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ОЧИЩЕННЯ МАЙДАНОМ
Повстання народу проти режиму —

відповідь на війну режиму проти народу
Перші бої в урядовому 

кварталі. 
Кривавий вівторок

18 лютого зранку десятки 
тисяч учасників протестів ото-
чили урядовий квартал. Вимо-
га — негайно поставити на го-
лосування в Раді поданий опо-
зицією законопроект про від-
новлення Конституції 2004 
року. 

Парламент і прилеглі ву-
лиці з самої ночі були забло-
ковані міліцією. Почалися ву-
личні бої по всьому периме-
тру урядового кварталу — на 
багатостраждальній вулиці 
Грушевського, в Маріїнсько-
му парку під Радою, по інших 
гарячих точках. На боці міліції 
б’ються з повстанцями звезе-
ні в Київ «тітушки». 

Міліція застосувала сльо-
зогінний газ, водомети, поча-
ла стріляти по людях світлошу-
мовими гранатами, гумовими 
кулями. Вже за першу годину 
вуличних боїв серед повстан-
ців було понад 20 поранених. 
Повідомлення про перших за-
гиблих.

Четвертий поверх Будинку 
профспілок забитий поране-
ними, багато важких. До ліка-
рень їхати бояться, їм зашива-
ють голови у польових умовах.

На 18.16 повстанці втра-
тили вулицю Грушевського, 
Європейську площу, Україн-
ський дім, Жовтневий палац 
та верхню барикаду на Інсти-
тутській. «Беркут» завис над 
Майданом з боку Жовтнево-
го палацу. Внутрішні війська 
шикуються на Інститутській та 
Європейській площі. 

Ніч штурму Майдану
О 20.00 силовики почали 

перший за всі місяці безпо-
середній штурм Майдану Не-
залежності. Штурм із засто-
суванням водометів, броне-
транспортера, стрільбою по 
людях ішов усю ніч, одночас-
но з кількох вулиць. Силовики 
підпалили Будинок профспі-
лок — штаб Євромайдану, де 
знаходився один з лазаретів 
із пораненими. З даху будинку 
силовики ведуть обстріл Май-
дану. 

На ранок атакуючі зайня-
ли частину Майдану, біля мону-
мента Незалежності. 

Уранці кияни знову збира-
ються на Майдан. Повстанців 
від силовиків відокремлює па-
лаючий вал з покришок, колод 
і дощок. І далі горить Будинок 
профспілок. Весь день — хист-

ке перемир’я. Євромайданівці 
під вечір зайняли приміщення 
головпоштамту, Державного 
комітету телебачення і радіо-
мовлення на Хрещатику. 

20 лютого
Відстріл людей 
у День трауру

Четвер, оголошений в 
Україні днем трауру по заги-
блих у вівторок і ніч на середу 
двадцяти восьми повстанцях, 
став днем загибелі понад со-
тні людей у центрі столиці. 

Силовики відступають. На-
томість на Майдані почався 
обстріл готелю «Україна», коли 
туди наблизилися повстанці. 
Самооборона знайшла снай-
перів на 10-му поверсі готелю.

Солдати внутрішніх військ 
групами здаються в полон ак-
тивістам Євромайдану. З ба-
рикади біля Жовтневого па-
лацу вивели близько 100 по-
лонених. Повстанці відігнали 
правоохоронців з Майдану й 
барикад на Інститутській.

10.51. На Майдані біля го-
телю «Козацький» — 7 трупів, 
усі чоловіки. Самооборона 
каже, що їх застрелили снай-
пери, шестеро вбито поранен-
нями в шию. У районі готелю 
«Україна» стріляє снайпер. Уже 
десятки поранених, є загиблі.

У лікарню № 17 везуть 
важкопоранених з Майдану. 
Травми голови і вогнепальні 
важкі поранення — шиї, голо-
ви. Зовсім юні. Лікарі «швид-
ких», що їх привозять, пла-
чуть.

Верховна Рада 
припиняє бої

20 лютого, о 22-ій годині, 
після кривавого вбивства лю-
дей у центрі столиці терміно-
во зібралося засідання Вер-
ховної Ради. 

Крім трьох опозиційних 
фракцій, на засіданні присут-
ні група позафракційних та 
кілька десятків регіоналів, 
багато з яких вже вийшли з 
фракції. Парламент ухвалив 
постанову «Про засудження 
насильства в Україні, що при-
звело до людських жертв». 
«За» проголосували 236 де-
путатів.

Постанова зобов’язує не-
гайно припинити вогонь, вій-
ська мають повернутися до 
місць дислокації. Генпроку-
ратуру зобов’язано провести 
повне розслідування фактів 
загибелі та насильства щодо 
учасників акцій протесту.

21 лютого
Рада бере всю 
повноту влади 

у свої руки і 
робить кроки до 

завершення 
протистояння. 

Повернуто Конституцію 
2004 року

О 16.53 на своєму засідан-

ні Верховна Рада повернула 
в дію Конституцію 2004 року. 
За таке рішення проголосува-
ли 386 депутатів. 

У результаті Верховна 
Рада отримала повноважен-
ня на призначення уряду, 
вплив на судову та інші гіл-
ки влади. ВР перестане бути 
«підрозділом Адміністрації 
Президента».

Цим законом передбаче-

но, що більше 80 законодав-
чих актів, які були незаконно 
ухвалені 2010 – 2011 року 
і наділяли Президента над-
мірними повноваженнями, 
повин ні бути скасовані.

 

Рада звільнила 
від переслідувань 

активістів Майдану
Верховна Рада ухвали-

ла Закон про недопущення 
переслідувань затриманих 
учасників масових акцій про-
тесту. За відповідне рішення 
проголосувало 372 депутати.

 

Захарченка звільнено
Верховна Рада проголо-

сувала за відсторонення в.о. 
глави МВС Віталія Захарчен-
ка від займаної посади. «За» 
— 332 народних депутати.

 

Ухвалено закон, що 
дозволяє звільнити 

Юлію Тимошенко
Рада ухвалила закон, 

яким змінені статті КПК, за 
якими засуджена Юлія Тимо-
шенко. «За» — 310 народних 
депутатів.

Зокрема будуть приведе-
ні до міжнародних стандартів 
статті 364 та 365 Криміналь-
ного кодексу.

 

22 лютого 
Рада формує нову 

владу України
О 10.00 у Верховній Раді 

розпочалося суботнє засі-
дання, в залі зареєстрували-
ся 248 народних депутатів від 
усіх фракцій. 

Голова Верховної Ради Во-
лодимир Рибак і перший віце-
спікер Ігор Калетнік написали 
заяви про відставку. Заяви за-
читав головуючий — віце-спі-
кер Руслан Кошулинський.

Олександр Турчинов 
обраний Головою 
Верховної Ради 

О 12.30 Верховна Рада 
обрала новим головою Олек-
сандра Турчинова. За його 
кандидатуру проголосувало 
288 депутатів.

Відставка Генпрокурора 
Пшонки

Верховна Рада ухвалила 
постанову про висловлення 
недовіри Генеральному проку-
рору України. За це проголосу-
вало 247 народних депутатів.

Рада звільнила 
Тимошенко

Верховна Рада ухвали-
ла постанову «Про виконан-
ня міжнародних зобов’язань 
України щодо звільнення Юлії 
Тимошенко». За це рішення 
проголосувало 322 народних 
депутати.

 

Арсен Аваков 
призначений в.о. міністра 

внутрішніх справ
Один із керівників Май-

дану, депутат від «Батьківщи-
ни» Арсен Аваков призначе-
ний парламентом на посаду 
виконуючого обов’язки міні-
стра внутрішніх справ (після 
відставки уряду Азарова всі 
міністри є в.о.). 

 

Межигір’я відкрите 
для людей

Резиденцію Президента 
Віктора Януковича Межигір’я 
відкрили для відвідувачів. 
Уперше прості українці змогли 
потрапити до надсекретного 
об’єкта — лігва диктатури. 

Міліція переходить 
на бік народу

МВС заявляє, що служить 
українському народу, і закли-
кає громадян разом охороня-
ти порядок. Про це йдеться у 
заяві Міністерства внутріш-
ніх справ. У міліції закликали 
вшанувати пам’ять загиблих 
на Майдані.

12.56. Заява Самообо-
рони Майдану. Самооборо-
на Майдану закликає україн-
ців до порядку. Мародерство, 
хуліганський псевдорадика-
лізм, вандалізм є ворогами 
української революції. Лише 
координація, лише продума-
ні та виважені кроки допо-
можуть нам урятувати дер-
жаву від хаосу. Саме тому Са-
мооборона Майдану взяла 
під контроль та охорону уря-
дові об’єкти в Києві та бага-
тьох областях. Перед нами — 
нові виклики: побудова Нової 
України і перші її дні мають 
показати, що тут панувати-
ме порядок, спокій та безпе-
ка для наших громадян. За-
кликаємо радикально нала-
штованих протестувальників 
утриматися від спроб зни-
щити майно та будівлі адмі-
ністративних та силових ві-
домств — усе це є україн-
ською власністю, яка 
знадобиться новій 
українській владі. 

Син убитого на Майдані Олега Ушневича, 32-річного 
вчителя із Дрогобича, має жити в ІНШІЙ Україні, 

ніж тій, яка була досі. Інакше що ми за люди, що за 
народ? Ми й так довічно винні перед цим малюком. 
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Оновлення влади
Володимир Хоменко 

пішов у відставку 
з посади голови обласної 
державної адміністрації

Хоменко був єдиним губерна-
тором, призначеним на цю посаду 
попереднім Президентом Ющен-
ком, який зберіг свою посаду го-
лови обл держадміністрації і при 
Януковичі. Останні події в Україні й 
області змусили Хоменка, як і біль-
шість губернаторів областей, пода-
ти у відставку. 

Голова облради Мельник 
подав у відставку 

і вийшов з Партії регіонів 
Голова Чернігівської облас-

ної ради Анатолій Мельник заявив 
про вихід із Партії регіонів. Він ого-
лосив про це рішення увечері, 20 
лютого, під час зборів депутатів в 
облраді. 

Микола Звєрєв — 
голова Чернігівської 

обласної ради
М и к о л а 

Звєрєв обра-
ний головою 
Черніг івс ької 
обласної ради. 
Таке рішення 
ухвалила поза-
чергова сесія 
ради пізно уве-
чері, в суботу 
22 лютого. За 

це рішення проголосував 51 депу-
тат. 

Звєрєв обраний депутатом 
ради на виборах 2010 року за ви-
борчим списком Чернігівської об-
ласної партійної організації Всеук-
раїнського об’єднання «Батьків-
щина». Останнім часом працював 
помічником-консультантом народ-
ного депутата України. Уродженець 
Бахмацького району (село Смоло-
ве), випускник історичного факуль-
тету Чернігівського педуніверсите-
ту імені Т.Шевченка, підприємець. 
Працював у Міністерстві транспор-
ту та зв’язку. Голова Чернігівсько-
го благодійного фонду сприяння 
дослідженням історичного середо-
вища (створював разом з архітек-
тором Андрієм Карнабедом). Член 
Чернігівського товариства «Про-
світа» імені Т.Шевченка від почат-
ку 1990-х років. Одружений, бать-
ко двох дітей. 

Майже два місяці був комен-
дантом чернігівського намету на 
Майдані.

Звєрєв — про фінансову 
прірву області 

Чернігівська область знахо-
диться в надзвичайно важкому по-
літичному й фінансовому стані. Про 
це сказав голова обласної ради 
Микола Звєрєв, виступаючи уве-
чері 24 лютого на чернігівському 
майдані. 

Він розповів, що, ознайомив-
шись зі станом справ в області, по-
бачив дуже сумну ситуацію: «По-
бачив небачену корупцію, величні 
боги, заборгованості із зарплат і 
непроплати».

Одне із перших завдань — по-
долати корупцію. М.Звєрєв наби-
рає у владну команду чесних людей.

Новообраний голова облради 
повідомив, що з 7-ї ранку на нього 
здійснюється шалений тиск людей, 
які грабували область, і криміналі-
тету.

Запевнив, що до нього мають 
приїхати консультанти з Литви, щоб 
розповісти про свій досвід відро-
дження країни.

Микола Звєрєв розповів про 
себе і відповів на запитання гро-
мади на майдані.

Знесення Леніна на Чернігівщині 
Ще увечері 21 лютого в Чернігові нарешті громадськість демонтувала в цен-

трі міста пам’ятник Леніну, організатору Жовтневої революції і комуно-радян-
ського режиму, що знищив незалежну Українську Народну Республіку. Днями ко-
мунальні служби Чернігова прибрали повалений пам’ятник. 

Чернігівський державний історичний музей імені В.Тарновського відмовився 
від зберігання ідола, оскільки він не становить культурної та історичної ціннос-
ті. Поки що пам’ятник зберігається у комунальників. На Чернігівщині пам’ятники 
вождю комуністів цими днями демонтовані у Ніжині, Прилуках, Козельці, Мені, 
Борзні, Бахмачі, Куликівці, Острі, у селах Лемеші Козелецького та Авдіївка Со-
сницького районів. Ленінопад триває. 

Вітання Віталія Коржа 
жителям області з початком 

справжнього очищення
Дорогі жителі Чернігівщи-

ни! Вітаю вас із тими рішучи-
ми кроками, які ви зробили 
минулої доби. Чернігівщина 
позбулася ідола комуністів-
аферистів у Прилуках, Черні-
гові, Варві, Козельці, Острі та 
селищі Лемешах.

Саме сьогодні розпо-
чнеться справжнє очищення 

України від спадку кривавого тоталітарного ми-
нулого.

Я часто ставив собі запитання: як можна про-
водити політичні мітинги, акції поруч із бовваном 
В. Леніна? Чи є взагалі пояснення тому, що на 
23-му році незалежності України ідоли більшо-
вицького вождя, який у крові втопив молоду Укра-
їнську державу, височіють на площах наших міст?

Нині цю задачу розв’язав український народ.

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

23 лютого в Чернігові відбулась акція — 
фотосушка «Майдан там, де ти! Криваві події 
лютого».

Фотографії виставки були представлені від 
журналістів та фотокореспондентів Маріанни 
Харді, Ігоря Волосянкіна, Олександра Жогалка 
(псевдонім Олекса Пекур), що були в епіцентрі по-
дій у Києві, з соціальних мереж та фото загиблих 
повстанців. Усі бажаючі могли придбати обране 
фото. Зібрані кошти будуть передані на допомогу 
сім’ї загиблого в Києві Андрія Мовчана з Ріпкин-
ського району, члена «Демократичного Альянсу».

«Навіть неочікувано для себе ми зібрали 3028 
гривень, — повідомила голова Чернігівського 
осередку «Молодь Демократичного Альянсу» Іри-
на Бабчук. — Це були і кошти за придбані фото-
графії, і просто благодійна допомога небайдужих 
чернігівців. Плануємо продовжити акцію цими 
вихідними в парку культури та відпочинку в Чер-
нігові».

Організатор — Чернігівський осередок «Мо-
лодь Демократичного Альянсу».

Чернігівці відгукнулися на заклик мі-
ліції допомогти і взяти участь у спільній з 
правоохоронцями охороні громадського 
порядку у складі патрулів. 

О 16.00 понеділка до Чернігівського місь-
кого відділу внутрішніх справ прийшли десят-
ки активістів, журналістів і просто небайдужих 
громадян, які висловили готовність спільно з 
міліцією охороняти порядок на вулицях міста.

Під час інструктажу особового складу та 
придатних сил керівництво Чернігівського 
міськвідділу міліції звернуло увагу цивільних 
на основні завдання, які стоять перед спільни-
ми патрулями: не допустити фактів мародер-
ства, зростання вуличної злочинності та про-
вокування правоохоронців агресивно нала-
штованими громадянами.

Значна частина інструктажу була присвя-
чена заходам безпеки під час несення служби, 
адже громадяни не матимуть зброї чи засобів 
активного захисту. Основна мета патрулів — 
на практиці продемонструвати всім, що ситу-
ація є контрольованою, і що в підтриманні по-
рядку зацікавлені як правоохоронці, так і гро-
мадяни, адже це наше місто, тож нам не байду-
же, що в ньому відбувається.

Активісти і міліція зробили акцент на про-
філактиці правопорушень та роз’яснювальній 
роботі з молоддю.

У свою чергу, порядок на автомагістралях 
області взялися контролювати інспектори ДАІ 
та активісти «Самооборони».

Налагодження ефективної співпраці мілі-

ції з «Народною самообороною» розпочалося 
зі спільних чергувань активістів та інспекторів 
ДАІ на посту «Кіпті» (траса Е-95 у напрямку сто-
лиці).

Робота координується Управлінням ДАІ 
Чернігівської області, добровольців набирає 
голова правління Чернігівського центру прав 

людини «Доброчин» Олександр Підгорний.
Міліція і громадські активісти запрошують 

небайдужих громадян з власним авто та без 
нього для патрулювання Чернігова у нічний час 
спільно із працівниками міліції. 

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Фотосушка «Майдан там, де ти! Криваві події лютого»

Міліція прийняла допомогу 
«Народної самооборони»
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Милосердя

Допоможіть 
врятувати Артура 

Сімнадцятирічний 
Артур Пасько із села 
Хлоп’яники Сосниць-
кого району хворіє все 
життя. Вже через пару 
років після народжен-
ня батьки стали поміча-
ти, що у сина проблеми 
з серцем. Відтоді він — 
постійний пацієнт ліка-
рень.

Близько чотирьох 
років тому Артур почав 

поступово сліпнути, водночас у хлопчика заго-
стрилися проблеми з нирками. 

У жовтні 2013-го після чергового знепри-
томнення Артур оглух на обидва вуха і практич-
но осліп. В результаті лікування слух на одне 
вухо повернувся, але зір відновити не вдалося. 
Зараз Артур може лише розрізняти обриси лю-
дей або предметів, його стан постійно погіршу-
ється.

Після обстеження лікарі поставили йому діа-
гноз «мітохондріальна хвороба». В Україні її ви-
лікувати не здатні, наша медицина може тільки 
боротися з наслідками і підтримувати уражені 
органи. Для подальшого лікування юнака необ-
хідне обстеження в Києві.

Мама Артура Пасько Валентина Миколаївна 
— сама інвалід першої групи. Вже рік, як працю-
вати за станом здоров’я жінка не може, отриму-
ючи лише пенсію в 1200 грн. З цієї суми вели-
ка частина витрачається на ліки для неї самої і 
сина. 

Нині Артуру потрібні кошти на обстеження в 
Києві в лікарні «Охматдит» й інституті серцево-
судинної хірургії ім. Амосова. А скільки кошту-
ватиме лікування за результатами обстеження, 
ніхто передбачити не береться.

Якщо читачі бажають допомогти сину Вален-
тини Миколаївни, вони можуть перерахувати 
будь-яку посильну суму коштів на її банківську 
картку Приватбанку:

5167 9872 0003 0910, Пасько Валентина 
Миколаївна.

В інших українських банках зарахувати гро-
ші на рахунок можна за вказаними реквізита-
ми:

Номер рахунку: 5167 9872 0003 0910.
Код отримувача: 14360570.
Банк: Приватбанк.
МФО банку: 305299.
Код ОКПО банку: 14360570.
Рахунок одержувача: 29244825509100.
Для поповнення карти 5167 9872 

0003 0910, Пасько Валентина Миколаївна, 
2469117948.

Номер телефону Валентини Миколаївни: 
(068) 375-42-54.

Артем чекає 
нашої допомоги

Звертаємося до всіх 
небайдужих із прохан-
ням про допомогу. Ма-
ленькому жителю Чер-
нігова Артемчику по-
трібна ваша підтрим-
ка. Лікарі встановили 
у хлопчика тяжкий діа-
гноз — апластична ане-
мія. Окрім фінансової 
допомоги, потрібні до-
нори. Чоловіки від 20 до 
40 років з третьою гру-

пою крові. Кров можна здати тільки у Києві. 
Як саме перерахувати кошти на лікування 

дитини? 
Для фізичних осіб:
КБ ПриватБанк,
поповнення карти 5168 7553 6733 3347.
Отримувач: Рибалка Сергій Олексійович.
Для юридичних осіб:
Отримувач: КБ ПриватБанк,
МФО 305 299,
ЄДРПОУ 14360570,
р/р: 29244825509100.
Призначення: благодійна допомога для ліку-

вання Рибалки Артема Сергійовича.
Контактний телефон батька Артема:
066-800-99-96 Рибалка Сергій Олексійович.

Копійка до копійки — 
врятоване життя Артемчика.

Набув законної сили вирок Прилуцького міськрайонного суду у 
кримінальному проваджені стосовно головного державного вико-
навця Прилуцького міськрайонного управління юстиції Головного 
управління юстиції в Чернігівській області, яка, користуючись своїм 
службовим становищем, вимагала та одержала неправомірну виго-
ду від місцевого мешканця.

Встановлено, що до працівниці виконавчої служби звернувся 
житель м. Прилуки із проханням надати довідку про відсутність за-
боргованості перед державними фінансовими установами і пообі-
цяв віддячити за це. Зловживаючи своїм службовим становищем, 
працівниця відділу ДВС склала відповідний документ, який не відпо-
відав дійсності.

