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Фарсорендум  
у Донбасі

Саме фарсом назвав цей «референдум» у 
понеділок на прес-конференції Комітету ви-
борців України його голова Олександр Чернен-
ко. У кількох містах Донецької і Луганської об-
ластей відбулося дійство, організатори якого 
не лише не дотримувалися елементарних норм 
виборчих процесів, волевиявлення громадян, 
а й навіть демонстративно не прагнули цього, 
заявив О. Черненко. Не кажучи вже про аб-
солютну антиконституційність голосування за 
якісь містечкові «республіки» і їх відокремлен-
ня від України. Якщо на півмільйонний Маріу-
поль, де переважна більшість громадян проіг-
норувала це дійство, знайшлася якась частина 
бажаючих голосувати, то навіть вони навряд 
чи могли це нормально зробити, коли в місті 
було відкрито всього 8 так званих «виборчих 
дільниць». А «голосування» прямо на вулиці — 
це вже щось більше навіть за фарс. І при тому 
миттю було оголошено підсумки підрахунку го-
лосів, які, врешті, можна було оголосити й за 
кілька днів до «референдуму». Так що оце «во-
левиявлення»  було картинкою для російських 
телеканалів. 

 

Президентські 
перегони — за графіком

Комітет виборців України оприлюднив моні-
торинг ходу президентської виборчої кампанії з 
виборів 25 травня. Їх оголосив на цій же прес-
конференції в Українській національній інформа-
ційній агенції (УНІАН) голова КВУ Олександр Чер-
ненко. Попри щільний графік виборчої кампанії, 
вона в цілому йде нормально. Звичайно, всіх ці-
кавить специфіка нинішніх виборів, пов’язана з 
Кримом і Донбасом. Ось що зазначив голова КВУ. 
Крим тимчасово окуповано — така офіційна по-
зиція Української держави. Тому вибори на пів-
острові не проводяться. Але жителі Криму мають 
право проголосувати за бажанням у будь-якому 
регіоні України. Для цього досить заяви і крим-
ської реєстрації в паспортах. 

Дещо інша ситуація з Донбасом, який част-
ково контролюється сепаратистами, і тому по-
декуди існує загроза зриву голосування. Але 
КВУ розрізняє так званий «червоний пояс» Дон-
басу, де найбільші прояви сепаратизму і де про-
ходить антитерористична операція, і сільський 
Донбас, північну Луганщину, західну Донеччи-
ну, які контролюються українською владою і де 
підготовка до виборів триває. Загалом КВУ про-
гнозує зрив голосування приблизно на третині 
території Донбасу. Але вибори загальнонаціо-
нальні, і для їх проведення, загального резуль-
тату це практично не має значення. Кількість 
дільниць, які можуть бути заблоковані, може 
скласти загалом по країні 3 – 5 відсотків. Утім, 
і мешканці Донбасу, де знаходяться ці дільниці, 
теж можуть проголосувати на інших, для чого їм 
до 19 травня треба подати заяви до органів ре-
єстрації виборців. 

У цілому виборча кампанія йде доволі спо-
кійно. Хоч нашу задавнену хворобу — війну 
компроматів, чорний піар — вивести не так про-
сто. І далі в пресі вистачає так званої «джинси», 
тобто замовлених кандидатами публікацій, де 
не лише вихваляють їх самих, а й поливають бру-
дом кандидатів-суперників. Не обходиться і без 
відверто брудних прийомів проти кандидатів, 
насамперед лідера перегонів Петра Порошенка. 

Голова КВУ сказав також про великий інте-
рес світової громадськості до наших президент-
ських виборів, що видно вже й зараз, а на голо-
суванні прогнозується велика кількість офіцій-
них спостерігачів з-за кордону. Це не випадко-
во, адже наш вибір важливий не лише для самої 
України, а й світу.

Шановні громадяни України! 
Дорогі співвітчизники!

Звертаємося до вас у складний для нашої 
історії час. Триває агресія Росії проти України. 
Режим Путіна робить усе, щоб розшматувати і 
знищити нашу державу. За таких обставин ви-
бори Президента України набувають доленос-
ного значення. Український народ має висло-
вити довіру людині, спроможній гідно представ-
ляти й ефективно захищати інтереси всіх про-
шарків суспільства й усіх регіонів України.

Переконані, що такою постаттю єднання є Пе-
тро Порошенко. Він людина високого освітнього 
рівня, має великий практичний досвід і в держав-
ному управлінні, і в розбудові соціально орієнто-
ваної економіки. Керівництво парламентськими 
бюджетним комітетом і комітетом з євроінтегра-
ції, Міністерством закордонних справ України — 
це лише деякі віхи його зростання. Порошенко — 
один із авторів Угоди про політичну асоціацію та 
зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. До 
голосу Порошенка дослуховуються провідні полі-
тики різних країн світу.

Майдан — особлива сторінка біографії Пе-
тра Порошенка. Під час революційних подій 
2013 – 2014 рр. виявив мужність і мудрість. Він 
став справжнім послом Євромайдану в Європі, 
голосом нової України.

Політичний союз Петра Порошенка і Віталія 
Кличка — унікальний приклад справжнього па-
тріотичного об’єднання.

Шановні виборці! Закликаємо вас підтри-
мати кандидатуру та програму Петра Поро-
шенка — людини єднання і доброї волі, людини 

честі, людини, не заплямованої корупційними 
скандалами, людини, здатної на вчинки, рішу-
чого політика, патріота України.

Перемога Петра Порошенка вже у першо-
му турі засвідчить єдність українського наро-
ду, сприятиме суспільній злагоді й торуватиме 
шлях до європейського майбутнього України.

Дмитро ПАВЛИЧКО, письменник; 

Юрій ЩЕРБАК, письменник, дипломат;

Володимир ВАСИЛЕНКО, професор, 
дипломат, правник;

Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, академік НАНУ; 

Богдан ГОРИНЬ, дисидент, правозахисник;

Валерій ШЕВЧУК, письменник;

Юрій МУШКЕТИК, письменник;

Віктор БАРАНОВ, письменник, голова НСПУ;

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, академік НАНУ;

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, 
письменник, видавець;

Роман ЛУБКІВСЬКИЙ, письменник;

В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, професор, почес-
ний президент Києво-Могилянської академії;

Любов ГОЛОТА, письменниця, головний 
редактор газети «Слово Просвіти»;

Олег ЧОРНОГУЗ, письменник;

Євген СТАНКОВИЧ, композитор;

Валерій СИЛЬВЕСТРОВ, композитор;

Анатолій МОКРЕНКО, оперний співак, професор;

Євген ЛУПАКОВ, голова Спілки офіцерів України;

Сергій КОМІСАРЕНКО, академік НАНУ;

Костянтин МОРОЗОВ, генерал-полковник, 
перший міністр оборони України;

Роланд ФРАНКО, громадський діяч;

Наталія ОСЬМАК, інженер, громадський діяч;

Михайло ГОЛУБЕЦЬ, професор;

Любомир БУНЯК, громадський діяч;

Максим СТРІХА, доктор фізико-математичних наук;

Григорій ХАЛИМОНЕНКО, 
професор, сходознавець;

Анатолій СВІДЗІНСЬКИЙ, професор, культуролог;

Ігор РАВЛІВ, педагог, науковець;

Богдан ГЕВКО, професор;

Олег ГЕРМАН, професор, українознавець

Звернення 
до українського народу

Центральне правління Всеукраїнського то-
вариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 
ухвалило основні засадничі та ідеологічні вимо-
ги до програм кандидатів у Президенти Украї-
ни.

Свій голос рекомендуємо віддати за того 
кандидата, у програмі якого зафіксовано на-
ступне:

— Територіальна цілісність, єдність і собор-
ність України;

— Унітарність держави. Повернення Криму 
в лоно України;

— Європейський вибір. Інтеграція у євро-
пейські структури і НАТО;

— Укладання двосторонніх державних до-
говорів із проблем безпеки і військового спів-
робітництва;

— Люстрація влади і першочергово: МВС, 
СБУ, ЗСУ, прокуратури, судів, податкової, мит-
ниці тощо; 

— Підвищення ролі місцевого самовряду-
вання громад;

— Децентралізація влади у конституційно-
му правовому полі;

— Єдина державна українська мова. Про-

грама посилення авторитету української мови 
як головного чинника консолідації нації, інте-
лектуалізації і духовного розвитку народу;

— Єдина Помісна Церква з духовним цен-
тром у Києві;

— Формування і захист українського ін-
формаційного простору в контексті національ-
ної безпеки;

— Інвентаризація земельного і лісового 
фондів, водних угідь, надр і функціонування цих 
ресурсів згідно із законодавством та народни-
ми інтересами;

— Упровадження українознавчих ціннос-
тей у всі сфери гуманітарної політики;

— Культурно-освітня, мовна, інформацій-
на, конфесійна політика стосовно національних 
меншин згідно з європейськими стандартами і 
міжнародним правом;

— Екологічна політика, спрямована на збе-
реження людини і природи, збалансованого 
економічного, соціального, культурного і демо-
графічного розвитку України;

— Проведення політики дієвої підтримки 
української культури у сфері освіти, науки, ін-
формації;

— Активне залучення структур громадян-
ського суспільства у сфери державної політики;

— Утвердження моральних і духовних цін-
ностей суспільства, патріотичне виховання мо-

лоді в атмосфері поваги до своєї країни, рідної 
мови, культури, духовних і національних святинь; 

— Деолігархізація влади;
— На законодавчому рівні — захист Украї-

ни і українського народу від етноциду, сепара-
тизму, ксенофобії;

— Проведення дострокових виборів до 
Верховної Ради України;

— Звернення України до міжнародних судів 
із метою захисту інтересів українського народу. 

