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4 ГРУДНЯ

Терміново розслідувати 
побиття журналістів

Всесвітня асоціація видавців га-
зет та новин закликала Віктора Яну-
ковича розпорядитися про негайне 
розслідування кожного випадку по-
рушення прав та залякування жур-
налістів в Україні. WAN-IFRA та Все-
світній форум редакторів вислови-
ли глибоку стурбованість подіями, 
що мали місце 1 грудня, коли щонай-
менше 47 журналістів постраждали 
під час висвітлення акцій протесту в 
Києві на підтримку європейської ін-
теграції України.

Чотири організації 
журналістів вийшли 
з Міжвідомчої групи 

при Януковичу
Чотири журналістські організа-

ції вийшли з Міжвідомчої робочої 
групи при Президенті України. З неї 
вийшли Національна спілка журна-
лістів України, ГО «Телекритика», Ін-
ститут масової інформації та Україн-
ська асоціація видавців періодичної 
преси. Журналісти заявили, що від-
новлять діалог із владою тільки тоді, 
коли будуть покарані винні у злочи-
нах проти працівників ЗМІ. «Ми ви-
словлюємо глибоке обурення чис-
ленними фактами насильства проти 
журналістів, молоді, студентства та 
інших мирних учасників акцій про-
тесту з боку правоохоронних орга-
нів», — заявили журналісти.

5 ГРУДНЯ

На Майдані складають 
«люстраційний список»

«УДАР» розпочав роботу з укла-
дання «люстраційного списку», куди 
вносять чиновників, що чинили тиск 
на Євромайдан та правоохоронців, 
які його розганяли. До списку та-
кож внесли суддів, які забороняли 
проведення мирних мітингів на під-
тримку євроінтеграції. Серед воро-
гів Майдану також і судді та слідчі, 
які брали участь у протиправному 
засудженні та переслідуванні акти-
вістів. Після зміни влади, обіцяють у 
партії, фігурантів списку люструють і 
засудять.

Штурм барикад
10 грудня, якраз у Всесвітній 

день прав людини, в Україну прибу-
ли Верховний комісар Євросоюзу із 
закордонних справ і питань безпе-
ки, тобто глава дипломатії ЄС, Ке-
трін Ештон і заступник державного 
секретаря США Вікторія Нуланд. З 
обома дипломатами високого ран-
гу Президент Янукович мав офіцій-
ні зустрічі, обом говорив про «євро-
пейський вектор України», дав за-
певнення в незастосуванні сили до 
учасників акцій протесту. 

Того ж дня нарешті відбулася зу-
стріч чотирьох президентів України, 
попередніх і діючого, ініційована по-
передниками Януковича. Останній 
торочив те ж саме — про «вектор» і 

про «мир» у суспільстві. 
Минуло кілька годин. Уночі краї-

на і світ знову побачили дії влади —  
нічну атаку на Майдан. 

Як влада могла кинути силови-
ків на штурм саме під час візиту в 
Київ посадовців ЄС і США, за кілька 
годин після мирної бесіди чотирьох 
президентів? Після ще не розсліду-
ваних двох кривавих подій — побит-
тя молоді на Майдані в ніч на 30 лис-
топада і провокації під Адміністраці-
єю Президента 1 грудня? І коли вже 
задекларували початок переговорів 
між владою і опозицією. 

Нічний штурм був невдалим, по-
руйновані кілька барикад вже на-
ступними днями відновили ще в біль-
шому розмірі. 

Міжнародна реакція 
Реакція Європи і світу на ніч-

ний штурм була дуже різкою. Екс-
президент Польщі Олександр Квась-
нєвський, котрий усі останні місяці був 
офіційним представником Євросоюзу 
в Україні, заявив, що Янукович по суті 
не бажає вести переговорів з опозиці-
єю, бо весь час тягнеться до Росії. 

Наступного дня дуже різку резо-
люцію щодо України ухвалив Євро-
парламент, вищий законодавчий ор-
ган ЄС. У ній висловлена підтримка 
учасників протестів в Україні, які ви-
ступають за європейський вектор 
розвитку нашої держави, міститься 
вимога покарання винних у репресіях 
проти мітингувальників. А ще прямий 
натяк нашій владі на можливе її пе-
реобрання народом: Європарламент 
«нагадує, що в будь-якому демокра-
тичному суспільстві можуть бути про-
ведені нові вибори, коли необхідно 
оновити народну законність».

«Круглий стіл» 
у німому форматі

У п’ятницю 13 грудня нарешті від-
бувся загальнонаціональний круглий 
стіл щодо пошуку виходу з кризи в 
країні, в якому взяли участь усі чоти-
ри наші президенти, лідери опозиції, 
церковні ієрархи, представники гро-
мадськості. Опозиції непросто було 
сісти за стіл переговорів, адже той 
тиждень позначився черговим штур-
мом Майдану, нальотом на офіс най-
більшої опозиційної партії «Батьків-
щина». Категоричною була вимога 
Майдану — сідати за стіл переговорів 
лише після виконання владою кіль-
кох умов: звільнення всіх затриманих 
учасників протестів, покарання 
винних у репресіях проти них, 
відставки уряду. 

24 роки тому, різдвяної ночі з 6-го на 7 січня 
1990 року, в Чернігові відбулася подія, яка струсо-
нула не тільки Україну, а й усю Радянську імперію. 

Усе почалося з автотранспортної пригоди на розі вулиць 
Рокоссовського і Доценка після 19-ї години вечора. Тоді чор-
на облвиконкомівська «Волга» (18-15 ЧНА) зіткнулася з при-
ватними «Жигулями». 

І пішло-поїхало... З багажника «Волги» вигулькнули дефі-
цити: копчена ковбаса, окорок та інші делікатеси радянських 
часів (як з’ясувалося, вони й сьогодні такими залишаються 
для більшості українців!), які на той час для простих радян-
ських людей були справжнім дивом. Більшість товарів повсяк-
денного попиту купували тоді за талонами, або їх «викидали» у 
черги на «великі» свята. Тоді тільки комуністична партійно-ра-
дянська еліта мала більш-менш безпосередній доступ до по-
дібних дефіцитів. 

Тож обурені чернігівці спочатку влаштували несанкціоно-
ваний мітинг, використавши для цього начальницьку «Волгу» 
як трибуну. Потім потягли її до будинку першого секретаря об-
кому Комуністичної партії. Спроба міліцейського спецназу зу-
пинити обурений люд у районі П’яти кутів, біля Деснянського 
райкому Компартії, тільки розпалила протестувальників. Сти-
хійний марш протесту вщух далеко за північ лише на Красній 
площі, куди протестувальники притягли вже досить понівече-
ний автомобіль. 

Наступного дня, 7 січня 1990 року, 15-тисячний мітинг 

біля обкому підтримав резолюцію, підготовлену рухівцями, з 
18 вимогами, зокрема: 

1. Негайна відставка бюро обкому партії у повному скла-
ді, а також консервативного редактора «Деснянської правди» 
Музиченка І. І. 

2. Скасувати ст. 6 Конституції СРСР. 
Майже половина вимог протестантів стосувалася не «ков-

басного» питання, а свободи слова, свободи проведення мир-
них зібрань, публічності і відкритості влади, створення неза-
лежних ЗМІ. 

Навіть 24 роки потому ці питання залишаються 
нерозв'язаними і вкрай актуальними. 

Далі були нові багатотисячні мітинги, зібрання трудових 
колективів, резолюції партійних організацій підприємств з 
вимогою відставки бюро обкому і міськкому Компартії та пер-
ших осіб обласної влади. 

Про різдвяні чернігівські події заговорила вся країна, 
учасників мітингів показало московське центральне телеба-
чення. 

І, як наслідок, у відставку пішли перші особи області й міс-
та, а з Москви прибув на місце Л. Палажченка (першого се-
кретаря обкому) інший компартійний чиновник — В. Лісовен-
ко. 

Ці події (мабуть, з легкої руки автора гасла «Хто з’їв моє 
м’ясо?») отримали назву «Ковбасна революція». 

Вже на початку лютого того ж року в обласній філармонії 
відбулася перша легальна конференція обласної організації 

Народного Руху України за перебудову. Невдовзі запрацював 
штаб демократичних сил Чернігівщини по вул. Щорса, 4, а піс-
ля березневих виборів 1990 року в Чернігівській міськраді 
постала потужна демократична депутатська група «Чернігів». 

Тож, без сумніву, «ковбасні» події на початку 1990 року в 
Чернігові були останнім попередженням тоталітарній системі 
про те, що далі жити «по-радянськи» не можна. Український 
народ вимагав (і вимагає досі!) реформ в інтересах всього 
українського суспільства, а не тільки корумпованої номен-
клатури та її, як кажуть у народі, слухняних «шісток» і холуїв-
холопів. 

На жаль, про цей історичний урок сучасна комсомоль-
сько-регіональна номенклатура воліє не згадувати. Тому не 
дивно, що вже за дев’ять років після Помаранчевої револю-
ції постав Євромайдан. Не виключено, що це останнє мирне 
попередження знахабнілій і пихатій від безкарності бандит-
ській владі. 

Сергій СОЛОМАХА

Хроніка Єврореволюції в Україні

Мирна «Ковбасна революція» — 
останнє попередження компартійній владі

7 січня 1990 року. Мітинг біля обкому7 січня 1990 року. Мітинг біля обкому
 Компартії (зараз приміщення обласної ради). Компартії (зараз приміщення обласної ради).
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Наш земляк Сашко Порядинський 
став переможцем всеукраїнського 
конкурсу співаків «Х-Фактор»

Гала-концерт шоу «Х-Фактор» на телека-
налі СТБ назвав ім’я переможця цього чет-
вертого сезону. Його було визначено голо-
суванням телеглядачів. Найкращим став 
15-річний Олександр Порядинський із села 
Гнідинці Варвинського району Чернігівщи-
ни. Сашко зміг завоювати серця вболіваль-
ників і журі. Його творчий тренер — Ірина 
Дубцова. У суперфіналі другим став колек-
тив Ігоря Кондратюка «Тріода». Третє місце в 

конкурсі зайняв фіналіст Сергій Гладир (тренер Сергій Сосєдов).
Сашко Порядинський подякував своїм шанувальникам, усім, 

хто вірив у нього, допомагав і підтримував від самого початку.
Перемога принесла Олександру Порядинському 2 мільйо-

ни гривень і славу. Юний співак передає зароблене своїй сім’ї. 
Батьки виховують ще чотирьох дітей, окрім Сашка.

Політично-сатиричний благодійний 
вертеп від Суспільної служби України 

Вертеп, організований за ініціативи громадської організації 
«Суспільна служба України», два дні вітав чернігівців та гостей 
міста з Різдвом. 

Перший виступ відбувся на Красній площі, на Євромайдані, 
де вертеп зібралися послухати громадські та політичні активіс-
ти. Глядачі легко вгадували, хто є прототипами перосонажів вер-
тепу, адже сатиричне дійство було прив’язаним до наших реалій. 

Продовжили свій виступ учасники дійства у торговельному 
закладі «Лис Микита», де їх гостинно прийняв власник магазину 
Віктор Терещенко разом з персоналом. 

На Різдво хлопці та дівчата колядували у храмі Святої вели-
комучениці Катерини на запрошення владики — архієпископа 
Чернігівського й Ніжинського Євстратія, адже серед учасників 
вертепу — активісти молодіжного православного братства свя-
тих Михайла і Федора.

Завершив вертеп виступи у гіпермаркеті «Кишеня» на Маса-
нах, у рамках міського фестивалю «Коляда-2014».

Кошти, зібрані вертепом, направлені для потреб дітей в ін-
тернатах.

Телефонні шахраї 
Уночі 43-річну жительку Чернігова потривожив телефонний 

дзвінок. Незнайомий чоловічий голос повідомив, що її зять за-
триманий у столиці співробітниками міліції, оскільки став вину-
ватцем ДТП, а зараз якраз вирішується питання про його подаль-
шу долю. Для достовірності жінці навіть дали поговорити з начеб-
то зятем, хоча його голос ідентифікувати було важко.

Чоловік, який назвався слідчим, заспокоїв, що ситуацію можна 
виправити за 15000 гривень. Гроші потрібно перерахувати на вка-
заний банківський рахунок, після чого її родича одразу відпустять.

Як розповів виконуючий обов’язки начальника Чернігівсько-
го міського відділу внутрішніх справ Вадим Парфентьєв, налякана 
теща назбирала 14 тисяч гривень, на що «посередник» погодився 
і взявся консультувати жінку, як здійснити переказ через банко-
мат. Потерпіла слухняно виконала всі поради «посередника», на-
віть не подумавши перевірити інформацію — передзвонити зяте-
ві чи з’ясувати, в якому саме райуправлінні Києва він затриманий. 

І лише після завершення трансакції теща додумалася 
зв’язатися із зятем, а почувши його спокійний голос у слухавці, 
зрозуміла, що її ошукали. 

Відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримі-
нального кодексу України —  «шахрайство», що передбачає по-
карання до обмеження волі на строк до трьох років. Тривають 
слідчі дії. 

У зв’язку з цим міліція надає кілька корисних порад для гро-
мадян, як не стати жертвою телефонних шахраїв.