Співробітники СБУ затримали службову особу під час передачі 
довідки та отримання за неї двох тисяч гривень.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, суд ви-
знав державного службовця винною у вчиненні кримінальних пра-

вопорушень, передбачених ч.2 ст.368 (одержання неправомірної ви-
годи службовою особою) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кри-
мінального кодексу України. Зловмисниці призначено покарання у 
вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Також за рішенням суду її 
позбавлено права обіймати посади, пов’язані з використанням ор-
ганізаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій 
строком на 2 роки.

Шановні громадяни! Нагадуємо, що в Управлінні діє «телефон до-
віри» — (0462) 676-208, за яким жителі Чернігівщини мають мож-
ливість повідомити про факти вимагання коштів та інші корупцій-
ні діяння посадових осіб. Інформація, яка надійде за цим номером, 
обов’язково перевірятиметься. За результатами перевірки згідно з 
чинним законодавством будуть прийняті відповідні рішення.

Прес-група Управління СБ України
в Чернігівській області

В останню путь
Правоохоронці Чернігівщини провели в останню путь свого товариша  — 

міліціонера оперативного взводу роти міліції особливого призначення «Бер-
кут» Зубка Володимира Валерійовича. Він відійшов у вічність у 28 років. А по-
переду було все життя, яке так любив, мріяв стати офіцером, навчався у Націо-
нальній академії внутрішніх справ.

Але доля розпорядилася інакше. 18 лютого загін Чернігівського «Беркуту» 
був направлений у Київ для охорони громадського порядку. Володимир з това-
ришами ніс службу на вулиці Інститутській. 

20 лютого куля снайпера пробила бронежилет, і Володимир загинув від 
смертельного поранення.

Мати-вчителька втратила одного з трьох своїх дітей. У загиблого міліціоне-
ра залишилися сестра і молодший брат.

Провести земляка в останню дорогу 22 лютого вийшла вся Куликівка. На 
похорон приїхали керівники УМВС області, колеги, ветерани органів внутріш-
ніх справ.

Володимир закінчив місцеве училище, здобув професію електрозварника. 
Після служби у Збройних Силах України вирішив пов’язати свою долю з міліці-
єю і 2006 року одягнув форму.

Співробітники міліції згадують свого колегу лише з найкращого боку. 

УМВС України в Чернігівській області 

Трагедія: по різні боки барикад…

Українські хлопці один 
день не дожили до миру

Поховали 
Героя Майдану

33-річного Василя Прохор-
ського  поховали   у  неділю в рід-
ному селищі Дмитрівка Бахмаць-
кого району.  Він працював у Ки-

єві, в підприємстві з ремонту тор-
говельного обладнання. У селищі 
живе його мати, яка сказала, що 
для її сина національна ідея була 
понад усе. 

Василь зник  у бурхливих поді-
ях повстання.  Друзі знайшли його 
куртку і мобільний телефон біля 
Михайлівського собору Києва. 
22 лютого родичі впізнали поніве-
чене тіло загиблого.

Василя  поховали біля сте-
ли землякам, які загинули у Дру-
гій світовій війні. Його побратими 
провели в останню путь трьома 
пострілами та виконанням Гімну 
України. 

Прощання в Чернігові 
і рідному селі

Андрію Мовчану було 34 роки. У неділю, 
23 лютого, його поховали на батьківщині в 
селі Великі Осняки Ріпкинського району. За-
гинув від вогнепального поранення на Май-
дані 20 лютого.

Працював освітлювачем у київському те-
атрі імені Івана Франка. На Майдані йому по-
стійно допомагала його сестра. У селі живе 
їхня мати. 

Прощання з Андрієм перед цим відбулося 
на Чернігівському Майдані. 

Засуджено головного державного виконавця 
ДВС за отримання неправомірної вигоди



№26   27 лютого 2014 року№26   27 лютого 2014 року4   Світ трагедії України

ЗАГИБЛІ ГЕРОЇ МАЙДАНУ
Прізвища перших загиблих героїв Майдану знають усі, їм присвячували пісні й вірші, їхні розповіді на камери знаходи-

ли і публікували. Так і має бути з людьми, які загинули у сутичках від куль снайперів та спецпризначенців.
Зараз кількість загиблих сягає більше сотні, відомості є не про кожного з них. «Українська правда. Життя» хоче випра-

вити цю помилку: тих, хто загинув, захищаючи своє право на вільне життя, треба знати. Ми починаємо публікувати ту ін-
формацію про загиблих, яку вдалося знайти, і просимо вас, наші любі читачі, ділитися розповідями й даними. Більшість 
цих  людей загинули 20 лютого  на Майдані  та прилеглих вулицях від куль снайперів, під час боїв на барикадах на вулиці 
Інститутській,  в інших гарячих точках, у  ніч на 19 лютого під час  штурму Майдану.

Аратунян Георгій з Рівного, при-
близно 50 років.

Байдовський Сергій, 23 роки, 
м.Луцьк. 

Бльок Іван, 40 років. Місто  Горо-
док Львівської області, приватний 
підприємець. Без батька залиши-
лися донечка і маленький син.

Брезденюк Валерій, 50 років, м. 
Жмеринка, підприємець, художник.

Бондарчук Сергій, 53 роки, м. Ста-
рокостянтинів Хмельницької об-
ласті. Убитий на Інститутській 20 
лютого.

Бондарєв Сергій, 32 роки, з Кра-
маторська. Програміст.

Вайда/Байда Богдан, 58 років. 
с.Летня, Дрогобицький район, 
Львівська область.

Васильцов Віталій з м. Білої Церк-
ви, 36 років, батько двох дітей.

Варениця Роман, 35 років. З Яво-
рівського району Львівської облас-
ті.

Веремій В’ячеслав, журналіст га-
зети «Вести», 32 роки. Тітушки ви-
стрелили чоловіку в груди. Він по-
мер у лікарні вранці від кульового 
поранення. Без батька залишився 
4-річний син.

Войтович Назар, 17 років. Студент-
третьокурсник кооперативного ко-
леджу в Тернополі.

Голоднюк Устим, 20 років, м. Зба-
раж, Тернопільська область. Во-
лонтер.

Городнюк Іван, м. Березне, Рівнен-
ська область.

Гриневич Едуард з Волині, 30 ро-
ків. 

Гурик Роман. 19 років. Студент 
Прикарпатського університету, фа-
культету психології.

Сергій Дідич, 44 роки, депутат Го-
роденківської районної ради Івано-
Франківської області.

Дворянець Антоніна, 62-річна 
мешканка Броварів.

Дигдалович Андрій із села Сокіль-
ники Львівської області, 40 років.

Дзявульський Микола з м. Шепе-
тівки, 56 років. Учитель.

Дмитрів Ігор, 30 років, село Копан-
ки Калуського району Івано-Фран-
ківської області.

Жаловага Анатолій з м.Дубляни 
Львiвської області, 33 роки.

Жеребний Анатолій з м. Рудки 
Львівської області. 28 років.

Захаров Володимир, 57 років. 

Зайко Яків, 73 роки, м. Житомир. 
Народний депутат України 1 скли-
кання, головний редактор журналу 
«Голос громадянина».

Капінос Олександр, 29 років, село 
Дунаїв, Тернопільська область.

Кемський Сергій, 33 роки, з Керчі. 
Загинув 20 лютого.

Кіпіані Давид з Грузії. У нього  за-
лишився однорічний син.

Корчак Андрій зі Стрия, Львівська 
обл.

Костенко Ігор, 22 роки, студент-ге-
ограф, з м. Львова.

Кіщук Володимир, Запорізька обл. 
1956 р.н. 

Котляр Євген, 33 роки, з Харкова.

Креман Іван із Кременчука.

Коцюба Віталій зі Львова, 31 рік.

Кульчицький Володимир з Києва, 
1949 р.н.

Максимов Дмитро,  срібний та 
бронзовий призер з дзюдо Дефлім-
пійських ігор у Софії. 

Мовчан Андрій, 34 роки, Київ. Пра-
цював у театрі ім. Франка освітлю-
вачем.

Мойсей Василь. 21 рік, м.Ківерці 
Волинської області. 

Наумов Володимир із села Шев-
ченко Донецької області. Народив-
ся 1970 року.

Опанасюк Валерій, м.Рівне. 41 рік.

Пагор Дмитро, м.Хмельницький, 
21 рік.

Павлюк Володимир, м.Коломия, 
біля 40 років.

Паньків Микола, с.Лапаївка Львів-
ської обл., 39 років.

Паращук Юрій, м. Тальне, Черкась-
ка обл, 1966 р.н.

Пасхалін Юрій з Черкаської облас-
ті, 1984 р.н.

Плеханов Олександр, 22 роки.

Полянський Леонід, 38 років. 
м.Київ. Родом зі Жмеринки.

Прохорський Василь, 33 роки.  

Саєнко Андрій з м.Фастова Київ-
ської області, 1962 р.н.

Сердюк Ігор, 40 років. З 
м.Кременчука, Полтавська область. 

Сміленко Віктор, 1961 р.н. Кірово-
градська область, Бобринецький 
район, с.Борисівка.

Смолинський Віталій, Черкаська 
обл., Уманський район, с. Фурма-
нівка.

Сольчаник Богдан, 29 років, істо-
рик, викладач Українського като-
лицького університету.

Тарасюк Іван, Волинська область, 
смт Олика. Народився 1993 року.

Ткачук Ігор, 1975 року народжен-
ня. Знам’янськ, Калінінградська 
область, Росія.

Точин Роман, 44 роки, м.Ходорів 
Львівської області.

Ушневич Олег, м.Дрогобич, Львів-
ська область. 1982 р.н. Вчитель. 

Чміленко Віктор, 1961 р.н. з Кіро-
воградської області. Фермер.

Храпаченко Олександр, 27 років, 
театральний режисер, м.Рівне.

Хурція Зураб із Грузії, 53 роки.

Чаплінський Володимир, м.Обухів. 
Залишилися син та мала донька.

Черненко Андрій, 35 років. З 
м.Києва. Без батька лишилася 7-мі-
сячна дитина.

Царьок Олександр із с. Калінін, 
Васильківський район Київської 
області.

Шаповал Сергій, 1969 р.н. з Києва.

Швець Віктор, 1957 р.н., с. Гатне 
Києво-Святошинського району Ки-
ївської області. Без батька залиши-
лась дитина.

Шилінг Йосип, 61 рік, з 
м.Дрогобича.

Шимко Максим, 33 роки, м.Вінниця. 

Щербанюк Олександр, м.Чернівці, 
46 років.

За інформацією Євромайдан СОС, 
Вікіпедії
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ОЧИЩЕННЯ МАЙДАНОМ
22 лютого
Янукович — 

уже не Президент
О 17.00 Верховна Рада 

України ухвалила постано-
ву про усунення Віктора Яну-
ковича з посади Президента 
України.

«За» проголосували 328 
народних депутатів — це 
більше, ніж конституційна 
більшість парламенту. Текст 
постанови:

«Постанова Верховної 
Ради про самоусунення Пре-
зидента України від вико-
нання конституційних по-
вноважень та призначення 
позачергових виборів Пре-
зидента України», № 757-VII.

«Враховуючи, що Пре-
зидент України Віктор Яну-
кович самоусунувся від ви-
конання конституційних по-
вноважень, що загрожує 
керованості державою, те-
риторіальній цілісності і су-
веренітету України, масово-
му порушенню прав і свобод 
громадян, виходячи з обста-
вин крайньої необхідності, 
виражаючи суверенну волю 
українського народу, Верхо-
вна Рада України постанов-
ляє:

1. Встановити, що Пре-
зидент України Віктор Яну-
кович у неконституційний 
спосіб самоусунувся від 
здійснення конституційних 
повноважень та є таким, що 
не виконує своїх обов’язків.

2. Відповідно до пункту 7 
частини 1 статті 85 Консти-
туції призначити позачерго-
ві вибори Президента Укра-
їни на 25 травня 2014 року.

3. Ця постанова набирає 
чинності з моменту її при-
йняття».

 

Рада призначила 
уповноважених в СБУ, 

ГПУ та Міноборони
17.31. Верховна Рада 

призначила Валентина Нали-
вайченка (депутат від «УДА-
Ру») уповноваженим з конт-
ролю над діяльністю СБУ, Во-
лодимира Заману (недав-
ній начальник Генерального 
штабу, звільнений Янукови-
чем за відмову кинути армію 
проти народу) — уповнова-
женим ВР з питань діяльності 
Міноборони, Олега Махниць-
кого (депутат від «Свободи») 
— уповноваженим за конт-
ролем діяльності Генпрокура-
тури. Рада доручила уповно-
важеним керівництво цими 
відомствами від імені парла-
менту. 

Тимошенко вільна
На підставі нового Закону 

про декриміналізацію стат-
ті, за якою Юлія Тимошенко 
була засуджена, суд ухвалив 
звільнити її від подальшого 
ув’язнення. Екс-прем’єрку ви-
везли з лікарні Укрзалізниці у 
Харкові.

 

Пшонка й Клименко 
відстрілювалися
18.47. Голова Верховної 

Ради Олександр Турчинов по-
відомив, що колишній Генпро-
курор Віктор Пшонка та ко-
лишній очільник Міністерства 
доходів і зборів України Олек-
сандр Клименко спробували 
пройти кордон із Росією в До-
нецькій області, але їм це не 
вдалося. «Їх спробували за-
тримати, але зі стріляниною 
охорони вони відбилися».

23 лютого

Нова влада України 
діє чітко й рішуче

МВС почало службове 
розслідування 

у відомстві
В. о. міністра внутрішніх 

справ України Арсен Аваков 
ініціював службове розсліду-
вання у відомстві проти по-
садових осіб, які можуть бути 
причетні до перевищення по-
вноважень у ході масових ак-
цій протесту в Україні. Роз-
слідування розпочато проти 
близько 30 посадових осіб 
Міністерства.

 

Партія регіонів: 
«У всьому винен 

Янукович і його «сім’я», 
тобто оточення»

Відповідальність за люд-
ські жертви під час зіткнень 
в Україні лежить на Вікторо-
ві Януковичу і його найближ-
чому оточенні. Про це йдеть-
ся у заяві фракції Партії регі-
онів у Верховній Раді. «Ми пе-
реживаємо один із найбільш 
складних і трагічних періо-
дів в історії нашої Батьківщи-
ни. Україна виявилася обду-
реною і пограбованою, але 
навіть це ніщо перед горем, 
з яким зіткнулися десятки 
українських родин, які втра-
тили своїх близьких з обох бо-
ків протистояння», — зазна-
чено у заяві. «Україну зради-
ли, а людей зіштовхнули ло-
бами. Вся відповідальність за 
це лежить на Януковичу і його 
найближчому оточенні», — 
зазначають регіонали. 

Межигір’я повернуто в 
державну власність

12.30. Верховна Рада 
ухвалила постанову щодо пе-
редачі урядової резиденції 
Межигір’я, незаконно узурпо-
ваної попередньою владою, у 
держвласність. За це прого-
лосували 324 нардепи.

 

Турчинова обрано 
в.о. Президента 

12.38. Згідно з Конститу-
цією, у разі неможливості ви-
конання Президентом своїх 
обов’язків його обов’язки ви-
конує Голова Верховної Ради 
— тимчасово, до обрання і 
вступу на посаду нового гла-
ви держави. На цій підставі 
Верховна Рада ухвалила при-
значити в.о. Президента гла-
ву парламенту Олександра 
Турчинова — до встановлен-
ня результатів виборів Пре-
зидента у травні 2014 року і 
вступу нового глави держави 
на посаду. Постанову підтри-
мали 285 нардепів.

24 лютого

Парламент 
продовжує 

формування влади
Покарано суддів 

Конституційного Суду, 
які дозволили Януко-

вичу узурпувати 
повноваження

Верховна Рада звільнила 
суддів КС, які своїм рішенням 
восени 2010 року повернули 
Конституцію 1996 року, яка 
розширила повноваження 
Президента Віктора Януко-
вича. «За» проголосували 307 
депутатів.

Суддів, які вчинили тоді 
цей акт, звільнили за пору-
шення присяги та за вчинен-
ня антиконституційних дій. Це 
судді, призначені за квотою 
Верховної Ради: Анатолій Го-
ловін, Михайло Колос, Марія 
Маркуш, В’ячеслав Овчарен-
ко, В’ячеслав Пасенюк. Також 
запропоновано звільнити 
суддів, які були призначені за 
квотою Президента, — Юрія 
Бауліна та Сергія Вдовіченка. 
ВР рекомендує з’їзду суддів 
протягом 3 днів скликати по-
зачергове засідання і звіль-
нити суддів КС, призначених 
за його квотою.

Рішенням парламенту 
Генпрокуратурі доручається 
порушити кримінальне про-
вадження за фактом вине-
сення КС незаконного анти-
конституційного рішення від 
30 вересня 2010 року.

У Захарченка і не думали 
розслідувати вбивства 

активістів
МВС за часів Захарченка 

і не бралася за розслідування 
вбивств активістів під час ре-
волюції. Про це заявив Упо-
вноважений Верховної Ради 
з контролю за діяльністю про-
куратури Олег Махницький на 
засіданні парламенту. «Коли 
було витребувано з органів 
МВС 74 окремі кримінальні 
справи за фактами вбивства, 
то серед матеріалів кримі-
нальної справи не було жод-
ного процесуального акту, 
крім протоколу огляду з місця 
події», — зазначив він.

Депутати призначили 
голову Нацбанку
Верховна Рада звільнила 

голову Національного банку 
Ігоря Соркіна на підставі його 
заяви про відставку. Іншою 
постановою ВР призначила 
на цю посаду Степана Кубі-
ва — «за» проголосували 310 
депутатів. Степан Кубів про-
тягом усієї революції — ко-
мендант Штабу національно-
го спротиву, депутат від партії 
«Батьківщина». Досвідчений 
фінансист, раніше був голо-
вою правління «Кредобанку».

Махницький —
 Генпрокурор, Нали-

вайченко — голова СБУ 
Верховна Рада призна-

чила на посаду Генерально-
го прокурора України Олега 
Махницького. Верховна Рада 
звільнила Олександра Яки-
менка з посади голови Служ-

ба безпеки України і призна-
чила замість нього Валентина 
Наливайченка. За обидві по-
станови проголосували більш 
як по 300 депутатів.

Винні у злочинах 
будуть покарані 

Генпрокуратура планує 
оголосити 50 особам підозри 
про вчинення злочину , а саме 
умисне вбивство громадян 
під час акцій протесту. Про це 
оголосив Олег Махницький 
на засіданні Верховної Ради. 
«Справа проти перших поса-
дових осіб держави і право-
охоронних органів за органі-
зацію масових убивств: у цій 
справі на сьогодні визнача-

ється оголошення підозр. По 
справі вже фігурує і буде ого-
лошено підозру близько 50 
особам», — сказав він.

Махницький додав, що 
вже розпочато розслідуван-
ня за фактом вчинення умис-
них убивств 74 громадян під 
час акцій протесту в центрі 
Києва.

МВС направлено запити 
про надання інформації щодо 
працівників, які були заді-
яні під час сутичок з учасни-
ками акцій протесту, та про 
їхнє озброєння. Проведено 
огляд будівлі Нацбанку і тери-
торії на Інститутській, де в не-
ділю було виявлено елемен-
ти снайперської зброї, гільзи. 
Проводяться експертизи.

Генпрокуратура 
відновила розсліду-

вання про терор проти 
активістів

Про це повідомив Олег 
Махницький на засіданні 
Верховної Ради.

«Справа про побиття сту-
дентів, яка була закрита за 
амністією: сьогодні було по-
рушено провадження за цією 
кримінальною справою. Ця 
стаття передбачає відпові-
дальність за перешкоджан-
ня мирним зборам і мітин-
гам шляхом застосування на-
сильства, вирішується питан-
ня про порушення за цими 
фактами справи за ознаками 
вчинення тероризму».

ГПУ спільно з МВС розслі-
дують кримінальну справу за 
фактом незаконного викра-
дення Ігоря Луценка і Юрія 
Вербицького. Станом на цей 

час затримано двоє осіб — це 
високопосадовці МВС.

Слідчим управлінням 
ГПУ витребувано із суду кри-
мінальну справу за фактом 
замаху на життя журналіст-
ки Тетяни Чорновол для по-
дальшого розслідування. 
Перекваліфіковано спра-
ву на замах на вбивство. 
Вирішується питання щодо 
можливої кваліфікації скла-
ду злочину — тероризм. Та-
кож для подальшого розслі-
дування витребувано кри-
мінальну справу за фактом 
викрадення активіста Авто-
майдану Дмитра Булатова. 
Порушено справу щодо ка-
тування активіста Гаврилю-

ка на морозі працівника-
ми «Беркуту». Вже винесено 
підозру декільком працівни-
кам міліції.

Новий Генпрокурор також 
повідомив, що під час вчинен-
ня владою репресій проти ак-
тивістів працівникам проку-
ратури, які виконували ці за-
вдання, керівництво ГПУ ви-
носило заохочення.

Громадянин Янукович 
оголошений у розшук 

за звинуваченням 
у вбивствах. 