Шановні співвітчизники! Зробімо все мож-
ливе, аби вже 25 травня, в першому турі вибо-
рів Україна отримала легітимно обраного Пре-
зидента. Саме тому Центральне правління ВУТ 
«Просвіта» ім.Т. Шевченка закликає підтримати 
найперспективнішого кандидата Петра Олексі-
йовича Порошенка, чия позиція і програма від-
повідають нашим вимогам. 

Пам’ятаймо: кожен голос стає надійною 
зброєю у визволенні Батьківщини від таєм-
ної і явної окупації, запорукою міцності держа-
ви, взаємної підтримки і патріотичного єднан-
ня для досягнення спільної мети — економічно 
сильної, соборної і незалежної України.

Ухвалено Центральним правлінням 
Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» 29 квітня 2014 року

На порозі вибору
Трохи більше тижня залишилося до виборів Президента 

України. Позачергові вибори в Україні — не вперше. Але, на 
відміну від подібних президентських у 1994 році чи парламент-
ських у 2007-ому, які стали наслідком певних суспільно-полі-
тичних криз, цього разу маємо набагато вагомішу їх причину. 
Йдеться не просто про подолання чергової кризи, а про цивілі-

заційний європейський вибір України, відстоювання незалеж-
ності Української держави, її цілісності. Останнє вже реально 
під загрозою: тимчасова окупація частини нашої території — 
Криму і сепаратистський шабаш на Донбасі, де, як пародія на 
вибори, у неділю пройшло сепаратистське шоу, назване його 
витівниками, внутрішніми і російськими, «референдумом».

Інтелектуальна еліта України — за Порошенка

«Просвіта» заявила про вимоги до влади, що буде 
обрана на виборах, і підтримала Петра Порошенка
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Квартирна черга — 
на 170 років
На початок 2014 року в області на обліку для 

покращення житлових умов перебували 17,1 тис. 
сімей, з них 15,7 тис. сімей налічувалося на черзі 
для отримання державного житла та 1,4 тис. — у 
житлово-будівельних кооперативах.

Серед черговиків 4 тис. сімей мають право пер-
шочергового одержання житла, 2,4 тис. сімей — по-
зачергового.

Серед черговиків 0,5 тис. сімей — мешканці ко-
мунальних квартир, 1,4 тис. — гуртожитків, 1,9 тис. 
— молоді сім’ї.

Чекають поліпшення житлових умов не менше 
10 років 63,3% усіх черговиків.

За 2013 рік завдяки отриманню житла через 
придбання його за власні кошти та з інших причин 
квартирна черга в області зменшилася на 8,7%. 
Державне житло одержали 111 сімей, або 0,6% тих, 
які перебували на черзі. Неважко підрахувати, що 
таким темпом державне житло нинішні черговики 
отримають через… 170 років.

Благодійний концерт 
«Я хочу бачити життя»
Біля «Мегацентру» (м. Чернігів, просп. Миру, 49) 

відбувся благодійний концерт у рамках IX акції Все-
українського благодійного фонду «Серце до серця» 
під гаслом «Я хочу бачити життя». Мета — збір ко-
штів для придбання і передачі в безоплатне корис-
тування лікувальним закладам обладнання для ді-
агностики та лікування дітей з вадами зору. Відбув-
ся благодійний ярмарок.

Захід пройшов за участю волонтерів громад-
ських організацій, студентів Чернігівського націо-
нального педуніверситету ім. Т. Шевченка, творчої 
молоді, танцювальних колективів міста.

Організатори заходу — Всеукраїнський благо-
дійний фонд «Серце до серця», Молодіжний центр 
праці за підтримки департаменту сім’ї, молоді та 
спорту облдержадміністрації.

Особлива вистава театру 
«Дивосад»
Вистава «Ромео і Джульєтта» театру інтеграції 

«Дивосад» відбулася в Чернігівському Молодіжно-
му театрі. У виставі разом зі здоровими дітьми гра-
ють діти з обмеженими фізичними можливостями.

Театральна студія «Дивосад» була заснована 
2006 року на базі Чернігівської обласної благо-
дійної організації «Аратта». У цій дружній команді з 
творчою наснагою грають 25 акторів-аматорів ві-
ком від 9 до 35 років, яким допомагають їхні бать-
ки і волонтери — небайдужі люди. Репертуар теа-
тру «Дивосад» непростий: «Хроніки Нарнії», «Сніго-
ва королева», «Маленький принц», «Аліса в країні 
чудес»…

«Дивосад» — театр інтеграції, де актори — осо-
бливі люди: вони мають різні ступені інвалідності. 
Але це не заважає їм займатися творчістю та улю-
бленою справою. Театр є неодноразовим учасни-
ком міжнародного фестивалю «Прекрасних теа-
трів» (м. Тчев, Польща) та дворазовим володарем 
гран-прі цього фестивалю.

Вхід на виставу був вільний. Усі благодійні по-
жертви, зібрані під час вистави, підуть на розвиток 
театру «Дивосад».

Вікторія СИДОРОВА

У кольорі літ 
Ігоря Халімана
У Корюківській ра-

йонній дитячій бібліотеці 
відбулася зустріч з Іго-
рем Халіманом, де була 
представлена його де-
бютна збірка поезій «У 
кольорі літ». Ігор Халіман 
— журналіст, краєзна-
вець, поет. Автора при-
вітали старшокласники, 
які зачитали його пое-
зії, а також журналіс-
ти Зоя Шматок, Віктор 
Божок, член літератур-
ної спілки «Чернігів», Віктор Татарин, поетеса Оль-
га Лантух. Директор бібліотеки Людмила Болотна 
розповіла присутнім про життєвий і творчий шлях 
земляка. Народився він 1961 року і виріс у селі Лу-
пасове Корюківського району. Після служби в ар-
мії працював на Чернігівському радіоприладному 
заводі, на педагогічній ниві, служив в органах вну-
трішніх справ, опісля став журналістом. До поетич-
ного слова призвичаївся, навчаючись у Київському 
державному університеті ім. Т. Шевченка. З 1994 
року Ігор Федорович плідно працює в корюківській 
райгазеті «Маяк». Особливими аспектами його пу-
бліцистики були теми минулого рідного козацько-
го краю, періоди Великої Вітчизняної війни, афган-
ської війни та чорнобильського лиха. 

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

А чому «загибелі», нехай 
навіть можливої, скаже обе-
режний читач, адже газета 
ще існує? А чому лише «мож-
ливої», скаже різкіший читач, 
адже газета фактично зни-
кла? 

Дійсно, не вийшов уже 
третій номер газети підряд 
— нечуване в її більш ніж 
21-річній історії. Більше того: 
не було зриву навіть одно-
го-єдиного номера, які б не 
були в газети складні часи. 
Тобто редакція могла сама 
пропустити якийсь номер, 
наприклад, за великої кіль-
кості вихідних, зокрема в тій 
же друкарні, чи якщо це був 
зайвий для року передплат-
ний номер. Хоч і таке прига-
дати важко. Але тут ідеться 
саме про зрив виходу газе-
ти, тобто коли ті, хто її видає, 
виявилися неспроможни-
ми видати номер. І тим біль-
ше, коли не один, не два, а 
три. Зайве довго пояснюва-
ти, що це означає для щотиж-
невої передплатної газети в 
розпал передплатної кампа-
нії на друге півріччя, а тради-
ційно майже всі читачі мають 
передплату лише на півроку. 
Зрив бодай одного номера 
миттю сіє сум’яття, сумніви 
і непевність серед читачів, і 
їх легко перехоплюють інші 
газети. У цьому посприяють 
і ті, хто безпосередньо веде 
передплату, — поштовики. 
Їм же важливіша загальна 
цифра передплати, а не по 
окремих виданнях. І саме 

цей фактор матиме і вже має 
наслідком те, що поштови-
ки прагнутимуть зрив перед-
плати одної газети компенсу-
вати передплатою на інші й 
саме ті інші, надійні — район-
ні, відомі обласні — пропону-
ватимуть читачам і вже про-
понують.

10 травня в чернігівсько-
му Інтернеті, на сайті якраз 
газети «Сіверщина», який 

має доволі опосередкова-
ний стосунок до самої газе-
ти, з’явилися одразу дві пу-
блікації, присвячені біді, що 
трапилася з газетою. Автори 
— люди, дуже причетні до її 
видання. У першій публікації 
автор пробує пояснити при-
чини зникнення газети. Це 
тема окремої розмови, і час 
усе розставить на місця. А от 
на другу публікацію хочеть-
ся дещо відповісти. Тема її — 
як бути далі? Позиція автора 
така: славна в минулому га-
зета виконала свою держав-
ницьку, патріотичну місію і 
може спокійно відійти в істо-
рію.

Що ж, можлива й така 
думка щодо одної з найпер-
ших і свого часу наймасові-
ших обласних демократич-
них газет України. Побіжно 

її підтверджує хоча б те, що 
зникнення такої відомої га-
зети не викликало особливо-
го розголосу в Чернігові й об-
ласті. Але чи дійсно час про-
вести газету в історію? 