Спробуйте негайно перевірити отриману інформацію. Пере-
дзвоніть тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які 
можуть підтвердити чи спростувати сказане.

Запитайте невідомого про щось особисте, наприклад, в яке 
місто він телефонує, чи як звати того, хто «потребує допомоги», 
скільки йому років тощо. Швидше за все, аферисти працюють на-
вмання і так швидко не зорієнтуються. Просто кладуть слухавку.

Якщо скажуть, що телефонують із міліції, передзвоніть до 
вказаного відділку і перевірте інформацію. Так само — з лікарня-
ми чи іншими закладами. Це займе лічені хвилини, але збереже 
ваші кошти і нерви.

Якщо ви або ваші знайомі все ж потрапили в подібну ситу-
ацію, і незнайомі люди, називаючись міліціонерами, вимагають 
у вас гроші за вирішення якихось питань, негайно телефонуйте 
«102» або на телефон довіри УМВС України в Чернігівській облас-
ті: 619-102.

СЗГ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області

Левко Лук’яненко, Віталій Корж, 
Віталій Шевченко ініціювали 

вшанування борців за Україну
Громадська ініціатива «Увічнення чернігівців — 

борців за волю України»  запрошує до співпраці
Ряд відомих політичних і громадських діячів 

об’єдналися в ініціативну групу зі вшанування героїв 
визвольних змагань 1918 – 1922 років та подальшого 
періо ду. Мета цієї патріотичної ініціативи — ще раз під-
креслити, що українці чинили серйозний спротив окупа-
ції з боку більшовицької Росії, боролися з агресією Мос-
ковії проти незалежної Української Народної Республіки. 

Серед основних  фундаторів ініціативи  — депута-
ти Верхов ної Ради кількох скликань: Герой України Левко 
Лук’яненко, Віталій Корж, Віталій Шевченко, уродженці Чер-
нігівщини, на території якої відбувалося багато подій україн-
ської революції.  До ініціативи долучилися також відомі гро-
мадські діячі — колишній депутат парламенту Левко Бірюк, 
краєзнавець, генерал-майор Василь Устименко, економіст 
Олександр Сугоняко. 

Громадська ініціатива «Увічнення чернігівців — борців за 
волю України» почала діяти. Перші її кроки — поширення ін-
формації про забутих героїв. Почався збір матеріалів, у тому 
числі в архівах, заплановано публікації у ЗМІ, випуск книжок 
про героїв визвольних змагань, створення історико-крає-
знавчого сайту, на якому б кожен бажаючий міг ознайомити-
ся з документами архівів, дослідженнями краєзнавців. Ство-
рюється також благодійний фонд. На його кошти будуть вста-
новлені пам’ятники і пам’ятні знаки на честь героїв визволь-
них змагань. 

Перші історичні постаті, яких уже повертають із тіні забут-
тя, — це уродженці Городнянського району Іван Ремболович 
— підполковник армії УНР, полковник УПА, та Яким Рябченко 
— керівник одного з наймасовіших селянських повстань на Лі-
вобережній Україні у 1930-х роках.

Наша газета «Світ-інфо» активно підтримує цю ініціативу, 
розповіла про цих героїв у минулому номері, продовжує тему 
і зараз. 

Громадська ініціатива звертається  до  краєзнавців, істо-
риків, усіх читачів, хто може надати якісь матеріали для публі-
кацій на тему боротьби наших земляків-чернігівців за волю і 
незалежність України. 

Матеріали надсилайте або передавайте в Чернігівський 
культурно-мистецький центр «Інтермеццо», для одного з ак-
тивістів ініціативи — Олександра Ясенчука. Можна надсила-
ти матеріали звичайною поштою: Чернігів, вул. Шевченка, 
9, КМЦ «Інтермеццо». Або по електронній пошті на адресу: 
pivnich.info@gmail.com 

Контактні міські телефони О. Ясенчука:  973-628 і 973-629. 
Моб. тел.: 063-2361803. 

Календар 
Чернігівщини

У рамках Громадської ініціативи «Увічнення чернігів-
ців — борців за волю України» серед інших заходів го-
тується також видання Календаря пам’ятних дат і подій. 
У ньому читачі знайдуть багато маловідомих досі імен, 
фактів. Пропонуємо уривок з цього календаря, дати най-
ближчих тижнів. 

* * *
Наші читачі можуть поповнити майбутній календар ві-

домими їм фактами. Дані надсилайте на адресу Громад-
ської ініціативи, наведену в публікації поряд. 

 
1 січня 1879 р. на хуторі біля м. Батурина народився 

Василь Кирій, генеральний хорунжий Армії Української 
Держави. 

1 січня 1888 р. у с. Кіпті на Чернігівщині народився 
Василь Божко, хорунжий Армії УНР. 

7 січня 1870 р. у м. Остер народився Аркадій Заболот-
ний, генеральний хорунжий Армії Української Держави. 

7 січня 1891 р. у м. Ічня народився Юрій Добрилов-
ський, полковник Армії УНР, лікар, громадський діяч. 

12 січня 1894 р. у с. Козел Чернігівського повіту наро-
дився Василь Еллан-Блакитний, український революцій-
ний діяч, письменник. 

14 січня 1894 р. у містечку Синявка на Чернігівщині 
народився Павло Дубрівний, хорунжий Армії УНР, лицар 
Залізного хреста. 

19 січня 1889 р. у м. Чернігові народився Марко Ган-
жа, полковник Армії УНР. 

23 січня 1887 р. у с. Вереміївка на Чернігівщині наро-
дився Грицько Деменко, начальник постачання 3-ї Заліз-
ної дивізії Армії УНР.

26 січня 1892 р. у с. Дейманівка Прилуцького повіту 
народився Григорій Яковенко, член Холодноярського по-
встанкому.

28 січня 1897 р. у м. Городня народився Іван Рембо-

лович, підполковник Армії УНР, сотник дивізії СС «Гали-
чина». 

1 лютого 1843 р. у м. Чернігові народився Микола 
Вербицький, письменник, громадський діяч.

4 лютого 1879 р. у с. Ладин Прилуцького повіту наро-
дився Василь Королів-Старий, український громадський 
діяч, письменник, видавець, один із засновників Україн-
ської Центральної Ради.

8 лютого 1872 р. на Чернігівщині народився Федір Ко-
лодій, генерал-хорунжий Армії УНР.

8 лютого 1894 р. у м. Чернігові народився Аркадій Ва-
лійський, генерал-хорунжий Армії УНР. 

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Відправити уряд Миколи Азарова у від-
ставку запропонував депутат Чернігівської 
міської ради Костянтин Іванов. Проте депута-
ти не підтримали його.

Сесія Чернігівської міської ради 30 груд-
ня розпочалася з пікету. Громадськість вима-
гала від міськради визначитися із позицією 
щодо ситуації в країні.

Несподіване рішення прийняв і місь-

кий голова. Питання бюджету міста та 
Програми соціально-економічного розви-
тку міста міським головою Олександром 
Соколовим було знято. Чернігів увійшов у 
новий 2014 рік без бюджету і без програ-
ми розвитку.

На жаль, і народні депутати роз’їхалися 
на тритижневе святкування, залишивши 
краї ну без бюджету на 2014 рік.

Хто як голосував 
за відставку уряду Азарова?

Голосування депутатів Верховної Ради України від мажори-
тарних округів Чернігівщини 3 грудня 2013 року стосовно від-
ставки Кабінету Міністрів.

Як голосували депутати-мажоритарники 
від Чернігівщини:

Голосував ЗА відставку уряду — 
Валерій ДУБІЛЬ, виборчий округ 205 (м. Чернігів).
Олег ЛЯШКО, в.о. 208 (Бахмацький, Борзнянський, Кули-

ківський, Менський, Талалаївський райони, частина Ічнянсько-
го району).

НЕ ГОЛОСУВАЛИ ЗА ВІДСТАВКУ УРЯДУ: 
Владислав АТРОШЕНКО, в.о. 206 (частина Новозавод-

ського району Чернігова, Ріпкинський, Чернігівський райони).
Ігор РИБАКОВ, в.о. 207 (Городнянський, Коропський, Ко-

рюківський, Новгород-Сіверський, Семенівський, Сосницький, 
Щорський райони).

Іван КУРОВСЬКИЙ, в.о. 209 (Ніжин, Варвинський, Ніжин-
ський, Носівський, Срібнянський райони, частина Ічнянського 
району).

Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, в.о. 210 (Прилуки, Бобровиць-
кий, Козелецький, Прилуцький райони).

Хто як голосував за відставку 
міністра внутрішніх справ Захарченка?

Верховна Рада не підтримала подання Президенту про не-
обхідність звільнення міністра внутрішніх справ В.Захарченка 
за кривавий розгін мирної демонстрації. «За» проголосували 
лише 104 депутати. 

Як голосували депутати-мажоритарники від Чернігівщини:
Голосував «за» — Валерій ДУБІЛЬ.
Не голосували за відставку міністра:
Владислав АТРОШЕНКО, Ігор РИБАКОВ, Олег ЛЯШКО, Іван 

КУРОВСЬКИЙ, Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.
Всі, крім Атрошенка, були відсутні на голосуванні. 

До чергової частини Чернігівського міського відділу УМВС 
звернулася 32-річна мешканка обласного центру із заявою 
про те, що з її банківської картки зникло 10 тисяч гривень.

На мобільний телефон жінці подзвонив невідомий та, на-
звавшись представником одного з відомих мобільних опе-
раторів, повідомив, що її номер телефону виграв у лотерею 
від компанії подарунок — мобільний телефон «І-PAD», і влас-
ниці призу пропонується прибути до Києва для отримання 
виграшу.

Дізнавшись, що власниця «щасливого» номера не може 
приїхати до столиці, голос у слухавці запропонував перераху-

вати вартість даного мобільного телефону на кредитну картку 
переможниці. Спокуса отримати задарма дорогу іграшку пе-
реважила обережність. Жінка продиктувала співрозмовнику 
не лише номер своєї кредитної картки, а й пароль та код. А 
вже через кілька хвилин з картки власниці «щасливого» но-
мера зникло 10 тис. грн, перетворивши її з переможниці на 
потерпілу.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за ст. 190 («шахрайство») Кримінального ко-
дексу України, що передбачає покарання до обмеження волі 
на строк до трьох років. Проводяться слідчі дії.

Депутат міськради Костянтин Іванов 
запропонував відправити уряд у відставку

Обережно з «виграшами по телефону»
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Бліц-інформ
Чернігівська міськрада систе-

матично порушувала Закон «Про 
доступ до публічної інформації».

Перевіркою, проведеною проку-
ратурою міста у Чернігівській міській 
раді, виявлено численні порушення 
вимог Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

Встановлено, що в порушен-
ня вимог ст. 15 зазначеного закону 
міською радою публікуються не всі 
рішення її сесій та виконкому. На час 
перевірки на офіційному веб-сайті 
Чернігівської міської ради не опри-
люднено понад 100 рішень виконко-
му та 13 рішень сесії з числа прийня-
тих у 2013 році.

Зокрема, до відома громад-
ськості систематично не доводять-
ся рішення виконкому міськради 
щодо розпорядження комуналь-
ним майном та бюджетними ко-

штами, рішення сесій із земельних 
питань.

Також перевіркою встановлено 
факти оприлюднення проектів нор-
мативно-правових актів, рішень ви-
конкому та міської ради з порушен-
ням 20-денного строку. Окремі про-
екти рішень не оприлюднювалися 
взагалі.

Вказані дії є грубим порушен-
ням вимог частини 5 статті 6 Зако-
ну України «Про доступ до публічної 
інформації», якою передбачено, що 
не може бути обмежено доступ до 
інформації про розпорядження бю-
джетними коштами, володіння, ко-
ристування чи розпорядження дер-
жавним, комунальним майном, у 
тому числі до копій відповідних доку-
ментів, умови отримання цих коштів 
чи майна, прізвища, імена, по бать-
кові фізичних осіб та найменування 
юридичних осіб, які отримали ці ко-

шти або майно.
Інша група виявлених порушень 

стосується порядку та строків роз-
гляду запитів на інформацію, які над-
ходили до міської ради у поточному 
році від фізичних та юридичних осіб. 
У порушення вимог законодавства 
міською радою не в кожному випад-
ку надходження запитів на інформа-
цію відповідь надається у встановле-
ний законом термін. У ряді випадків 
запитувачам надавалися незаконні 
відмови у наданні інформації чи ко-
пій документів, або інформація не 
надавалася без будь-якого обґрун-
тування.

Чернігівському міському голові 
направлене подання з вимогою усу-
нути вказані порушення та притягну-
ти до відповідальності винних осіб.

Прес-служба прокуратури 
м. Чернігова

П р о к у р а т у р о ю 
Чернігова внесено по-
дання чернігівському 
міському голові про 
усунення порушень 
природоохоронного 
законодавства.