Він метляє Україною
Віктор Янукович і ще кіль-

ка колишніх посадових осіб 
оголошені в розшук. Також 
порушено кримінальну спра-
ву щодо масових убивств 
мирних громадян. Про це по-
відомив уранці 24 лютого в.о. 
міністра внутрішніх справ Ар-
сен Аваков: 

«Доповідаю українсько-
му народу. Янукович про-
пав. Усю ніч разом з голо-
вою СБУ Валентином На-
ливайченком займалися 
врегулюванням ситуації в 
Севастополі й... пошуком 
екс-голови держави. 21-
го в п’ятницю В.Янукович, 
у супроводі А. Клюєва, ви-
летів вертольотами з Киє-
ва до Харкова, маючи намір 
узяти участь у з’їзді депута-
тів Партії регіонів у Харкові. 
22-го в суботу Янукович, пе-
реночувавши в держрези-
денції в Харкові, відмовив-
ся від участі у з’їзді, записав 
відео звернення і вертольо-
тами полетів до аеропорту 
Донецька. Після прибуття в 
аеропорт Донецька разом з 

охороною з вертольотів пе-
ресів на два приватні літа-
ки типу Фалькон. Намагав-
ся вилетіти. Прикордонна 
служба перешкодила вильо-
ту. Після чого Янукович від-
був до резиденції в Доне-
цьку, де і пробув кілька го-
дин. Пізнього вечора 22-го 
автомобілями, без супро-
воду ДАІ, кортеж Януковича 
відбув до Криму». 

За словами Авакова, 23 
лютого Янукович прибув до 
Криму і зупинився в одному 
із приватних санаторіїв, на-
вмисно ігноруючи держав-
ні спецоб’єкти, в тому числі 
спеціалізовану президент-
ську держдачу, на яку 
раніше планував 
прибути.

Давид Кіпіані, молодий хлопець із Грузії, 
загинув на Майдані за нову Україну. 

Без батька залишився його однорічний синок. 

Лазарет у монастирі. Таке буває лише у війну. Це і була війна режиму проти 
народу. У церкві Михайлівського монастиря Києва — один з лазаретів Майдану.



№26   27 лютого 2014 року№26   27 лютого 2014 року6 Світ України

«Дізнавшись 
про рішення парла-

менту щодо призначен-
ня в.о. Президента України 

Турчинова О. В. і про виліт 
до Криму новопризначених 
голів МВС та СБУ, Янукович 
спішно покинув приватний 
санаторій у напрямку до ае-
ропорту «Бельбек», в якому 
до цього часу вже перебу-
вали ми з Наливайченком. О 
23.50 Янукович, не доїжджа-
ючи до аеропорту «Бельбек», 
зупинився в приватній рези-
денції в районі Балаклави. 
Зібрав свою охорону, запи-
тав, хто з ним буде в супро-
воді далі, а хто залишиться 
тут. Частина співробітників 
УДО висловила бажання «за-
лишитися тут». Янукович, по-
прощавшись з ними, пере-
дав офіційну відмову від дер-
жавної охорони». 

В.о. міністра зазначив, 
що співробітники управлін-
ня державної охорони, які не 
поїхали за Януковичем, за-
брали всю державну зброю 
для передачі її до Кримсько-
го відділення УДО. «З части-
ною охорони, яка залиши-
лася, Янукович у супроводі 
А. Клюєва трьома машина-
ми відбув у невідомому на-
прямку, відключивши всі 
види зв’язку», — повідомив 
Аваков.

В областях 
уже обирають нову 

виконавчу владу
Сумська обласна рада та-

ємним голосуванням обрала 
нового голову ОДА — депута-
та від «Батьківщини» Миколу 
Клочка.

На сесії з присутніх 77 де-
путатів 66 проголосували «за».

Про припинення сво-
їх повноважень повідоми-
ли голова Сумської облдерж-
адміністрації Ігор Яговдик, 
його заступник Сергій Слизь-
кий і голова облради Геннадій 
Михайленко. Фракція Партії 
регіонів Сумської облради на 
цьому ж засіданні ухвалила рі-
шення про саморозпуск.

Уже більше як у полови-
ні областей голови обласних 
адміністрацій, що признача-
ються Президентом, подали у 
відставку. В ряді областей усю 
повноту влади беруть на себе 
обласні ради. 

Підготував 
Петро АНТОНЕНКО

Фото на цій
сторінці — автора.

ОЧИЩЕННЯ МАЙДАНОМ
5

Вулиця Інститутська, вид з боку Майдану. Тут загинуло найбільше людей. 
Квітами й свічками викладена дорога скорботи, 

по якій у боях на тому тижні виносили вбитих і поранених.

Стіна поминання — барикада з бруківки Майдану. 
На дальньому плані — готель «Україна», з якого стріляли снайпери.

На Майдані всі ці дні йде відспівування загиблих.

Майдан, вулиці Інститутська, Грушевського, де загинуло найбільше повстанців, устелені живими квітами, які весь час приносять люди.
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Одинадцята тридцять ранку 
22 лютого. У Новопетрівцях на 
вул. Івана Франка, 19 збира-
ється натовп. Це садиба зни-
клого Президента. Активісти 
Самооборони довго не пропус-
кають — за воротами йде, ка-
жуть, перевірка, чи немає за-
лишених подарунків-пасток. 
Поки чекаємо, йдемо ліворуч 
в обхід 12-метрового заввиш-
ки зеленого паркану з висо-
ковольтною колючкою зверху. 
Жодного охоронника: тікали 
так швидко, що навіть залиши-
ли рюкзак з термосом, печи-
вом, гаджетами і сигаретами. 
Кілометровий паркан вражає 
не стільки ідіотською порожне-
чею жерстяної зелені до неба 
і на кілометри вперед, скільки 
тим, що знаходишся за парка-
ном табірної зони.

Перше враження: ти — у 
зоні, хоча і поза зоною. На цей 
паркан дивляться двори і фа-
сади будинків багатіїв, які ту-
ляться поближче до самого 
Президента. Вони також жи-
вуть на тлі гулагівського пар-
кану, втім, наближені до зони 
Самого.

Нарешті разом з натовпом 
цікавих вливаємося у ворота. 
Ще один кілометровий пар-
кан, паралельний першому, 
— кований, зі штучною по-
золотою. Через метрів двісті 
протискуємося разом у хвірт-
ку й опиняємося на великій 
території. Праворуч — дзер-
кальний новомодерний буди-
нок із дзеркальним куполом 
на землі поруч. У глибині на 
схилі до Київського водосхо-
вища — відома «Хонка». Сер-
гій Лещенко і Таня Чорновіл 
мають святкувати: до неї, до 
штучного озера з фонтаном, 
до сходинок з халтурно заце-
ментованими іноземними це-
глинками, які хитаються під 
ногами, до двоповерхового 
величезного химерного ман-
гала, до нещодавно натика-
ного кипарисами, ялинками і 
лавандою маленького оази-
су серед старого рідколісся 

— до всього цього тягнуться 
групки людей.

Повсюдно додані роз’ясню-
валь ні таблички російською 
та латиною, які нагадують 
ботсади: «Слива Писсарда — 
Prunus Pissardii». Навколо — 
обов’язкові містки, струмоч-
ки, обкладені привезеними 
шматками щебеню, що мають 
ненатуральний вигляд на тлі 
переважно пустого піщаного 
ґрунту, ледь прикритого тра-
вою серед не дуже прибра-
ної території. Трохи нижче на 
сходах — величенький доро-
гий сундук. Допитливі залізли 
в нього: шикарний набір ме-
трових шампурів, пустопорож-
ня мідна фігурка лисиці, ще 
щось — усе для шашликів. Усі 
розуміють, що нічого брати не 
можна — мародерство.

Друге враження: при всій 
помпезності цементних колон, 
які підпирають три височен-
них поверхи фінської сосно-
вої будівлі, тобто у перекладі 
— хонки, тупої жирної колона-
ди бесідки поруч — вражен-
ня бідності, невлаштованості. 
Тут не жили живі люди. Порож-

ній простір з рідко натикани-
ми різностильовими будівля-
ми між рідких сосен. Вражен-
ня нежилого.

Нарешті ще один кований 
паркан, за яким — одноповер-
ховий, більш живенький буди-
нок. Але й він має вигляд екс-
поната: необжитий, сказали б 
ви. Поруч — досить великий 
накритий басейн. Під вікном, 
як онуки пальми Мерцалова, із 
землі бовваніють два кованих 
тюльпани. І все. Вище — заліз-
ний гордий олень біля ще одно-
го маленького штучного грота, 
з якого тече штучний струмок в 
озерце.

Обійшли нижче праворуч 
паркан — вже зелений су-
цільний паркан, який відго-
роджує з тилу цей закуток, 
піднялися вище й опинили-
ся у, так би мовити, госпо-
дарській частині володінь. 
Опинилися біля низки клі-
ток своє рідного звіринця. 
На кожній клітці — написи: 
свиня дика, лань європей-
ська, олень плямистий і на-
віть муфлон з ареалу Кавказ. 
Подалі — вольєр, і лякають-

ся два стада смачних баран-
чиків, і бігають уздовж довгої 
сітки справжні африканські 
страуси (мій колега знімав, 
як зачарований, саме стра-
усів. Коли я спитав: «Ти що, 
ніколи їх не бачив?» — він 
відповів, що бачив, але не у 
себе вдома). 

А попереду світилися не-
вимкненим світлом скляні ба-
раки теплиць. Усе зачинено, 
але можна побачити манда-
рини на досить зрілому дерев-
ці, квітнуть рослини, в іншому 
вікні видно розсаду — треба 
харчуватися екологічно чисто. 
До речі, тут можна пройтися 
ботанічною частиною, й чому 
б під мандариновим деревцем 
не «тяпнути» доброго коньяку. 
Хоча для здоров’я, кажуть лі-
карі, таки краще парне моло-
ко. От тут, поруч, є й корівник.

Досить. Виходимо. Скіль-
ки людей приїхало подивити-
ся на це Межигір’я! Але нічого 
особливого. Фантастичний не-
смак нувориша. Так само, як і 
в тисячах будинків з башточ-
ками й за високими дорогими 
парканами, за якими вони хо-

вають нажите, інколи награ-
боване за хабарі, в нечесно-
му бізнесі. Єдине, чим він ви-
діляється, — це мільйони до-
ларів, украдені — а як інакше 
— в бідної країни, в тих, у кого 
ти Президент. Щемить проста 
думка: нещасна людина, для 
якої це набудоване нашвидку-
руч є цінністю, якою вона за-
міщує освіту, мораль, щастя. 
Відчуття Зони, самітності, не-
обжитості, порожнечі особи, 
яка там була приречена влас-
ною долею жити чи бувати. По-
бували в зоні мороку.

Держава, в якій прези-
дент так будує власне жит-
тя, є за визначенням гнилою. 
Втім, суспільство прокинуло-
ся. Якщо ми таки відкрили цю 
зону, відкриємо й усі інші. У 
нашій Україні не буде парка-
нів вище від середнього зрос-
ту людини, щоб простір чудової 
країни був відкритий зору кож-
ного, й не було мороку й по-
рожнечі. 

Екскурсія до Межигір’я за-
вершена. Я сподіваюсь, що 
все це залишилося в минуло-
му. Так буде?

P.S. Таке саме піднесене 
відчуття у мене було восени 
1991 року, коли на Південно-
му березі Криму побігла охо-
рона цековських санаторіїв — 
здравниць ЦК КПРС. І ми віль-
но й зачаровано роздивлялися 
класичну італійську архітек-
туру будівель і палат, де жили 
радянські вельможі, прекрас-
ні картини та спеціально сія-
ний пісок на закритих колись 
пляжах. Через місяць уже все 
було закрито, й там оселилися 
наші слуги народу — ті самі, які 
й сьогодні є у Верховній Раді. 

Втім, ми начебто зібралися 
будувати відкриту країну.

Євген БИСТРИЦЬКИЙ, 
доктор філософських наук, 

виконавчий директор
Міжнародного фонду 

«Відродження»

«Українська правда»

Мы, украинцы, получили уникальный 
шанс перезагрузить страну. Так вообще 
не бывает. После проигрыша Оранжевой 
революции мы должны были десятилетия 
сидеть под пятой обезумевшего диктато-
ра.

Однако ценой сотни жизней героев 
мы получили второй шанс. Шанс нажать 

кнопку «перезагрузки» в политике. И сей-
час должны прийти люди с безупречными 
моральными качествами. Человек, 
который сможет сказать «нет» Ахметову, 
Фирташу, Новинскому, Медведчуку или 
Лёвочкину, а не будет расписывать с ним 
закулисный пасьянс.

Да, Тимошенко сидела незаконно, а 
суд над ней был политическим заказом. 
Доказательств её личного обогащения от 
газовых контрактов с Путиным не найде-
но. Но, при всём уважении к Тимошенко, 
сейчас не её очередь руководить Украи-
ной.

У меня есть такие же документы, 
которые нашли в Межигорье, — только 
там она платила Лазаренко. Не 100 гри-
вен она ему заплатила, а 100 миллионов 
долларов — минимум. У меня есть виде-
опоказания агента ФБР о том, что Тимо-

шенко являлась сообщницей Лазаренко и 
перечисляла ему взятки. У меня есть пач-
ка платёжек от Тимошенко к Лазаренко, и 
есть признательные показания партнёров 
Тимошенко, а также её подставных дирек-
торов — таких же «рижских бомжей», как 
и в истории с вышками Бойко.

Эти доказательства собраны не 
продажными украинскими прокурора-
ми, а американским следствием, которое 
проводили Министерство юстиции и ФБР.

Только не надо рассказывать, что биз-
нес в 1990-ых было невозможно делать 
иначе. Платить взятки, как и заниматься 
бізнесом, — это свободный выбор каждого.

Я не хочу, чтобы о будущем прези-
денте Украины — страны, прошедшей 
через кровь, — писали как о чело-
веке с коррупционным прошлым. Но 
если Тимошенко станет президентом, 

я буду так писать.
Пусть Тимошенко будет свободна, 

пусть занимается бизнесом или благотво-
рительностью, пусть будет директором му-
зея «Межигорье», но не президентом!

Майдан Тимошенко находится на пару 
сотен метров дальше по Крещатику — 
под Печерским судом, где стоят пустые 
палатки-фантомы, внутри которых ветер 
гоняет мусор.

И не надо сейчас рассказывать о 
«протывсихах». Я им никогда не был. А 
Майдан родил тысячи лидеров, которые 
будут не хуже руководить, чем Тимошен-
ко, но у которых нет этого рюкзака нега-
тивного прошлого за плечами. Пусть пре-
зидентом будет Парубий, Ярош, пусть бу-
дет тот пацан, который вчера выскочил на 
сцену и объявил ультиматум Зэку, после 
которого он сбежал. Но не Тимошенко.

Сергій ЛЕЩЕНКО, 
журналіст «Української правди»

«Українська правда», 
23 лютого 2014 

Система, в якій ми жили
Екскурсія у виморочний світ Межигір’яЕкскурсія у виморочний світ Межигір’я

Юля, хватит



№26   27 лютого 2014 року№26   27 лютого 2014 року8 Світ України

Система, в якій ми жили

Депутатам від Партії регіонів є 
куди тікати в разі початку громадян-
ської війни в Україні.

Для декого з них прихистком мо-
жуть стати США.

Протягом останніх днів вдалося 
виявити щонайменше дві адреси ро-
дичів високопосадових регіоналів в 
Америці.

Отже, Сергій Клюєв — депутат 
від Партії регіонів, керівник групи 
дружби Верховної Ради з Конгре-
сом США і брат глави Адміністрації 
Президента Андрія Клюєва. Вони 
— одне ціле й несуть солідарну від-
повідальність за кровопролиття в 
Україні.

Донька Сергія Клюєва після 
одруження стала Ольгою Ертефай. 
Вона зареєстрована у Флориді за 
адресою: 1200 Gulf Blvd Apt 102, 
Clearwater Beach, FL, 33767. 

Clearwater Beach — це район 
фешенебельної забудови на самому 
березі Мексиканської затоки. Буди-
нок, де Клюєви зможуть перехову-
ватися після втечі з України, на цьо-
му фото має «хвилястий» вигляд.

Власником квартири є зять Сер-
гія Клюєва та керівник його австрій-
ських активів Каве Ертефай, який 
отримав житло в подарунок від ма-
тері  2007 року.

Інша адреса регіональної рідні у 
США — це квартира батьків Євгена 
Геллера.

Геллер — ключова особа в кла-
ні Януковича – Ахметова. Він є голо-
вою бюджетного комітету Верховної 
Ради і напряму причетний до «підку-
пу» депутатів шляхом розподілу бю-
джетних вливань у їхні округи.

Також Геллер є «смотрящим» від 
Ахметова на бюджеті України. Він 

відповідає за врахування інтересів 
головного олігарха і спонсора Партії 
регіонів при розподілі бюджету.

Крім того, Геллер — тіньовий 
скарбник Партії регіонів. Він орга-
нізовує схеми перетікання готівки в 
інтересах клану, завдяки яким регіо-
нали можуть розраховуватися «чор-
ним налом» з усіма задіяними в їхній 
злочинній вертикалі.

При всьому цьому батьки Гелле-
ра спокійно живуть у США. Їхня адре-
са: 1002, 44 Street, Brooklyn NY 
11219.

Судячи з фотографій цієї бру-
клінської вулиці, батьки Геллера жи-
вуть не в найрозкішнішому будинку. 
Але це краще, ніж Макіївка, Єнакіє-
ве чи навіть Донецьк.

Незалежно від місця прожи-
вання в США, батьки Геллера мо-
жуть користатися перевагами аме-

риканського верховенства права 
та соціальним захистом у цій дер-
жаві, оскільки мають громадянство 
США. І головне: в разі початку гро-
мадянської війни в Україні вони мо-
жуть вивезти свого сина-депутата й 
оформити йому громадянство Аме-
рики за програмою «об’єднання ро-
дини».

Тому соратники Януковича мо-

жуть і далі спокійно спостерігати, 
як борці за вільну Україну гинуть від 
куль. У регіоналів є запасні аеродро-
ми для порятунку власних родин.

P.S. Дякую ініціативі «Разом» за 
допомогу в пошуку адрес.

Сергій ЛЕЩЕНКО, 
журналіст «Української правди» 

«Українська правда»

Куди тікатимуть соратники Януковича: 
адреси родичів регіоналів у США

У ніч з 18-го на 19 лютого було пограбова-
но і погромлено Музей історії Києва, що зна-
ходиться на верхніх поверхах Українського 
дому. Події відбулися після того, як будівля 
перейшла під контроль міліціонерів.

Про це повідомила старший науковий співробіт-
ник Інституту археології Національної академії наук 
Евеліна Кравченко. «Відкрито ящики з колекціями... 
зникли картини, — написала науковець. — Украде-
на техніка, особисті речі, розгромлені наукові відді-
ли. Двері вибивалися ногами, залишилися відбитки 
підошов черевиків».

За словами Кравченко, охорони у музею немає, 
оскільки Мінкульт не виділив на це кошти.

«Частину [украдених з фондів] речей було розби-
то на сходах і поверсі, мабуть, випали з чогось при 
винесенні, — уточнила науковець. — Загубили по 
дорозі щойно відреставровану китайську ширму в 
упаковці (чи на сходах, чи на поверсі — не уточню-
вала), іще щось. Зникли ключі від двох фондів».

«Співробітники музею кажуть, що до них на по-
верх постійно піднімається міліція, при цьому нага-
дуючи жінкам, що вони підтримали Майдан, — наго-
лошує науковець. — Музейники просять допомоги в 
розповсюдженні інформації та доведення її до відо-
ма міністра культури».

Останні протестувальники покинули Україн-
ський дім увечері 18 лютого о 19.00, повідомляє 
«АrtUkraine» із посиланням на працівників Музею іс-
торії Києва.

«Полишаючи будівлю, комендант Українського 
дому Юрій Левченко піднявся з дирекцією музею 
на 4 та 5 поверхи, показавши, що всі музейні примі-
щення зачинені і стоять на сигналізації, — цитує ви-
дання завідувачку відділу музею Ольгу Друг. — Пе-

ред тим, як поїхати, дирекція дочекалася керівни-
цтва силовиків, щоб попередити їх про те, що в бу-
дівлі знаходяться музейні фонди».

За словами головного зберігача фондів музею 
Людмили Сургай, о 00:00 у приміщенні спрацювала 
сигналізація, і працівник музею, згідно з інструкці-
ями, повідомила про це в міліцію. Виклик було при-
йнято, однак на місце подій ніхто не приїхав. Також 
зберігач підтвердила, що за кілька годин до того 
фонди і музейні приміщення були неушкодженими.

Уранці 19 лютого співробітники музею виявили 
розгромлене фондосховище. «Перше, що ми побачи-
ли, потрапивши в одне з фондосховищ, — ікону XVII 
століття «Святі Апостоли», яка стояла на підлозі, за-
мотана в парчеву сукню міщанки тієї ж епохи, — по-
відомила Ольга Друг. — Поруч лежали уламки скуль-
птури хлопчика, яка датується першою половиною 
XIX століття».