Висловлю таку пропози-
цію: газету «Сіверщина» тре-
ба спробувати зберегти, і 
саме в нинішньому її статусі 
— як видання обласної орга-
нізації Всеукраїнського това-

риства «Просвіта».
Допускаю, що ця моя про-

позиція помилкова. Хоча б 
тому, що, як і переважна біль-
шість просвітян, не знаю ба-
гато того, що останнім часом 
коїться довкола газети. Тому, 
можливо, автор другої публі-
кації  має рацію. Але повто-
рю: може, газету ще вдасть-
ся зберегти? Це зараз зале-
жить від її власників, тих, хто 
керував газетою всі остан-
ні роки. Залежить частково 
і від тих, хто хотів би придба-
ти (купити, отримати за якісь 
компенсації — то вже деталі) 
газету «Сіверщина». Правда, 
вмовляти їх — справа склад-
ніша, не для того вони на-
цілилися на газету, щоб ось 
так відійти вбік. Слід лише 
зазначити: в разі, якщо ни-
нішні власники газети її від-

дадуть, повернути її вони 
вже не зможуть. Хіба що нові 
власники передумають і по-
вернуть газету просвітянам. 
Тому будь-які різкі кроки вар-
то робити зважено. 

 * * *
Чи газета «Сіверщина» 

зникає в силу об’єктивних, 
«історичних» і неминучих 
причин, чи її довели до за-
гибелі певні люди, політич-
ні кола — це тема для сер-
йозного обговорення серед 
просвітян, чернігівської інте-
лігенції, і ця розмова колись 
же відбудеться. А поки що 
треба терміново зробити бо-
дай дві речі. Перше: все-таки 
не здати нишком знамениту 
газету, аби не трапилося так, 
що одного дня вона вийде 
такою, за яку буде соромно 
тим, хто починав цю газе-
ту, стільки років її робив, со-
ромно читачам, які десятки 
років йшли разом із газетою. 
І друге: негайно треба ви-
платити заробітну плату тій 
жменьці людей, які зостали-
ся в газеті й робили її остан-
ні місяці. А борг із зарплати 
цим людям сягнув семи (!) мі-
сяців. Також треба виплати-
ти заборговану зарплату тим 
працівникам, які кілька міся-
ців тому, не витерпівши без-
зарплатного знущання, піш-
ли з газети і, всупереч зако-
нодавству, так і не отримали 
розрахунку при звільненні. 
Тепер дійшло до ганебних су-
дових розглядів, і ми незаба-
ром ще почуємо чимало того, 
що коїлося в газеті й довко-
ла неї. 

Петро АНТОНЕНКО

У ніч на 18 травня, Міжнарод-
ний день музеїв, у Європі тради-
ційно проходить масова акція 
«Ніч музеїв». Гостинно і, як пра-
вило, безкоштовно на всю ніч 
відчиняють двері відвідувачам 
численні музеї, картинні галереї. 
Останніми роками приєднуються 
до цього і в Чернігові. 

Чернігівський художній 
музей ім. Григорія Галагана 
(на Валу) 17 травня теж запро-
шує на таку акцію. Програма за-
ходів:

16.30 — урочисте відкрит-
тя. Благодійна акція «Поділись 
усмішкою».

17.00 — «Дві долі на зламі 
століть». Відкриття виставки Іси-
дора Строкуна та Олександра 
Савченка-Більського. Живопис 
і графіка з фондів музею та при-
ватної збірки.

17.30 — відкриття виставки 
графіки Олени Загребіної (Чер-
нігів).

18.00 — відкриття вистав-
ки графіки Михайла Завального 
(Київ).

18.30 — «Правила відвіду-
вання музею». Перформанс. 
Творче об’єднання «Т», м. Харків.

У рамках міжнародного теа-
трального проекту «Живые про-
странства» о 19.00 — «Трилогія» 
за Теннесі Уїльямсом. Вистава 
театру «Аматеа» (Чернігів).

20.00 — «Нові обличчя му-
зейної збірки». Інтерактивне ху-
дожнє дійство. Колективне ма-
лювання.

21.00 — Концерт ансамблю 

спонтанних імпровізацій «Колек-
тив» (Чернігів).

22.00 — «Прогулянка». Теа-
тральний перформанс. 

22.30 — «Людина з кіноапа-
ратом». Фільм Дзиґи Вертова, 
1929 р.

Цифрова реставрація зобра-
ження та новий саундтрек (квар-
тет В. Ткачука). У рамках серії му-
зичних кіноперформансів КОЛО 
ДЗИҐИ, від Національного центру 
Олександра Довженка, м. Київ. 

Вхід вільний.

«Інтермеццо» 
запрошує 
на зустріч: 

гість Чернігова —  
Олександр Ірванець 

У четвер, 15 трав-
ня, о 16.00 у Чернігів-
ському культурно-мис-
тецькому центрі «Ін-
термеццо» відбудеться 
зустріч з цікавим по-
етом, одним із засно-
вників легендарного 
гурту «Бу-Ба-Бу» Олек-
сандром Ірванцем.

З приводу можливої загибелі 
газети «Сіверщина»

Суспільно-інформаційний часопис «Північний вектор»
Інтернет-сайт існує на громадських засадах за рахунок 

пожертв. Читачі можуть підтримати сайт, перерахувавши 
кошти на картковий рахунок Приватбанку на ім’я Ясенчу-
ка Олександра Анатолійовича: 5457 0823 9152 9372.

Сайт «Північний вектор» є інформаційним партне-
ром Чернігівського культурно-мистецького центру «Ін-
термеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-часопис «Північ-
ний вектор» було створено у квітні 2012 року при Чер-

нігівській міській громадській організації «Суспільна 
служба України».

Контакти:  засновник Олександр Ясенчук — тел.: (063) 
236-18-03, (0462) 973-629. ІCQ: 605-110-856.

E-mail: www.pivnich.info@gmail.com
Адреса для листування: КМЦ «Інтермеццо», вул. Шев-

ченка, 9, м. Чернігів, 14000.
Редакція: шеф-редактор Олекса Пекур, журналісти 

Денис Домоцький, Олександр Ясенчук.

«Ніч музеїв»: європейська традиція
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Бліц-інформ
Що із землею в Ялівщині? 
Прокуратурою міста Чернігова почато перевір-

ку щодо законності відчуження на користь приват-
них осіб земельних ділянок загальною площею по-
над 3 гектари в центрі урочища «Ялівщина».

Направлено запити-витребування землевпо-
рядної та іншої правовстановлюючої документації. 
Вимогу про проведення негайної перевірки скеро-
вано до Державної інспекції сільського господар-
ства в Чернігівській області.

Підставою для перевірки прокуратури стало 
резонансне рішення 40-ї сесії Чернігівської міськ-
ради, яким у приватну власність віддані дві вели-
кі земельні ділянки на території, яку має займати 
створюваний нині регіональний ландшафтний парк 
«Ялівщина».

Перевірка прокуратури має дати юридичну 
оцінку законності прийнятого депутатами рішен-
ня. Про хід та результати перевірки, а також вжиття 
подальших заходів громадськість буде проінфор-
мовано.

Прес-служба прокуратури м. Чернігова

Аверченко — вже 
не керівник ДУСі
Виконуючий обов’язки Президента України, Го-

лова Верховної Ради України Олександр Турчинов 
звільнив Сергія Аверченка з посади керівника Дер-
жавного управління справами.

Головою відомства Сергій Аверченко був не-
довго. На цю посаду його було призначено 21 бе-
резня 2014 року. А перед цим, 14 березня, указом 
Олександра Турчинова Сергія Аверченка було при-
значено тимчасово виконуючим обов’язки генди-
ректора концерну «Укроборонпром».

Сергій Аверченко восени 2012 року був обра-
ний депутатом Верховної Ради нинішнього скликан-
ня за списком партії «УДАР». Брав активну участь у 
Єврореволюції, в подіях на столичному Майдані. 
Після цього потрапив у виконавчу владу, через що 
1 квітня склав повноваження народного депутата. 
Але і у владі пробув недовго. Перед цим, потрапив-
ши у владу, Аверченко не лише пішов з посади голо-
ви обласної організації «УДАРу», а й зовсім ви йшов 
з партії. 

Також варто нагадати, що Аверченко був одним 
з кількох бізнесменів, яких обласна «Просвіта» за-
лучила три роки тому рятувати від закриття свою га-
зету «Сіверщина». Завершилося це нічим, банкрут-
ством структури, яка бралася за цей порятунок і до 
якої долучався Аверченко. 

Таксофони Укртелекому — 
безкоштовні 
Укртелеком з 1 травня перевів на безкоштовну 

роботу таксофони для дзвінків на стаціонарні теле-
фони не тільки в Чернігові, а в усій Україні. Про це 
повідомляє офіційний сайт Укртелекому. 

Для користування таксофоном для здійснення 
дзвінків на місцеві фіксовані номери не потрібно 
буде використовувати таксофонні картки.

Зараз в Україні налічується майже 8 тисяч уні-
версальних таксофонів.

Мережа таксофонів Укртелекому надає послуги 
як вихідних, так і вхідних дзвінків. Тобто телефону-
вати можна буде навіть з таксофона на таксофон у 
межах одного населеного пункту.

Безкоштовне користування таксофонами три-
ватиме з 1 травня до 30 листопада 2014 року.

Пам’яті Раїси 
Решетнюк

Після тривалої хво-
роби померла заслуже-
на артистка України, ар-
тистка Чернігівського 
обласного філармоній-
ного центру фестивалів 
та концертних програм, 
член правління місько-
го товариства «Просві-
та» імені Т.Шевченка Ра-
їса Решетнюк-Костарчук. 
Про це повідомили у філармонійному центрі. 

Раїса Решетнюк — відома в Чернігові органі-
затор масових українських народних заходів, як-то 
гаївки, Зелена неділя, обливаний понеділок тощо. 
Знають її чернігівці і як гарного декламатора ху-
дожніх творів, що були окрасою концертів з нагоди 
всіх помітних українських ювілеїв. 