Порушення, вияв-
лені перевіркою про-
куратури міста, поля-
гають передусім у не-
виконанні багатьох 
заходів затвердже-
ної міською радою 
Програми поліпшен-
ня екологічного стану м. Черніго-
ва, запланованих на 2013 рік. За 
11 місяців року було профінансо-
вано лише чверть цих заходів. Як 
наслідок, невиконаними залиши-
лись коригування робочого про-
екту та проведення меліоративних 
робіт по ложу водосховища №1 на 
р. Стрижень, розчищення русла 
р. Стрижень на ділянці від просп. 
Перемоги до вул. Гетьмана Полу-
ботка, поетапна заміна аварійних 
і фаутних насаджень, рекульти-
вація біологічних ставків міських 
очисних споруд, розробка схеми 
санітарного очищення та приби-
рання міста, інвентаризація зеле-
них насаджень, ремонт системи 
зливного водовідведення та ре-
конструкція очисних споруд злив-
ної каналізації, інші заходи.

Також у поданні прокурора 
йдеться про виявлення факту не-
належного контролю за станом 

будівництва комплексу споруд на 
міському полігоні твердих побу-
тових відходів у с. Масани. Спору-
дження установки для утилізації 
рідких токсичних побутових відхо-
дів там розпочате у 2012 році, але 
у вересні 2013 року воно призу-
пинене підрядником через припи-
нення оплати. В об’єкт вже вкладе-
но понад мільйон гривень бюджет-
них коштів. Попри це, наприкінці 
листопада, на час прокурорської 
перевірки, там не було вжито за-
ходів зі збереження майна. Недо-
будоване приміщення стояло не-
законсервоване, мало відкриті 
отвори у стінах, завезене облад-
нання не охоронялося.

На цей час подання прокурора 
знаходиться на розгляді. Вже відо-
мо про вжиті заходи з охорони не-
добудованого об’єкта на полігоні 
відходів.

Прес-служба прокуратури 
м. Чернігова

«Старовинний будинок із дерев’яним різьбленням ще 
з літа дивиться у світ розбитими шибками. Нині зима, чи 
є там опалення?» — з таким запитанням звернулися до 
сайту «Північний Вектор» занепокоєні станом старовин-
ного будинку читачі.

Нині в будинку за адресою вулиця Горького, 92 

знаходиться дитячо-юнацька спортивна школа. Жур-
наліст «Північного Вектора» завітав, щоби розібрати-
ся у ситуації.

«Обходжу будинок — дійсно, з тильного боку від 
Стрижня розбиті шибки. Огорожа нефарбована. Всере-
дині будинку тепло — опалення є, все впорядковано. У 
цей час якраз триває перевірка працівником МНС стану 
дотримання пожежної безпеки. Перевірку було пройде-
но успішно.

Поспілкувавшись із директором ДЮСШ, розповів 
йому про занепокоєння читачів. На що той дав відповідь: 
«Шибки розбивають щороку, вже набридло їх склити. Бу-
динок вважається історичною пам’яткою, тож без згоди 
держави ми навіть не можемо його пофарбувати. Питан-
ня будемо вирішувати, а нині над нами — спортивним то-
вариством «Україна» — нависли судові розборки».

Будинок було зведено у середині XIX ст. на замовлення 
купця  Гозенпуда, власника млина на Стрижні та магазинів 
з продажу хутра. На початку XX століття купець виїхав до 
Америки. Перед від’їздом подарував свій будинок Черні-
гівському дворянському зібранню для розміщення притул-
ку для дітей-сиріт та для дітей з малозабезпечених сімей.

«Північний Вектор», 
03.01.2014 р.

Міліція «накрила» 
29 гральних автоматів 
Слідчо-оперативна група Чернігівського міськвідділу управ-

ління МВС 2 січня за повідомленням небайдужого громадянина в 
обласному центрі по проспекту Миру «накрила» нелегальний зал 
ігрових автоматів. 

На першому поверсі будинку правоохоронці задокументували 
незаконну діяльність залу ігрових автоматів, в якому знаходилося 
15 автоматів та 7 комп’ютерів-симуляторів.

Цього ж дня до Козелецького райвідділу внутрішніх справ за-
телефонував громадянин і повідомив, що в Козельці по вулиці 
Комсомольській він виявив діючий гральний заклад. Негайно на-
правили слідчо-оперативну групу райвідділу на вказану адресу, де 
було задокументовано незаконну діяльність підпільного грально-
го закладу, в якому знаходилося 7 автоматів, з яких 4 — в неро-
бочому стані.

В обох випадках відкрито кримінальне провадження за час-
тиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття 
гральним бізнесом), що карається штрафом від 10 тисяч до 40 ти-
сяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскаці-
єю грального обладнання.

Міліція висловила подяку громадянам, які сприяють викорі-
ненню цього ганебного явища. «Закликаємо всіх небайдужих жи-
телів Чернігівщини до спільної боротьби з тим злом, що його не-
суть у собі підпільні осередки грального бізнесу. Якщо вам відомі 
подібні факти, просимо повідомляти за телефонами довіри: УМВС 
України в Чернігівській області — (0462) 619-102, Управління Дер-
жавної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС в об-
ласті — (0462) 619-814. Жодне з ваших повідомлень не залишить-
ся без належного реагування», — йдеться у зверненні міліції.

СЗГ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області

Вісті з Корюківського району
Козацького роду
На Корюківській землі, в місцевості, яку заснував козак Оме-

лян Карука, нащадки козаків відроджують традиції рідного краю.
Корюківська Козача Січ офіційно була зареєстрована 3 черв-

ня 2008 року, але свою діяльність розпочала наприкінці 1990-х 
років. Головною метою стало виховання молоді у традиціях укра-
їнського козацького патріотизму. Організатором і керівником Січі 
є головний отаман, полковник Анатолій Коротков. З 2008-го по 
2011 роки завдяки його зусиллям було об’єднано багато осеред-
ків козацтва по всій Україні. Утворено козацькі організації від Ко-
рюківської Козачої Січі в Києві, Харкові, Донецьку, на Закарпат-
ті. Знаменитий не тільки в нашій області Соколиний хутір в Ічнян-
ському районі, де господарює наказний отаман і полковник Мико-
ла Череп (до речі, саме в Корюківці йому вручили універсал про 
присвоєння отаманського звання), та нещодавно заснований Со-
сницький козачий курінь теж входять до складу Корюківської Січі. 
На Раді Вільного козацтва в Києві Корюківська Січ була визнана 
кращим осередком серед Вільного козацтва України.

У Корюківську Січ просяться козаки з різних куточків нашої 
країни. Тому що корюківські козаки роблять конкретні справи і 
молодь у патріотичному дусі виховують  — створюють організа-
ції юних козачат та джурів. Козак же має бути сильним і працьо-
витим! Корюківські козаки впорядкували парк, відновили роботу 
танцювального майданчика. Возять вони у сільські ФАПи медика-
менти і дрова, дещо з найнеобхіднішого до сільських шкіл, обла-
штовують по селах ігрові майданчики для малюків, допомагають 
малозабезпеченим сім’ям. Самі заробляють і діляться з тими, хто 
чогось потребує. 

Останнім часом усе більше молоді звертається із заявами при-
йняти їх у Корюківську Січ. Так і має бути, адже козацтво повинно 
єднати людей. 

Добра справа для дітей
На Корюківщині вперше була проведена районна соціальна 

акція «Добра справа для дітей», організована за ініціативи район-
ної державної адміністрації та центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. Сума зібраних благодійних внесків склала 5175 
гривень.  

Волонтери центру принесли придбані на ці кошти пральну ма-
шину, плазмовий телевізор, конструктори, розмальовки, іграшки 
до дитячого відділення центральної районної лікарні. 

Організатори акції щиро вдячні всім, хто долучився до доброї 
справи: власнику магазину «Техносвіт» Анатолію Лесуненку, бю-
джетним і фінансовим установам району, приватним підприєм-
ствам, районним відділам внутрішніх справ та служби з надзви-
чайних ситуацій, депутатському корпусу, жителям Корюківщини. 

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

Влада приховує свої рішення  від народу

Екологія і закон

Дерибан 
мисливських угідь 

не пройшов
Господарський суд Чернігівської 

області погодився з позицією проку-
ратури області та визнав недійсним 
інвестиційний договір, укладений 
між мисливсько-рибальським під-
приємством Чернігівської обласної 
організації Українського товариства 
мисливців та рибалок і суб’єктом 
господарювання, про передачу в ко-
ристування частини мисливських 
угідь на території Ріпкинського ра-
йону.

Вказана угода фактично закріпи-
ла вкладення грошових коштів у роз-
ведення та зосередження тварин у 
конкретному місці для задоволення 
потреб приватних осіб в ефективно-
му полюванні.

Умовами угоди грубо порушено 
Конституцію України, Закони Украї-
ни «Про мисливське господарство та 
полювання», «Про тваринний світ» та 
позбавлено прав інших осіб на здій-
снення полювання на вказаній тери-
торії.

За наполегливої та принципової 
позиції прокуратури області під час 
розгляду справи у суді в аналогічно-
му спорі, який мав місце в Корюків-
ському районі, незаконний договір 
був розірваний сторонами у добро-
вільному порядку.

Програма поліпшення екологічного 
стану Чернігова не виконується 

З будинком купця Гозенпуда 
все буде добре
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По вуха в боргах 
Уривок з інтерв’ю Степана Кубіва для 

«Української правди» (УП, 18 грудня 2013).
Депутат парламенту від «Батьківщини» 

Степан Кубів є одним із ключових діячів в істо-
рії Євромайдану-2013. Колишній банкір, екс-
керівник Кредобанку сьогодні є «революцій-
ним комендантом» Будинку профспілок, який 
перетворився на центр опору владі Януковича.

«Я заступник голови комітету з питань фі-
нансової і банківської діяльності. Я скажу, яка 
ситуація в динаміці останніх трьох років. 

Непроведені платежі через казначейство 
збільшилися з 15 мільярдів три роки тому до 
60 мільярдів. До кінця року буде не проведено 
100 мільярдів. Це гроші, які не отримали міс-
цеві бюджети на регіональний розвиток — на-
приклад, добудову лікарень та шкіл, на ремонт 
комунікацій та доріг.

Друге: цього року відсутнє затвердження 
бюджетної політики, відсутні макропоказни-
ки бюджету на наступний рік. У парламенті від-
сутній проект бюджету на 2014 рік.

Далі — беремо борги держави. На сьогод-
нішній день вони не погашаються. Створили 
схему векселів. Бо це не є фінансовий інстру-
мент, а це схема, де є розрахункові центри, є 
дисконти, є банки, які вони визначили для об-
слуговування схеми. Сказали, що цих векселів 
буде на 25 мільярдів. Чому? Бо на 25 мільярдів 
не повернуто ПДВ тільки за виграними судами. 
А загальна цифра набагато, набагато більша.

При всій заборгованості, яка є, дисконт 
векселя 1% — це вже 8 мільярдів. Якщо взя-
ти 30-відсотковий дисконт — це 240 мільяр-
дів. Тобто дисконт може сягати ціни бюдже-
ту. Також є ризики дефолту по зовнішніх 
зобов’язаннях. 

Що ми маємо на сьогодні? Ми тримали 
курс за рахунок резервів Національного бан-
ку, які знизилися з 36 мільярдів до 19. Але ні-
хто не говорить, що з 19 мільярдів резервів 12 
мільярдів є неліквіди. Маємо лише 7 мільярдів 
ліквідних резервів. 

Якщо взяти боргові зобов’язання, які не-
обхідно погасити, — 4 мільярди, ми залишає-
мося з трьома мільярдами ліквідних резервів. 
Хоча резерви мають бути в розмірі не менше 
від тримісячного імпорту. Тобто ліквідними має 
бути близько 12 мільярдів.

Далі. Одна унція золота раніше коштува-

ла 1600 доларів, зараз коштує 1200 доларів. 
Збитки золотовалютних запасів у розмірі 400 
доларів з кожної унції повинні бути в балансі 
кудись віднесені.

Ще одне важливе питання — це незбалан-
сований, нереальний бюджет, який не давав 
інновацій, інвестицій, в якому була відсутня 
підтримка малого й середнього бізнесу, який 
розмножував корупційні дії. Державний бю-
джет став «общаком». І коли вони кажуть, що 
вони не мають коштів... 

Шановні, якщо ми Євро-2012 провели за 
рахунок державних коштів, ми не уклали уго-
ди про приватно-державне партнерство, ми не 
залучили інвестицій, не створили інвестицій-
ного клімату, ми не отримали інвесторів — то 
це корупція. І коли ми зараз хочемо проводи-
ти Олімпіаду-2022, то знову за рахунок людей. 
До речі, сам бізнес не отримав усіх коштів за 
Євро-2012. А по стадіону у Львові ще не опла-
чено близько 50 мільйонів гривень.

І коли ми чуємо від уряду: «Ми не маємо ко-
штів для віддавання боргів», то я кажу: «Ша-
новні, призупиніть Олімпіаду-2022 і знову не 
обкрадайте людей, то в нас не буде тої забор-
гованості. Бо не можна їздити на автомобілі, 
коли нема грошей на бензин».

Віктор ПИНЗЕНИК: 
«До кінця 2014 року борг 
України становитиме 
700 мільярдів»
Про це заявив народний депутат від «УДА-

Ру». За його словами, сьогодні отримання кре-
диту в розмірі 15 млрд доларів від Росії влада 
України намагається представити суспільству 
як велику перемогу. «Мені ридати від цього хо-
четься», — сказав Пинзеник.

