла вели-
косвітська мода на кінні екі-
пажі, якими керують жінки. 
Це призвело до безладу на 
вулицях і навіть жертв серед 
пішоходів. Стурбований ко-
роль запитав у одного вель-
можі, що тут можна вдіяти?

— Ваша величносте, ця 
мода може назавтра зник-
нути. 

Другого дня за пора-
дою вельможі був виданий 
указ, що кінними екіпажами 
можуть керувати лише жін-
ки старші 30-ти років. Мода 
миттєво зникла. 

 При Петрові І для бо-
ротьби з корупцією, що запо-
лонила Росію, було введено 
посади так званих фіскалів. 
Вони таємно слідкували, чи 
не брали чиновники хабарів. 
Нагородою їм служила поло-
вина штрафів, якими обкла-
далися чиновники, котрі по-
палися на хабарах. Спершу 
все йшло гладко, але з ча-
сом хабарі стали брати самі 
фіскали — за те, що заплю-
щували очі на хабарництво 
чиновників. Сам начальник 
фіскальної служби Несте-
ров за короткий час отримав 
300 тисяч рублів хабарів, ве-
личезну суму. За що врешті 
був страчений.

Куточок 
гумору

Приходить до діда онук 
і каже:

— Діду, можна я до тебе 
на шию залізу?

— Ні. Ще твої батьки не 
злізли!

* * *
Хто працює цілий день, 

тому ніколи заробляти гро-
ші.

* * *
— Кажуть, Іван пішов у 

запій?
— О, там давно живе 

мій тесть. Може, зустрінуть-
ся. 

* * *
— Це правда, що в Оде-

сі завжди відповідають за-
питанням на запитання?

— Хто вам таке сказав?

* * *
— Борю! Не бий так 

сильно Ізю! Спітнієш!

* * *
— Цилю! Шо ж ви не пи-

таєте, як я живу?
— Розо, як ви живете?
— Ой, Цилю, і не питай-

те!
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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 ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
ховних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  
(066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

Усі ми знаємо, що телеві-
зор небезпечний, оскільки він 
«щось там випромінює». 

Безсумнівно, найбільш  
давня  й відома небезпека — 
від кінескопів телевізорів і мо-
ніторів. Їх також називають 
ЕПТ —  «електронно-промене-
ва трубка». Принцип  її роботи  
заснований на емісії (випромі-
нюванні) електронів і їх галь-
муванні об екран. У результаті 
цього гальмування випроміню-
ється видиме світло тієї чи ін-
шої довжини хвилі (власне, так 
і складається кольорова кар-
тинка на екрані), а також рент-
генівське випромінювання.

Екрани всіх ЕПТ-телевізорів 
і моніторів забезпечені захис-
ним покриттям, яке частково 
гасить небезпечне випромі-
нювання. Але все-таки бажано 
«тримати дистанцію»: не менше 
50 см від монітора і 1,5 м — від 
телевізора.

Але найбільш інтенсивне 
це випромінювання з проти-
лежного від екрану боку. Тому 
підходити до включеного кінес-
копа ззаду не можна навіть не-
надовго. Крім того, можливе 
відбите випромінювання, тому 
кінескопні телевізори та моні-
тори не рекомендується стави-
ти задньою стінкою ближче ніж 
на 50 см від стіни, а в разі залі-
зобетонних стін узагалі — чим 
далі, тим краще.

Випромінюють і плазмові 
панелі, хоча  вони більш без-

печні. А ось рідкокристаліч-
ні монітори й телевізори рент-
генівськими променями не 
«світять», як і системні блоки 
комп'ютерів. Для такої техніки 
характерні в основному низь-
кочастотні електромагнітні ко-
ливання радіодіапазону і ниж-
че. Інтенсивність цього випро-
мінювання відносно невелика 
й порівнянна з більшістю іншої 
побутової техніки — холодиль-
никами, пилососами і т.д.

Ось що дійсно робить будь-
яка техніка — так це деіоніза-
цію повітря. У нормі повітря 
обов'язково повинне містити 
до декількох тисяч негативних 
іонів кисню на кубічний санти-
метр обсягу. Тільки таке пові-
тря  може вважатися «живим». 
У закритих же приміщеннях, та 
ще й коли техніка працює, кон-
центрація іонів значно падає. А 
кондиціонери взагалі повніс-
тю осаджують всі іони, проду-
куючи таким чином абсолютно 
«мертве» повітря.

Частково виправити ситу-
ацію дозволяє постійно відкри-
те вікно, що, на жаль, далеко не 
завжди можливо. Тому реко-
мендується використовувати 
іонізатори повітря («люстра Чи-
жевського») та соляні лампи. Іс-
нують також іонізатори для са-
лонів автомобілів.