Серед імовірно зниклих експонатів — скульпту-
ра XVII сторіччя, яка зображає Катерину II. На під-
лозі фондосховища лежать уламки астрономічного 
приладу Ертеля (1825 рік).

Порцеляновий посуд XVII століття чи то вкраде-
но, чи розбито, пише видання.

Нині працівники музею інвентаризують майно у 
фондосховищі, щоб скласти список зниклих експо-
натів.

Евеліна Кравченко також стверджує, що дирек-
тор ДП «Український дім» [Оксана Гриценко, яка в 
листопаді 2013 року забороняла Євромайдану ви-
ступати зі сходів будівлі — ІП] заборонила співро-
бітникам Музею Києва забрати медикаменти і те-
плі речі, що знаходилися на нижніх поверхах Укра-
їнського дому, для передачі в медпункти, оскільки 
«все, що знаходиться на її території, відтепер нале-
жить їй».

Тим часом Український національний комітет 
Міжнародної ради музеїв (об’єднання музеїв світу 
під егідою ЮНЕСКО) звернувся з відкритим листом 
до МВС, Мінкульту, КМДА і ВР з приводу подій у від-
ділах Музею історії Києва в Укрдомі. Музейники ви-
магають забезпечити охорону фондосховищ і ство-
рити міжвідомчу комісію з розслідування інциденту.

Як відомо, Український дім 26 січня було звіль-
нено від загонів МВС активістами Майдану. Тоді пра-
цівники Музею історії Києва заявили, що фондосхо-
вища не постраждали. 18 лютого музей захопили 
внутрішні війська.

Раніше київські музейники закликали міліцію і 
громадян не завдати шкоди Національному худож-
ньому музею, який розташований поруч із епіцен-
тром масових протестів на вулиці Грушевського.

Музей історії Києва створено 1978 року, з 
1982-го він знаходився у Кловському палаці на 
Липках. У травні 2004 року будівлю палацу переда-
ли Верховному Суду, а музей переїхав на верхні по-
верхи Українського дому. У серпні 2012 року КМДА 
передала музею приміщення скандальної забудови 
над метро «Театральна». Однак площі вистачає тіль-
ки на експозиції, фонди ж і далі зберігаються в Укра-
їнському домі.

«Українська правда»  — «Історична правда»

Днями мені до рук потрапив наказ 
міністра закордонних справ України Ле-
оніда Кожари від 3 лютого 2014 року 
«Про внесення змін до Статуту Держав-
ного підприємства  —  «Головне управ-
ління комплексного обслуговування 
і будівництва об’єктів дипломатичної 
служби».

На перший погляд  —  рядовий на-
каз, яких за день міністр підписує не 
один. Але, прочитавши детальніше про 
нові повноваження для підприємства, 
скажу відверто, ні я, ні кадрові диплома-
ти до такого не додумалися б.

Головна ідея нововведень полягає у 
створенні своєрідного «бізнесу», а точні-
ше  —  корупції, для наближених за точ-
ною копією того, як це поголовно відбу-
вається в інших органах державної вла-
ди у часи «стабільності» і «покращення».

Для прикладу: підприємство наділя-
ється новою функцією — «бере та здає 
в оренду будівлі, споруди, готелі, земель-
ні ділянки, житлові та нежитлові примі-
щення».

На практиці це буде так. Частина 
української дипломатичної установи 
за кордоном з якогось дива здається в 
оренду.

Уявімо, що в посольства раптом 
з’явилися вільні площі, які не використо-
вуються. Кошти від орендаря надходити-
муть на рахунки цього підприємства, яке 
наділене новою функцією. А далі, як ка-
жуть, — «справа техніки».

Ще одна «цікава» задумка — «надан-
ня запрошення для туристів іноземних 
держав та громадян за бізнес-направ-
ленням, що бажають відвідати Україну».

Розшифровується це таким чином. У 
тих країнах, де зберігається візовий ре-
жим з Україною, ці диво-бізнесмени ви-
даватимуть (звичайно, за гроші) запро-
шення на бланку підприємства, які лег-
ко можна буде обміняти на українську 
візу. Причому для консула, який видава-
тиме візу, таке запрошення має слугува-
ти вказівкою до дії, тобто швидкого від-
криття візи.

Або така новела: «Організовує зу-
стрічі зацікавлених фізичних і юридич-
них осіб з народними депутатами, члена-
ми уряду України, з іншими уповноваже-
ними представниками органів держав-
ної влади і громадських організацій».

Це що  —  узаконення «лобізму»? 
Звичайно, я чув про деяких успішних 
«прокладок», які організовували зустрі-
чі зі своїми «шефами» за гроші. Але, щоб 
це прописати в офіційному нормативно-
му акті, мабуть, виходить за межі здоро-
вого глузду!

Цьому підприємству, як виявляєть-

ся, розгону всеукраїнського масштабу 
недостатньо. Тому додається нова функ-
ція — «відкриває філії та представни-
цтва підприємства за кордоном». Зви-
чайно, в ситуації, коли, за моєю інфор-
мацією, відбуваються перебої з оплатою 
праці українських дипломатів за кордо-
ном, особливо в цьому році, працевла-
штування потрібних людей від бізнесу, а 
не дипломатів якраз на часі.

Те ж стосується і нової функції — 
«створювати і відкривати центри візо-
вої підтримки і надання консультацій 
за кордоном». Невже діючі консульські 
установи вже не справляються зі своїми 
функціями? Насправді  —  це намагання 
«урвати» швидше і бажано побільше. А 
куди прибуток? Ясна річ!

Прочитавши цей наказ, хочеться 
сподіватися, що «покращувачі» не нава-
жаться зайнятися більшим  —  прода-
жем української нерухомості за кордо-
ном, яку за роки незалежності доводи-
лося здобувати для України дуже і дуже 
нелегко.

З іншого боку, за нормальної систе-
ми державного управління цим наказом 
мали б поцікавитися правоохоронні ор-
гани. Але про що це я?.. 

P.S. Безкоштовна порада для Кожа-
ри: авторитет і повагу серед диплома-
тичного корпусу неможливо заслужи-
ти одним лише призначенням на посаду 
або схемами з розпилу і без того незна-
чних асигнувань для діяльності міністер-
ства.

Бо потім і виходить, що з україн-
ським міністром закордонних справ від-
мовляються вести серйозні перегово-
ри. А від цього страждає, в першу чергу, 
авторитет усієї дипломатичної служби і 
держави.

Борис ТАРАСЮК,
народний депутат України, міністр 

закордонних справ (1998 – 2000 
роки, 2005 – 2007 роки), 

Надзвичайний і Повноважний Посол

«Українська правда»  
   
Довідково. Леонід Кожара цими 

останніми тижнями і місяцями виступав 
як один з найбільш одіозних захисників 
режиму, частиною якого є. Не соромився 
на міжнародному рівні  не дуже дипло-
матично пересмикувати факти. Зокре-
ма, стосовно того, що Євросоюз для під-
писання Угоди про асоціацію з Україною, 
мовляв, висував якісь несусвітні, непри-
йнятні для нас вимоги. Натомість, як ба-
чимо, ця історія свідчить, чому міністр так 
захищав цю систему. 

В Українському домі пограбовано 
фонди Музею історії Києва

Уроки корупції 
по-«кожарівськи»

Одне з фондосховищ музею
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У суботу в резиденції Віктора 
Януковича — Межигір’ї — пред-
ставники Самооборони та жур-
налісти знайшли документи, які 
свідчать про порушення законо-
давства, підкуп суддів, ухиляння 
від сплати податків.

Документи були знайдені у 
воді біля причалу. Частину доку-
ментів намагалися спалити; коли 
зрозуміли, що вони не встигають 
згоріти, папери просто кинули у 
воду біля ангара з яхтами.

Це сталося незадовго до при-
буття журналістів і Самооборо-
ни, бо деякі документи не встигли 
промокнути повністю.

Серед них багато документа-
ції, пов’язаної з фірмою «Танта-
літ», датованої 2006 – 2010 ро-
ком, в якій міститься інформа-
ція про витрати на будівництво 
Межигір’я. Тоді директором ком-
панії був Павло Литовченко. За-
вдяки зусиллям самооборонів-
ців документи вдалося підняти з 
води. Всі вони стосувалися діяль-
ності співвласників Межигір’я — 
фірми «Танталіт», яка наразі на-
лежить Клюєву та благодійному 
фонду «Відродження України».

Наприклад, є один документ, 
в якому у графі витрат навіть зна-
читься «хабар за тендер» у розмі-
рі 32 тисячі 580 гривень.

Також там є великий пере-
лік надходжень від «спонсорів», 
серед яких — папірець, дато-
ваний 6 вересня 2010 року, на 
отримання 12 мільйонів дола-
рів США невідомим громадяни-
ном Халявіним А.С. На папері 
ручкою дописано: «Надходжен-
ня від інвестора в УББ». На ін-
ших подібних документах уза-
галі не вказані прізвища, однак 
містяться підписи.

Також серед документів — 
багато «службових записок» про 
проведення оплати за купівлю 
різних предметів для будівництва 
та оздоблення Межигір’я. Примі-

ром, є службова записка із про-
ханням сплатити за вироби з де-
рева для їдальні і чайної кімна-
ти у розмірі 1 мільйон 695 тисяч 
744 євро. 

Ще одна «службова записка» 
— про оплату 54 164,10 євро за 
ворота для ангара вертолітного 
майданчика, привезені з Німеч-
чини.

Також є службова записка з 
проханням оплатити 13256,36 
євро за сантехніку в «адміністра-
тивну будівлю культурно-оздо-
ровчого центру».

Є видаткові касові ордери. 
Наприклад, виплата 485309,02 
гривні, сплачені 2011 року за бю-

джетом на липень мисливському 
і рибальському клубу КЕДР, за-
сновниками якого є «регіонали» 
— Юрій Бойко, Сергій Тулуб і Во-
лодимир Демішкан.

Серед видатків у бюджеті вка-
зані 6 тисяч гривень на утриман-
ня собак, на корм для птахів і зві-
рів — 4500, а на якісь інформа-
ційні таблички — 85 280 гривень.

Крім того, є документи про ви-
трати у президентській резиден-
ції  Сухолуччя. Так, наприклад, 
лише на один з об’єктів Сухолуч-
чя — «Територія акація» — було 
витрачено понад 11 мільйонів 
гривень з кам’яними садами за 
півмільйона і меблями вартістю 

понад два мільйони. При цьому 
вартість будівництва будинку для 
охорони становила трохи більше 
за 32 тисячі гривень.

Також серед документів є ба-
гато бухгалтерських проводок. 
Одна з них — на суму 10 мільйо-
нів гривень девелоперській ком-
панії АВК, яка також згадується 
в багатьох документах, від імені 
благодійного фонду «Відроджен-
ня України».

Крім того, в одному з охорон-
них постів у Межигір’ї була ціла 
папка з переліком журналістів, 
активістів і деяких депутатів, 
яких, мабуть, найбільше бояли-
ся у Межигір’ї.

Серед них були журналісти, 
які є членами руху «Стоп цензу-
рі»: головний редактор УП Оле-
на Притула, журналісти УП Сер-
гій Лещенко та Мустафа Найєм, а 

також Наталя Соколенко, Катери-
на Горчинська, Сергій Андрушко, 
Соня Кошкіна, Вікторія Сюмар, 
Світлана Заліщук та інші.

Серед активістів указані дем-
альянсівці Василь Гацько, депу-
тат Юрій Бублик, активіст Дорож-
нього контролю Андрій Дзиндзя 
тощо.

Це лише дуже маленька час-
тина документів. Журналісти 
«Української правди», Громад-
ського ТБ та інші продовжують 
вивчати всі ці документи, а потім 
будуть готувати розслідування та 
оприлюднять усі ці матеріали.

Вже під вечір для того, щоб 
дістати решту документів, у води 
Дніпра спустилися водолази. 
Крім того, водолази знайшли на-
бої для різної зброї.

«Українська правда»

Є в р о м а й д а -
нівці повинні сто-
яти, поки Верхо-
вна Рада не при-
йме ряд важливих 
законів. Не мож-
на допустити си-
туацію 2004 року. 
Про це пише укра-
їнський історик і 
журналіст Данило Яневський на своїй сторін-
ці в Facebook. 

До таких законів він відносить, зокрема, 
створення слідчої комісії, яка повинна роз-
слідувати всі злочини проти українців у пері-
од з 2010-го по 2014 роки. Крім того, в Укра-
їну мають приїхати міжнародні аудитори з 
метою визначити, в якому стані знаходяться 
державні фінанси, пише Яневський. 

Відомий телеведучий вважає, що поло-
вину місць в уряді народної довіри необхідно 
надати представникам Євромайдану. Людям 
з народу треба очолити і новостворений ор-
ган, який займе місце Генеральної прокура-
тури. 

Яневський пише про те, що функції Мініс-
терства внутрішніх справ повинні перейти в 
області. А для цього, на його думку, необхідно 
створити муніципальну поліцію. 

Ще журналіст пропонує розпустити КПУ, 
а майно партії передати на потреби грома-
дян. На переконання Яневського, Євромай-
дан повинен наполягати, щоб українські ву-
лиці отримали імена всіх загиблих активістів. 
А пам’ятники лідерам 1918 – 1991 років по-
винні бути ліквідовані.

Конгрес українців Канади вітає останні 
події в Україні, зокрема створення у Верховній 
Раді нової парламентської більшості. Конгрес 
українців Канади висловлює свої глибокі спів-
чуття тим, хто втратив рідних та близьких.

«Народ України заплатив надзвичайно 
велику ціну за право жити в демократич-
ній країні, де захищені права та свободи 
громадянина», —  сказав Павло Ґрод, пре-
зидент КУК. «Дуже важливо, щоб усі ті, хто 
видавав кримінальні накази та є відпові-
дальним за вбивства українських грома-
дян упродовж останніх декількох тижнів, 
були притягнуті до відповідальності», — 
продовжив Ґрод.

«Крім того, важливим залишається збе-
реження територіальної цілісності України. 
Майдан представлений людьми з усіх куточ-
ків країни, українські громадяни зі Львова і 
Луганська, з Сум та Криму єдині у своїх праг-
неннях жити в демократичній країні, де уряд 
захищає їхні права та свободи. Будь-які ци-
нічні спроби політиків чи іноземних держав 
розділити Україну повинні бути засуджені. 

КУК закликає західних партнерів продо-
вжувати підтримувати народ України в його 
великому прагненні вийти із кризи, що по-
глинула країну. Угода про асоціацію з ЄС по-
винна бути підписана негайно.

Ми висловлюємо вдячність уряду Кана-
ди за застосування санкцій та організацію 
гуманітарної і медичної допомоги особам, 
які постраждали.

У листі, надісланому прем’єр-міністру 
Гарперу, КУК подякував уряду Канади і за-

кликав до підтримки Канадою України під 
час нелегкого транзитного періоду, а саме:

Канада повинна направити високого 
рівня делегацію, щоб зустрітися із пред-
ставниками перехідного уряду України та 
обговорити підтримку Канади.

Фінансова та економічна підтримка — 
Канада та її союзники повинні працювати 
разом з перехідним урядом, щоб запобігти 

економічному колапсу.
Зовнішні загрози — Канада повинна 

протистояти всім діям Російської Федера-
ції, які загрожують територіальній ціліснос-
ті України.

КУК ще раз підкреслює свою повну солі-
дарність з народом України, з хороброю бо-
ротьбою за захист гідності, людських прав 
та демократії в Україні.

Список Данила Яневського, 
або Без чого 

не піде Євромайдан
Конгрес українців Канади: 

Канада повинна підтримати Україну 

Акція українців Португалії у столиці країни Лісабоні 
на підтримку Євромайдану України.

Самооборона знайшла захований 
автопарк Януковича

У суботу самооборонці й журналісти приїхали до складів «регіонала» 
Прилипка  у Гостомелі і знайшли там цілий VIP-автопарк. який імовірно в 
ніч на суботу перевезли з Межигір’я.

Виявили 13 авто, вартість деяких може становити 1,5 мільйони до-
ларів і більше. Броньовики класу люкс, є люксові позашляховики, «Бент-
лі», «Мерседеси».

Документи з Межигір’я підтвердили мільйонні 
розтрати та хабарі, водолази виловили зброю

«Чорний список» режиму Януковича: в ньому — вороги 
цього режиму, відомі журналісти і громадські діячі. 
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Бліц-інформ
З життя музеїв
Музей Тичини: 
про історичне тло літератури
У музеї-квартирі Павла Тичини розпочато лекторій «Істо-

ричне тло літературного процесу». Мета — допомогти співро-
бітникам цього та інших музеїв літературних напрямків орієн-
туватися в історичних подіях кінця ХІХ – середини ХХ століття. 
Лекторій цікавий для всіх шанувальників літератури. 

Лекторії відбуваються у літературно-меморіальному му-
зеї-квартирі Павла Тичини (Київ, вул. Терещенківська, 5) по 
понеділках о 10.30, починаючи з 17 лютого. Участь у лекторії 
— за вхідним та екскурсійним (лекційним) квитком до музею.

У Житомирі створили 
унікальний ремісничий музей
Житомирянин Федір Євтушенко заснував на території ко-

лишнього заводу «Доріндустрія» музей ремесел просто неба. 
Тут зібрані інструменти, які використовували в роботі наші 
предки. Євтушенко колекціонуванням старовинних інстру-
ментів займається протягом трьох десятиліть, а 15 років тому 
зацікавився збиранням ремісничих експонатів. Колекціонер 
вже зібрав понад п’ять тисяч усіляких інструментів з України 
та різних країн світу. Колекція дає уявлення про більш ніж со-
рок професій і ремесел. Федору вдалося зібрати 17 верста-
тів, серед яких почесне місце посідає 5-тонна австрійська пи-
лорама кінця XIX століття. Крім того, він відтворив справжню 
кузню середини XIX століття. Зараз у музеї створюється гон-
чарня і сільгосппавільйон.

Музей кримських татар
У Судаку працює приватний музей історії кримських татар.
Його відкрив учасник кримськотатарського національно-

го руху Ільвер Аметов. У музеї експонується приватна колек-
ція раритетних, антикварних і унікальних речей, що оповіда-
ють про історію кримськотатарського народу, його національ-
ний рух.

Протягом довгих років Ільвер Аметов скрупульозно зби-
рав експонати і продовжує поповнювати свою колекцію. Му-
зей було відкрито два роки тому. Серед експонатів — безліч 
оригінальних предметів, датованих, зокрема, і періодом се-
редньовіччя. Це різноманітні види національної зброї, гончар-
ні вироби, монети, прикраси, фотографії, предмети побутової 
культури кримських татар, навіть копія автентичного одягу се-
редньовічного воїна.

На честь засновника фабрики 
Петриківського розпису відкрили  
музей Федора Панка 
Український майстер народного декоративного розпису 

все життя прожив у рідному селі Петриківка на Дніпропетров-
щині.

У 1958 році він заснував і очолив першу і єдину в Україні та 
світі фабрику петриківського розпису «Дружба». Також сприяв 
відродженню, визнанню та розквіту традиційного народного 
живопису з Петриківки.

Для залучення більшої кількості туристів до Петриківки, 
окрім відкриття музею Федора Панка, у селі планується про-
ведення традиційного міжнародного фестивалю-ярмарку «Пе-
триківський дивоцвіт». А ще місцеві майстри розробляють на-
вчальні програми Петриківського розпису для дитсадків, шкіл 
та вишів України.

Як відомо, у грудні 2013 року Петриківський розпис вне-
сено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Українські ЗМІ — експонати музею 
новин у Вашингтоні
Майже два з половиною мільйони відвідувачів за п’ять ро-

ків зібрав єдиний у світі Музей новин — Ньюзіум, що в столи-
ці США. 

На відміну від більшості вашингтонських музеїв, Ньюзіум 
платний. За двадцять доларів можна подивитися, як змонто-
вані рекламні ролики американських президентів, з якими об-
кладинками вийшли світові медіа наступного дня після терак-
тів у Нью-Йорку, який вигляд мають розстріляні автівки репор-
терів. Можна самому відчути себе журналістом — у спеціаль-
ній інтерактивній зоні.

Семиповерховий музей новин Ньюзіум розташований 
між Капітолієм і Білим домом. На його стіні — перша поправ-
ка до Конституції США, про свободу слова. А на вході — перші 
шпальти сьогоднішніх номерів газет з усієї країни. Серед ар-
тефактів усередині музею — брили Берлінського муру, фото-
графії-переможці Пулітцера, уламки телевежі, збитої під час 
терактів у Нью-Йорку.

Про Україну в Ньюзіумі — небагато. І переважно — не-
оптимістично. На стіні міжнародної правозахисної організації 
«Дім Свободи» — мапа свободи. Україна тут позначена жов-
тим кольором — як країна світу, де лише частково вільні медіа.

Ватикан відкрив Катакомби 
Прісцилли після реставрації
У Римі після реставрації відкрилися Катакомби Прісцилли, 

які слугували між другим і п’ятим століттями нашої ери місцем 
поховання християн.

Крім самих катакомб, для відвідувачів відкрито створений 
при них музей, в якому виставлені відновлені реставраторами 
фрагменти мармурових саркофагів.