За словами народного депутата, влада 

України вдається до жахливих кроків. Він за-
кликав уряд припинити нарощувати борги. «На 
початку 2008 року борг України становив 89 
млрд гривень. Сьогодні — 550 млрд, а за мо-
їми прогнозами з урахуванням того бюджету, 
який буде прийнятий, до кінця наступного року 
борг України досягне 700 млрд гривень», — за-
явив Пензеник.

Бюджет оббирання 
народу
Уряд не подав у парламент проект Дер-

жавного бюджету 2014 року восени, як цього 
вимагає законодавство. Подав лише у другій 
половині грудня. Його можна було б ухвалити, 
адже у регіоналів спільно з комуністами є біль-
шість голосів у Раді. Тому лише лицемірством є 
бідкання уряду, що, мовляв, опозиція не дава-
ла ухвалити бюджет. Так само показним є «обу-
рення» Януковича, що парламент не ухвалив 
бюджету. Самі ж регіонали не взялися ухвалю-
вати його в такій редакції — і з прагнення зро-
бити його ще більш вигідним для себе, і таки 
побоюючись справедливого обурення народу 
цим грабіжницьким для нього бюджетом. 

Розгляд і ухвалення основного фінансово-
го закону держави відкладено на 16 січня. Що 
за бюджет підсовував і проштовхує й далі уряд 
державі? Ось бодай коротка його характерис-
тика.

Бюджет більше фінансує силовиків, 
ніж пільговиків, 

і тисне на дрібних підприємців 
За словами лідера фракції «Батьківщи-

на» Арсенія Яценюка, закон про Держбю-
джет є неприйнятним, бо суперечить рішен-
ню Конституційного Суду. «Вони знову хочуть 
зупинити виплати афганцям, чорнобильцям, 
які передбачені законом», — наголосив Яце-
нюк.

Лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, 
що у новому бюджеті обмежуються деякі со-
ціальні виплати, а також не зникає податко-
вий тиск на малий та середній бізнес.

«Найбільше фінансування порівняно з 
минулим роком отримує Міністерство вну-
трішніх справ, додаткові 2,1 мільярда. Вод-
ночас фінансування армії зменшено на 2 
млрд, тобто вони і далі нищать армію, збіль-
шуючи витрати на міліцію, щоб вона продо-
вжувала розганяти мирних демонстрантів і 
була складовою їхньої поліцейської держа-
ви, — зазначив він. — Збільшуються витра-
ти на Мінздох (Міністерство доходів і зборів 
— ред.), але зменшуються витрати на Мін-
охорони здоров’я».

Збільшено фінансування 
позаминулорічного Євро-2012 

На 22 млн більше у проекті держбюдже-
ту 2014 року заклали на проведення захо-
дів із забезпечення безпеки посадових осіб 
та охорони органів державної влади. Цього 
року за цією статтею було закладено 315 
млн.

2013 року на міліціянтів українські плат-
ники податків витратили 16 млрд, а на но-
вий рік хочуть закласти 18 млрд.

Планують збільшити фінансування на 
участь внутрішніх військ МВС в охороні гро-
мадського порядку: порівняно з нинішнім 
роком підняти на 79 млн (загалом стане 1 
мільярд і 382 млн грн). На Верховну Раду та 
апарат Державного управління справами 
(сюди ж входить Адміністрація Президента) 
витрати залишаються високими — 920 млн 
грн і 1 млрд 268 млн відповідно. Це всього 
на кілька десятків мільйонів менше, ніж по-
переднього року.

А для Управління справами (Адміністра-
ції Президента) витрати на курорти ще й 
збільшили — до 102 млн 852 тисяч.

На 662 млн грн збільшать фінансування 
агентства з питань підготовки і проведен-
ня чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 
тобто позаминулорічного Євро. Загалом 
за цією статтею держава хоче витратити на-
ступного року 1 млрд і 698 млн грн.

Сюди ж увійшли 400 млн грн на заходи з 
підготовки та проведення в Україні фіналь-
ного турніру чемпіонату Європи 2015 року з 
баскетболу.

Банкрутство 
«реформаторів»

Хроніка Єврореволюції в Україні
Втім, діалогу не ви-

йшло і на цьому кругло-
му столі. Він радше нагадував 

ток-шоу на наших телеканалах, де 
когось у чомусь переконати — мар-
на справа. І не випадковим був та-
кий дивовижний факт: національ-
ного круглого столу не транслював 
у прямому ефірі жоден телеканал. 

 

Економіка 
чи політичний шантаж? 

Чи не найголовнішим було по-
чути нарешті детальні пояснен-
ня влади, чому ж вона відмовила-
ся у Вільнюсі від підписання Уго-
ди про асоціацію з Євросоюзом. 
Невдячну справу довгоочікувано-
го роз’яснення Янукович доручив 
Прем’єрові Азарову. Довжелез-
на промова того звелася по суті 
до одного: Україна не готова еко-
номічно до зближення з ЄС. А од-
ною з основних ілюстрацій цього 
в промові глави уряду стала тор-
гова війна Росії проти України. 
Прем’єр навів убивчі дані: виявля-
ється, Росія різко зменшила заку-
півлю труб, тракторів, автомобілів, 
вагонів, інших основних продуктів 
нашого експорту в Росію. Це що — 
економіка? Це чистого вигляду по-
літика, політичний шантаж. І ось де 
істинне пояснення дій нашої влади 
— прив’язка до Кремля. А зовсім 
не ті страшилки для нашої еконо-
міки, начебто пов’язані зі збли-
женням з ЄС, якими лякав на круг-
лому столі Прем’єр.

Ще до фіаско влади у Вільню-
сі за підтримку євроінтеграції ви-
ступив Всеукраїнський союз про-
мисловців і підприємців. А згодом 
брехні влади спростували у сво-

їй Заяві і аграрії України. У Заяві 
сказано, що Угода про асоціацію 
з ЄС «дозволить створити в Укра-
їні більш сприятливий бізнес-клі-
мат, що забезпечить надходження 
інвестицій для подальшого розви-
тку галузей АПК». Цю заяву підпи-
сали Аграрний союз України, Асо-
ціація фермерів і приватних зем-
левласників України, Асоціація 
«Укроліяпром», Національна асоці-
ація «Укрцукор», Національна асо-
ціація «Союз птахівників України», 
Українська аграрна конфедера-
ція, Українська зернова асоціація, 
Асоціація виробників молока та 
інші потужні організації. 

Отже, справа не в страшилках 
про ЄС, а в іншому: у прислужни-
цтві Кремлю, а ще — у краху ре-
гіоналівських економічних «ре-
форм». Чітко сказав про це на 
круглому столі екс-президент Куч-
ма: «Країна, за великим рахунком, 
банкрут».

Винні у нічному побитті
 на Майдані названі. 

Але чи всі?
Влада нарешті назвала ви-

нних у жорстокому побитті молоді 
на Майдані в ніч на 30 листопада. 
Це заступник секретаря Ради на-
ціональної безпеки і оборони Во-
лодимир Сівкович, міський голова 
Києва Олександр Попов і началь-
ник столичної міліції Валерій Ко-
ряк. Саме їм Генеральна прокура-
тура пред’явила звинувачення в 
тому, що дали команду на жорсто-
кий розгін мітингувальників тієї 
ночі. Усі троє зараз відсторонені 
від посад, перебувають під слід-

ством. Усі викручуються, намага-
ються применшити свою участь у 
тому побитті студентів. Попов дав 
свідчення, що Сівкович безпосе-
редньо керував розгоном акції від 
імені і за вказівкою свого шефа 
— секретаря РНБО Андрія Клює-
ва. На цього «сірого кардинала» 
влади давно вказувала опозиція. 
Варто нагадати, що саме Клюєв 
був одним із основних фальсифі-
каторів президентських виборів 
2004 року і тоді відбувся за це 
легким переляком. У свою чергу, 
Коряк підтвердив, що виконував 
вказівку свого шефа — міністра 
внутрішніх справ Захарченка. Від-
ставка і притягнення до суду цього 
глави міліції — одна з найперших 
вимог Майдану. Чи буде таке роз-
слідування? 

Третє Народне віче 
перед іншим «самітом», 

московським 
15 грудня на Майдані пройшло 

вже третє за три недільні дні все-
українське Народне віче. Основна 
його ідея — сказати рішуче «Ні!» 
українській владі щодо чергових 
спроб прислужництва Кремлю. 
Йшлося про зустріч 17 грудня пре-
зидентів України і Росії в Москві. 
Не допустити жодної спроби втягу-
вання України до російського Мит-
ного союзу — така головна ухвала 
Народного віча. 

Того ж дня влада організува-
ла на сусідній Європейській пло-
щі помпезний мітинг на свою під-
тримку. Сюди регіонали звезли з 
областей України десятки тисяч 
людей — або бюджетників під при-

мусом, або «добровольців» за гро-
ші. Нічого нового, все та ж регіона-
лівська риторика, звернена до лю-
дей, які байдуже слухали ці крики. 
Натомість багато звезених регіо-
налами в Київ людей з цікавістю 
побули на Євромайдані, спілкува-
лися з його учасниками. Виходить, 
Україна — єдина, як би її не ділили 
кремлівські верховоди і їхні тутеш-
ні прислужники. 

За скільки влада в Москві 
продала Україну? 

Ось як коментує московські 
угоди український політолог і еко-
номіст Володимир Дубровський у 
статті «Сором і страх» («Українська 
правда», 21 грудня 2013 р.). 

«Рахуємо: 27 млрд кубів газу 
на 130 дол. (за тис. кубів) різниці 
— 3,51 млрд дол. Можна, звичай-
но, порахувати від 40 млрд кубів 
— вийде всі 5, але це некоректно, 
оскільки Фірташ і так купує газ за 

пільговою ціною. Мінус зайві 600 
млн переплати за російський кре-
дит порівняно з МВФ — 2,9. Окру-
глимо для вірності до трьох «яр-
дів», або менше 2% ВВП, — зрос-
тання за один, причому невда-
лий, рік. Знову ж таки, якщо навіть 
множити на 40 млрд кубів, тобто 
із запасом, — від сили 3 мільяр-
ди. Для однієї людини це, звичай-
но, неймовірна сума, істотна на-
віть якщо для «олігарха». Можна 
не сумніватися, що саме їм вели-
ка частина цього бабла і перепа-
де. Але з розрахунку на всю краї-
ну — це десь 550 грн на людину на 
рік. Продати суверенітет і майбут-
нє за таку дрібницю? Учасникам 
провладного «антимайдану» і то 
більше платять! Не знаю розцінки 
повій, але підозрюю, що це поряд-
ку одного разу, або однієї години, 
як вони там рахують. Тільки нас за 
ці гроші «матимуть» увесь рік, 
стільки разів, скільки за-
хочуть».
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4 Про діяльність столичного  
Національного  музею «Мемо-
ріал пам’яті жертв голодоморів 
в Украї ні»  розповідає нашій га-
зеті  директор закладу Віктор 
ДІДЕНКО.

— До 80-х роковин Голодомору 
ми створили нову виставку. Вирішили 
конкретно, аргументовано показати, 
чому Голодомор 1932 – 1933 років є 
геноцидом. У нас є Закон України від 
2006 року, де вже в першій статті про 
це чітко сказано. Ми визначили на цій 
виставці кілька складових, які недво-
значно говорять, що згідно з Конвен-
цією ООН 1948 року ця трагедія дійсно 

є геноцидом українського народу. 
Ще одна велика справа — зробле-

ний нашим музеєм фільм про Голодомор. 

— Сподіваємося, ним  мають 
зацікавитися наші телеканали, 
структури освіти. 

 — Ми створили і постійно попо-
внюємо Реєстр жертв Голодомору. 
Зробили для нього спеціальний сайт. 
Тут усі ті жертви Голодомору, імена 
яких встановлено, які занесені до На-
ціональної книги пам’яті. По Інтернету 
кожен в Україні і будь-якій частині сві-
ту може знайти прізвища своїх роди-
чів, земляків. Все це робимо самі, на-
шим колективом. Інші державні устано-
ви такої роботи нині майже не ведуть. 

До Національної книги пам’яті, а 
це 19 томів по столиці й регіонах дер-
жави, занесені імена 882 тисяч по-
мерлих від голоду.  Але, коли ми про-
аналізували її, виявилося, що тут є 

дані лише по третині населених 
пунктів України. І тому ми почали 
проект щодо пошуку жертв голодомо-
рів. Шукаємо не лише по тих селах, які 
не потрапили до Книги, а й по тих, які 
там є. І що з’ясовується? Для прикла-
ду: по одному з сіл у Книзі значиться 
15 жертв голодоморів, але за допо-
вненими даними виявилося, що в цьо-
му селі — 700 таких жертв. Другий рік 
ми самостійно займаємося пошуком. І 

нашими скромними силами вже вста-
новили 12 тисяч імен жертв.

— На які загальні цифри 
жертв голоду ми можемо вийти? 