Раїса Решетнюк — засновниця і незмінна голо-
ва обласного Союзу українок, членкиня Конгресу 
українських націоналістів, активна діячка місько-
го товариства «Просвіта» імені Т.Шевченка, в якому 
вона перебувала від початку створення. 

Хай Господь упокоїть її душу і оселить у небес-
них садках вишневих! 

Правління обласного товариства 
«Просвіта» імені Т.Шевченка 

Український інститут національної пам’яті започаткував проект 
«Майдан. Архів», мета якого — створення архіву матеріалів про події 
листопада 2013 р. – лютого 2014 р. на Майдані Незалежності та лю-
дей, які були учасниками цих подій.

Співробітниками Інституту вже зібрано понад 150 усних свідчень 
учасників протестного руху. 

Запрошуємо до участі у проекті всіх, хто готовий поділитися свід-
ченнями, спогадами, щоденниками, малюнками, фотографіями, ау-
діо- та відеозаписами. Ці матеріали будуть описані, скановані та роз-
міщені в електронній базі даних на сайті Українського інституту наці-
ональної пам’яті із зазначенням імен та прізвищ осіб, які їх надали.

Матеріали просимо надавати до Українського інституту національ-

ної пам’яті (вул. Липська, 16, м. Київ, 01021, факс (044) 254-05-85).
За консультаціями просимо звертатися на електронну адресу: 

archive.maidan@gmail.com або за телефоном (044) 281-08-88 (Ку-
прієнко Сергій Анатолійович, Огієнко Віталій Іванович).

У Чернігові збір спогадів і документів учасників Майдану здій-
снює Горобець Сергій Михайлович, кандидат історичних наук, науко-
вий співробітник Українського інституту національної пам’яті. Кон-
тактна інформація: gsm-2011@ukr.net

Сергій БУТКО, 
представник Українського інституту 

національної пам’яті у Чернігівській області

У Чернігові в міській бібліотеці імені Ми-
хайла Коцюбинського проведено презента-
цію видань у номінації «наукова література» 
в рамках обласного конкурсу «Краща книга 
року - 2013». 

Збірник документів і матеріалів «Спале-
ні села і селища Чернігівщини в 1941 
– 1943 роках: злочини проти цивіль-
ного населення» є спільним виданням 
Чернігівської облдержадміністрації, Черні-
гівської облради, Українського інституту на-
ціональної пам’яті, пошукового агентства зі 
створення науково-документальних серіа-
лів «Книга пам’яті» та «Реабілітовані історі-
єю» облради. Ростислав Пилявець, провід-
ний науковий співробітник УІНП, кандидат 
історичних наук — відповідальний редак-
тор видання. Книгу представили упорядники 
Сергій Бутко, науковий співробітник УІНП, та 
Олена Лисенко, директор агентства.

У   головному розділі видання — список 
63 повністю або частково знищених населе-
них пунктів Чернігівщини, з них 33 — повніс-
тю спалені. Головний привід знищення під 
час нацистської окупації населених пунктів 
Чернігівщини, як і в Україні в цілому, — по-
карання цивільного населення за дії радян-
ських партизанів. За це постраждали 57 сіл 
і селищ. Два села, Бобровиця і Яцево, були 
спалені 21 лютого 1943 р. за втечу радян-
ських військовополонених з табору в Яце-
во, чотири села — Баранівка, Іванівка, Си-

раї, Тимоновичі — під час відступу окупантів 
у вересні 1943 р. Це були свідомі злочинні дії 
окупантів. У книзі — мартиролог встановле-
них жертв цих бузувірських злочинів: у селах 
Єліне Щорського району — 74 вбитих, Клу-
бівка Ріпкинського району — 551 убитий, 
Червоні Партизани Носівського району — 
32 вбитих та в Яцево Чернігівського району, 
яке з 1947 р. має назву Новоселівка, — 400 
вбитих. Історики підкреслили, що такі видан-
ня про злочини проти людяності є не тільки 
пам’яттю про невинно убієнних катами-ка-
рателями, а також застереження проти зло-
чинів проти людяності в наш час у контексті 
російської агресії проти України. 

Друге наукове видання — «Переписна 
книга 1666 року» — представили Сергій 
Горобець, кандидат історичних наук, науко-
вий співробітник Українського інституту на-
ціональної пам’яті (УІНП), та Ігор Ситий, стар-
ший науковий співробітник обласного істо-
ричного музею ім. В.Тарновського. Органі-
затори видання — УІНП та музей. Це другий 
том серії «Джерела до вивчення козацтва» 
(наприкінці 2011 р. світ побачила «Присяга 
Чернігівського полку 1718 року»), і на черзі 
— нові випуски. 

Автори-упорядники зауважили, що у 
книзі вперше публікується повний текст уні-
кальної пам’ятки — Чернігівської перепис-
ної книги 1666 р. Вона зберігається у Ро-
сійському державному архіві давніх актів у 

Москві, довгий час вважалася втраченою 
і була віднайдена наприкінці 1980-х років, 
коли велася пошукова робота з нагоди від-
значення 1300-річчя Чернігова. Лише тепер 
вдалося видати пам’ятку в повному обсязі. 

Матеріали перепису дають можливість 
ознайомитися з кількісним, поіменним та 
якісним складом населення значної частини 
Чернігівського полку та прилеглої території 
білоруського Задніпров’я. 

Московська влада ігнорувала полково-
сотенний устрій, який існував на той час в 
Україні, розподіляючи населені пункти за по-
вітами і станами (наприклад, Чернігівський 
повіт поділявся на Кологородній та Задесен-
ський стани). Вірогідно, саме такий адміні-
стративно-територіальний поділ існував за 
доби тимчасового перебування Чернігово-
Сіверщини у складі Московського царства 
(1500 – 1618 рр.). 

Дослідники наголосили, що до перепис-
ної книги записували лише ті групи населен-
ня, які підлягали оподаткуванню – міщан, 
посполитих і бобилів. Відтак маємо, по суті, 
найдавніший список селян нашого регіону 
(більш ранній за часом реєстр 1649 р. охо-
пив лише козацтво). 

Видання, як показало обговорення на 
презентації, стало у пригоді історикам, крає-
знавцям і тим, хто шукає власні родові коре-
ні, шанувальникам історії. 

Олександр МАЙШЕВ

Про вартість та якість перевезення 
йшлося під час круглого столу, що відбувся в 
Чернігові за ініціативи обласної організації 
партії «Демократичний альянс» та за участю 
представників міської ради, облдержадміні-
страції, Антимонопольного комітету Черні-
гівської області, громадськості.

На сьогодні перевезення пасажирів у 
місті здійснюють 64 тролейбуси, що пра-
цюють на дев’яти маршрутах, та 356 ав-
тобусів. Як зазначив перший заступник 
міського голови Микола Миргородський, 
тарифи на проїзд у громадському тран-
спорті в місті були встановлені у травні 
2011 року: вартість проїзду у тролейбусі 
— 1,25 грн, в автобусах, що працюють у 
звичайному режимі, — 1,75 грн, у режимі 
маршрутного таксі — 2,50 грн. «Але сут-
тєве збільшення вартості палива, масти-
ла, шин, запчастин призвело до того, що 

міська влада вимушена була погодитися 
із пропозицією перевізників і перевести 
частину маршрутів зі звичайного режиму 
перевезення у режим маршрутного таксі. 
Це приблизно 18 маршрутів», — розповів 
Миргородський. 

Вартість проїзду в тролейбусі до кін-
ця року збільшувати не планують, запев-
нив Микола Миргородський. Хоча, звичай-
но, вона не покриває тих витрат, що зазнає 
Чернігівське тролейбусне управління. «На 
сьогодні вкрай необхідно поповнити тро-
лейбусний парк рухомими засобами, адже 
тієї кількості тролейбусів, що зараз вихо-
дить на лінію, вкрай мало. Потрібно, щоб їх 
було не менше 130. Та й ті, що працюють, 
уже давно виробили свій ресурс — їх пора 
здавати на металобрухт, але вони виходять 
на лінію, адже немає коштів, щоб закупити 
їм заміну». Але при цьому Микола Мирго-

родський підкреслив, що питання про за-
криття ЧТУ міською владою не розглядаєть-
ся. Також він зазначив, що, на його думку, 
вкрай необхідно повернути дев’ятий марш-
рут тролейбуса, який у нас то вводять, то 
скасовують.

Збільшився проїзд і на міжміських та 
приміських маршрутах: нещодавно Черні-
гівською обдержадміністрацією було ухва-
лено рішення про підняття тарифів. Відтепер 
на маршрутах протяжністю до 50 кілометрів 
проїзд коштує 27 копійок за кілометр, а по-
над 50 кілометрів — 30 копійок.

Проте, якщо порівняти вартість проїзду 
по області навіть після подорожчання тари-
фів, вона значно нижче, ніж у напрямку Чер-
нігів – Київ. Тобто, якщо врахувати відстань 
до Києва 140 км х 0,3 грн, то отримаємо 42 
грн. А чернігівці цілий рік платили за дорогу 
до Києва 50 грн, тепер — уже 65 грн.

Корюківська громадська організація «Альтернатива» до 
Всесвітнього дня книги й авторського права вже традиційно 
провела книжковий ярмарок на центральній площі міста. До 
акції долучилися Чернігівський культурно-мистецький центр 
«Інтермеццо» та центральна районна бібліотека. Попри певне 
збайдужіння до книги, охочих прийти та провести час біля яток 

з книжками було доволі багато.
У зв’язку з тим, що представник КМЦ «Інтермеццо» Олек-

сандр Ясенчук є координатором обласної «Народної само-
оборони», охочих поспілкуватися і поставити йому запитан-
ня було чимало. Олександр запропонував багато напрямків 
спільної роботи, ідей для розвитку цього північного району 
Чернігівщини.