Окремо слід сказати про 
мобільні телефони. Хоча його 
випромінювання перебуває 
у відносно безпечному радіо-

діапазоні, інтенсивність цьо-
го випромінювання достатньо 
велика, адже треба «добити» 
сантиметровими хвилями до 
найближчої станції, іноді й на 
кілька кілометрів.

Більшість із нас розлуча-
ється з трубкою тільки уві сні. 
Тому життєво необхідно дотри-
муватися певних правил корис-
тування мобільним телефоном.

У першу чергу слід берегти 
від телефона статеві залози. Це 
актуально, перш за все, для чо-
ловіків: у жодному разі не мож-
на носити мобільний у передній 
кишені штанів. Краще носити 
його в нагрудній кишені або в 
чохлі на поясі збоку. При пер-
шій же можливості слід викла-
дати телефон із кишені і трима-
ти його подалі від тіла.

Телефон випромінює в 
основному під час розмови і 
при відправленні смс. І саме в 
цей час він знаходиться в не-
безпечній близькості від на-
шої голови та головного мозку. 
Щоб захистити цей важливий 
орган, рекомендується корис-
туватися hand-free гарнітурою 
(не bluetooth, а дротовий), а під 
час розмови класти телефон на 
стіл, на передню панель у ма-
шині і т.д. Якщо ви розмовляє-
те на ходу, намагайтеся трима-
ти телефон у руці на деякій від-
стані від тіла.

Автор: Лев Бондар.
Джерело:

http://www.w2w.com.ua

Авторитетний футбольний журнал «World 
Soccer» провів опитування для визначення збірної 
світу з футболу всіх часів.

У визначенні брали участь оглядачі провід-
них футбольних видань світу, таких як: «France 
Football», «Kicker», «Sky Sports», «A Bola», «La 
Stampa», «Reuters», CNN.

До символічної збірної світу всіх часів потра-
пило сім футболістів, що представляють Європу, 
і чотири гравці з Південної Америки. Ось ця збір-
на видатних футболістів усіх часів. Воротар: Лев 
Яшин (СРСР), захисники: Кафу (Бразилія), Франц 
Беккенбауер (Німеччина), Боббі Мур (Англія), Па-
оло Мальдіні (Італія), півзахисники: Альфредо ді 
Стефано (Іспанія), Зінедін Зідан (Франція), Дієго 
Марадона (Аргентина), Йохан Кройф (Нідерланди), 
нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Пеле (Бра-
зилія). Тренер: Алекс Фергюсон (Шотландія).

Футболісти, звичайно ж, видатні. Хоч кожен 
вибір і суб’єктивний, і, напевно, кожен любитель 
футболу назве ще й інші імена. Але і в цьому списку 
майже всі були відзначені (дехто й не раз) найпре-
стижнішим у футболі призом «Золотий м’яч», який 
більше півстоліття тому започаткував паризький 
журнал «Франс Футбол», а нині цей приз він при-
суджує спільно з ФІФА, світовою федерацією фут-
болу. Дехто зі списку не отримав цього призу, бо 
грав, коли він ще не вручався або вручався лише 
футболістам Європи.

Отже, легендарний воротар московського 
«Динамо» — єдиний із голкіперів, удостоєний «Зо-
лотого м’яча» (1963). Звичайно ж, король футболу 
Пеле. Його співвітчизник Кафу тричі підряд у скла-
ді збірної грав у фіналі чемпіонатів світу (1994, 
1998, 2002), що є рекордом. Паоло Мальдіні — 
приклад вірності футболу й команді, адже всі 25 
років(!) кар’єри провів в одному клубі — «Мілані», 
багато років грав за збірну Італії. 

Визнаний кращим серед тренерів шотландець 
Фергюссон очолював не збірні, а англійський клуб 
«Манчестер Юнайтед», із яким досяг за два десяти-
ліття всіх мислимих клубних вершин в Англії та Єв-
ропі, зокрема, виграв дві Ліги чемпіонів. 