Фрески, доступ до яких тепер знову має публіка, стали при-
чиною багаторічних суперечок у релігійному і науковому співто-
варистві, оскільки на них зображені жінки в одязі, який нагадує 
одяг священнослужителів. Це породило припущення, що за ча-
сів Стародавнього Риму жінок допускали до богослужіння.

У Раві-Руській, за кілька сотень метрів від пункту пропуску 
«Рава-Руська – Гребенне», мешканці міста встановили білборд 
із вдячністю полякам за підтримку українців під час масових 
протестів в Україні.

На білборді зображено потиски двох рук у кольорах дер-
жавних прапорів України і Польщі — жовто-блакитному й бі-
ло-червоному.

Поруч — напис: «Dziekujemy. Ten jest naszym bratem, ktory 
nie pozostawia nas w walce o przyszlosc!!!», що в перекладі з 
польської означає: «Дякуємо. Той є нашим братом, хто не зали-
шив нас у боротьбі за майбутнє!!!»

Ініціатором встановлення такого білборду стала міська 
рада, йдеться у повідомленні прес-служби Рава-Руської місь-
кої ради:

«За останні три місяці українці неодноразово бачили та від-
чували підтримку поляків. Це коли вулиці польських міст прикра-
шали жовто-блакитними прапорами, і відеоролики з піснею на 
підтримку України в один час показували на центральних поль-
ських телеканалах, і підтримка у друкованих ЗМІ, і підсвічення 
найвищої будівлі Польщі — Палацу культури і науки у Варшаві 
жовто-блакитними кольорами тощо. Тому ми, равчани, від іме-
ні більшості українців вирішили висловити невелику подяку на-
шим сусідам», — прокоментувала міський голова Ірина Верещук.

Офіційно запрацював європейський віртуальний архів «Europeana 
1914 – 1918», присвячений Першій світовій війні. Оцифровано 500 тисяч 
артефактів з часів тієї війни.

Координацію проекту здійcнювала Берлінська державна бібліотека.
У пошуках експонатів для мережевої бази даних співробітники бібліо-

тек і архівів з 8 європейських країн оцифрували понад півмільйона джерел 
та експонатів того часу.

На ресурсі зібрані особисті документи, щоденники, листи, карикатури, 
карти, фото- і кінодокументи, пов’язані з Першою світовою.

Від 7 до 8 тисяч об’єктів були надані приватними особами із сімейних 
архівів. Також на порталі є функція, за допомогою якої кожен може заван-
тажити до архіву власний матеріал, пов’язаний із цією темою, поділившись 
родинними спогадами з іншими.

Адреса онлайн-архіву:  www.europeana1914-1918.eu

Мешканці Рави-Руської подякували 
полякам за підтримку Євромайдану

До 100-річчя Першої світової війни 
відкрився її онлайн-архів

Поштова листівка «Боже, покарай зрадливу Італію!» 
Німецький, турецький, болгарський та австро-угорський со-

юзники обурюються тим, що Рим вирішив воювати за Антанту
Наш земляк — солдат австро-угорської армії 

з Калуша (Івано-Франківщина)

Французька поштівка

 Людина з кіноапаратом
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Бліц-інформ
До 200-річчя з дня народження 
Тараса Шевченка

Ювілейна медаль 
Української всесвітньої коор-
динаційної ради 

Розроблено та виготовлено ювілейну 
медаль Української всесвітньої координа-
ційної ради «200 років з Дня народження 
Т.Г. Шевченка».

Перше урочисте вручення медалей від-
будеться на початку березня цього року в 
Каневі на Чернечій горі після закінчення 
міжнародної науково-практичної конфе-
ренції УВКР «Тарас Шевченко — в Україні та 
діаспорі. До 200-річчя від дня народження» 
та завершення парламентських слухань, 
що заплановані 5 березня у Верховній Раді.

У положенні про медаль, затвердже-
ному Президією УВКР, зокрема, сказано: 
«Медаль «200 років з Дня народження Т.Г. 
Шевченка» є міжнародною громадською 
нагородою. Нагородження медаллю здій-
снюється за ухвалою Президії УВКР після 
розгляду подання про нагородження від 
громадських організацій, що є членами 
УВКР в Україні та за кордоном».

Тарасова верба 
Українська всесвітня координацій-

на рада в рамках заходів із відзначен-
ня 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка оголошує акцію «Тарасова вер-
ба». Мета акції — висадити пагінці-нащад-
ки Шевченкової верби в місцях поселення 

української діаспори по всьому світу. 1961 
року, в соту річницю перепоховання Кобза-
ря в Каневі, українські письменники при-
везли з Казахстану й урочисто посадили у 
Стрийському парку Львова пагінець верби 
Шевченка, що була ним особисто посадже-
на й вирощена на сухій землі Мангишлаку.

Тарасова верба у Стрийському парку 
Львова збереглася до сьогодні, але вік і 
хвороби призвели до того, що останнім ча-
сом верба почала сохнути і, можливо, ско-
ро буде зрізана.

Президія Української всесвітньої ко-
ординаційної ради в погодженні з дирек-
цією Стрийського парку, комунального 
підприємства «Зелений Львів» підготува-
ла для передачі українським громадам за 
кордоном 200 пагінців — нащадків вер-
би, висадженої Шевченком у засланні.

Розпочинається передача Тарасової 
верби представникам українських громад 
за кордоном, щоб провести одночасне ви-
садження пагінців 9 березня 2014 року, в 
день 200-ліття Кобзаря.

Заявку на передачу саджанців Тара-
сової верби вже подали представники 16 
країн світу. Особливо багато звернень від 
українців Російської Федерації.

Прес-служба УВКР

Після подій 8 грудня в Укра-
їні пошкодили або спробува-
ли пошкодити не менше 19 
пам’ятників Володимиру Леніну.

Як відомо, 8 грудня протес-
тувальники звалили і розбили 
пам’ятник Леніну на Бессараб-
ській площі в Києві. Скульпту-
ра вважалася головним мону-
ментом Леніна в УРСР.

11 грудня на Волині у Любе-
шові на території, що належить 
офісу КПУ, члени партії демон-
тували пам’ятник Леніну з влас-
ної ініціативи.

Найбільше пам’ятників 
«вождю світового пролетарі-
ату» зруйнували на Одещині. 
Уночі 9 грудня невідомі відби-
ли погруддя пам’ятника, вста-
новленого біля клубу залізнич-
ників міста Котовська. 4 січня у 
Миколаївському районі пошко-
дили пам’ятник Леніну в парку 
біля будинку «Центр дозвілля». 
5 січня у райцентрі Березівка 
пам’ятник Леніну облили чор-
ною фарбою. 21 січня у місті Та-
тарбунари пам’ятнику Леніна 
відбили голову. Представники 
місцевої влади стверджували, 
що пам’ятник розвалився від 

старості.
10 січня у райцентрі Машів-

ка Полтавської області обезго-
ловили пам’ятник Леніну. 

Також у січні пам’ятник Лені-
на зруйнували у Кривому Розі.

23 січня впав пам’ятник 
вождю у селі Центральне Сні-
гурівського району Миколаїв-
ської області. Місцева влада 
зазначала, що бюст знаходив-

ся в аварійному стані.
30 січня на землю впав 

пам’ятник Леніну у Фастові 
на Київщині. Люди за допомо-
гою лебідки і троса повалили 
пам’ятник заввишки близько 
6 метрів.

У січні в Ямполі на Віннич-
чині пам’ятник Леніну демонту-
вали і встановили на його міс-
ці пам’ятник гетьману Богдану 

Хмельницькому.
1 лютого невідомі частково 

відірвали голову пам’ятнику Ле-
ніну в райцентрі Чорнобай Чер-
каської області.

7 лютого було викраде-
но пам'ятник Леніну, що сто-
яв перед будівлею райдержад-
міністрації міста Шепетівка 
(Хмельницька область).

6 лютого у Сумах офіційно 
прибрали з постаменту скуль-
птуру Леніна біля палацу куль-
тури «Хімік». Згідно з прийня-
тим минулого року рішенням 
міської ради, згодом прибе-
руть і останній пам’ятник Ле-
ніну, що наразі стоїть на маси-
ві Дуровщина.

У ніч на 21 лютого в центрі 
Житомира, на площі Соборній, 
активісти «Правого сектора» і 
прості городяни скинули з по-
стаменту пам'ятник Леніна.

Крім того, в групі Євромай-
дану повідомляється про те, що 
активісти скинули пам'ятник 
Леніну в Боярці та Броварах 
(Київська область).

А вдень також знесли Лені-
на в Славуті (Хмельницька об-
ласть).

Кількість українців 
за рік скоротилася 

на 126,8 тисячі
За попередніми даними Держстату, 

на 1 січня 2014 року чисельність насе-
лення України становила 45 млн 426,2 
тис. осіб, що на 126,8 тис. менше порів-
няно з аналогічною датою попереднього 
року.

Кількість міського населення на 1 
січня 2014 року склала 31 млн 336,6 тис. 
осіб ( - 42 тис. за рік), сільського — 14 
млн 089,6 тис. осіб (- 84,8 тис. за рік).

Кількість новонароджених 2013 року 
склала 503 тис. 656 осіб (2012 року — 
520 тис. 705 осіб). Загальне число по-
мерлих торік склало 662 тис. 368 осіб 
(2012 року — 663 тис. 139 осіб).

До восьми років позбавлення волі засудив 
Сихівський райсуд Львова Андрія Слюсарчука, 
відомого як «Доктор Пі».

Суд визнав Слюсарчука винним у 5 епізо-
дах незаконної лікувальної діяльності, у 2 епі-
зодах убивства з необережності — 52-річно-
го Лозового і трирічного Данила Прокопчука з 
Тернопільської області.

Також він визнаний винним у використан-
ні завідомо підроблених документів та в 5 епі-
зодах заволодіння чужим майном шляхом об-
ману та зловживанням довірою (шахрайство).

Крім того, суд задовольнив частину ци-
вільних позовів потерпілих. Слюсарчука 
зобов’язали повернути кошти, які потерпілі за-
платили йому за лікування, — близько 40 ти-
сяч доларів.

Також підсудний зобов’язаний виплати-
ти сім’ї загиблого Лозового 70 тисяч гри-

вень моральної компенсації, а ще чоти-
рьом потерпілим — по 30 тисяч гривень 
кожному.

Слюсарчук став відомий після участі в те-
лепроектах під ім’ям «Доктор Пі», де він демон-
стрував свої начебто феноменальні здібності, 
зокрема «відтворював» по пам’яті 30 мільйо-
нів знаків числа «Пі».

Сам Слюсарчук називав себе доктором 
медичних наук  і нейрохірургом.

У 2011 році його звинуватили в нанесен-
ні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило 
смерть потерпілого, у шахрайстві, незаконній 
медичній діяльності та підробці документів.

У квітні 2012 року оприлюднили інфор-
мацію, що в кримінальній справі Слюсарчу-
ка з’явилися нові, більш важкі статті: «не-
законна лікарська діяльність», «убивство з 
необережності».

Щодо дискусії — про нищення 
«совковим»-космополітичним металітетом 
нашого ідейно-національного менталітету, 
який витворився в ряді історичних епох, 
ще з-понад Мезинської культури, пережи-
ваючи його пригнічення в жорстокій фор-
мі, особливо 300-літню брутальну царську 
окупацію і понад 70-річну варварську мос-
ковсько-комуністичну. Цей космополітизм 
Москви діяв на всіх відтинках життя під 
спрямованим з Кремля державно-полі-
тичним і націонал-шовіністичним тиском. 
Але той дух вікової стихії тубільного укра-
їнського народу в глибинах підпілля своїх 
душ він зберіг, дух ідейно-національного 
менталітету. 

Намагання окупантів задушити прояви 
українства в українському народі засто-
суванням законів, арештів, розстрілами, 
депортаціями в Сибірські штрафні табори 
не могли викорінити з глибин українських 
душ ідейно-національний менталітет. Один 
автор пише: «КПУ намагається зберегти 
той совковий менталітет». По-перше, КПУ 
не існує, її ліквідували. А була філія КПРС, 
яка і тепер є філією московських комуніс-
тів, показом чого є їхня діяльність: проти 
української мови, УУНД (Української Уні-
тарної Незалежної Держави), проти ЄС — 
хочуть усе те, що їм приготують у Кремлі. 

Далі автор говорить: «Щоб позбутися 
того менталітету в сучасних умовах, насам-
перед потрібно вирішити кадрове питання 
і повернути віру в Бога». Перше: нам треба 

здобути реальну незалежність Української 
держави, а з цим там будуть інтелектуаль-
ні сили, які подбають про відродження ідей-
но-національного менталітету. Автор пише: 
«…і повернути віру в Бога». Як? Яким засо-
бом? Якого Бога? Релігій багато, і кожна 
має свою інтерпретацію свого Бога. Було 
колись, що ми писали: «Ми християнська 
нація». А чи це є відповідне до реальності? 
Ми тепер є багаторелігійна країна. Єдиний 
русино-український моноліт закінчився 
князюванням Святослава. А перший дво-
поділ на духовній ниві вчинив Володимир, 
який тепер доведено не на двоподіл, а роз-
шарувалися на багато частин.

Ми ще в стадії виборонення нашого 
ідейно-національного права. Ми теоре-
тично-рекламно є Українська Унітарна Не-
залежна Держава. Нам накидають визна-
вати окупацію визволенням. Пам’ятники 
нашої історії й історичних постатей не до-
зволяють поставити, а ті, які є, руйнують, 
натомість стоять пам’ятники катам укра-
їнського народу, і будують нові. Фактично 
влада в Україні є влада Кремля, яка керу-
ється Московською агентурою, замаско-
ваними Партією регіонів та КП.

Була така політично-кон’юнктурна си-
туація мати українську владу, але пере-
дали ми її в руки не ідейно-державнику, а 
ідейно-бездушній особі, яка за свої амбіт-
ності зрадила ідеал держави. 

Влада фактично — це влада диктато-
ра Януковича, який жодного політично-

державного рішення не виконує, не пора-
дившись із президентом постокупаційно-
го для України уряду. Який керує Україною 
так, щоб довести українців до економічно 
жебрацького стану, а коли народ вима-
гатиме кращого життя, то відповідь одна: 
«Нам треба єднатися з братнім московіт-
ським народом, вступити в Митний союз, і 
ми заживемо заможно».

Але народні маси зневірилися в цій 
чужій владі й «братерських» єднаннях, які 
маємо з досвіду 300 і 70 років. Оті братер-
ські тюрми, розстріли, концтабори, голо-
домор, нещадна експлуатація народу і ба-
гатств України…

Терпець увірвався, і народні маси ви-
йшли масовим протестом на МАЙДАН, 
який перетворився на Євромайдан, заяв-
ляючи, що ми не бажаємо мати таку вла-
ду, яка голови відрізає, мордує людей. Це 
вияв дикунства в атомну еру. Протистав-
лення такому урядуванню — це масовий 
вихід на Євромайдан з вимогою достроко-
вих виборів. 

Варто сказати слово стосовно ідейно-
національного менталітету русино-укра-
їнців. Відроджувати його треба починати 
з національних цінностей, історико-дер-
жавницьких, традиційно-культурних та ду-
ховних. Лише таке ідейно-національне від-
родження менталітету скує моноліт нації. 

Федір ГАБЕЛКО, 
Австралія

Падіння Ленінів в Україні 

«Доктору Пі»  дали 8 років в’язниці

Листи читачів нашої газети

Наслідки впливу совкового менталітету
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Сьогодні в рамках перебування делегації 
Парламентської Асамблеї НАТО у Києві відбулася 
цікава конференція, до участі в якій запросили і 
мене. Говорили про зовнішню політику України. 
Нижче — тези мого виступу:

1. Ще півроку тому я би не зробив такого ви-
сновку щодо міжнародного становища України. 
Але сьогодні, на жаль, констатую: воно гірше, ніж 
коли-небудь за часи після відновлення незалеж-
ності. На Заході — глибока фрустрація, на Сході 
— тотальна недовіра до влади.

2. Причин бачу дві — внутрішню та зовніш-
ню. Роль внутрішньої очевидна: ця влада довела 
економіку до межі дефолту. Вона знищила парла-
ментаризм. Вона почала репресії проти власного 
народу. У результаті — глибока політична криза. 
Цим були надзвичайно послаблені міжнародні 
позиції України. На неї стало легко тиснути.

Зовнішня причина складніша. Тут збіглися 
докупи кілька проблем. 

Перша: ЄС зосередився на технічних вимогах 
до України, забувши про головну загрозу — ім-
перські амбіції Росії.

Друга: вперте небажання Заходу зрозумі-
ти, що Росія не була, не є і ще деякий час не буде 
стратегічним партнером США та ЄС, бо бачить у 
них загрозу для існування свого тоталітарного 
режиму.

Третя: небажання і неготовність Заходу 
вжити конкретних та практичних кроків для до-
помоги Україні вийти з-під контролю Москви. 
Тому аж до сьогодні — зосередженість на гас-
лах, а не діях.

Четверта: відсутність у теперішньої адміні-
страції США розуміння стратегічного значення 
Центрально-Східної Європи і, як результат, втра-
та інтересу до пострадянського простору та неро-
зуміння загрози для себе у разі відтворення но-
вого СРСР.

П’ята: корупційна залежність частини захід-

ної політичної та економічної еліти від Росії.
3. Комбінація цих причин призвела до того, 

що у критичний момент:
— Україна опинилася сам на сам з політич-

ним тиском та економічною агресією з боку Росії;
— ЄС не був готовий до відповіді та не виявив 

достатньої гнучкості;
— США проґавили черговий зовнішньополі-

тичний наступ Росії.
4. У підсумку Росія вчергове довела Заходу, 

що діє хоча й брутально і агресивно, але значно 
ефективніше, ніж він сам.

5. Делегація ПА НАТО хоче почути дещо від 
нас. А українська громадськість — від вас. Тому 
на завершення кілька простих запитань:

чи зацікавлений Захід мати демократичну 
Україну своєю частиною і коли? Якщо так, то чи 
готовий Захід до практичних кроків?

Чи готовий Захід стати менш наївним у відно-

синах з Росією і коли? Чи готовий він реально за-
хищати декларовані ним принципи та цінності у 
відносинах з Росією?

«Я не кажу, що політика ЄС щодо Росії по-
винна стати якоюсь агресивною. Ні, звичай-
но. Але, напевно, вона має стати менш на-
ївною». Міністр закордонних справ Литви Л. 
Лінкявічус.

Що ще потрібно від України, щоб Захід наре-
шті остаточно прийшов до тями?

«Дуже багато часу пішло на те, щоб європейці 
нарешті прокинулися. Лише насильство (в Украї-
ні) привело всіх до тями». Депутат Європарламен-
ту Р. Хармс.

6. Оскільки питання були максимально чітки-
ми, хотілося б отримати й чіткі відповіді.

Приємно було почути, що Україну не зали-
шать наодинці...

(«Українська правда», 11.02.2014).

Володимир Огризко наро-
дився в Києві 1956 року. Закін-
чив факультет міжнародних від-
носин Київського національно-
го університету ім. Т. Шевченка. 
З 1978 року  — на дипломатич-
ній службі. У 1999 – 2004 ро-
ках — Надзвичайний і Повно-
важний Посол України в Австрії 
та постійний представник Укра-
їни при ОБСЄ та інших міжна-
родних організаціях у Відні. У 
2005 – 2007 роках — перший 
заступник міністра, а з грудня 
2007-го до березня 2009 року 
— міністр закордонних справ 
України. З березня 2009-го до 
березня 2010-го — перший за-
ступник Секретаря РНБО Укра-
їни. У 2005 – 2010 роках — го-
лова Національної комісії Укра-
їни у справах ЮНЕСКО. Володіє 
англійською та німецькою мова-
ми. Кандидат історичних наук. 

 
— Володимире Станіславовичу, 

становлення української диплома-
тії відбувалося тоді, коли Російська 
Федерація оголосила себе правона-
ступницею Радянського Союзу. І тут 
постала непроста проблема активів 
і пасивів колишнього Союзу. 

— Росія себе такою оголоси-
ла сама, хоча, згідно з міжнародним 
правом, не можна оголошувати себе 
одноосібним правонаступником. 
Адже всі держави, які утворилися 
на основі колишнього СРСР, були од-
наковими правонаступниками щодо 
боргів і активів Союзу. Росіяни ж ви-
гадали, змавпували у західних нім-
ців за часів розколу Німеччини тео-
рію «продовження», в цьому випадку 
— щодо Радянського Союзу та Росій-
ської імперії. 

— Ми змирилися з цим доволі 
сумнівним самопроголошенням? 