Долучаймося до проекту «Майдан. Архів»

Історичні дослідження: кращі книги 2013 року

Тролейбус не дорожчає, все інше — вже…

Книга для кожного
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Міліцейська хроніка

Рятуючи людей від озброєного 
злочинця, загинув міліціонер

Зранку до чергової частини Талалаївського райвідділу внутрішніх 
справ надійшло повідомлення, що вулицею райцентру ходить озбро-
єний мисливською рушницею чоловік, направляє зброю у бік грома-
дян і погрожує розпочати стрільбу.

На місце події негайно виїхала екіпірована та озброєна слідчо-
оперативна група. На вулиці Заводській правоохоронці побачили 
озброєного місцевого жителя, який вигукував погрози на адресу пе-
рехожих. Згодом стало відомо, що до цього моменту небезпечний ху-
ліган вже встиг застосувати зброю: він здійснив кілька пострілів у бік 
свого сусіда і лише дивом у нього не влучив.

Розуміючи, що від рук чоловіка можуть постраждати жінки і діти, 
слідчий вирішив невідкладно затримати правопорушника. Та коли 
міліціонери спробували наблизитися до нього і переконати скласти 
зброю, той відкрив вогонь на ураження, зробивши два постріли у бік 
слідчого.

У результаті старший слідчий Талалаївського РВ УМВС стар-
ший лейтенант міліції Юрій Ващенко отримав смертельне поранен-
ня грудної клітини (куля пробила бронежилет міліціонера). Стікаючи 
кров’ю, слідчий встиг застосувати табельну вогнепальну зброю на 
ураження і застрелив нападника.

Міліціонер був доставлений до лікарні, але від отриманих тяжких 
поранень помер.

Лише п’ять з половиною років устиг прослужити в міліції Юрій Во-
лодимирович Ващенко. Починав 2008 року дільничним інспектором. 
Міліціонер завжди був готовий прийти на допомогу громадянам, тож 
його телефон не змовкав ні вдень, ні вночі. Селяни відгукувалися 
про нього тільки з кращого боку. Правопорушники боялися міліціо-
нера за принциповість, керівники ставили у приклад за сумлінне ви-
конання обов’язків.

У 2012 році Юрій Ващенко став слідчим, через рік — старшим 
слідчим, мріяв продовжити навчання в академії МВС України… Все 
обірвала куля, випущена підступною рукою зухвалого негідника.

У загиблого міліціонера залишилася дружина та двоє малолітніх 
дітей.

Міліція припинила діяльність 
грального закладу

Правоохоронці 
Чернігівщини продо-
вжують масований 
наступ на гральний 
бізнес. Цього разу 
об’єктом прискіпли-
вої уваги міліції став 
гральний заклад, що 
був замаскований 
під «Шашличну». 

Як розповів пер-
ший заступник на-
чальника УМВС України в Чернігівській області Олександр Люба-
рець, під час досудового розслідування кримінального проваджен-
ня, відкритого за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу 
України (зайняття гральним бізнесом), співробітниками Управління 
державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС Укра-
їни в Чернігівській області задокументовано заклад, в якому нада-
валися послуги азартних ігор.

Гральний заклад функціонував у приміщенні «Шашличної» за бро-
ньованими дверима, де особа, яка виконувала функції адміністрато-
ра-касира, проводила азартні ігри всупереч Закону України «Про за-
борону грального бізнесу в Україні». Закон передбачає покарання у 
вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. 

Під час огляду цього закладу правоохоронці виявили й вилучили 
6 гральних автоматів приблизною вартістю 50 тисяч гривень. 

Також правоохоронці склали адміністративний протокол за 
статтею 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(участь в організованих без дозволу азартних іграх) на громадян, які 
знаходилися всередині та брали участь в азартних іграх. Слідство 
триває.

Витвори мистецтва від міліцейських 
експертів-криміналістів

Працівники науко-
во-дослідного експерт-
н о - к р и м і н а л і с т и ч н о -
го центру УМВС України 
в Чернігівській облас-
ті влаштували виставку 
творчих робіт експертів-
криміналістів, на яку за-
просили журналістів.

Майже в кожної лю-
дини є хобі — улюблене 
заняття, за яким вона 
відпочиває, яким займа-
ється для душі, на дозвіл-
лі. Це дуже важливо, осо-
бливо для працівників 
міліції, адже вони майже 
кожного дня мають спра-
ву з убивствами, пограбуваннями, зґвалтуваннями, спілкуються зі 
злочинцями та правопорушниками. 

Працівники центру продемонстрували витвори мистецтва, зро-
блені своїми руками. Серед експонатів — вишивка, в’язання, вироби 
з паперу та різьблення по дереву.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області 

У загальній черзі сім’я чекає 
квартири 39 років, 

«першочергово» — 31 рік, 
«позачергово» — 33 роки

Про роботу управління квартир-
ного обліку та приватизації житлово-
го фонду Чернігівської міської ради 
за 2013 рік інформував на розшире-
ній міській нараді начальник управ-
ління Віталій Магдич.

У виконавчому комітеті міської 
ради на квартирному обліку за міс-
цем проживання перебуває 6481 
сім’я, в тому числі: на загальних під-
ставах — 3350 сімей (перша сім’я на 
обліку з 19.04.1976 р.), першочер-
гово — 1411 сімей (перша сім’я — з 
15.11.1983 р.); позачергово — 1720 
сімей (перша сім’я — з 05.08.1981 р.).

Загальна чисельність тих, хто 
перебуває на квартирному обліку, 
зменшилась на 105 сімей порівняно 
з минулим роком у зв’язку з отриман-
ням житла, в результаті чого відпали 
підстави для перебування на квар-
тирному обліку; у зв’язку з виїздом 
на постійне місце проживання до ін-
шого населеного пункту; з інших при-
чин, передбачених житловим законо-
давством.

До позачергового списку внесе-
но: 169 сімей інвалідів війни та сі-
мей загиблих військовослужбовців 
(перша сім’я — з 18.03.1991 р.); 143 
сім’ї військовослужбовців запа-
су (перша сім’я — з 19.02.1990 р.); 
194 сім’ї молодих фахівців (перша 
сім’я — з 05.08.1981 р.); 83 сім’ї си-
ріт (перша сім’я — з 16.04.1990 р.); 
207 сімей, постраждалих унаслідок 
аварії на ЧАЕС, 1 категорія (перша 
сім’я — з 17.05.1993 р.); 222 сім’ї, 
постраждалих унаслідок аварії на 
ЧАЕС, 2 категорія (перша сім’я — з 
24.09.1990 р.); 144 сім’ї, які мають 
інші пільги (проживають в аварійних 
будинках, інваліди армії, багатодітні 
сім’ї, які мають 5 і більше дітей) (пер-
ша сім’я — з 20.07.1998 р.); 558 сі-
мей переселенців із радіоактивно 
забрудненої зони (перша сім’я — з 
18.09.1990 р.).

До першочергового списку вне-
сено: 32 сім’ї учасників Великої Ві-
тчизняної війни (перша сім’я — з 
02.12.1985 р.); 164 сім’ї учасни-
ків бойових дій у зарубіжних краї-
нах (перша сім’я — з 12.03.1990 р.); 
125 сімей педагогічних працівників 
(перша сім’я — з 01.10.1985 р.); 224 
сім’ї згідно з медичними висновками 
(перша сім’я — з 02.07.1984 р.); 106 
сімей, що мешкають у ветхому житлі 
(перша сім’я — з 04.02.1985 р.); 290 
сімей одиноких матерів (перша сім’я 
— з 15.11.1983 р.); 240 багатодітних 
сімей (перша сім’я — з 01.04.1985 
р.); 230 сімей, що мають інші піль-
ги (співробітники МВС, прокурату-
ри, ветерани праці) (перша сім’я — з 
22.01.1985 р.).

Квартирний облік 
підприємств

У місті 67 підприємств, установ 
та організацій ведуть самостійний 
квартирний облік, на якому перебу-
ває 2656 сімей, у тому числі: першо-
чергово — 450 сімей; позачергово — 
314 сімей.

Управлінням щороку проводить-
ся перевірка квартирних справ гро-
мадян, що перебувають на квартир-
ному обліку на підприємствах, в уста-
новах та організаціях міста.

Упродовж року виконавчим ко-
мітетом міськради прийнято рішення 
щодо виділення житла та видачі 121 
ордера громадянам, що перебували 
на квартирному обліку як за місцем 
проживання, так і за місцем роботи, з 
них 18 ордерів соціально не захище-
ним верствам населення: учасникам 
війни — 1 ордер; багатодітним сім’ям 
— 2 ордери; одиноким матерям — 1; 
інвалідам війни — 3 ордери; сиро-
там — 2 ордери; учасникам бойових 
дій — 5 ордерів; учасникам ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС 2-ї категорії 
— 2 ордери; сім’ям при народженні 
близнят — 1 ордер; інваліду 1-ї групи 
з дитинства по зору — 1 ордер.

Для порівняння: Черкаською 
міською радою видано 95 ордерів, 
Сумською — 50, Херсонською — 5.

Соціальне житло
У місті створено фонд соціально-

го призначення з 31 житлового при-
міщення та 18 житлових приміщень 
для тимчасового проживання, які за-
селені в установленому законом по-
рядку. Упродовж року 14 житлових 
приміщень фонду виділено незахи-
щеним верствам населення: 13 — 
сиротам; 1 — сім’ї інваліда війни, а 
також надано та продовжено термін 
тимчасового проживання 7 сім’ям, 
які втратили своє житло.