— Я називаю цифру 8 мільйонів. 
Цікавий також проект, який уже вико-
нується, — єдина база даних по голо-
доморах. Тут ведемо великий пошук в 
архівах. До цієї бази занесли числен-
ні документи, що стосуються створен-
ня штучного голоду в СРСР, зокрема в 
Україні. Це постанови, розпоряджен-
ня, директиви вищих органів держав-
ної влади Союзу, а також Української 
Соціалістичної Радянської Республіки, 
документи обласних і нижчих органів 
влади, аж до сільрад. 

Традиційно проводимо виставу 

«Трагедія України — трагедія одного 
села». Український суд вже виніс ви-
рок, назвав імена конкретних орга-
нізаторів голоду, вищих посадовців 
Союзу. Але хто виконував ці злочин-
ні вказівки на місцях? Як правило, 
свої ж «активісти», що забирали у лю-
дей останній хліб, прирікши їх на голо-
дну смерть. Зараз проводимо таку ви-
ставку по двох селах Черкащини. Хтось 
скаже: «Нащо називати прізвища кон-
кретних виконавців, активістів?»

— Але треба сказати правду.
— Треба хоча б тому, що ми і зараз 

у такій ситуації, коли українець гото-
вий постати проти українця. 

— Як же вдається стільки ро-
бити? Наприклад, поповнювати 
той же реєстр жертв голоду? 

— По-перше, поповнюють реєстр 
самі відвідувачі музею.  По-друге, 
звертаємося до архівів, місцевих ор-
ганів влади. Третій спосіб — робимо 
пошукові експедиції в області, що при 
наших можливостях не так просто. 

— Тобто більше на ентузіазмі? 
— Звичайно, краще, щоб це роби-

лося за державною програмою. Але у 
нас зараз узагалі нема такої програ-
ми продовження досліджень голодо-
морів, встановлення їх жертв. Хоча в 
законі вона значиться. 

Ілюстрації — малюнки перемож-
ців проведеного музеєм всеукраїн-
ського конкурсу дітей і молоді на тему 
Голодомору в Україні. 

У столичній агенції Укрінформ пройшло пред-
ставлення аналітичного огляду «Становище україн-
ської мови в Україні у 2013 році». Його підготував 
громадянський рух «Простір свободи», і представ-
лення робив один із лідерів цієї організації Тарас 
Шамайда. У заході взяла участь відомий мовозна-
вець, доктор філології, професор Києво-Могилян-
ської академії Лариса Масенко. 

Якщо порівнювати 2013  рік із попереднім, то частка 
школярів, що здобувають освіту українською, зросла на 
0,1% і становила у 2012/13 навчальному році 82%. Але як 
перегукується цей мізерний «плюс» з антиукраїнською по-
літикою міністра Табачника? Лариса Масенко чітко відпо-
віла, що це досягнуто не завдяки, а всупереч Табачни-
ку і місцевим табачникам. У деяких регіонах розгортаються 
справжні баталії щодо утвердження державної мови в осві-
ті. І тут важливою є роль батьків, громадськості.

Суттєве доповнення зробив і Тарас Шамайда: раніше 
кількість учнів, які вчилися українською, зростала щоро-
ку не на жалюгідні 0,1 відсотка, а на значно більшу цифру. 
Тобто по суті бачимо суттєве зниження динаміки.  І ще одне: 
якщо загалом рівень державної мови в освіті тримається, 
то стосовно молодших класів, щодо першокласників, ста-
тистика погіршилася. Тобто за рік-два це позначиться і на 
загальній картині, якщо, звісно, не зупинити цю русифіка-
цію. 

Різниця по областях дуже суттєва. Нічого не поліпшило-
ся у зрусифікованих Криму, на Одещині, Луганщині. Скажі-
мо, у Криму українською навчаються лише 7,4% школярів, 
а влада перешкоджає відкриттю нових українських шкіл чи 
класів, навіть попри письмові заяви батьків. 

У нечисленному переліку сфер, де державна мова три-
має позиції, було названо кінопрокат. Тут зросла сумарна 
кількість фільмів, дубльованих або озвучених українською, 
їх  71,3%. 

Оце, здається, і всі здобутки. Значно більше сфер, де 
українська мова на своїй рідній землі почувається пасер-
бицею. Наприклад, засоби масової інформації. Здава-

лося б, куди ще далі русифікувати ЗМІ? Тим не менше, част-
ка газет, що видаються українською, знизилася до 30,2%, а 
журналів державною мовою — взагалі лише 18,5%. 

Не радує ситуація в ефірі. Моніторинг прайм-тайму 
восьми найрейтинговіших телеканалів показав: частка 
російської мови в ефірі перевищила 50%, української —   
лише 31,8%. Добре, що позиції тримає Національне радіо, 
де і перший, і другий канали, і особливо канал «Культура» 
є форпостами української мови. Але це так мало в морі не-
державних радіостанцій, особливо діапазону FM. Основний 
ефірний час тут займає музика, пісні. Але які? Частка пісень 
українською мовою продовжує падати з року на рік і стано-
вить нині жалюгідні 2,2%. 

Коментує Лариса Масенко: «Зловісну роль відіграв за-
кон, внесений регіоналкою Оленою Бондаренко, який зняв 
квоти в ефірі для українських авторів і виконавців. Фактич-
но української пісні нема в ефірі цих станцій. Водночас ро-
сійські виконавці мають тут повну свободу. Натомість пода-
ний законопроект про те, щоб зробити податкові канікули 
в ефірі для авторів і виконавців українських пісень, відкли-
каний».

Жодних помітних зрушень у книговиданні. Лише 50% 
книг надруковано в Україні державною мовою, причому 
більшість з них — навчальна література, а красне письмен-
ство — на узбіччі книговидання. Натомість масований ім-
порт книг із Росії в рази перевищує випуск книг в Україні. 

У державних структурах далеко не скрізь спілкують-
ся державною мовою, в тому числі в гуманітарній сфері — 
освіті, культурі. 

Триває процес «повзучої русифікації» сфери послуг, 
реклами, торгівлі.  Зросла частка російської мови в зо-
внішній рекламі, яка взагалі має йти державною мовою. 
Між тим, українською розміщено рекламу лише на 68% біл-
бордів (торік був 71%).

Висновок аналітичного огляду однозначний: звуженню 
сфери вживання української мови сприяє дія ухваленого 
у 2012 році  скандального Закону «Про засади державної 
мовної політики» авторства Ківалова – Колесніченка. 

Матеріали підготував Петро АНТОНЕНКО

Рада звільняє євромайданівців
Верховна Рада 19 грудня проголосувала за звільнення від кри-

мінального переслідування учасників масових акцій.
За законопроект опозиції проголосували 339 депутатів.
Як повідомив депутат від «Батьківщини» Павло Петренко перед голо-

суванням, проект звільняє від відповідальності осіб, які були учасниками 
акції протесту з 21 листопада до дня набрання чинності закону. Крім того, 
законопроектом визначається, що всі кримінальні провадження щодо 
учасників акцій, відкриті з 21 листопада, підлягають закриттю, а особи 
підлягають звільненню і вважаються такими, шо не мають судимості.

Законопроект не стосується силовиків, які побили мітингувальників, 
оскільки опозиція змогла наполягти на тому, щоб замінити формулюван-
ня «осіб, пов’язаних з участю в акціях протесту» на формулювання «учас-
ників акції».

Створено Всеукраїнське об’єднання «Майдан»
Народне віче на Євромайдані у Києві 22 грудня ухвалило резолю-

цію про створення загальнонаціональної організації Всеукраїнське 
об’єднання «Майдан». Воно розпочало прийом громадян до своїх лав. 

Побили журналістку Тетяну Чорновол, яка писала 
про Захарченка, Медведчука, Клюєва, 

Льовочкіна, Януковича 
У ніч на 25 грудня невідомі жорстоко побили журналістку, активістку 

Євромайдану Тетяну Чорновол. Це трапилося в Борисполі. До травмпункту 
її доставила міліція, підібрали Тетяну на вулиці. У журналістки — струс моз-
ку, численні гематоми, зламаний ніс.

За словами Тетяни Чорновол, вона поверталася додому в село Гора, 
коли помітила за собою стеження. Тетяна різко повернула назад до Бо-
рисполя. Але машина почала її притискати. Після чого машину журна-
лістки кілька разів ударили кузовом. Вона зупинилася. З машини вибігли 
двоє, розбили скло. Чорновол вискочила з машини і спробувала втекти. Її 
наздогнали і били. 

Увечері 24 грудня Тетяна їздила знімати будинки міністра внутрішніх 
справ Захарченка та генпрокурора Віктора Пшонки. Під час останньої 
зйомки за нею стежили «беркутівці». Інформацію про будинок Захарченка 
Тетяна встигла поставити у блог на УП.

Тетяна Чорновол є автором та блогером «Української правди». Остан-
ній її пост описував «хатинку» головного міліціонера держави пана Захар-
ченка. До того Тетяна критикувала у своїх блогах і статтях Медведчука, 
Клюєва, Азарова, Льовочкіна та сім’ю Януковичів.

Тетяна Чорновол написала про багатьох персонажів. І кожного з них 
можна підозрювати в організації нападу на неї.

«Українська правда», 25.12.2013

Новорічне звернення українців до Президента 
Януковича: майбутнє — в наших руках 

Українські громадські активісти оприлюднили новорічне звернення 
від імені українського народу до Президента Віктора Януковича зі сво-
їм баченням майбутнього України. У записі звернення, яке відбувалося в 
Міжнародному центрі культури та мистецтв на майдані Незалежності в Ки-
єві, взяло участь понад 50 українців з різних регіонів та соціальних верств.

У своїй промові до Президента українці торкнулися найважливіших 
моментів року, що минає.

«Майбутнє України — у наших, а не ваших руках», — сказав один із ав-
торів звернення. «Ми будемо в Євросоюзі. З вами чи без вас», — наголо-
шують активісти.

Ось що сказав «Радіо Свобода» політолог Олександр Палій:
«Звернення Президента до людей ми чуємо щороку, і це менш цікаво. 

Припускаю, що більшість українців у новорічному зверненні до Президен-
та сказали б йому єдине слово: «Іди!» Віктор Янукович обіцяв почути кож-
ного, але не почув мільйонів».

Лицемірство Медведчука
Донька лідера проросійського руху «Український вибір» Віктора Мед-

ведчука, який позиціонує себе як захисник «православно-слов’янських» 
цінностей, навчається в американському університеті. 

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав журналіст Сер-
гій Лещенко.  «Цей Медведчук — ще той лицемір. Сам виступає за Митний 
союз і слов’янське братерство, а доньку замість Мурманського державно-
го університету відправив навчатися у женевське відділення американ-
ського університету Webster, що базується у місті Сент-Луїс, штат Міссурі. 

Віктор Медведчук веде  активну кампанію проти євроінтеграції та за 
приєднання України до Митного союзу.

Цитата з Медведчука:
«Я и движение «Украинский выбор» будем активно, всеми законными, 

подчёркиваю, законными способами бороться за наши православно-сла-
вянские ценности, за дружбу и экономическое сотрудничество с Россией, 
за реальные принципы народовластия в Украине».

Підготовка тексту і фото — Петра АНТОНЕНКА

Голодомор в Україні: 
знову забуття? 

Українська мова: чужа на своїй землі

Хроніка Єврореволюції 
в Україні
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Бліц-інформ
Суспільну службу 
вітають українці Канади
Нехай промінь Різдвяної зорі засяє у кожній 

українській родині.
На адресу Чернігівської міської громадської організації «Сус-

пільна служба України» та сайту «Північний Вектор» надійшло но-
ворічне вітання від наших колег.

Світова рада Суспільної служби Світового конгресу україн-
ців щиро вітає український нарід в Україні і на всіх його поселен-
нях світу з радісними святами Різдва Христового, Новим 2014 ро-
ком та св. Йорданом. Вітаємо ієрархів українських церков, духо-
венство та монашество, вітаємо і солідарно підтримуємо учасни-
ків Євромайдану в Києві і по всій Україні. Віримо і надіємося, що 
Новонароджене Дитя Боже огорне своєю ласкою і любов’ю весь 
український нарід, пошле йому волю, свободу і світло надії на 
правду та справедливість.

Нехай промінь Різдвяної зорі засяє у кожній українській ро-
дині, принесе їй мир, спокій, любов, щастя, радість та достаток.

Христoс народився! Славімо Його!
Ірина ВАЩУК, голова 

Торонто, Канада, 2013 р.

«До вас їде український Миколай» 

Міністерство культури України, Центр української культури 
і товариство «Україна-Світ» провели культурно-мистецьку акцію 
для дітей українського зарубіжжя «До вас їде український Мико-
лай», присвячену 200-річчю від дня народження Т. Шевченка. Те-
атральні вистави пройшли у Словаччині (Пряшів), Італії (Местре, 
Рим, Казерта), Австрії (Відень) та в Угорщині (Будапешт). 

Мистецьке наповнення театральних вистав здійснювали Ки-
ївський академічний театр українського фольклору «Берегиня», 
народний артист України Володимир Талашко. 