Свого часу я склав для себе п’ятірку кращих 
футболістів усіх часів і народів, і чотири з них є в 

цьому списку. Критерієм, окрім, звичайно, талан-
ту, майстерності, було й те, який внесок, часто й ре-
волюційний, вніс гравець у розвиток футболу. Ось 
ця п’ятірка, за ранжиром. Перший, звичайно ж, 
король футболу Пеле. Другий — Марадона, якого 
кілька років тому в Інтернет-опитуванні вболіваль-
ників визнали навіть кращим у світі за всю істо-
рію гри. Але молодше покоління просто не бачило 
гри Пеле, бодай на телеекрані. Третім я поставив 
Кройфа, легендарного «летючого голландця», ліде-
ра збірної, яка вразила планету на чемпіонаті світу 
1974 року й у наступні роки так званим тотальним 
футболом, який згодом став повсюдним. Четвер-
тим у мене в списку Мішель Платіні, нинішній пре-
зидент УЄФА, який донедавна був рекордсменом, 
здобувши три «Золоті м’ячі» поспіль. До цієї збір-
ної світу він не потрапив лише тому, що в півзахис-
ті грало надто багато видатних футболістів, два з 
моєї п’ятірки є і в збірній. Плюс Зідан, який визна-
вався кращим футболістом останніх десятиліть. А 
ді Стефано — видатний гравець середини ХХ сто-
ліття, аргентинець, котрий пограв і за Аргентину, і 
за Іспанію, а найбільше слави здобув як лідер «Ре-
алу». П’ятим у мене в списку дворазовий володар 
«Золотого м’яча», лідер збірної Німеччини, чемпіон 
світу 1974 року Беккенбауер. До речі, і чемпіон сві-
ту 1990 року як головний тренер своєї збірної. Він 
є і в цьому списку. 

А є ще багато видатних гравців, котрі не отри-
мали цього призу, бо в роки їх злету він діставав-
ся ще більш великим футболістам, їхнім конкурен-
там. Але ті гравці заслуговували на приз, може, й 
більше, ніж відзначені в менш «урожайні» на та-
ланти роки. Скажімо, англієць Девід Бекхем, іспа-
нець Рауль, француз Анрі, італієць, кращий воро-
тар ХХІ століття Буффон, швед Ібрагімович. Або іс-
панці Хаві та Іньєста, котрі виграли в останні роки 
всі нагороди з клубом «Барселона» і збірною Іспа-
нії (чемпіонат світу і два підряд чемпіонати Євро-
пи, що теж є рекордом у футболі). Але їхня гра при-
пала на період царювання у футболі їхнього одно-
клубника аргентинця Ліонеля Мессі, єдиного чоти-
рикратного володаря «Золотого м’яча», ще й 4-ох 
останніх років поспіль. 

Петро АНТОНЕНКО.

Британець надів 
відразу 302  трусів

Британець побив світовий ре-
корд за кількістю надягнутих на себе трусів 
за один раз —  триста два цих предмети гардеробу. Ре-
корд увійде до Книги рекордів Гіннеса.

Гері Крейг (британцям більше відомий під псевдонімом 
Джорді Пенстмен) 2010 року брав участь у популярному шоу 
«У Британії є талант» з оригінальним номером: натягнув на 
себе двісті одинадцять трусів. Це увійшло до Книги рекордів 
Гіннеса, але ненадовго. Джанін Кебліш, американка, «пере-
била» його рекорд і наділа двісті п’ятдесят дві пари нижньої 
білизни. 53-річний чоловік вирішив у чесному бою поверну-
ти собі титул «найбільш трусастого». Тепер він чекає відповіді 
з комітету рекордів.

Чи буде американка Джанін продовжувати змагання, 
поки що невідомо. Гері ж ділиться враженнями, що цей ре-
корд дався йому досить важко. Дуже складно надягати тру-
си, коли вага стає все більшою. Так що доводиться ще й сте-
жити за своєю формою і не допускати зайвої ваги.

Цифри і факти
 Великі дози кави смертельні. Якщо ви вип’єте 100 чашок 

кави за 4 години — швидше за все, помрете.
 ДНК людини на 30% збігається із ДНК салату.
 Якщо кричати на склянку води протягом 80 років, то мож-

на її закип’ятити.
 Тарган живе без голови 9 днів, після чого вмирає від голоду.
 Якби коку-колу не підфарбовували, вона була б зелена.
 Фільм «Титанік» коштував більше, ніж сам «Титанік».
 У лимоні міститься більше цукру, ніж у полуниці.
 Діти ростуть швидше навесні.
 Кішка спить 70% свого життя.
 Переляканий чоловік бачить краще.
 Равлик може спати 3 роки.
 Прапор Аляски створив 13-річний хлопчик.
 Військова честь у жодній країні не віддається лівою рукою.
 Найчастіше в англійських бібліотеках викрадають Книгу 

рекордів Гіннеса.
 У пустелі Сахара один раз — 18 лютого 1979 р. — ішов 

сніг.
 У казино Лас-Вегаса немає годинників.
 Жоден аркуш паперу неможливо скласти навпіл більше 

семи разів.

Небезпечні випромінювання: 
правда чи вигадка?

Збірна світу з футболу всіх часів

Пеле Ліонель Мессі Дієго Марадона Зінедін Зідан

ре-
себе трусів 

едмети гардеробу. Ре-
ннеса.