За звітний період управлінням 
підготовлено і винесено на розгляд 
виконавчого комітету міської ради 
питання щодо зміни статусу 3-х гур-
тожитків за адресою: вул.Щорса, 51, 
Староказармена дільниця, 2-А, вул.
Щорса, 68 на житлові, що надало 
можливість 209 сім’ям використати 
право на приватизацію.

Доступне житло
Управлінням проводиться робо-

та щодо виконання постанов Кабіне-
ту Міністрів України від 11 листопада 
2009 р. «Про затвердження Держав-
ної цільової соціально-економічної 
програми будівництва (придбання) 
доступного житла на 2010 – 2017 
роки» та від 25 квітня 2012 р. «Про 
затвердження порядку здешевлення 
вартості іпотечних кредитів для за-
безпечення доступним житлом гро-
мадян, які потребують поліпшення 
житлових умов».

За 2013 рік у цих програмах узя-
ло участь і уклали договори на при-
дбання житла 66 громадян, з них: 39 
сімей — за Програмою здешевлення 
вартості іпотечних кредитів; 17 сімей 
— за Програмою «Доступне житло»; 
10 сімей — за Програмою молодіж-
ного кредитування.

У поточному році Програма зде-
шевлення вартості іпотечних креди-
тів призупиняється, виплати за укла-
деними раніше угодами  тривають.

На виконання Закону України 
«Про приватизацію державного жит-
лового фонду» упродовж звітного пе-
ріоду оформлено 535 розпоряджень 
на передачу житла у власність грома-
дян, видано 771 свідоцтво про право 
власності на житло.

Станом на 1 січня 2014 року в 

місті приватизовано та викуплено 
68685 житлових приміщень, що скла-
дає 89,2% від загальної кількості осо-
бових рахунків. Порівняно з кількістю 
приватизованого житла в інших об-
ласних центрах: Черкаси — 86%, Хер-
сон — 94%, Суми — 85%.

На виконання Закону України 
«Про забезпечення реалізації жит-
лових прав мешканців гуртожитків» 
за 2013 рік оформлено та видано 
175 свідоцтв про право власності на 
житло.

* * *
Коротка статистика. На початок 

року у квартирних чергах у міськраді 
та в різних організаціях сумарно пе-
ребувало 9137 сімей. За рік видано 
ордери на 121 квартиру. Поділивши 
першу цифру на другу, бачимо: якщо 
ситуація кардинально не зміниться, 
цієї черги вистачить на 75 років.

Розпочався соціальний проект «Правова допомога 
для журналістів і громадських активістів в Украї-
ні». Мета — підтримати свободу інформації і свободу мир-
них зібрань, забезпечення юридичної допомоги для жур-
налістів і громадських активістів в Україні; навчити журна-
лістів і громадських активістів самостійно захищати свої 
права.

Проект реалізується за підтримки Національно-
го фонду підтримки демократії (National Endowment for 
Democracy) та об’єднує в єдину команду такі громадські 
організації як Всеукраїнський центр правової допомоги 
«Громадський захисник», Фонд регіональних ініціатив і Дні-
продзержинська спілка захисту прав людини.

На базі партнерських громадських організацій створено 
5 громадських приймалень (Дніпродзержинськ, Київ, Львів, 
Харків, Чернігів), де досвідчені юристи надають безкоштов-
ну консультативну допомогу для журналістів і громадських 

активістів, чиї права були порушені при виконанні ними сво-
їх професійних обов’язків. Це забезпечення юридичних кон-
сультацій, підготовка судових заяв, скарг, звернень, в осо-
бливих випадках правники представлятимуть інтереси клі-
єнта в державних організаціях та під час судових процесів.

Планується проведення спеціалізованих навчань/тре-
нінгів для журналістів та громадських активістів. Буде та-
кож аналіз новацій та законодавчих ініціатив у сфері прав 
людини, розробка та поширення літератури для журналіс-
тів і громадських активістів, органів державної влади, ін-
ститутів громадянського суспільства.

Час виконання проекту: квітень — жовтень 2014 року.

Адреси громадських приймалень проекту: 
м. Київ, вул. Саксаганського, 44-Е, офіс 25, 

тел. 201-63-33. 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 105-а, тел. 67-03-12.

БЕЗДОМНІ ЧЕРНІГІВЦІ: КВАРТИРНІ 
ЧЕРГИ ЧЕРЕЗ 75 РОКІВ ЗНИКНУТЬ

Де журналіст, громадський активіст 
може отримати правову допомогу 
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Бліц-інформ
Міжнародний 
валютний фонд 
виділяє Україні кредит — 
17 мільярдів доларів
Виконавча рада Міжна-

родного валютного фонду 
(МВФ) схвалила дворічну кре-
дитну угоду stand-by для Укра-
їни в розмірі $17,01 млрд.

«Схвалення програми 
«стенд-бай» дозволяє не-
гайно надати 2,058 млрд 
СПЗ (близько 3,190 млрд 
дол. США), з 1,290 млрд СПЗ 
(близько 2 млрд дол. США) 
бюджетної підтримки», — 
сказано в заяві фонду.

У ній наголошується, що 
друга і третя виплати залежа-
тимуть від даних двомісячних 
оглядів за критеріями ефек-
тивності, в той час як інша 
частина програмного періо-
ду підлягатиме стандартно-
му щоквартальному моніто-
рингу.

«Економічна програма 
влади за підтримки Фонду 
спрямована на відновлення 
макроекономічної стабіль-
ності, зміцнення економічно-
го управління та прозорості, 
а також сталого економічно-
го зростання при одночасно-
му захисті найбільш вразли-
вих верств населення», — на-
голошується в повідомленні.

Транш від МВФ у рамках 
кредитної програми може на-
дійти вже у травні, у тому чис-
лі близько 1 млрд дол. буде 
направлено в резерви НБУ, 2 
млрд — на покриття дефіциту 
держбюджету.

Газ для населення 
подорожчав більш ніж 
у півтора разу
Від 1 травня набули чин-

ності нові роздрібні ціни на 
природний газ для побутових 
споживачів України — зрос-
тання становить більше 1,5 
разу.

Відповідні зміни закрі-
плені постановою Національ-
ної комісії, що здійснює регу-
лювання у сфері енергетики.

При використанні газу 
для приготування їжі або пі-
дігріву води в багатоквартир-
них будинках ціна газу ста-
новитиме 1,3 гривні за кубо-
метр за відсутності газового 
лічильника і 1,18 гривні за ку-
бометр при його наявності.

При споживанні до 2,5 ти-
сячі кубометрів на рік ціна 
встановлена на рівні 1,197 
тисяч гривень за тисячу ку-
бометрів за відсутності газо-
вого лічильника і 1,182 тисяч 
гривень за тисячу кубометрів 
за його наявності.

При споживанні до 6 ти-
сяч кубометрів на рік ціна 
встановлена на рівні 1,965 
тисяч гривень за тисячу ку-
бометрів за відсутності газо-
вого лічильника і 1,788 тисяч 
гривень за тисячу кубометрів 
за його наявності.

При споживанні понад 6 
тисяч кубометрів на рік ціна 
встановлена на рівні 4,011 
тисяч гривень за тисячу ку-
бометрів за відсутності газо-
вого лічильника і 3,645 тисяч 
гривень за тисячу кубометрів 
за його наявності.

Тарифи на газ для насе-
лення в Україні не змінюва-
лися з липня 2010 року, коли 
теж він подорожчав у півтора 
разу. 

Цікавий, неординарний, насправді 
новаторський проект за громадською 
ініціативою виконала група ентузіастів, 
котрі подарували українському суспіль-
ству проект нового Основного Закону, 
запропонувавши його до всенародного 
обговорення.

Розробники назвали цей прин-
ципово новий правовий твір функці-
онально обумовленою Конституцією 
Української Республіки, Конституцією 
солідарності й справедливості. 

На обкладинці цього незвично-
го видання читаємо: «Конституція со-
лідарності є засобом нормативно-
го врегулювання і обґрунтування со-
лідарних правових взаємовідносин 
між громадянами Української Респу-
бліки, незалежно від їх місця в сус-
пільній ієрархії, посадових чи інших 
обов’язків». 

Тобто до цієї Конституції закладе-
но принцип взаємної відповідальнос-
ті держави і суспільства, керівництва 
і громади, чиновника і громадянина. 
Конституція солідарності принципо-
во відрізняється від попередніх своїм 
змістом, спрямованістю і закладеною 
в ній обов’язковістю використання в ін-
тересах усіх громадян.

Конституція є функціонально обу-
мовленою, бо вимагає від конкретних 
органів держави, посадових осіб, ор-
ганізацій і громадян виконання чітко 
визначених функцій в інтересах всієї 
української нації.

На відміну від попередніх Консти-
туцій, які були лише деклараціями про 
наміри і мали переважно парадний ха-
рактер, Конституція солідарності є ро-
бочою збіркою юридичних норм, при-
значених для обов’язкового практич-
ного застосування.

У Конституції чітко сформульовано 
вимоги, які суспільство ставить перед 
державними службовцями, політични-
ми партіями, громадськими організаці-
ями і громадянами. З цією метою кож-
на стаття функціонально обумовленої 
Конституції солідарності складається з 
трьох частин: 

— конституційна норма (вимога) 
стосовно функції, що має бути викона-
на відповідним органом, службовою чи 
іншою особою, зокрема громадянином;

— відповідальний орган (служ-
бовець), відповідальний за нагляд та 
контроль за дотриманням цієї норми;

— санкції, що накладаються за по-
рушення зазначеної конституційної 
норми.