Глядачами були учні українських шкіл, батьки, члени україн-
ських громад та їхні друзі. До зустрічі з Миколаєм діти готувалися 
заздалегідь, вивчаючи вірші Великого Кобзаря і твори з новоріч-
ною тематикою.

Перший концерт відбувся в місті Пряшево (Словаччина) на 
сцені Національного театру.  

Українська громада міста Местру та діти української школи 
зустрічали мистецьку акцію в приміщенні міського клубу. Кожна 
дитина отримала від Миколая подарунок і книги від Української 
всесвітньої координаційної ради. 

Ущент заповнена глядачами була і концертна зала театру 
«Via Andrea», де разом з учнями української школи в Римі та їх-
німи батьками виставою насолоджувалися представники мерії 
Рима і українського посольства в Італії. 

Одним з найсвятіших для кожного українця місць в Італії є со-
бор Святої Софії в Римі, на території якого українською громадою 
побудовано пам’ятник Тарасу Шевченку. Артисти театру разом з 
українською громадою провели на території собору урочистий 
концерт та поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

У залі театру Дон Боско артисти «Берегині» виступили перед 
учнями й батьками української школи в Казерті. 

Учні Віденської української школи при парафії св. Варвари та 
Суботньої міжнародної школи зустрічали Миколая в українських 
вишиванках. Прекрасна барокова зала старої Віденської ратуші 
на декілька годин стала частиною української землі. 

Заключний концерт акції пройшов у залі Будинку культури 
молоді Ференцвароша в Будапешті. 

Акція «До вас їде український Миколай» пройшла вже 
дев’ятий рік поспіль.

Алла КЕНДЗЕРА, 
член президії Української всесвітньої координаційної ради

Молоді поляки і українці 
Перемишля підтримують Майдан
У Перемишлі, старовинному прикордонному місті Східної 

Польщі, діє сучасний університет — Державна вища східноєвро-
пейська школа. Університет має тісні контакти з українськими ву-
зами, тут вчаться багато студентів з України, українці і поляки ви-
вчають українську філологію. 

На знімку — акція студентів Перемишля на підтримку Євро-
майдану України. 

Фото з сайту університету

Такий заголовок має пе-
редмова Івана Дзюби до цьо-
го двотомника, і він добре пе-
редає суть видання. Дійсно, 
хоч з відновленням незалеж-
ної Української держави нам 
повернуто з небуття (точніше, 
з політичного, ідеологічного за-
мовчування) cеред інших імен 
провісників національного від-
родження й ім’я цього видатно-
го письменника, політичного і 
громадського діяча, але стіль-
ки ще залишається невідкрито-
го і несказаного. Очевидно, це 
стосується не лише Івана Ба-
гряного. Тому вихід цього дво-
томника має спонукати до но-
вих пошуків у царині життя, 
долі, творчості багатьох видат-
них українців.

Щойно столичне видавни-
цтво «Смолоскип» випустило у 
світ двотомник Олександера 
Шугая «Іван Багряний: нове й 
маловідоме. Есеї, документи, 
листи, спогади, нотатки, фак-
ти». Слід зазначити, що це ви-
давництво давно є постійним 
партнером Фундації імені Іва-
на Багряного, коштом якої ви-
пущено це видання. Одна з 

найбільш помітних організацій 
закордонного українства — 
Фундація, що носить ім’я пись-
менника, не лише активно про-
пагує, доносить до українсько-
го читача його творчість. Вона 
відома своїми численними ви-
даннями з цілого материка за-
мовчуваної у нас раніше твор-
чості української діаспори. І 
випуск таких книг Фундація 
довіряє насамперед «Смолос-
кипові» та видавничому дому 
Києво-Могилянської академії. 
Принагідно варто зазначити, 
що ці книги потім безкоштов-
но передаються Фундацією ма-
совим бібліотекам, школам, лі-
цеям, університетам, іншим на-
вчальним закладам України. 

Олександер Шугай багато 
років є офіційним представни-
ком Фундації в Україні. Життє-
вий, творчий шлях Івана Багря-
ного, його багатогранну гро-
мадсько-політичну діяльність 
автор досліджує давно. Влас-
не, цей двотомник є по суті про-
довженням роману-досліджен-
ня Олександера Шугая «Іван 
Багряний, або Через терни Гет-
симанського саду» (К.: Рада, 
1996). І ось нове видання, чи 
не найповніше в українській 
та й світовій багряніані: кожен 
з двох томів має понад тисячу 
сторінок! Перегорнімо їх. 

Перший том відкривається 
матеріалами з недоступних ра-
ніше архівів КДБ СРСР. Ціла пе-
кельна кухня того, як будь-хто із 
громадян країни, «де так вільно 
дихає людина», міг умить ста-
ти «ворогом народу», особливо 
якщо це громадянин мислячий. 
А ще небезпечнішим для влади 
був той, хто мав тверді переко-

нання: Україна має бути неза-
лежною державою, а не части-
ною радянського концтабору. 
Уже перша справа, сфабрико-
вана Харківським НКВС 1932 
року проти зовсім молодого лі-
тератора, потім — друга, 1938 
року, засвідчили: саме тоталі-
тарна система є першим воро-
гом народу і практично прирі-
кає людину на знищення. Все 
це відбилося потім у знамени-
тих романах письменника — 
«Сад Гетсиманський» і «Тигро-
лови».

Більша частина двотом-
ника розповідає про життє-
вий шлях Багряного, коли йому 
вдалося вирватися з Радян-
ського Союзу, водночас до кін-
ця свого життя вимушено по-
прощавшись з рідною Украї-
ною. Повернення в тоталітарну 
казарму було вже неможли-
вим, про що Багряний перекон-
ливо написав у програмовому 
памфлеті — брошурі «Чому я не 
хочу вертатись до СРСР?». 

У двотомнику досліджуєть-
ся активна літературна, полі-
тична і громадська діяльність 
Багряного в еміграції, друку-
ються матеріали преси, спога-
ди, щоденникові записи сучас-
ників письменника і політика. 
Окремо варто сказати про вмі-
щений у першому томі великий, 
більш як на 100 сторінок, есей 
Шугая «Багряний читає Ли-
пинського» (Сторінками книги 
«Листи до братів-хліборобів»), 
де чимало цікавого про ці дві 
визначні постаті українства. 

Другий том видання при-
свячений періоду життя Багря-
ного в Новому Ульмі (Німеч-
чина), де йому судилося бути 

останні майже два десятиліт-
тя життя, написати найвідо-
міші свої твори. Тут 1948 року 
Багряний заснував Українську 
революційно-демократичну 
партію, яку очолював до кін-
ця життя. Тут заснував і очо-
лив партійну газету «Україн-
ські вісті», де друкувалися, зо-
крема, Юрій Шевельов, Тодось 
Осьмачка, Микола Руденко. 
Певний час Багряний був голо-
вою Виконавчого органу Укра-
їнської Національної Ради — 
парламенту Української Народ-
ної Республіки в екзилі, заступ-
ником президента УНР. 

У другому томі видання 
вміщено чимало текстів само-
го Багряного. Зокрема, його 
публіцистика, інтерв’ю. Також 
багатий епістолярій — листи 
письменника до дружини, дру-
зів, соратників. Багато матері-
алів публікуються вперше. А ще 
варто відзначити ілюстративну 
складову видання: понад двісті 
фотографій, в тому числі мало-
відомих, а також малюнки, ка-
рикатури з мало дослідженого 
у нас жанру емігрантської полі-
тичної сатири.

Окремий розділ присвяче-
ний поверненню і пошануван-
ню творчої спадщини Багря-
ного в сучасній Україні. І він 
дійсно все більше повертаєть-
ся до нас, як і багато видатних 
українців зарубіжжя. Поверта-
ється і ось цим ґрунтовним ви-
данням. 

Петро АНТОНЕНКО, 
представник Фундації 
імені Івана Багряного

 в Чернігові 

19 грудня, у третю річницю «кривавої неділі» — розгону Лука-
шенком білоруського Майдану, що висловив незгоду з результа-
тами виборів, колона з українського Майдану на знак солідарнос-
ті вирушила до посольства Білорусі. Співорганізаторами акції були 
білоруські опозиціонери з Руху солідарності «Разом» та Комітет ви-
зволення політв’язнів. 

Спочатку зі сцени на Майдані до присутніх звернулися пред-
ставник руху «Разом» В’ячеслав Сівчик та координатор КВП Микола 
Коханівський. Пан Сівчик розповів про авторитарний режим у Біло-
русі, про репресії, пригадав побоїще трирічної давнини. 

Далі учасники акції, розгорнувши великий біло-червоно-білий 
прапор, рушили до посольства Білорусі, скандуючи: «Живе Біло-
русь!», «Слава Україні! Героям слава!», «За нашу і вашу свободу!»  По-
переду несли два великі банери білоруською та українською мова-
ми — «Свободу політв’язням!» 

Біля посольства відбулося невелике віче. Всі висловлювали 
сподівання, що незабаром і Україна, і Білорусь, і навіть Росія будуть 
вільні від диктаторських режимів.

Наприкінці було зачитано звернення, в якому, зокрема, сказа-
но:

«Ми чітко усвідомлюємо, що білоруський народ під керівни-
цтвом Лукашенка доведений до межі виживання. У цей складний 
період, особливо тоді, коли Україна вчергове виборює собі демо-
кратичне майбутнє, ми закликаємо Лукшенка до єдино можливого 
адекватного кроку, який дозволить йому зберегти хоч трохи своєї 
честі. Лукашенко зі своїм сином, а також з усім своїм почтом му-

сять піти геть з білоруської політики та виїхати до Москви, якщо 
вона їм так подобається. Перед тим він повинен відпустити всіх 
політв’язнів, яких роками катують та вбивають по тюрмах. А саме: 
Василя Парфянкова, Ігоря Аліневича, Миколу Автуховича, Олеся 
Бяляцького, Євгена Васьковича, Андрія Гайдукова, Миколу Дзядка, 
Едуарда Лобова, Артема Прокопенка, Миколу Статкевича. Лише та-
кий варіант розвитку подій і добра воля Лукашенка врятують його 
від народної розправи та дозволять побудувати в Білорусі справ-
жню демократію.

За нашу і вашу свободу!»

«Пізнання Івана Багряного триває»

Майдан підтримав білоруську опозицію

Нашу газету «Світ-інфо» читають укра-
їнці по всьому світу, від США і Канади до 
Австралії. І в «живому», тобто друкова-
ному вигляді, і ще більше — в електрон-
ному, по Інтернету. 

Один з давніх читачів нашої газети 
— добродій Федір Габелко з далекої Ав-
стралії. На цьому красивому зеленому 
континенті здавна існує численна україн-
ська громада, діаспора різних поколінь. 
Представником одної з перших хвиль 
еміграції є і пан Федір. 

У 2013 році пан Федір відзначив своє 
95-річчя, з чим наша газета його щиро ві-
тає! На ювілейні урочистості до іменин-
ника зібралися численні представники 
української громади Австралії, зокрема 
привітав ювіляра голова cекретаріату 
Світового конгресу українців Стефан Ро-
манів. 

Федір Габелко є одним з активних ді-
ячів української громади континенту, не 
втрачає зв’язків з рідною Україною. 

Вже другий рік пан Федір — активний 
читач газети «Світ-інфо», поширює її се-
ред своїх друзів-українців. А напередод-
ні Новоріччя ми отримали гарного листа 
від пана Федора. Друкуємо його тут, і не-
хай читачі не звинуватять у нескромнос-
ті, адже це пише наш читач, якому дякує-
мо за добрі слова про газету:

«Вельмишановний пане редакторе! 
Газета «Світ» захоплююча, цікаві теми 

статей, їх мовна, стилістична грамот-
ність. Мої знайомі із захопленням про-
читали примірники газети і висловлюють 
похвальні відгуки. Я отримую релігійні, 
політичні газети, але мені і моїм друзям 
«Світ» видається найкращим. 

Ми тут мали свого часу 4 газети, де-
кілька журналів. А тепер залишилася 
лише газета «Вільна думка», яка з тижне-
вика перетворилася на двотижневик. 

Чому так сталося? Старші, які читали 
пресу, на три чверті відійшли на той світ. 
Молодь австралізувалася, читає австра-
лійську пресу. 

Щиро вітаємо з Новим 2014 роком та 
з нагоди світлого Різдва Христового!

Федір і Філоніла Габелки з далекої 
Австралії».

Це фото зроблено під час святкуван-
ня 95-річчя Федора Габелка. Тут він, його 
дружина Філоніла і син Павло. 

Вітаємо Федора Габелка, нашого читача в Австралії
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До сьогоднішнього дня маловідомою 
сторінкою нашої історії лишається анти-
більшовицький повстанський рух у нашо-
му краї у 1918 – 1924 роках. У бурхливих 
подіях революцій, громадянської війни та 
національно-визвольних змагань повною 
мірою себе виявила розбурхана селян-
ська стихія. Селянські загони, очолювані 
харизматичними отаманами, виступали 
на боці різних ворогуючих сторін, нерідко 
змінюючи свої вподобання.