— Ми не змирилися. І досі єдиною 
країною з колишніх радянських рес-

публік, яка не відмовилася від сво-
єї частки в боргах і активах СРСР, є 
Україна. Таку угоду ніколи не ратифі-
кувала наша Верховна Рада. Де-юре 
ми також є правонаступниками Сою-
зу, у нас такого права ніхто забрати не 
може, це наше суверенне право, яке 
реалізовуватимемо. До речі, питання 
боргів і активів Союзу досі не врегу-
льоване. Те, що Росія виплатила бор-
ги колишнього СРСР, — факт, але зо-
всім не факт, що вона в такий спосіб 
повністю закрила цю сторінку, тому 
що між Україною і Росією ця пробле-
ма до кінця не вирішена. І прямим на-
слідком є те, що деякі країни не хочуть 
перереєстровувати закордонну влас-
ність колишнього СРСР на Російську 
Федерацію, бо керуються саме міжна-
родним правом, а не заявами якихось 
інших політиків. Оскільки це питання 
між Україною і Росією не врегульова-
не, ми матимемо право у потрібний 
момент до нього повернутися. 

Для вирішення цього питання по-
трібна політична воля нашої держа-
ви, і тоді ми можемо готуватися до 
судових процесів, але це нормальна 
практика для цивілізованих країн. 
Поки що такої політичної волі бракує.

— Схоже, оті радянські активи 
значно перевищували борги. 

— Ми всі це знаємо. Якщо погля-
нути на цифри, які були станом на 1 
грудня 1991 року, то очевидно, що 
Росія отримала значно більше, ніж 
віддала. Саме тому в неї така пози-
ція. Порахувавши, що прибутків біль-
ше, ніж видатків, вона й пішла цим 
шляхом. 

Мабуть, помилкою було те, що 
коли в грудні 1991 року виникло пи-
тання про правонаступництво Росії 
в Раді Безпеки ООН, Україна не по-
ставила певних умов. Якби ми тоді 
пов’язали ці речі — ми передаємо 
Росії право представляти колишній 
СРСР у Раді Безпеки ООН, але Росія 
повинна зробити певні кроки у відпо-
відь, — ситуація була б іншою. 

— У процесі становлення нашої 
держави відбувалося і встановлення 
та зміцнення її кордонів.

 — Тема кордонів залишається 
актуальною в зовнішній політиці. Що 
ми маємо? Повністю врегульовані 
кордони, крім Білорусі й Росії. З Біло-
руссю ми фактично вийшли на фініш. 
З Росією складніше, оскільки йдеть-
ся не про господарські чи технічні 
проблеми, щоб провести розмежу-
вання, тут кордон використовується 
з політичною метою. Немає кордону 
— труднощі для України в питанні про 
безвізовий режим з Європейським 
Союзом. Європа резонно каже: якщо 
хочете мати такий режим, то ваш 
східний кордон повинен бути закри-
тий, бо коли звідти вільно йтимуть 
нелегали, наркотики, зброя, то нащо 
нам така ситуація? Якщо немає угоди 
щодо кордону, то це «гуляй-поле». 

— Ви маєте на увазі візовий ре-
жим із Росією?

— Не обов’язково. Просто треба 
облаштувати кордон належним чи-
ном. Через кожні 25 кілометрів по-
ставити прикордонну точку, щоб ре-
ально контролювати ситуацію, об-
ладнати кордон електронною апа-
ратурою. Сьогодні кордон із Росією 
делімітований, тобто проведений на 
мапі, а не на землі. Якщо хтось хоче 
перейти кордон, то це легко зробити. 

Згадайте, що відбувалося в Кер-
ченській протоці. Хіба нормально, 
коли держава не контролює того, що 
діється в її територіальних водах? 
Натомість нам кажуть, що, мовляв, 
не було кордону між Україною і Ро-
сією. Це казки для людей, які не ви-
вчали міжнародного права, двосто-
ронніх відносин. Сусіди безконтроль-
но користуються нашою акваторією і 
не збираються нічого змінювати, бо 
їм так зручно. Але з погляду безпеки 
нашої держави, безпеки громадян, 
судноплавства це неприпустимо. Ми 
розпочали цю роботу і повинні її за-
кінчити, щоб мати чіткий кордон і по 
суші, і по морю. Зараз знайшли по-
клади нафти й газу на шельфі Чор-
ного моря. Як ми все це розробляти-
мемо, якщо не знаємо, де лінія кор-
дону? Це прямий шлях до суперечок 
і постійних проблем. Ми цього не хо-

чемо. Питання непросте, бо стосуєть-
ся обох країн.

— То все-таки кордон тут був? 
— Звичайно, був і є. Але це роз-

межування на Азові й у Керченській 
протоці не прописане в міждержав-
ній угоді. На старих радянських ма-
пах, випущених у Москві, чітко зазна-
чені кордони між нашими колишніми 
республіками. Але в Москві роблять 
вигляд, що цього не розуміють.

— Закордонне українство. Тема 
непроста, актуальна. 

— Наші стосунки із закордонним 
українством були співзвучні тим ета-
пам, якими жила країна. Ось перший 
етап незалежності. Піднесення, ей-
форія, закордонні українці приїздять 
до нас із великими сумами фінан-
сової допомоги. Очікували якихось 
змін. Перше очікування завершилося 
розчаруванням. Потім у нас переходи 
від одного президентства до іншого. 

Спочатку настороженість: як воно 
буде? Коли ситуація вирівнювалася, 
то й стосунки ставали кращими. Але 
ось процеси початку 2000-х років: 
кольчужний скандал, убивство Ґонґа-
дзе — і абсолютно інше ставлення до 
нас із боку діаспори.

Для мене діаспора завжди була 
потужним чинником відстоювання 
наших державних інтересів за кордо-
ном. І в стосунках із нею все повинно 
бути в системі. Пам’ятаю, був із візи-
том у Молдові, й ми привезли для міс-
цевої української громади бібліоте-
ки, одяг для художніх колективів, орг-
техніку. І люди дякували саме за кон-
кретну допомогу. А коли робити все 
«взагалі», це не дає ефекту. 

— У попередні роки діяла підпи-
сана Ющенком програма допомоги 
закордонному українству. 

— На жаль, 2008 року була зна-
чно скорочена, 2009 року її повністю 
витіснили з видатків уряду. В остан-
ній період помаранчевої влади цього 
пріоритету не було помітно. 

— Надзвичайно актуальна 
тема: зовнішньополітичні вектори 
України, в яких вона блукає всі ці 
два десятиліття. То ми стаємо ближ-
чими до Європи, Євросоюзу, не ка-
жучи вже про НАТО? 

— Ще за президентства Ющенка 
ця тема була переведена у практич-
ну площину. І ми почали роботу, щоб 
Україна поступово наближалася до 
Євросоюзу. Я був одним із тих, хто по-
чинав переговори щодо безвізового 
режиму і жорстко наполягав на тому, 
що Україна не повинна мати жодних 
віз до Європи. Сьогодні, як бачите, 
ця тема вже вийшла на завершальну 
стадію, якщо ми зможемо виконати 
вимоги Європи, зокрема щодо кор-
донів, нових паспортів. 

Зона вільної торгівлі і, якщо шир-
ше, — Асоціація з Євросоюзом. Це теж 
була наша ідея, і над нею працювала 
ще наша команда. Це результат робо-
ти і нашої команди, і нинішньої влади. 
Нам потрібно нарешті зрозуміти, що є 
інтереси не партійні, а державні. 

— Але, якби зараз провести ре-
ферендуми зі вступу України до ЄС, 
а особливо до НАТО, то результати 
могли б бути не проєвропейські.

— Щодо ЄС, то 60% наших гро-
мадян — за вступ до цієї структури. 
Щодо НАТО маємо наслідки отого со-
вкового мислення, яке з багатьох 
голів ще не вивітрилося. Але це теж 
справа еволюції. Ми почали цю ро-
боту, тепер вона пригальмована, але 
обов’язково продовжимо її після змі-
ни влади.

— Нині дедалі частіше 
з’являється теза про якийсь «третій 
шлях» України, мовляв, не в росій-
ські союзи, і не в ЄС. 

— Який саме? Прибалтійські кра-
їни давно в ЄС і НАТО. Молдова про-
ситься до ЄС. Грузія — і до ЄС, і до 
НАТО. Що залишається з отого «по-
ясу»? Україна та Білорусь? Проштов-
хування подібних ідей — золотоор-

динський варіант правління. Якщо це 
комусь подобається, нехай стає чер-
говим улусом якоїсь нової Орди, Зо-
лотої чи Срібної. Це вигадки людей, 
які не хочуть, щоб Україна була нор-
мальною цивілізованою державою. 
Чомусь майже всі країни колишньо-
го соціалістичного табору обрали єв-
ропейський шлях. Це підкидання ідей 
для того, щоб ми повернулися під вла-
ду Москви. І робиться це не спонтанно, 
а продумано, щоб сіяти сумніви у вибо-
рі нашої держави. Насправді є вибір 
російський і європейський. А посеред-
ині — нічого, дірка. На дірці й сидіти-
мемо, якщо будемо отакими «розумни-
ми». Ось, наприклад, досвід литовців, 
естонців, поляків. Стартові умови у нас 
з ними були однакові, але тепер ми чо-
мусь далеко позаду. Чому? Бо ті зроби-
ли для себе висновки, а ми почали шу-
кати якийсь «шлях» — і не там, і не тут. 

Так, у Європі є проблеми — на-
приклад, Греція, Іспанія, Португалія. 
Але це набагато краще, ніж те, що є 
в Росії. 

— Європейський вибір — це на-
самперед засади демократії. Ви 
співпрацюєте з демократичними си-
лами Білорусі, Прибалтики, близько 
знайомі з демократією в країнах За-
ходу. Як розцінюєте рівень демокра-
тії в Україні? 

— Від комуністичного тоталіта-
ризму ми зробили за ці два десяти-
ліття величезний крок уперед. Сус-
пільство отримало з 2005 року таке 
щеплення проти тоталітаризму, яке 
вже нічим не витравиш. І спроби за-
крити рота сьогодні безуспішні. 

— Парламентаризм по-євро-
пейськи дещо інший, ніж у нас?

— Ми спостерігали реакцію поль-
ських парламентарів, коли вони по-
бачили наші голосування в парла-
менті, де депутати «грають на фор-
тепіано» кількома картками. Це все 
нонсенс із точки зору європейського 
парламентаризму, і все це треба не-
гайно припинити. 

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО

Гість нашої газети
Володимир ОГРИЗКО вітає газету 

«Світ-інфо» з ювілеєм
Відкриваємо нову рубрику — «Гість нашої газети». Тут ви зустрі-

нете інтерв’ю з відомими в Україні і за її межами людьми. Сьогодні 
наш гість — відомий політичний і громадський діяч, колишній міністр 
закордонних справ України Володимир Огризко. Він також постійний 
читач нашої газети. І ось яке вітання надіслав з нагоди її 2-ої річниці:  

«Хоча газеті лише два роки, але зусиллями її невтомного 
«батька» П. Антоненка вона швидко дорослішає. Газета читаєть-
ся. Вона збалансована, не «замовна». Таких тепер мало. У цьо-
му її цінність.

Мені подобається її український характер, матеріали про 
нашу складну історію, її видатних постатей, інтерв’ю з тими, хто 
має що сказати. Вона має чітку громадянську позицію. 

Україні потрібні такі видання. 
Так тримати! 
З днем народження! 

З повагою —
В. Огризко».

Володимир ОГРИЗКО: 

«Наш вибір — європейський»

Хочеться вірити, що почули...
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Календар всесвітньої історії
1 березня 
1780 — Пенсільванія стала першим американським штатом, що заборонив рабство. 
1912 — у Сент-Луїсі (США) Альберт Беррі здійснив перший стрибок із парашутом з літа-

ка, що летить (висота 460 м). 

2 березня 
1824 — народився Костянтин Ушинський, педагог-демократ.
1859 — народився Шолом-Алейхем (Шолом (Соломон) Рабинович), класик єврейської 

літератури, уродженець Переяслава. 
1882 — народився Архип Тесленко, український письменник.
1931 — народився Михайло Горбачов, Генсек ЦК КПРС у 1985 – 1991 рр., перший і 

останній президент СРСР у 1990 – 1991 рр. Лауреат Нобелівської премії миру 1990 р. 
1983 — в Англії фірми «Sony», «Philips» і «Polygram» представили публіці компакт-диск і 

програвач компакт-дисків. 

3 березня 
1613 — Земський собор обрав на царювання Михайла Федоровича Романова, першо-

го російського царя з династії Романових. Син боярина Федора Микитовича Романова 
(згодом — патріарха Московського Філарета) і боярині Ксенії Іванівни (уродженої Шес-
тової).
1855 — на російський престол вступив Олександр II. 
1861 — російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування кріпа-

цтва в країні. 
1918 — у Брест-Литовському підписано Брестський мир — мирний договір між Радян-

ською Росією, з одного боку, та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарі-
єю — з іншого. 9 лютого УНР підписала в Бресті сепаратний мир із тими ж державами.

4 березня 
1386 — литовський князь Ягайло коронований як король Польщі під ім’ям Владисла-

ва II, що оформило Кревську унію 1385 р. й започаткувало династію польських королів 
Ягеллонів. 
1678 — народився Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль.
1750 — Кирило Розумовський обраний гетьманом України. 
1815 — народився Михайло Вербицький, український композитор, хоровий диригент, 

громадський діяч, священик. Автор гімну України «Ще не вмерла Україна».
1852 — у Москві помер письменник Микола Гоголь.
1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон. 
1880 — в американській газеті «Нью-Йорк дейлі графік» опублікована перша у світі ре-

продукція фотографії.
1900 — народився Іван Козловський, радянський співак українського походження. 
1917 — у Києві з ініціативи Товариства українських поступовців постала Українська 

Центральна Рада (УЦР), що об’єднала представників головних українських політичних 
партій, військовиків, робітників, духовенства, кооператорів, студентства, громадських і 
культурних організацій. 
1949 — народився Володимир Івасюк, український композитор. 
1983 — інформаційний лист ЦК Компартії України за підписом Володимира Щербиць-

кого до ЦК КПРС про становище, яке склалося на атомних електростанціях України. У 
ньому вказувалося, що через окремі проектні прорахунки, низьку надійність частини об-
ладнання, недостатню кваліфікацію обслуговуючого персоналу за останній час в Україні 
відбулося кілька великих аварій, які призвели до погіршення радіаційної ситуації і пере-
боїв в електропостачанні народного господарства.
1989 — створено українське товариство «Меморіал». 

5 березня 
1827 — народився Леонід Глібов, український поет, байкар.
1868 — в Англії запатентовано степлер. 
1933 — у Німеччині нацисти виграли парламентські вибори з 44% голосів. 
1940 — Політбюро ЦК ВКП (б) винесло рішення: засудити до розстрілу без розгляду 

справ польських офіцерів та інтелігентів, захоплених у полон Червоною армією у верес-
ні й жовтні 1939 року. Постанова стосувалася 14700 полонених, а загалом, згідно з цим 
рішенням, було знищено від 22 до 40 тисяч осіб, серед яких — і певний відсоток етніч-
них українців, чимало мешканців Галичини й Волині, що перебували в таборах Ковеля, 
Осташкова, Старобільська, Катині, Мідного, Харкова та ін. Схвальні підписи під докумен-
том поставили Сталін, Ворошилов, Молотов, Мікоян.
1950 — у бою з силами радянської держбезпеки в с. Білогорща біля Львова загинув 

Роман Шухевич (псевдо — Тарас Чупринка), командир УПА, крайовий провідник ОУН (р), 
голова секретаріату УГВР. Наступником Шухевича на посадах став Василь Кук.
1953 — помер Йосип Сталін (Джугашвілі), радянський диктатор.
1966 — померла поетеса Анна Ахматова (Горенко).

6 березня 
1475 — народився Мікеланджело Буонаротті, видатний італійський скульптор, живо-

писець, архітектор.
1665 — у Лондоні вийшов перший у світі журнал («Філософські праці Королівського то-

вариства»).
1856 — народився Микола Садовський (Тобілевич), український актор, режисер, кори-

фей українського театру, брат Карпенка-Карого і Саксаганського.
1909 — у Львові народився Станіслав Єжи Лец, польський сатирик, поет, визначний 

афорист. 
1926 — народився Анджей Вайда, видатний польський кінорежисер. 
1928 — народився Габріель Гарсія Маркес, колумбійський письменник, лауреат Нобе-

лівської премії 1982 р.
1951 — у м. Мужен (Франція) в еміграції помер Володимир Винниченко, письменник, 

колишній глава уряду УНР.

8 березня 
1930 — в Індії почалася кампанія громадянської непокори під керівництвом Махат-

ми Ганді. 
1941 — народився Андрій Миронов, російський радянський актор театру й кіно.
1946 — псевдособор УГКЦ у Львові під тиском комуністичного режиму скасував Бе-

рестейську унію 1596 р. й приєднався до РПЦ. Початок знищення Української греко-ка-
толицької церкви. 

9 березня 
1454 — народився Амеріго Веспуччі, італійський (флорентійський) мореплавець, на 

честь якого названа Америка. Веспуччі брав участь у підготовці другої і третьої екс-
педицій Колумба. На рубежі століть флорентієць сам узяв участь у кількох морських 
експедиціях іспанців і португальців до Центральної та Південної Америки. Саме він 
висловив гіпотезу, що Колумб відкрив новий континент, який Веспуччі назвав Новим 
Світом. За 5 років до смерті Веспуччі, в 1507-му, нові землі вперше були названі Аме-
рикою. 
1814 — народився Тарас Шевченко.
1886 — народився Георгій (Юрій) Нарбут, український художник-графік. Переїхавши у 

1917 р. з Петербурга до Києва, створював ескізи військових мундирів армії України, роз-
робив поштові марки Української Народної Республіки, проекти Державного Герба і Пе-
чатки Української держави (затверджена у 1918 р. гетьманом Скоропадським).
1918 — більшовики перенесли столицю Росії з Петрограда до Москви.
1918 — у Мінську виконком Всебілоруського з’їзду проголосив створення незалежної 

Білоруської Народної Республіки. 
1930 — у Києві почався відкритий судовий процес над представниками української ін-

телігенції, звинуваченими у створенні т. зв. «Спілки визволення України».
1943 — народився Роберт Фішер, американський шахіст, 11-ий чемпіон світу (1972  – 

1975).

Президент Болгарії Росен Плевнелієв за-
кликав архівувати, оцифровувати і пред-
ставити Державному архіву всі документи, 
пов’язані з діяльністю комуністичних спец-
служб.

Про це повідомляє прес-служба Центру дослі-
джень визвольного руху.

Відсутність недвозначної оцінки злочинів кому-
ністичного режиму президент визначив як «найбіль-
шу ваду нашого перехідного періоду».

Він також заявив, що наполегливо шукаються 
причини та засоби, щоб документи комуністичних 
спецслужб залишалися непрочитаними.

«Через 25 років таємниць бути не може. Нехай усі 
мають доступ до них. Нехай раз і назавжди будуть усі 
документи передані в архів, щоб кожен міг скориста-
тися можливістю ознайомитися з ними», — закликав 
президент у своєму зверненні.

На думку експерта ЦДВР із доступу до архівів Іго-
ря Кулика, розсекречення архівних документів радян-
ських спецслужб дає можливість не тільки відновити 
правду про власну долю чи минуле своєї родини, а й 
не допустити приходу до влади колишніх агентів КДБ і 
звільнити від них органи влади та навчальні заклади.

«Розсекречені архівні документи про радянське 
тоталітарне минуле мають стати щепленням від дик-
татури влади та можливості порушувати права грома-

дян», — зазначив І. Кулик.
Нагадаємо: у січні 2012 року болгарські парла-

ментарі, які працювали із засекреченими архівами, 
повідомили, що 11 із 15 ієрархів Болгарської право-
славної церкви були агентами комуністичних спец-
служб.

У листопаді 2012 року Литва почала публікувати 
прізвища агентів КДБ.

У липні 2011 року польські ЗМІ оприлюднили спи-
сок дипломатів, які співпрацювали зі спецслужбами 
соціалістичної Польщі.

У червні 2011 року Грузія ухвалила закон про 
проведення люстрації, який передбачає встановлен-
ня посадових обмежень для працівників спецслужб і 
партійних та комсомольських очільників.

У березні 2011 року голова Українського інститу-
ту національної пам’яті Валерій Солдатенко заявив в 
інтерв’ю «Історичній правді», що завдання провести 
люстрацію не ставилося перед керівництвом УІНП ані 
Президентом Ющенком, ані нинішньою владою.

ЦДВР видав довідник «Право на правду. Прак-
тичний порадник із доступу до архівів», який 
містить поради щодо пошуку інформації про родичів, 
витяги із законодавства України з доступу до архівів 
та контакти архівних установ.

«Українська правда» — «Історична правда»

Двісті візуальних свідчень 
драматичної епохи представлені 
в унікальній експозиції. Вистав-
ка вперше зібрала найбільш 
вражаючі фотосвідоцтва тієї 
бурхливої і трагічної епохи.

Основу експозиції склали 
знімки з колекції Метрополітен-
музею, придбаної 1933 року. Ре-
шта отримані з інших музеїв, бі-
бліотек, архівів і приватних зі-
брань.

Камери більше тисячі фото-
графів відобразили війну в різ-
них іпостасях, від панорам по-
лів битв до портретів генера-
лів, офіцерів і простих солдатів, 
від видів фортифікаційних спо-
руд до анатомічних штудій пора-
нених і хворих воїнів. Усі чоти-
ри роки жорстокої війни, яка за-
брала 750 тисяч життів, зафіксо-
вані на плівку цього небувалого 
для тієї епохи колективного фо-
толітопису, який розгортається 
перед глядачем.