Саме завдяки такому зобов’язу-
ваному підходу Конституція стає на-
справді Основним Законом прямої дії, 
а отже, справжнім фундаментом зако-
нодавства і прикладом практичної ре-
алізації головного правового докумен-
та держави. 

Конституція солідарності розкри-
ває визначення принципових понять, 
що лежать в основі республіканського 
державного устрою і використовують-
ся в процесі державотворення, а саме:

— республіка, тобто держава пу-
блічної (народної) влади; 

— взаємна відповідальність як 
умова солідарної системи державного 
устрою;

— суспільний постулат солідар-
ності;

— гасло суспільної діяльності;
— критерій суспільної діяльності 

кожного державного і недержавного 
органу, службовця, кожної посадової 
особи, кожного громадянина України;

— національна ідея, національне 
питання і мовне питання;

— ідеологія українського патріо-
тизму і три ідеали української нації: мо-
ральний, виховний, політичний;

— поділ влади на чотири складові, 
незалежні у межах своєї компетенції: 
законодавчу, центральну виконавчу, 
самоврядну та судову; 

— уточнення державних символів 
Української Республіки; 

— головні обов’язки (функції) кож-
ного громадянина Української Респу-
бліки; 

— вимоги до політичних партій і 
громадських організацій.

Зокрема, політичним ідеалом укра-
їнської нації запропоновано визнавати 
такий оптимальний результат спільної 
наукової, господарчої, культурно-освіт-
ньо-виховної та міжнародної діяльнос-
ті державних органів, установ, підпри-
ємств і організацій усіх форм власнос-
ті, громадських організацій та окремих 
громадян, коли:

1) рівень безробіття в Україні не 
перевищує 3%; 

2) рівень інфляції не перевищує 3% 
на рік; 

3) сукупний державний борг не пе-
ревищує річної суми дефіциту держав-
ного бюджету;

4) сальдо балансу зовнішньої тор-
гівлі є позитивним;

5) українська мова повсякденно 
використовується всіма громадяна-

ми  Української Республіки на всіх рів-
нях спілкування, в усіх сферах, галузях і 
сегментах суспільного інформаційного 
простору;

6) за рівнем доходів на душу насе-
лення Українська Республіка входить 
до першої десятки країн світу;

7) за середньою тривалістю жит-
тя громадян Україна входить до першої  
десятки країн світу;

8) Україна повністю забезпечує 
себе необхідними джерелами енергії 
та сировини і не залежить від зовнішніх 
постачальників;

9) Збройні Сили Української Респу-
бліки та інші збройні формування, ви-
значені цією Конституцією, за патріо-
тичної участі всіх громадян здатні за-

хистити незалежність, територіальну 
цілісність і суверенітет України,

10) за станом природного середо-
вища і екологічними показниками 
Україна входить до десятки кращих 
країн світу;

11) за досягненнями своїх пред-
ставників на турнірах, стадіонах і спор-
тивних аренах Українська Республіка 
входить до десятки кращих країн світу; 

12) Українська Республіка і україн-
ці мають заслужений авторитет у ціло-
му світі.

Маючи цей закріплений у Консти-
туції і відомий усім громадянам доро-
говказ, уже не буде сенсу бавитися у 
передвиборчі обіцянки лідерів і партій, 
а потім виправдовуватися з посилан-
ням на несприятливі обставини. Бо це є 
завдання, яке ми всі повинні вирішити, 
це планка, яку будь-що треба подолати. 

У цій Конституції вперше чітко ви-
значено устрій громадянського сус-
пільства, що повинен мати трирівневу 
адміністративно-територіальну струк-
туру, зазначено відповідні функції вря-
дування на кожному рівні, з макси-
мальною робочою деталізацією на-
прямків діяльності, обов’язків, повно-
важень, джерел фінансування і витрат. 
З особливою досконалістю, в подроби-

цях опрацьовано організаційно-право-
ві норми самоврядування на місцево-
му рівні.

У розділі «Основні функції держави» 
визначено функції відповідних орга-
нів у сферах: оборона і безпека, служ-
ба захисту конституційних прав гро-
мадян, державний комітет контро лю, 
зовнішньополітичне відомство Укра-
їнської Республіки, сфера виховання, 
освіти і науки, господарча діяльність: 
планування, виробництво, фінанси, па-
ливно-енергетичний комплекс, сфера 
оздоровлення і соціальної підтримки 
громадян, сфера культури і національ-
ної спадщини. 

У цьому розділі, так само, як і в ін-
ших, багато новацій. Зокрема у части-
ні «Оборона і безпека» передбачено 
діяльність військових формувань те-
риторіальної оборони. У частині «Гос-
подарча діяльність: планування, ви-
робництво, фінанси» визначено єди-
ну податкову норму, в частині «Сфера 
оздоровлення і соціальної підтримки 
громадян» передбачено стимулюван-
ня самооздоровчої діяльності грома-
дян тощо. 

У частині «Служба захисту консти-
туційних прав громадян» передбачено, 
що ця служба повинна координувати 
діяльність префектів поліції, надава-
ти їм всебічну допомогу; всебічно під-
тримувати діяльність регіональної по-
ліції, надавати її співробітникам (на-
приклад, місцевим шерифам) кадрову, 
професійну і організаційну допомогу, 
зокрема у сфері профілактичної роботи 
та громадських зв’язків.

Розділ «Центральні органи управ-
ління державою» вміщує функції і нор-
ми діяльності Національних Законо-
давчих Зборів Української Республіки, 
Ради Міністрів Української Республіки 
та її апарату, Президента Української 
Республіки та його канцелярії.

Чітко визначено умови, що 
пред’являються до кандидатів на висо-
кі державні посади, зокрема на посаду 
Президента Української Республіки. 

Розділ «Юстиція» вміщує норми ді-
яльності й відповідальності Міністер-
ства справедливості, прокуратури, су-
дів і судочинства, а також Конституцій-
ного Трибуналу Української Республіки.

Для кращого розуміння предмета 
перед власне текстом Конституції вмі-
щено короткий екскурс в історію кон-
ституційного процесу, починаючи од 
«Руської Правди» до першої Конституції 
незалежної України. 

Автори Конституції Української 
Республіки сподіваються, що це ви-
дання буде сприйнято із розумінням і 
знайде підтримку широких верств сус-
пільства.

Віталій КОРЖ,
народний депутат України 

4, 5, 6 скликань

25 травня в Україні відбудуться позачер-
гові вибори Президента України. Громадя-
ни обиратимуть Главу держави на основі за-
гального, рівного і прямого виборчого пра-
ва шляхом таємного голосування. Ці вибо-
ри проводитимуться згідно із Законом «Про 
вибори Президента України», до якого було 
внесено низку змін і доповнень. Наведемо 
найважливіші з них.

Внесення змін до списку виборців 
у день голосування не буде

Проголосувати зможе лише виборець, внесе-
ний до списку виборців на відповідній дільниці. Вне-
сення змін до списку виборців у день голосування 
не буде проводитися (за винятком виправлення не-
точностей і технічних описок), навіть за рішенням 
суду, як це можна було зробити під час парламент-
ських виборів 2012 року. Тому кожному виборцю до 
дня голосування варто перевірити свою (чи рідних, 
близьких, знайомих) наявність у списку виборців. Це 
можна зробити на своїй виборчій дільниці.

Веб-ресурс 
«Особистий кабінет виборця»
Цього року була запроваджена цікава інновація, яка 

може значно спростити громадянам, котрі мають доступ 
до Інтернету, процес перевірки своїх даних у списках ви-
борців. На сьогодні вже працює веб-ресурс «Особистий 
кабінет виборця», розміщений на офіційному сайті Дер-
жавного реєстру виборців. Завдяки йому, витративши 
близько 5 хвилин часу, можна перевірити, чи є Ви, і, якщо 
є, то де, у списку виборців (за якою адресою).

Час для голосування
У день голосування виборець може реалізувати 

своє право голосу на виборчій дільниці з 08.00 до 20.00.

У бюлетені не буде графи 
«Не підтримую жодного кандидата»

У виборчому бюлетені не буде цієї графи, як це 
було 2010 року. Тож виборці мають чітко визначати-
ся зі своїм волевиявленням.

Відеоспостереження 
на дільницях не буде

На цих виборах скасовано використання відео-

спостереження за голосуванням та підрахунком го-
лосів на виборчих дільницях, як це було під час пар-
ламентських виборів 2012 року.

Фотографувати і демонструвати 
свій бюлетень заборонено!

Ще однією важливою новацією нинішніх виборів є 
посилення вимог щодо таємниці волевиявлення. Нині 
це включає заборону фотографування, відеофіксації в 
будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у 
кабіні для таємного голосування, а також демонстрацію 
виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для 
голосування. Тобто виборцям забороняється фотогра-
фувати виборчі бюлетені з результатами свого волеви-
явлення та демонструвати їх усім на виборчій дільниці. 

Для отримання безоплатної правової допомоги, в 
тому числі з виборчих питань, мешканці Чернігівщи-
ни можуть звертатися до Чернігівського громадсько-
го комітету захисту прав людини на адресу: вул. Горь-
кого, 57/1, м.Чернігів, 14000, телефон «гарячої лінії»: 
(0462) 612-532. 