Історія повстанського руху в с. Бра-
ниця Козелецького повіту починається 
наприкінці 1918 року в період загально-
українського повстання, очолюваного 
Директорією Української Народної Рес-
публіки, проти гетьмана Павла Скоропад-
ського. Браницька молодь організувала-
ся в загін «Вільного козацтва» у кількос-
ті 60 – 70 осіб. З наступом військ Дирек-
торії загін розпочав активні дії, зокрема 
арештовував членів партії «Союз хлібо-
робів» — опори гетьманського режиму та 
інших представників гетьманської влади. 
Проте влада Директорії УНР протрима-
лася недовго, і вже на початку 1919 року 
Чернігівщина опинилася під владою біль-
шовиків. Частина Браницького «Вільного 
козацтва» залишилася на боці УНР і вли-
лася до лав її армії, інші перейшли на бік 
більшовиків. Деякі не підтримали відкри-
то жодної сторони і лишилися у Браниці, 
нічим себе не виявляючи.

Надії певної частини селянства на 
більшовиків швидко розвіялися із запро-
вадженням так званої політики «воєнного 
комунізма» з її продрозкладкою, що фак-
тично перетворилася на грабунок селян, 
та червоним терором. По селах почали ши-
ритися повстання. Після закінчення Пер-
шої світової війни чимало селян поверну-
лося додому зі зброєю і, що найголовніше, 
зі знанням військової справи. Ядром но-
воствореного повстанського загону в с. 
Браниця стали колишні вільні козаки, ота-
маном був обраний Панкрат Дем’янович 
Хижняк. Від самого початку загін був до-
бре озброєний — крім зброї, що лишила-
ся від часів «вільного козацтва», чимало 
зброї надали місцеві селяни.

На початку грудня 1919 року група се-
лян на чолі з Хижняком, озброєних гвин-
тівками, а подекуди й вилами, вбили в 
Браниці 11 представників радянської 
влади, серед яких голову сільради Бон-
даренка. Іншим вдалося втекти до Бобро-
виці, і від них про повстання стало відомо 
Козелецькій повітовій владі.

Наступного дня Хижняк скликав збори 
села, де оголосив, що минулої ночі він та 
його товариші вбили 11 «окошників» (так 
називали тих радянських працівників, що 
займалися мародерством). Ще кількох 
представників радянської влади арешту-
вали на зборах і вирішили їх розстріляти 
як мародерів і грабіжників. Серед роз-
стріляних — Сава Полуян, член сільради і 
батько вбитого вночі більшовика.

Тим часом до Браниці з Козельця вже 
прямував каральний загін, командиром 
якого був інший син Сави Полуяна Андрій. 
Випередивши свій загін на 15 верст, По-
луян на підводі з карабіном у руках при-
їхав прямо на збори. Натовп селян роз-
ступився, і Хижняк, схопивши гвинтівку і 
прицілившись з коліна, вбив Полуяна по-
стрілом у голову. Коли каральний загін пі-
дійшов до села, повстанці відступили до 
лісу, і ніхто з них схоплений не був. Черво-
ні звільнили засуджених до розстрілу сво-
їх симпатиків, які зразу ж убили батька та 
брата одного з повстанців — Дмитра Куш-
ніра. Узявши заручників, більшовики по-
вернулися до Козельця.

Браницькі повстанці таким чином опи-
нилися на нелегальному становищі й ви-
рішили влитися до загону отамана Ро-

машка, що діяв на території Козелецько-
го повіту в районі сіл Ярославець, Ста-
ра й Нова Басань, Озери та інших. За рік 
перебування в цьому формуванні Хиж-
няк отримав значний досвід партизан-
ської боротьби. Після вбивства Ромашка 
6 липня 1920 року Хижняк з вісьмома од-
носельцями перейшов до загону Коваля, 
проте і цей загін проіснував недовго й був 
ліквідований. Сам Хижняк так висловив-
ся про свою діяльність у той період: «Я до 
сотні «босяків» (більшовиків) передушив… 
Хоча й мене вб’ють, але це не важливо, я 
зробив, що треба, а поки що не дам себе 
в обіду».

Хижняк повернувся до Браниці, де ак-
тивно продовжив антибільшовицький те-
рор. Після повернення до Браниці по-
встанці вирішили легалізуватися, що й 
було зроблено в досить авантюрний спо-
сіб. Селяни звернулися до Чернігівської 
губернської і Козелецької повітової ін-
спекції із заявою, що Хижняк та його хлоп-
ці —  не бандити і не йдуть проти радян-
ської влади, а лише захищають селян від 
грабіжників і мародерів, що просочили-
ся до радянських установ. Для перевірки 
в село виїхала комісія, щоби зібрати ві-
домості про Хижняка. Всі селяни заяви-
ли, що Хижняк — щирий прихильник ра-
дянської влади і захисник селянства. Для 
більшої переконливості повстанці здали 
7 старих гвинтівок та кілька бомб. Таким 
чином вісім осіб отримало амністію, їм на-
віть повернули зброю з правом носіння. 
«Скільки будемо жити, дурнів у владі ви-
стачить давати нам амністії», — так глу-
зували повстанці. Отримавши легальний 
статус, вони продовжували свою справу, 
але більш приховано.

На початку літа 1921 року до повітової 
влади стали надходити звістки про діяль-
ність загону Хижняка. У Браниці з’явився 
загін повітової міліції, який наразився 
на шалений спротив — був відкритий во-
гонь не лише з гвинтівок, а й з кулеметів 
«Льюїс» та «Кольт», в хід пішли також руч-
ні гранати. Міліція відступила, втратив-
ши вбитими начальника загону Гладкого, 
співробітника політбюро та рядового. До 
Браниці стягнули міліцію з усього повіту, 
але нікого з партизанів у селі вже не було. 
Червоні пробули в селі 3 доби, взявши 35 
заручників із «куркульського елементу».

Таким чином, удруге загін Хижняка 
опинився на нелегальному становищі. Ві-
домо, що політичним керівником загону в 
той час став офіцер армії УНР Ломтєв, що 
прибув із Польщі для організації підпіль-
ної роботи на Чернігівщині. При розгромі 
повстанського комітету в Бахмачі Ломтє-
ва заарештували.

Наприкінці 1922 року повстанці здій-
снили чергову авантюру — отримали дру-
гу амністію. До Харкова були направле-
ні два делегати — Митрофан Колесник і 
Василь Глушко. Для цього селяни Брани-
ці зібрали 500 підписів під зверненням 
до влади, де, як і минулого разу, запевня-
лося, що Хижняк та його бійці — прихиль-
ники радянської влади й захисники про-
стого люду від «окошників», що її паплю-
жать, а загін міліції обстріляли через те, 
що не знали, хто вночі зі зброєю в руках 
при йшов до села. Звернення також під-
тримала церковна громада села. Як не 
дивно, після цих клопотань 10 повстанців 
включно з отаманом отримали другу ам-
ністію. Для демонстрації своїх «щирих на-
мірів» вони здали 8 старих гвинтівок, кіль-
ка зіпсованих бомб та по 30 набоїв кож-
ний. Між тим, у повстанців лишився дуже 
солідний арсенал: 200 гвинтівок, 3 куле-
мети «Льюїс», 2 кулемети «Кольт», кілька 
десятків французьких бомб, 1 ящик росій-
ських бомб, кілька ящиків набоїв. Зброю 
зберігали в різних місцях у перевірених 

селян.
Тоді загін встановив зв’язки із пред-

ставниками уряду УНР в екзилі. Ще в лип-
ні 1922 року до хутора Кобижча Козе-
лецького повіту прибув агент уряду УНР 
Іван Назаренко, направлений для орга-
нізації підпільної мережі у Конотопсько-
му, Козелецькому, Остерському та Ніжин-
ському повітах. Крім того, він мав зв’язок 
з Київським центральним повстанкомом 
(ЦПК), який очолював уродженець м. Го-
голів Остерського повіту Герасим Конох 
(псевдонім Галайда). Невдовзі до Браниці 
прибув райуповноважений ЦПК Лука Ар-
теменко, уродженець села Озеряни. При-
їжджаючи з Києва під виглядом спекулян-
та, він передавав директиви про прова-
дження повстанської роботи та прокла-
мації до селянства. За наказом ЦПК на 
початку 1923 року у Браниці створили по-
встанський комітет, головою якого був об-
раний Пилип Сергійович Цирень, заступ-
ником — Павло Іванович Опенько, секре-
тарем — Корній Парфенович Сакун, коор-
динатором — Митрофан Олександрович 
Колесник, отаманом бойового загону — 
Панкрат Дем’янович Хижняк. Намітили 
такі напрямки роботи повстанкому:

1. Агітація серед населення, пошук 
зв’язків.
2. Безпосередня участь 

у «Просвітах».
3. Українізація церков.
4. Пошук коштів.
5. Підготовка до загального 

повстання.
Браницький повстанком координував 

дії повстанців у селах Озерна, Днівка, Ри-
кове, Бобровиця, Стара і Нова Басань. 
Агентом організації був начальник пові-
тової міліції Третяк та представник Бобро-
вицького виконкому.

Проте до організації змогли проникнути 
агенти ДПУ (Державне політичне управлін-
ня). У ніч на 19 грудня 1922 року при виїзді з 
Браниці арештували Івана Назаренка, про 
що повстанкому відомо не було. 18 лютого 
1923 року Київським губернським відділом 
ДПУ арештований Лука Артеменко, який 
на допиті надав багато інформації щодо ді-
яльності організації. 28 березня 1923 року 
за наказом ДПУ УСРР розпочали операцію 
з ліквідації Браницького повстанкому під 
кодовою назвою «Гроза». Організаторами 
призначили начальника секретно-опера-
тивної частини Чернігівського ДПУ Розано-
ва та його заступника Єрмолинського. Їм у 
розпорядження надавалися 96-ий дивізіон 
ДПУ, 50 вершників губміліції та навчальний 
взвод конвойного полку. У районі оголоси-
ли воєнне становище. У ніч на 7 квітня до 
Браниці з різних боків зайшов загін міліції 
та оперативні співробітники ДПУ. Повстан-
ці відкрили по них вогонь з кулеметів і руш-
ниць. Бій тривав 2 години. Для підсилення 
викликали загін червоноармійців. У селі 
розпочалися арешти. З хат Івана Маруги 
та Юхима Опенька тривала шалена стріля-
нина, з вікон летіла велика кількість бомб, 
і лише після підпалу хати Маруги стріляни-
на стихла. Хижняк, що знаходився в цій хаті, 
вдало використав момент і, кинувши дві 
бомби, зник, прихопивши «Льюїс». Під час 
бою червоні втратили двох червоноармій-
ців убитими, двох поранено, з боку повстан-
ців загинуло четверо.

За справою Браницького повстанко-
му арештували 227 осіб у Браниці, близь-
ко 100 осіб — у Ніжинському та Гоголів-
ському районах. У Києві арештували го-
лову ЦПК Галайду. Було вилучено 1 куле-
мет «Кольт», 18 обрізів, 6 револьверів, 7 
бомб, індуктор для підриву залізничного 
полотна, матеріали для кустарного вироб-
ництва набоїв.

Хижняк та кілька бійців, що уникну-

ли арешту, створили загін з 12 осіб, що 
діяв на терені Ніжинського округу і мав на 
озброєнні «Льюїс», гвинтівки, револьвери 
та бомби. Для знищення загону оголосили 
удавану амністію із пропозицією скласти 
зброю, на що повстанці не погодилися. 4 
грудня 1923 року Панкрат Хижняк, Борис 
Онищенко, Антон Нацик та Максим Ост-
рянко були арештовані за невідомих об-
ставин. У квітні 1924 року вони постали 
перед Чернігівським губернським судом. 
Хижняк, Артеменко і ще двоє повстанців 
були засуджені до розстрілу. Пізніше ви-
рок замінили 10-ма роками ув’язнення.

Решта загону продовжила діяльність 
під керівництвом Олексія Шилоткача. У 
звітах ДПУ зазначалося, що це формуван-
ня набуло величезного масштабу, вбива-
ло комсомольців і представників комне-
замів. 4 листопада 1924 року повстанці 
зруйнували залізничну колію і пустили під 
укіс потяг. За цією справою було арешто-
вано 74 мешканців Браниці «за пособни-
цтво бандформуванням», 68 з яких під-
лягало виселенню з території України. Це 
остання наявна інформація про загін Ши-
лоткача, і подальша його доля невідома.

Отже, вогнище опору більшовицько-
му режиму не згасало в Браниці та на-
вколишніх селах до 1925 року, в той час 
як в інших місцевостях України вже дав-
но стихли постріли борців за її самостій-
ність. Пройшовши певну еволюцію, цей 
загін став ланкою загальноукраїнського 
повстанського руху під прапором УНР і до 
останнього не складав зброї.

Євген НАСЕЛЕВЕЦЬ,
науковий співробітник Чернігівського 

історичного музею ім. В. Тарновського

Публікація в рамках Громадської 
ініціативи «Увічнення чернігівців — 

борців за волю України».
(Сайт «Північний Вектор») 

Чернігівщина буремна: 
Браницький повстанський комітет

Отаман Панкрат Хижняк
(з архіву УСБУ в Чернігівській області).
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Те, що один поет го-

ворить про іншого, можна 
сказати, не будучи поетом 
узагалі.