Тоді, на початок 60-х років 

19 століття, фотографія як вид 
мистецтва існувала приблизно 
два десятки років. Саме тоді да-
геротипи стали поступатися міс-
цем більш передовим техноло-
гіям з використанням колоїдних 
скляних пластин.

Фотопортрети, особливо мі-
ніатюрні, виявилися доступні 
середньому класу. Під час війни 
тисячі військовослужбовців по-
силали додому свої знімки у ви-
гляді медальйонів різної форми. 
Заможні американці того часу 
стали прикрашати свої вітальні 
фотопортретами відомих політи-

ків і артистів, а також фотокрає-
видами — від Ніагарського во-
доспаду до каналів Венеції.

Серед військових фотогра-
фів виділялися майстерністю і 
продуктивністю такі майстри, 
як Метью Бреді, Джордж Бар-
нард, Александер Ґарднер, Тімо-
ті О’Салліван.

Як вважають історики, перші 

фотографії Громадянської війни 
були зроблені 15 квітня 1861 
року в Форт-Самтері в Південній 
Кароліні. Напередодні війська 
Півночі залишили зруйнований 
артилерією конфедератів ост-
рівний форт. Для «увічнення» пе-
ремоги жителів Півдня на острів 
вирушив фотограф із сусіднього 
Чарльстона на ім’я Алма Пело-
ту. Йому вдалося зробити серію 
виразних знімків руїн форту, які 
містяться в експозиції.

Окремі зали відведені двом 
знаменитим на той час фото-
альбомам — Ґарднера і Барнар-

да. Обидва вони побачили світ 
1866 року. До гарднерівсько-
го альбому увійшли сто знімків, 
зроблених ним самим і його де-
сятьма колегами. Серед них 
— десять знімків Геттисберзь-
кої битви, в тому числі «Урожай 
смерті» О’Саллівана і «Дім снай-
пера-повстанця» Ґарднера.

В альбомі Барнарда — шість 
десятків великоформатних фо-
тографій, які висвітлюють воєн-
ну кампанію генерала сіверян 
Вільяма Шермана в завершаль-
ні місяці війни, коли його армія 
здійснила «похід до моря» з Тен-
нессі в Джорджію.

Фотограф Ендрю Расселл 
був капітаном піхотної частини 
ополченців і виконував завдан-
ня з фотографування військово-
інженерних робіт. Він возив із 
собою багатоформатні камери, 
причому одна з них, пристосова-
на для скляних негативів розмі-
ром 12 на 15 дюймів, була най-
більшою з усіх, які використову-
валися фотографами Громадян-
ської війни.

Мабуть, найнесподіваніши-
ми і навіть шокуючими можна 
вважати медичні портрети по-
ранених і хворих солдатів, зро-
блені доктором Рідом Броквеєм 
Бонтеку, хірургом і главою госпі-
талю Хервуд у Вашингтоні. Вони 
виконані з вражаючою навіть за 
теперішніх часів точністю.

Виставка в Метрополітен-му-
зеї Нью-Йорка пройшла торік, по 
5 січня 2014 року вона була пока-
зана в музеї Гіббеса в Чарльстоні 
(Південна Кароліна), а зараз і по 
4 травня демонструється в Музеї 
мистецтв Нового Орлеана.

У Болгарії відкриють усі документи 
комуністичних спецслужб

Виставка: фото Громадянської 
війни в США

Артилерія Півдня. 1862 рік. 
Фото Д. Ґібсона

Солдати Півдня, вбиті близьким мушкетним 
вогнем у битві при Ентітемі. 1862 рік. 

Фото А. Ґарднера
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Народження 
міста

Неподалік від столиці Укра-
їни, лише за 130 кілометрів 
північніше від неї, лежить міс-
то, яке більшість гостей вва-
жає містом-музеєм. Таке вра-
ження складається тому, що 
перед кожним, хто прибуває 
до нього з боку Києва, відразу 
після просторів деснянських 
лугів і лісів відкривається іс-
торична частина міста з біло-
сніжними храмами і старо-
давніми гарматами. Це Чер-
нігів, одне з найдавніших міст 
України і Східної Європи. Пер-
ше поселення на території ни-
нішнього Чернігова виникло 
ще кілька тисяч років тому на 
лівому березі Стрижня побли-
зу сучасної церкви Михайла і 
Федора. У наступні часи люди 
неодноразово селилися понад 
цією невеликою затишною річ-
кою поблизу повноводної Дес-
ни. Протягом III – V сторіч на-
шої ери на території сучасних 
лісопарку Ялівщина й Олек-
сандрівки існували кілька 
ранніх слов’янських поселень. 
Учені відносять їх до київської 
та колочинської археологічних 
культур. Сліди проживання лю-
дей наступних сторіч виявлені 
також на Кордівці, Лісковиці 
та на Валу. Однак у ті часи, про-
живши кілька десятиріч на од-
ному місці, люди переходили 
на інші землі, а згодом могли 
повертатися і знову заселяти 
раніше покинуті місця. Таким 
чином, 1500 і 1300 років тому 
на території сучасного Черні-
гова були поселення, але їхній 
прямий зв’язок з містом, яке 
виникло згодом, поки що не 
доведений.  Для того, щоб да-
тувати походження міста, важ-
ливо виявити такі докази, які 
свідчать про безперервність 
існування поселення. Завдя-
ки археологічним досліджен-
ням можна змалювати наступ-
ну картину формування Чер-
нігова. Десь у середині IX ст. 
на території поблизу сучасно-
го парку на Валу поселилися 
люди, які вирубали ліс і обро-
бляли землю. Сліди зораного 
поля виявлені безпосередньо 
на Валу. Очевидно, що й по-
селення землеробів виникло 
десь неподалік,  найімовірні-
ше — на високому березі по-
над Стрижнем. Тамтешні меш-
канці належали до племені сі-
верян — одного з найбільших 
східнослов’янських племен, 
яке проживало на широких 
просторах від Десни до Сівер-
ського Дінця. Ранній Черні-
гів міг бути центром одного з 
дрібних сіверянських племен.  
Схоже, що основний поштовх 
до перетворення невелико-
го землеробського поселення 
на місто дали політичні події. У 
IX ст. сіверяни перебували під 
владою Хазарського каганату 
— держави степових кочівни-
ків. Наприкінці сторіччя київ-
ський правитель Олег відвою-
вав Сіверщину в хазарів і при-
єднав її до Києва. 

Можливо, кияни перетво-
рили Чернігів на головний 

осередок своєї влади на Сі-
верщині й були зацікавлені в 
його розвитку. Невипадково 
зростання Чернігова як місь-
кого поселення розпочинаєть-
ся саме на межі IX – X ст., тоб-
то понад 1100 років тому.  Тіс-
ний зв’язок Чернігова з Киє-
вом засвідчила і перша згадка 
про місто.  У 907 р. Олег здій-
снив похід на столицю Візан-
тійської імперії  Константино-
поль (Царгород). Серед дав-
ньоруських воїнів, які брали 
участь у цьому поході, були й 
сіверяни. Олег примусив ім-
ператора укласти вигідну для 
Русі угоду про мир і торгівлю. 
У договорі з Візантією назва-
но кілька міст молодої Русі, й 
серед них на почесному дру-
гому місці після Києва — Чер-
нігів. Візантія взяла на себе 
зобов’язання сплатити цим 
містам данину й надати мож-
ливість їхнім купцям вільно 
торгувати в Константинополі.  
Наступного разу Чернігів зга-
дується в середині X ст. у тво-
рі візантійського імператора 

Костянтина Багрянородного 
«Про управління імперією». А 
це значить, що чернігівці вже 
протягом довгого часу були ві-
домими в Константинополі за-
вдяки участі у військових похо-
дах і торгівлі з Візантією.  

Оскільки ми маємо лише 
дві письмові згадки про Чер-
нігів X століття, основним дже-
релом знань про його най-
давнішу історію є археологічні 
пам’ятки. До найважливіших 
серед них належать залиш-
ки давніх укріплень і курга-
ни.  Основним свідченням ви-
никнення давньоруського міс-
та є поява оборонних споруд.  
Можна припустити, що перше 
укріплення майбутнього Чер-
нігова з’явилося на підвище-
ному краю гори понад запла-
вою Десни і Стрижня (нині на 
цьому невеликому майдан-
чику стоїть пам’ятник Тарасу 
Шевченку). Поселення почало 
швидко зростати в північно-
му напрямку, тому наприкінці 
X ст. для його захисту спору-
джується новий потужний вал 
з ровом і стінами. Обсяги ви-
конаних земельних робіт за-
свідчують, що до будівництва 

були залучені сотні або навіть 
тисячі людей. А це, у свою чер-
гу, означає, що місто мало вже 
досить значне населення, або 
його правителі мали таку вла-
ду, що могли направити на бу-
дівництво жителів сільських 
поселень регіону.  Оточена ва-
лом територія стала основною 
частиною давньоруського 
Чернігова, як отримала назву 
Дитинця. Нині вона займає те-
риторію парку, який зберіг іс-
торичну назву «Вал». 

Яскравим свідченням 
швидкого зростання Черніго-
ва є кургани. У них ховали зна-
тних чернігівців, тому за чи-
сельністю можна визначити, 
наскільки багатою і впливо-
вою була місцева знать. Кур-
гани з’являються на початку 
X ст. і зникають після появи 
християнства на початку XI ст. 
У Чернігові та його околицях 
зафіксовано сотні курганів. 
Курганні некрополі існували 
на Болдиних горах і поблизу 
П’яти кутів, де про них нагадує 
вулиця Курганна. Вони тягну-

лися на північ від Чернігова й 
розкинулися довкола примісь-
ких поселень, зокрема Шес-
товиці.  Поховання в курганах 
були різними. Покійників хова-
ли як шляхом покладення тіл, 
так і через спалення. Чолові-
ки-воїни завжди мали з собою 
зброю. Часто робили групові 
поховання, коли поряд з чо-
ловіком клали коня або жінку, 
які мали супроводжувати по-
мерлого у потойбічному світі.  

Найбільшим чернігівським 
курганом є Чорна могила. Її 
насип сягає 10 м заввишки, 
а діаметр — близько 40 ме-
трів. Обряд поховання в Чор-
ній могилі здійснений шляхом 
спалення. За знахідками ре-
чей можна встановити, що тут 
поховані двоє чоловіків, один 
з яких був юнаком, оскільки 
біля нього знайдені залишки 
дитячої гри «бабки». Можли-
во, з ними похована й жінка. 
Спочатку покійників поклали 
в дерев’яну споруду — домо-
вину або човен-ладдю, на якій 
давньоруські воїни вирушали 
в далекі походи. Потім споруду 
спалили, а зверху над згари-
щем насипали курган. У ньому 

знайдено два комплекти до-
рогого озброєння: мечі, спи-
си, шоломи, кольчуги, щити, а 
також серпи, відра з медом, 
горщики з їжею. За тогочас-
ними уявленнями вважалося, 
що все це необхідно для жит-
тя людей у потойбічному сві-
ті. Всі знахідки були обпалені 
вогнем. А от у верхній части-
ні курганного насипу знайде-
но два цілі турячі роги, оковані 
срібними пластинами з  орна-
ментом. Очевидно, з цих рогів 
пили вино під час обряду триз-
ни, а потім поклали в землю.  
За легендами, в Чорній моги-
лі знайшов останній притулок 
засновник міста князь Чор-
ний. Однак курган спорудже-
но не раніше 960-х років, тоб-
то насправді місто існувало 
ще до народження похованої в 
ньому особи. 

У Чернігові збереглося ще 
два великі кургани — Гульби-
ще та Безіменний, в яких теж 
поховані знатні воїни. Про це, 
крім зброї, свідчать залишки 
коштовного одягу і речей. 

Пізніші документи й архе-
ологічні розкопки свідчать, що 
в Чернігові існувало ще кілька 
великих курганів, розміри яких 
співмірні з Чорною могилою. 
Один з них називали курга-
ном княжни Чорної. З її іменем 
пов’язана легенда, що вона 
була дочкою князя Чорного, а 
під час нападу на місто воро-
гів викинулася з вікна високо-
го терема, аби не потрапити до 
їхніх рук. Курган стояв поблизу 
сучасної Красної площі. 

Чернігівські кургани утво-
рюють найбільший курганний 
некрополь на всій території 
дохристиянської Русі, а Чор-
на могила є найбільшим по-
між усіх давньоруських кур-
ганів. Це свідчить, що в Чер-
нігові жила багата і впливова 
військово-дружинна верхів-
ка. Чернігівські воїни бра-
ли участь у війнах князів Іго-
ря, Святослава і Володимира. 
Таким чином, не лише перша 
письмова згадка, а й кургани 
дають підстави твердити, що 
навіть на ранньому етапі сво-
єї історії Чернігів належав до 
кола найважливіших міст Русі. 

Наша газета з люб’язного дозволу автора починає друкувати книгу Сергія Леп’явка «Коротка історія Чернігова»

Довідка про автора 
Л е п ’ я в к о 

Сергій Анатолі-
йович — укра-
їнський історик, 
доктор історич-
них наук, про-
фесор кафедри 
історії України 
та політології Ні-

жинського державного університету 
імені Миколи Гоголя.

Народився у Чернігові 1960 року. 
Закінчив середню школу № 1, працю-
вав робітником на Чернігівському ра-
діоприладному заводі, навчався в Чер-
нігівському педінституті та Львівському 
університеті, який закінчив 1984 року. 
Працював сільським учителем, викла-
дачем Чернігівського педінституту. На-
уковою роботою почав займатися в уні-
верситеті, але добру можливість для її 
продовження отримав після вступу в ас-
пірантуру до відділу історії середніх віків 
Інституту історії Академії наук України в 
Києві. Протягом трьох років навчання (з 
листопада 1988-го по жовтень 1991 р.) 
підготував кандидатську дисертацію на 
тему «Козацькі повстання 1591–1596 
років», яку захистив у січні 1992 р. 

У листопаді 1992 р. Сергій Леп’явко 
повернувся до роботи в Чернігівсько-
му педагогічному інституті, де працю-
вав доцентом кафедри історії України. З 
вересня 1995 до серпня 1998 р. знову 
присвячує основний час науковій роботі 
вже як докторант Інституту історії Укра-
їни Національної академії наук України. 
У 1996 р. вийшла у світ монографія «Ко-
зацькі війни кінця XVI ст. в Україні», яка 
стала однією з перших великих праць, 
присвячених ранньомодерній історії 
України, виданих у пострадянські часи. 
У 1999 р. надрукована наступна книж-
ка дослідника — «Українське козацтво в 
міжнародних відносинах (1561–1591)».

У 2000 р. захистив докторську ди-
сертацію на тему «Військово-політич-
на діяльність українського козацтва в 
контексті міжнародних відносин (1561–
1595 рр.)». З вересня 1998 р. — доцент, 
професор (з 2003), завідувач кафедри 
(2005 – 2010) Чернігівського педагогіч-
ного університету. За сумісництвом пра-
цює провідним науковим співробітни-
ком Інституту археографії та джерело-
знавства ім. Михайла Грушевського 
НАН України. Проходив наукові стажу-
вання в Польщі (Варшавський універси-
тет, Інститут історії Польської академії 
наук — 1991, 1997, 2002), в США (Про-
грама міжнародних академічних об-
мінів імені Фулбрайта, університет Ко-
лорадо — 2003 – 2004), в Канаді (Ка-
надський інститут українських студій — 
2007).

З 2001 р. Сергій Леп’явко — співза-
сновник і директор громадської органі-
зації «Сіверський інститут регіональних 
досліджень», яка займається науковою 
роботою, публікацією та популяризаці-
єю наукових знань. Він є організатором 
низки конференцій, зокрема щорічних 
Костомарівських читань, які проводять-
ся в Чернігові з 2001 р. для обговорен-
ня актуальних проблем історії України, 
історіографії та джерелознавства доби 
козаччини.

З 2010 р. — професор кафедри іс-
торії України та політології Ніжинського 
державного університету ім. М. Гоголя.

Професор Леп’явко охоче ділиться 
досвідом наукової роботи з колегами. 
Під його керівництвом захистили канди-
датські дисертації відомі чернігівські іс-
торики Ігор Ситий та Ольга Травкіна, мо-
лоді дослідники Володимир Пилипенко 
та Лідія Нестеренко, готуються до захис-
ту кілька кандидатських і докторських 
дисертацій, а до публікації — низка мо-
нографій.

Сергій Леп’явко є автором понад 
150 наукових праць з історії українсько-
го козацтва, міжнародних відносин ран-
ньомодерної доби, порівняльної історії, 
історії Чернігова.

«Вікіпедія»

Сергій Леп’явко

«КОРОТКА ІСТОРІЯ ЧЕРНІГОВА»

Чорна могила
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Що нового 
у «Літературному 

Чернігові»
Щойно вийшов журнал 

«Літературний Чернігів» 
(№№ 63 – 64). Часопис 
широко представляє пое-
тів Рауля Чілачаву, Олену 
Марченко, Віктора Попка, 
Дмитра Чистяка, Миколу 
Тютюнника і Тетяну Тимо-
шенко. 

У рубриці «Проза» пу-
блікуються фрагмент із 
повісті Андрія Лопати «Бо-
лото», новели з книжки 
«Страсбурзький пиріг» Во-
лодимира Сапона, опові-
дання Ніни Кочубей «Дуже 
проста історія», Віталія Ле-
уса «Сини, приїжджайте в 
суботу…», Анатолія Роліка 
«Помста після смерті», а 
також п’єса Валерія Кона-
ша «Косачка». 

У нарисі «Слід пам’яті» 
Микола Ткач продовжує 
розповідати про свою ге-
неалогію. Завершується 
публікація спогадів Пав-
ла Пришиби «Моє життя», 
а також подається корес-
понденція про вечір його 
пам’яті в Чернігівській 
міській бібліотеці, на який 
приїхали дочка та онуки зі 
США. Публікуються мате-
ріали до ювілеїв хормей-
стера Любомира Бодна-
рука та поета Миколи Тка-
ченка. 

У рубриці «Літерату-
рознавство» вміщено сту-
дію доктора філологічних 
наук, професора Ніжин-
ського державного уні-
верситету ім. М. Гоголя 
Олександра Ковальчука 
«Театральне як візуальне» 
(до 150-річчя від дня наро-
дження М. Коцюбинсько-
го) і статтю Віталія Приго-
ровського «Довженківські 
місця України». 

Також — рецензії на 
книжки В’ячеслава Брю-
ховецького «Віктор Пе-
тров: верхи долі — верхи 
і долі», Тетяни Сидоренко 
«Архів емоцій» та Віри Зай-
ченко «Село Масани, яким 
воно було». 

У «Сторінці для дітей» 
дебютує цікавими розпо-
відями Михайло Ломоно-
сов, а в рубриці «Дзвени, 
наша пісне!» — нова пісня 
«Краля-україночка» (музи-
ка Миколи Збарацького, 
слова Сергія Богдана). 

На обкладинці часопи-
су зображено Варварин-
ську церкву в селі Кропив-
не Ніжинського району, 
про яку наприкінці номе-
ра розповідає Лесь Тара-
щанський. 

Журнал надруковано 
за фінансової підтримки 
Чернігівської облдержад-
міністрації. 

Володимир МИКОЛАЄНКО,
«Хвиля Десни»

У Чернігівському літератур-
но-меморіальному музеї-запо-
віднику М.Коцюбинського від-
бувся літературно-мистецький 
вечір, присвячений 150-річ-
чю від дня народження знано-
го українського письменника та 
громадського діяча Володимира 
Самійленка (1864  – 1925). 

Ведуча заходу — завідувач від-
ділу музею Тетяна Кузнецова — 
розповіла присутнім про життєвий 
і творчий шлях поета. Пісні на сло-
ва В.Самійленка виконали гуртків-
ці Чернігівського обласного палацу 
дітей та юнацтва. Було експонова-
но виставку літератури, присвячену 
Самійленку. 

Володимир Іванович Самійлен-
ко народився 3 лютого 1864 року у 
Великих Сорочинцях на Полтавщи-
ні. Його батько — поміщик Іван Ли-
севич, а мати — колишня кріпачка 
Олександра Самійленко. Початкову 
освіту майбутній письменник здо-
був у дяка, згодом — у Миргород-
ській початковій школі. У 1875 році 
Володимир вступив до Полтавської 
гімназії, яку закінчив 1884 року. 

З 1884-го до 1890 року навчав-
ся на історико-філологічному фа-
культеті Київського університету, де 
прослухав повний курс, але держав-
них іспитів не складав. В універси-
теті познайомився з Іваном Фран-
ком, що приїжджав до Києва. На-
лежав разом з Іваном Липою, Ми-
хайлом Коцюбинським, братами 
Міхновськими та іншими до «Брат-
ства Тарасівців». 

У Києві, навчаючись в універси-
теті, зблизився з літературним гурт-
ком «Плеяда», де активно працюва-

ли Леся Українка, її брат Михайло, 
Євген Тимченко та інші. Гуртком опі-
кувалися Микола Лисенко, Олена 
Пчілка й Михайло Старицький. 

Спробувавши ще за студент-
ських років видати свої поезії 
окремою книжкою, Самійленко зі-
ткнувся з царською цензурою, яка 
з двадцяти восьми віршів заборо-
нила одинадцять; відтоді він сам 
уже не компонував збірок. Завдя-
ки знайомству з Іваном Франком 
1886 року шість чисел львівського 
журналу «Зоря» вийшли з творами 
В. Самійленка. Друкував свої твори 
в альманахах «Складка», «Ватра», у 
журналах «Правда» і «Літературно-
науковий вісник» («ЛНВ»). 

1887 року Самійленко на ко-
шти «Старої громади» здійснив по-
їздку до Галичини, метою якої було 
пізнання народу й розбудження на-
ціонального духу. В. Самійленко 
зав’язує дружні стосунки з Іваном 
Франком, знайомиться з Осипом 
Маковеєм. 

1907 року Іван Франко опубліку-
вав статтю «Володимир Самійленко. 
Проба характеристики», в якій, від-
новлюючи в пам’яті ці зустрічі, по-
дав надзвичайно тонкий психологіч-
ний портрет Самійленка — людини, 
поета, лірика. Франко захоплював-
ся мовною культурою Самійленка. 

Після закінчення навчання Са-
мійленко працював у Києві, Кате-
ринославі й Миргороді. Постійно за-
знавав матеріальні нестатки.

Перша збірка «З поезій Володи-
мира Самійленка» вийшла в Києві 
1890 року. Потрапив на телеграф, 
де прослужив чиновником 5-го роз-
ряду близько двох років. 

З березня 1893 року переїхав 
до Чернігова на посаду секретаря 
редакції «Земского сборника». Зго-
дом у Чернігові потоваришував з 
Борисом Грінченком та Михайлом 
Коцюбинським, які тоді теж мешка-
ли у місті на Десні. 

З 1905 року працював у Києві 
в редакціях газет «Громадська дум-
ка», «Рада», «Шершень» та інших. 
Урешті склав іспит на нотаріуса і від-
крив нотаріальну контору в містечку 
Добрянка на Чернігівщині, де й тру-
дився до 1917 року.

У 1906 році Іван Франко з Ми-

хайлом Мочульським самі зібрали 
друковані й недруковані вірші поета 
1884 – 1906 рр. і видали їх у Львові 
за його власним прізвищем під за-
головком «Україні» з передмовою 
Франка. Усе, про що писав Володи-
мир Самійленко, присвячувалося 
рідній країні, яку поет любив святою 
й нездоланною любов’ю. 

За української державності Са-
мійленко служив у міністерствах 
освіти і фінансів, а 1920 року емі-
грував з урядом УНР до Галичини, 
окупованої Польщею. У липні 1922 
року поселився у садово-господар-
ській школі Львівської «Просвіти» в 
с. Милування, тоді Тлумацького по-
віту. 

На запрошення Марка Черем-
шини Самійленки перейшли жити до 
його дому. Після Снятина поет опи-
нився в селі Карлів — тепер Прутів-
ка. Жив у нестатках, хронічно хворів. 

23 лютого 1924 року під час по-
логів померла дочка Галя, а на ру-
ках згорьованого Самійленка за-
лишилося осиротіле немовля. По 
смерті доньки Володимир Іванович 
повернувся до Милування, але й 
там довго не затримався. Затужив 
за Великою Україною (як називали 
тоді підрадянську Україну в Галичи-
ні) й повернувся до Києва. У Києві 
він зазнав ще одного удару: трохи 
більш як за місяць до його приїзду 
на руках дружини померла найстар-
ша дочка Олена, яка після голодно-
го 1921 року хворіла на сухоти (ту-
беркульоз). 

Повернувшись до Києва, Самій-
ленко працював редактором у ви-
давництві художньої літератури. Та 
здоров’я поета було підірване рока-
ми поневірянь і матеріальною скру-
тою. Намагався «вибити» у більшо-
вицького уряду пенсію, але марно. 

12 серпня 1925 року 
В.Самійленко помер. Похований Во-
лодимир Іванович на цвинтарі в Бо-
ярці під Києвом за козацьким зви-
чаєм. 

Володимир Самійленко був біль-
ше знаний серед друзів і в літерату-
рі під псевдонімом Сивенький. Пое-
тична спадщина Самійленка містить 
ліричні й сатиричні вірші, переклади 
творів зарубіжної класики. Почуття 
любові до України звучить у віршах 

циклу «Україні», «Веселка». 
У низці віршів В. Самійленко тор-

кається традиційної теми ролі мит-
ця, мистецтва в суспільному жит-
ті: «Пісня», «Елегії», «Орел», «Не вмре 
поезія», «На роковини смерті Шев-
ченка», «26 лютого», цикл «Вінок Та-
расові Шевченку, 26 лютого». Роль 
Шевченка у розвитку української 
мови поет розкрив у поезії «Україн-
ська мова (Пам’яті Т. Г. Шевченка)», 
що стала широко відомим хрестома-
тійним твором. 

Самійленко визначився як поет-
сатирик із засудженням ура-патрі-
отизму, самодержавства, продаж-
ності, графоманії: «На печі», «Соба-
ки», «Ельдорадо», «Як то весело жить 
на Вкраїні», «Мудрий кравець», «Не-
вдячний кінь», «Дума-цяця», «Мініс-
терська пісня», «Новий лад». Поет 
висловлював своє обурення з при-
воду антиукраїнських заходів з 
боку польської влади, різних забо-
рон об’єднуватися в демократичні 
гуртки. Ці вболівання лягли в осно-
ву написаних у Карлові сатиричних 
творів «Шляхи», «Від чого люди лихі» 
(1924). 

Автор драматичних творів «Дра-
ма без горілки» (1895), «Дядькова 
хвороба» (1896), «Маруся Чураївна» 
(1896), «У Гайхан-Бея» (1917). Самій-
ленко перекладав «Іліаду» Гомера, 
«Божественну комедію» Данте, п’єси 
Мольєра, Б. Трістана, Бомарше, 
А. Франса, вірші Беранже, Байрона, 
твори О. Пушкіна і В. Жуковського, 
І. Нікітіна і М. Гоголя. 

Пейзажна та інтимна лірика Са-
мійленка — це цикли віршів «Вес-
на», «Сонети», «Її в дорогу виряджа-
ли». «Вечірня пісня» поета, покла-
дена на музику композитором Ки-
рилом Стеценком, стала народною 
піснею. 

Незадовго до смерті Самійленко 
продиктував дружині свій останній 
твір — рідкісної форми сонет, т. зв. 
«Суцільний». Це гімн вічно юній душі 
поета, сповнений надій на волю 
України, «На кращий час, на вороття 
Вкраїні вільного життя». 

Ігор КОЦЮБИНСЬКИЙ, 
директор літературно-

меморіального 
музею-заповідника 

М.Коцюбинського

Уже довгий час на теренах Сі-
верщини відбувається змагання 
між ніжинською та чернігівською 
письменницькою й загалом куль-
турною спільнотою. Щоб подола-
ти часто надумані негативні сто-
сунки, потрібен діалог і пізнання 
творчості.

У Чернігівському культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» 
за підтримки МГО «Апельсин» іні-
ціативна група літературно-мис-
тецького об’єднання «Гоголівка» з 
Ніжина провела зустріч чернігів-
ських та ніжинських майстрів ху-
дожнього слова. На зустріч завіта-
ли голова обласної організації На-
ціональної спілки письменників 
України Олена Конечна та цікава 
поетеса Ірина Кулаковська. 

Ознайомлення з діяльністю 
«Гоголівки» почалося зі вступного 
слова автора цих рядків. Він озна-
йомив з діяльністю мистецького 
об’єднання, що діє з осені минуло-
го року, розповів щодо планів VII 
літературно-мистецького фести-
валю, котрий проходитиме весною 
в Ніжині. Олександр Гадзінський 
розповів про діяльність літератур-
ної студії Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 

Письменниця і журналіст-
ка Тетяна Винник презентувала 
свою книгу «Самоспалення де-
рева». Книга вийшла 2008 року 
за рахунок гранту Президента 
В. Ющенка. 

Творчий доробок показали й 
молоді таланти. Михайло Ломоно-
сов, який починає шлях у літерату-

рі, прочитав своє оповідання.
Мирослава Годунок — родом 

з Рівненщини, другий рік навча-
ється в Ніжинському універси-
теті. Нещодавно з її творчим до-
робком читачі познайомилися на 
сторінках «Літературного Черні-
гова». 

Вікторія Іващенко — поете-

са, але в планах має і прозу. В її 
творчості зараз домінують емоції, 
отримані на Майдані. 

Роман Шабел торік був веду-
чим «Гоголівки». Його твори мають 
соціальний аспект.

Тему «Що читати?» порушив 
один із гостей зібрання. Комусь 
подобається класика, хтось за-
хоплюється сучасною літера-
турою. Тетяна Винник поради-
ла читати поета-сучасника Ва-
силя Герасим’юка. Олександр 
Ясенчук (того ж вечора він став 
об’єктом нападу людей, котрі ні-
чого, на мою думку не читають) 
та Олег Головатенко вважають, 
що слід читати й наших чернігів-
ських авторів, зокрема публіцис-
та Володимира Сапона, та книгу-
передбачення «Революція» Пав-
ла Солодька. Олександр Гадзін-
ський розказав про ніжинських 
письменників, що пов’язані з 
університетом: Леоніда Кнороз-
ка, Тетяну Сидоренко, Анатолія 
Шкуліпу.

Зустріч із письменницьким 
«десантом» з Ніжина пройшла в те-
плій атмосмфері. 

Віктор ТАТАРИН
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Там, де сміятися за-

боронено, зазвичай і пла-
кати не можна. 

 Біда живим волода-
рям, яким віддають честь, що 
більше підходить мертвим. 

 Світ не може про-
бачити тих, хто ні в чому не 
винен. 

 Усе треба принести 
в жертву людині. Тільки не 
інших людей. 

 Ідею можна докуль-
тивувати до культу. 

 Не пиши кредо на 
паркані. 

 Сумно, коли люди 
освистують себе на один і 
той же мотив. 

 З нулів легко зроби-
ти ланцюг.

Було колись...
 Великий візир Персії 

Абдул Кассім Ісмаїл (який 
жив у 10 столітті) ніколи не 
розлучався зі своєю бібліо-
текою. Якщо він кудись ви-
рушав, бібліотека «слідува-
ла» за ним. 117 тисяч книж-
кових томів перевозилися 
400 верблюдами. Причому 
книги (разом із верблюда-
ми) розташовувалися в ал-
фавітному порядку.

 Ганнібал помер 183 
року до н. е., випивши отру-
ту, коли дізнався, що рим-
ляни прийшли, аби вбити 
його.

 Доктор Еліс Чейс, 
який написав книгу «Здо-
рове харчування» і багато 
книг про правильне харчу-
вання, помер від недоїдан-
ня.

 Моцарт почав ство-
рювати музику в 3 роки.

 Перед тим, як писа-
ти музику, Бетховен вили-
вав на свою голову відро 
холодної води, вірячи, що 
це стимулює роботу мозку.

Куточок 
гумору

— Куме, що ти будеш 
робити, якщо отримаєш 
мільйон доларів? 

— Нічого. А навіщо тоді 
щось робити?

* * *
— Мадам, скільки Ви 

важите? 
— В окулярах — сто 

двадцять кілограмів.
— А чому в окулярах?
— Без них я цифри не 

бачу.

* * *
— Ти знаєш, учора твоя 

дружина вийшла з дому і 
пішла наліво!

— Так це вона пішла на 
роботу.

— А позавчора пішла 
направо!

— Оце вона пішла на-
ліво. 

* * *
— Миколо, ти не забув, 

що винен мені сто гривень? 
— Ні, пам’ятатиму все 

життя. 

* * *
— Іване, коли тебе 

нема, колеги таке про тебе 
говорять…

— Коли мене нема, не-
хай навіть мене б’ють. 

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

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

Кошти на видання газети 
можна вносити на банківський рахунок:

Установа банку: ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №26207010411229,

Отримувач: Антоненко Петро Якович.

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.

У світі цікавого
 Більше 100 нащадків Йо-

ганна Себастьяна Баха стали ор-
ганістами.

 Засновник теорії комуніз-
му Карл Маркс ніколи не був у Росії.

 Перший американський вер-
ховний суддя Джон Джей купував рабів, 
щоб звільняти їх. 

 Предками Вінстона Черчилля по материнській лі-
нії були... індіанці.

 Римський імператор Нерон змусив свого вихователя 
філософа Сенеку покінчити життя самогубством.

 Французький король Людовик XIV мав 413 ліжок.
 У Наполеона була айлурофобія — страх кішок.
 Артур Конан Дойл, автор оповідань про Шерлока 

Холмса, був офтальмологом за професією.
  Лафайєт став генералом армії США в 19 років. Його 

повне ім’я звучить так: Марія Джозеф Пол Ів Роше Джильбер 
де Мотьє, маркіз де Лафайєт.

 Наполеон народився не у Франції, а на середземно-
морському острові Корсика. Його батьки були італійцями, 
мали восьмеро дітей.

 Фідель Кастро потрапив до Книги рекордів Гіннеса, 
переживши 638 усіляких замахів на життя — приміром, отруту 
в сигарах, бомбу в бейсбольному м’ячі.

Публікації 
нашої газети  газети 
«Світ» не старіютьне старіють

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

У Донецьку на турнірі «Зірки жердини» фран-
цузький стрибун із жердиною Рено Лавіллені 
побив світовий рекорд, встановлений Сергієм 
Бубкою 1993 року. Нагадаємо, що легендарний 
український спортсмен, нині голова Національ-
ного олімпійського комітету Сергій Бубка, олім-
пійський чемпіон, багаторазовий чемпіон і ре-
кордсмен світу, неодноразово поліпшував свій 
же світовий рекорд. Останнє його досягнення зі 
стрибків у закритому приміщенні (залі) — 6,15 
метра. Цей світовий рекорд, встановлений у До-
нецьку, протримався трохи більш як 20 років. 
Найвище досягнення Бубки на відкритому стаді-
оні — 6,14 м (1994 рік).

27-річний французький спортсмен Лавіллені 
з першої спроби взяв висоту в 6 метрів 16 сан-
тиметрів.

Сергій Бубка особисто привітав француза з 
перемогою і новим рекордом.

Підготував Петро АНТОНЕНКО

Що читають в «Інтермеццо»
Володимир Шовкошитний «Білий Кречет»

Письменник, громадський діяч Володимир Шовкошит-
ний представив у КМЦ «Інтермеццо» свій гостросюжетний 
роман «Білий Кречет», який охоплює події 1937 – 1943 ро-
ків, війну тоталітарних імперій та боротьбу УПА на Поділлі, 
Волині й Галичині. Головні герої — Макар-«Кречет» та Ель-
віра — поєднують свій вибір зі світом Ярослава Стецька, 
Бульби-Боровця, творців УПА й Олевської і Колківської рес-
публік.

Помста чи милосердя — ось межове питання, яке по-
стає перед героями нового роману. Автор разом із читача-
ми шукатиме відповідей на ті болючі історичні виклики, що 
тривожать наше суспільство й сьогодні: яка ціна розбрату 
між українцями, де витоки міжетнічного взаємознищення, 
як твориться національна держава?

Спортивна панорама

Один раз на 4 роки, в про-
міжках між літніми Олімпій-
ськими іграми, проходить зи-
мова Олімпіада. Цього року її 
адреса була — місто Сочі Ро-
сійської Федерації.

Спорт давно перемішався 
з політикою. Проведення вели-
чезних світових і європейських 
змагань грає на престиж країн, 
де вони проходять. Росія не мар-
но кілька років тому так наполе-
гливо виборювала право на зи-
мову Олімпіаду. Та ж сама істо-
рія, що й зі скандальними Олім-
пійськими іграми 1980 року в 
Москві. Тоді вони пройшли в 
країні, в якій догнивала кому-
но-радянська система, країні-
жандармі, яка лізла по всіх кон-
тинентах встановлювати свої 
порядки. Лише попереднього 
1979 року СРСР вліз у, як ви-
явилося, 10-річну криваву війну 
в Афганістані. І насамперед че-
рез це десятки країн світу бой-
котували Московську Олімпіаду. 

Історія повторюється. Ро-
сії як правонаступниці СРСР нині 
знову треба підфарбовувати свій 
замазаний імперський імідж. 

Сочинську Олімпіаду на-
звали «корумпіадою» через ве-
личезні зловживання довкола 
підготовки ігор. Красти було що, 
адже Росія вклала у підготовку 
Ігор нечувану навіть для набага-
то масштабніших літніх Олімпіад 
цифру — понад 50 мільярдів до-
ларів, що викликало багато не-

вдоволення в самих росіян. 
Для України ця Олімпіада 

нічим не примітна, адже наші 
успіхи на зимових іграх наба-
гато скромніші, ніж на літніх. 
Минула Олімпіада в Турині не 
принесла жодної медалі. Цього 
разу одна золота і одна брон-
зова медалі. 

Зимові види спорту вважа-
ються більш витратними, ніж 
літні. І наша бідна країна не має 
коштів на їх розвиток, підготов-
ку спортсменів світового рівня. 
До того ж кращі наші спортсме-
ни постійно виїздять за кордон і 
приносять славу іншим країнам, 
виступаючи за них. Досить ска-
зати, що на цій Олімпіаді укра-
їнські спортсмени, які висту-
пають за інші країни, здобули 
більше медалей, ніж олімпійці 
України на всіх зимових іграх. 
Що тут сказати? Бідкатися на 
слабо розвинутий у нас зимо-

вий спорт? Чи докоряти спортс-
менам за відсутність патріотиз-
му? Але це те саме, що докоряти 
мільйонам заробітчан, які пода-
лися по закордонню на більші, 
ніж у нас, заробітки. 

Між тим, Росія вже виборо-
ла, і доволі підозріло, право про-
водити чемпіонат світу з футбо-
лу 2018 року. Планує подати за-
явку і на якусь з наступних літ-
ніх Олімпіад, у тій же Москві чи 
Санкт-Петербурзі. А українська 
влада, копіюючи Кремль, заба-
лакала про заявку на проведен-
ня зимової Олімпіади 2022 року 
в нас у Карпатах.

Київ. В Українському домі 
повстанці організували ви-
ставку політичної сатири. Один 
з малюнків. Натяк на те, як 
повстанці, захищаючись  від 
штурму силовиків,  палили 
шини на барикадах.

Корумпіада в Сочі

З 1886 року, коли впер-
ше було розіграно в матчі 
звання чемпіона світу з ша-
хів (його здобув уродженець 
Праги Вільгельм Стейніц), і 
аж до 1993 року в шаховому 
королівстві був лад. Спочатку 
боротьбу за світову першість 
організовували самі шахісти 
й шахові клуби, а з 1948 року 
— створена у 1924 році Між-
народна шахова федерація 
(ФІДЕ). 

Але 1993 року 13-ий чем-
піон світу — росіянин Гаррі 
Каспаров, уродженець Баку, 

розірвав стосунки з ФІДЕ і 
оголосив, що гросмейстери 
знову мають самі організову-
вати матчі за світову корону. 
Перші такі матчі він виграв, 
але у 2000 році несподівано 
програв молодому гросмей-
стеру — росіянину Володи-
миру Крамнику. Частина ша-
хового світу визнала саме 
Крамника 14-им чемпіоном 
планети, як це говорилося, 
— за версією шахової спіль-
ноти. 

Між тим, ФІДЕ і далі про-
водила свій розіграш світової 
шахової корони, позбавивши 
Каспарова титулу чемпіона. 
Матчі за корону стали прохо-
дити частіше, і з’явилася ціла 
шеренга шахістів, що здо-
були звання «чемпіона сві-
ту за версією ФІДЕ». І лише 
кілька років тому шаховий 
світ об’єднався: гросмейсте-
ри і ФІДЕ визначили єдиного 
чемпіона. Ним став, виграв-
ши об’єднавчий матч, той же 

Володимир Крамник, відтоді 
повноправний 14-ий чемпі-
он світу. За кілька років матч 
на першість світу, які й далі 
йдуть під егідою ФІДЕ, ви-
грав у Крамника відомий ша-
хіст з Індії Вішванатан Ананд. 
Останніми роками він і був 
15-им чемпіоном світу. І ось 
знову в шахах новий король, 
зовсім юний. 

У Ананда матч на пер-
шість світу виграв шахіст з 
Норвегії Свен Карлсен. Він 
народився у листопаді 1990 
року. Гросмейстером став, 
маючи трохи більше 13 років. 
Виграв ряд великих міжна-
родних турнірів, а торік — від-
бірний турнір на матч за ша-
хову корону. Матч цей з Анан-
дом виграв з рахунком 6  на 
3  очка (+3-0=7), тобто без по-
разок. 

Молодий чемпіон відомий 
своїм універсальним шахо-
вим стилем. 

Француз Лавіллені побив 
20-річний рекорд Сергія Бубки

Норвежець Карлсен — 
16-ий чемпіон світу з шахів