 Ми любимо, щоб 
наш внутрішній голос доно-
сився до нас ззовні.

 Наближаючись до 
правди, віддаляємося від 
дійсності.

 Служив, як пес, уби-
ли, як собаку.

 Ніщо в природі не 
зникає, окрім надій, що збу-
лися.

 Тих, що мовчать, не 
можна позбавити слова.

 Деякі думки прихо-
дять у голову під конвоєм.

 Ніс прапор високо: 
не хотів його бачити.

Було колись...
 Один з дивовиж-

них заповітів такий. Міль-
йонер, кінопродюсер Ро-
джер Доркас усі власні 65 
мільйонів доларів заповів 
своєму псові Максиміліа-
ну. Суд визнав такий запо-
віт законним, оскільки за 
життя мільйонер зробив 
собаці людські докумен-
ти. А своїй дружині мільйо-
нер заповів усього 1 цент. 
Але вона знайшла вихід. 
Скориставшись тими ж со-
бачими-людськими доку-
ментами, вийшла за пса 
заміж. А коли той помер і, 
звичайно ж, не залишив 
заповіту, стала його спад-
коємицею. 

 
 У доглядача парку зі 

штату Вірджинія Роя Салі-
вана 7 разів влучала блис-
кавка, і кожного разу йому 
вдавалося вижити. 

Куточок 
гумору

Одеські анекдоти
— Абраме, кажуть, твоя 

дружина живе з Мойшею? 
— Ой, подумаєш! Один 

раз живнула — вже й 
«живе»!

* * * 
У Абрама помер дідусь. 

Треба сповістити всіх роди-
чів, а грошей на телеграми 
витрачати шкода. Вирішив 
заощадити і написав усім 
коротко: «Ізя помер».

Наступного дня прихо-
дять телеграми від усіх ро-
дичів з однаковим текстом: 
«Ой». 

* * *
— Рабінович, ви чули? 

Ізя серйозно захворів! 
— Цікаво, навіщо це 

йому знадобилося? 
* * *

— Хаїмович! А ви має-
те добрий вигляд, і на зріст 
вище стали, і схуднули, і во-
лосся на лисині відросло... 
Вас просто не впізнати! 

— Я не Хаїмович!
— Так ви ще й прізвище 

поміняли?! 
* * *

— Рабінович, а скільки 
буде двічі по два? 

— А ми купуємо чи про-
даємо?  
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будь-яку благодійну  суму  на рахунок газети. Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання газети 
можна вносити на банківський рахунок:

Установа банку: ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №26207010411229,

Отримувач: Антоненко Петро Якович.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
ховних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  
(066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

Що читають в «Інтермеццо»

Князі Радзивіли
Радзивіли — один з найвідоміших і найвпливовіших маг-

натських родів Великого князівства Литовського. Сконцен-
трувавши у своїх руках величезні багатства і владу, представ-
ники цього роду визначали основні напрямки діяльності краї-
ни у XV – XVIII століттях, а також шляхи європейської політики.

Видання складається з трьох книг: дослідження діяльнос-
ті князівського роду Радзивілів в Україні, Литві, Білорусі, їх-
ній внесок в історію та культуру цих держав. До спільної пра-
ці були залучені провідні фахівці: Володимир Александрович 
(Україна), Ольга Баженова (Білорусь), Раймонда Рагаускене, 
Генуте Керкене, Альфредас Бумблаускас (Литва).

Український пантеон
Біографії і місця останнього спочинку визначних діячів 

української історії та культури від доби Київської Русі до по-
чатку ХХ століття — в ілюстрованому науково-популярному 
виданні авторства відомого історика Сергія Сегеди.

Дисидент. Вацлав Гавел
Книга присвячена біографії видатного чеського політика і 

драматурга Вацлава Гавела. Посилаючись на матеріали спец-
служб, автор описує, як Гавел поєднував успішну драматургіч-
ну кар’єру з дисидентською діяльністю. Розповідь закінчуєть-
ся тоді, коли всесвітньо відомого драматурга Вацлава Гавела 
обрали на посаду президента Чехословаччини.

Ці та інші цікаві книги можна придбати в Чернігів-
ському культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка, 9).

Увагу гостей міста і черні-
гівців привертає одноповер-
ховий старий будинок, який 
зберігся на фоні висотної бу-
дівлі готелю «Градецький» та 
інших багатоповерхівок.

Розповімо про його істо-
рію. Цей будиночок спорудже-
ний у 1877 – 1878 роках на 
вулиці Шосейній. 1919 року 
він став власністю земського 
лікаря Павла Петровича Пол-
торацького і його родини.

У різні часи вулиця, на 
якій містилася садиба, пере-
йменовувалася: Любецька, 
Київська, Красна, Шосейна, 
Торгова, Шевченка, частина 
вулиці Горького, Леніна. Нині 
адреса будинку — проспект 
Миру, 74. У ньому до 1961 
року жило три династії лікарів 
Полторацьких. Їх старовин-
ний рід бере початок від за-
порозьких козаків — полков-
ників Семена Палія та Антона 
Танського.

У «Малоросійському ро-
дословнику» Вадима Модза-
левського згадується бунчу-
ковий товариш Іван Федоро-
вич Полторацький, від якого і 
пішов рід Полторацьких.

Інша гілка цього роду 
дала світові видатного співа-
ка, музичного діяча і педаго-
га (із Сосниці родом) Марка 
Федоровича Полторацького, 
його учнями були українські 
композитори Максим Бере-
зовський та Дмитро Борт-
нянський. Анна Керн — муза 
Пушкіна — була його внуч-
кою. Вона мала неабиякий лі-
тературний хист.

Власник будинку Павло 
Петрович Полторацький на-
родився в селі Гірськ Горо-
днянського повіту (нині Щор-
ського району) 1869 року в 
сім’ї дрібного поміщика. За-
кінчив Лазаревський інститут 
східних мов у Москві, який го-
тував дипломатів. У цей час у 
Полторацького погіршилися 
стосунки з батьками, які були 
проти шлюбу Павла з про-
стою дівчиною, покоївкою ма-
тері. Крім того, він відмовив-
ся від дипломатичної кар’єри, 
що призвело до повного роз-
риву стосунків з батьками. І 
лише народження онука, яко-
го назвали на честь дідуся Пе-
тром, принесло примирення в 
родині.

Павло Полторацький за-
кінчив Київський універси-
тет святого Володимира. Ще 
будучи студентом медичного 
факультету, разом із профе-
сором К. М. Сапежком без-
коштовно лікував хворих на 
Подолі.

Після закінчення навчан-
ня працював лікарем у різ-

них містечках та селах України. 
Зокрема, у містечку Сновську 
(нині — Щорс) пам’ятають про 
чуйного, всебічно освіченого 
лікаря, який безкоштовно лі-
кував бідних. У Чернігові він 
також вважався одним із кра-
щих фахівців, працював у різ-
них лікарнях міста. Як кращо-
го фахівця 1921 року П. Пол-
торацького запросили до 
складу експертної комісії для 
обстеження мощей святого Фе-
одосія Углицького.

Загинув Павло Петрович 
Полторацький 1941 року під 
час бомбардувань Чернігова 
фашистською авіацією. Похо-
ваний на старому православ-
ному кладовищі на Старобі-
лоуській вулиці.

Його син — Петро Пав-
лович — дитячий лікар, голо-
вний лікар Городнянської лі-
карні, загинув 19 березня 
1931 року на 36-му році жит-
тя, рятуючи хвору на дифтерію 
дитину в містечку Бобровиці.

Дружина Петра Павлови-
ча — Олександра Миронівна 
— також була медиком. Після 
війни вона очолювала відділ 
охорони здоров’я міста Черні-
гова. Померла 1954 року, по-
хована також на старому кла-
довищі на Старобілоуській ву-
лиці.

Онук — Ростислав Петро-
вич — навчався у Чернігові, 
всю війну працював в ева-
когоспіталях санітаром. Кан-
дидат медичних наук, був го-
ловним невропатологом Ки-
ївського військового округу. 
Він листувався з невтомним 
охоронцем чернігівської ста-
ровини Андрієм Антоновичем 
Карнабедом і заповідав збе-
регти пам’ять про родину Пол-
торацьких, відкрити в будин-
ку кімнату чи куточок, присвя-
чений родині.

Цей старенький будино-
чок на проспекті Миру слав-
ний не лише його власника-
ми. Тут був культурний центр, 
збиралися відомі громадські 
діячі, еліта Чернігова: Михай-
ло Жук — талановитий худож-
ник; Аркадій Верзилов — іс-
торик, краєзнавець, археолог 
(брав активну участь у полі-
тичному і громадському житті 
міста: обіймав посади місько-
го секретаря та міського голо-
ви, був членом Чернігівської 
«Громади» та «Просвіти»); Ілля 
Шраг — громадський, полі-
тичний і культурний діяч, чер-
нігівський адвокат, депутат 
1-ої Державної Думи, ідей-
ний натхненник Чернігівської 
«Просвіти», та інші. У будинок 
приходили і земські лікарі 
— колеги Полторацьких: Ро-
зенель, Дехан, Ковальський, 

Маслов та художник Іван Ра-
шевський. Сюди приїздили з 
усієї України поети і письмен-
ники, зокрема Микола Хви-
льовий, Олесь Досвітній, Ми-
кола Вороний.

Мета цих зібрань: завзяті 
мисливці приїздили на полю-
вання, розповідали тут мис-
ливські байки. Це офіційна 
версія. Хоча існує й інша дум-
ка. Тут приховується таємни-
ця. Виникає питання: чому 
першими жертвами репре-
сій 30-х років ХХ століття ста-
ли учасники мисливських зі-
брань у будинку Полторацько-
го (Микола Вороний та інші)?

Інше запитання: чому по-
лювання біля Чернігова так 
приваблювало діячів культу-
ри з усієї України? Адже мис-
ливських угідь на той час на 
території країни було багато.

Зараз вигляд будинку змі-
нився. У минулому він виріз-
нявся вишуканим різьблен-
ням на карнизах та дверях, 
ґанок був оздоблений кова-
ним металевим візерунком, 
з боку двору знаходилася ве-
ранда з різьбленими колон-
ками. Навкруги — гарний сад 
з рідкісними деревами, куща-
ми та квітами, вирощеними 
лікарем і чудовою людиною. 
За спогадами художника Во-
лодимира Конашевича, пере-
хожі зупинялися перед будин-
ком, милувалися його кра-
сою, віддаючи шану тим, хто 
створив його, і, перехрестив-
шись, йшли далі у своїх спра-
вах.

Будинок вистояв у бу-
ремні часи війн та револю-
цій, проте в 70-х роках ХХ ст. 
був спалений, розграбований 
вандалами. Від подальшо-
го знищення його врятував 
Андрій Антонович Карнабед. 
1994 року обласні управлін-
ня культури та архітектури на-
правили науково обґрунтова-
ні довідки про архітектурну 
цінність цієї старовинної спо-
руди.

Безумовно, будинок Пол-
торацьких необхідно взяти 
під державну охорону.

«Чернігівський монітор»
 
Від редакції. Останнім 

часом довкола цього будинку 
точаться пристрасті стосов-
но того, як його утримувати в 
належному стані. Газета дру-
кує  краєзнавчу розвідку про 
цікаву чернігівську родину. 
А щодо будинку, то сподіває-
мося, що міська рада  вживе 
заходів, аби він  був у належ-
ному стані, вимагатиме цього 
від тих, хто його орендує.

Чернігівська  старовина

УУ й і і і і У ї М І Р

Будинок лікарів Полторацьких

Фестиваль «КОЗА»  
від «Інтермеццо»  та «Альтернативи»  

—  на «Зеленій сцені» Чернігова 
Народна традиція «водити різдвяну Козу» повертається в Чер-

нігів.  «Коза» — це новий зимовий міні-фестиваль фоль-
клорних колективів, який підготувала  та ж сама команда, яка 
створила популярний музично-мистецький проект «Зелена сцена». 

«Коза» ходитиме, спі-
ватиме, танцюватиме в 
суботу, 11 січня, з 12.00 
до 16.00 на вже звич-
ному місці — на почат-
ку алеї Героїв. Головною  
зіркою програми  стане відомий етногурт «Божичі», який вже двічі 
виступав у Чернігові. Разом з ними «Козу» водитимуть професійні 
і аматорські колективи міста й області. 

До проведення фестивалю долучилися  Чернігівський куль-
турно-мистецький центр «Інтермеццо» та громадська організація 
з Корюківки «Альтернатива»,  які  щорічно організовують казкове 
дійство «Вертеп».

Головна мета свята  —  донести красу народних традицій до мо-
лоді, повернути стародавній звичай у сучасний побут. А ще фести-
валь «Коза» стане поштовхом для розвитку зимового подієвого ту-
ризму. І люди в Києві, Черкасах, Запоріжжі говоритимуть один одно-
му: «А ви куди на зимові свята?»  —  «До Чернігова! «Козу» водити!» 

Підготовка до фестивалю йшла  в партнерстві з міським 
управлінням стратегічного розвитку і туризму. Допомагають во-
лонтери. А ще  партнер — кафе «Варенична». 