 

 Чернігівський громадський комітет 
захисту прав людини 

КОНСТИТУЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Основні новації законодавства про вибори 
Президента України 2014 року
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Бліц-інформ
Іван БАГРЯНИЙ: 
нове і маловідоме

Столичне видавни-
цтво «Смолоскип» запро-
шує 15 травня на пре-
зентацію видання у двох 
книгах «Іван Багряний: 
нове і маловідоме (есеї, 
листи, спогади, нотатки, 
факти)». Автор видання 
— Олександер Шугай. 

Місце презентації — Національна 
спілка письменників України (вул. Банко-
ва, 2). Початок — о 18.30.

До виступів запрошені: Леонід Крав-
чук, Левко Лук’яненко, Юрій Щербак, Бо-
рис   Олійник, Дмитро Павличко, Іван Драч, 
Михайло Слабошпицький, Олесь Доній, 
Василь Яременко. 

Ведучі презентації: директор видав-
ництва Ростислав Семків, автор Олек-
сандер Шугай, редактор Наталія Ксьон-
дзик. 

Донбас давно сидить 
на бюджеті держави
Доходи Донецької та Луганської об-

ластей покривають їх витрати лише на 
40%. Міністр фінансів Олександр Шла-
пак констатує самозабезпечення До-
нецької та Луганської областей у 2013 
році з точки зору доходів, які вони збира-
ють на 39,8% і 44,1% відповідно. Про це 
О.Шлапак заявив на брифінгу. 

За даними міністра, зібрані 2013 року 
в Донецькій області доходи становили 
16,3 млрд гривень, а витрати — 41 млрд 
гривень, що свідчить про самозабезпе-
чення даного регіону на рівні 39,8%.

«Це для тих, хто говорить, що Донецьк 
годує Україну», — сказав міністр фінан-
сів.

Він висловив стурбованість тим фак-
тором, що самодостатність регіону в 
останні 5 років знижувалася. У 2011 
році вона становила 54%, в 2012 році — 
50,4%, в 2013-ому — 39,8%. Міністр за-
значив, що ситуація з Луганською облас-
тю трохи краща. Самодостатність цього 
регіону в 2013 році становила 44,1%, од-
нак зниження даного показника остан-
німи роками також спостерігається (у 
2011 — 53,3%, в 2012 — 47,2%, в 2013 
— 44,1%).

За даними Шлапака, на ці дві області 
припадає значна частка з відшкодування 
ПДВ. У березні відповідний показник ста-
новив 24%, у квітні — 51% від загально-
го обсягу відшкодування ПДВ по Україні 
в цілому.

«Українська правда»

У Росії саджатимуть 
за «неправдиві 
відомості про СРСР»
Президент РФ Володимир Путін під-

писав федеральний закон «Про внесення 
змін до окремих законодавчих актів Ро-
сійської Федерації».

Про це повідомляє УНІАН із посилан-
ням на прес-службу Кремля.

Згідно з документом, кримінальна 
відповідальність настає за реабілітацію 
нацизму, «поширення неправдивих відо-
мостей про діяльність СРСР у роки Дру-
гої світової війни», а також заперечення 
фактів і схвалення злочинів, встановле-
них вироком Нюрнберзького трибуналу 
1945 – 1946 років.

Закон встановлює покарання до 5 
років позбавлення волі.

Підкреслюється, що закон спрямова-
ний на «протидію спробам посягання на 
історичну пам’ять» щодо подій, які мали 
місце в період Другої світової війни.

При цьому підвищена криміналь-
на відповідальність за названі дії пе-
редбачається, якщо вони вчинені осо-
бою з використанням свого службового 
становища, з використанням ЗМІ або зі 
«штучним створенням доказів обвину-
вачення».

Сталося те, про що по-
переджали серйозні аналі-
тики: якщо влада так мля-
во захищає державу від се-
паратистів і агресорів, за це 
візьмуться самі свідомі укра-
їнці. На жаль, це може вили-
тися у насильство і жорстоке 
протистояння в суспільстві. 
Трагічним проявом цього ста-
ли події в Одесі.

 

Паразитування на 
ідеалах Майдану

Варто звернути увагу на той ци-
нізм, з яким сепаратисти, а по суті 
— терористи і погромники, пара-
зитують на гаслах та ідеях Євроре-
волюції, Майдану. Вони не просто 
мавпують усе це, а навмисне до-
водять до пародії і абсурду. Бари-
кади Майдану? Вони виросли і по 
всіх найбільших містах Донбасу. 
Знамениті шини? Також з’явилися 
на барикадах на Сході, а подекуди 
і запалали. Виведення тисяч людей 
на акції протесту на вулиці й площі. 
Штурм і захоплення адміністратив-
них будівель — державних адміні-
страцій, міськрад, міліції, прокура-
тури, СБУ. Нарешті нахабна крадіж-
ка з Майдану назви і поняття — Са-
мооборона. Саме так назвали себе 
заколотники в Криму, а зараз — на 
Донбасі. 

І спробуй-но пояснити самим 
учасникам протестів на Донбасі, 
іншим людям в Україні і мільйонам 
зомбованих телебаченням росіян, 
що це, як кажуть у тій же Одесі, дві 
великі різниці. Учасники Євроре-
волюції, займаючи адміністратив-
ні будівлі, ніколи не йшли на штурм 
зі зброєю, ніколи під час найгарячі-
ших масових акцій на наших Май-
данах не лунали постріли, як це за-
раз коїться на Сході. І головне: Май-
дан, Єврореволюція постали проти 
злочинного режиму, за зміну влади, 
але ніхто й ніколи не виступав про-
ти державності України, за її роз-
вал, нищення, входження до Росії.

 

Антитерористична 
операція 

З великим запізненням, не зро-
бивши належних висновків із втра-
ти Криму, влада нарешті розпочала 
на початку травня  антитерористич-
ну операцію на Донбасі. На той мо-
мент особливо це стосується облас-
них центрів Донецька і Луганська та 
найбільших міст регіону, практично 

контрольованого сепаратистами та 
російськими  диверсантами. 

Весь час нависає, бодай по-
тенційно, загроза вторгнення ро-
сійських військ на нашу територію. 
Шантаж іде постійний і посилився з 
початком АТО. Міністр закордонних 
справ Росії Лавров, один із крем-
лівських речників і яструбів, за-
явив, що Росія може ввести війська 
в Україну (цитуємо) «в случае непо-
средственного ущемления интере-
сов России и российских граждан». 
І додав: «Если на нас нападут, ес-
тественно, мы будем защищаться». 
Але що означає «нападуть»? Ось як 
розширено потрактував Лавров по-
няття «нападу» на Росію: «Агрессия 
против российских граждан». 

У цьому вся суть хворої на шові-
нізм Росії. Адже ні «ущемление инте-
ресов России», ні «агрессия против 
российских граждан» у міжнародно-
му праві не є підставою для вій-
ськової агресії на територію іншої 
країни, особливо якщо зважити, 
наскількі вільно і на свій лад росі-
яни трактують ці поняття «агресії» і 
«ущемлення». 

Але, з іншого боку, слід визна-
ти, що наша влада поки що не може 
дієво боротися із заколотниками. 
Боротися з ними мають спеціальні 
підрозділи. На міліцію, а саме вона 
мала б попереджувати насиль-
ство, надії мало. А на Сході вона 
значною мірою хвора на держав-
ну зраду. Але в Україні існує вели-
ка кількість спецпідрозділів якраз 
по боротьбі із заколотниками і те-
рористами. І це не лише «Беркут», 
а й «Барс», «Ягуар», «Гепард», «Тигр», 
«Омега», «Вега», «Скорпіон», інші. Це 
спеціальні полки і бригади внутріш-
ніх військ, підпорядкованих МВС. А є 
ж іще «Сокіл» — безпосередньо цьо-
го міністерства, «Булат» —Управлін-
ня держохорони, «Альфа» — СБУ. 

Одеський заколот
Українці, патріоти довго спосте-

рігали за тим, як влада та її спец-
служби миряться з сепаратизмом, 
заколотниками. Але терпіння не 
безкінечне.

2 травня патріотично налашто-
вана молодь вийшла в Одесі на мир-
ний марш на захист єдності України. 
Характерно, що переважно це були 
футбольні вболівальники. Не се-
крет, що в основній масі вони за-
вжди були далекі від політики і що 
вони майже всі російськомовні. Але 
саме ця спільнота, спортивні фани, 
стала на бік Майдану в Єврорево-
люцію, а зараз виступила проти се-
паратизму. 

Бойовики напали на учасників 
маршу за Україну, багатьох з них 
жорстоко побили. А потім над досі 
мирною Одесою пролунали перші 
постріли — кілька учасників маршу 
за Україну були вбиті. 

Розплата не забарилася. Під 
вечір зібрався великий натовп па-
тріотичної молоді, яка розгромила 
наметове містечко проросійських 
сепаратистів. Заколотники схова-
лися в Будинку профспілок. Роз-
лючений натовп кинувся на його 
штурм, будівлю було підпалено. 
У результаті загинули 38 людей: 
кілька випали з будинку, рятую-
чись від вогню, а більшість згоріли 
чи отруїлися димом. Разом з убити-
ми на вулицях, померлими в лікар-
нях від ран і побоїв кількість жертв 
сягає вже майже півсотні. Близь-
ко 200 осіб отримали травми, по-
ранення. Як було підпалено буди-
нок, хто винен у загибелі людей — 
це теж зараз з’ясовує слідство. І не 
варто похапцем називати винни-
ми лише українську молодь. Біль-
ше того: МВС повідомило, що за-
горання будівлі почалося не з ву-

лиці, а з верхніх поверхів, що там 
було знайдено зброю, отруйні ре-
човини. Хтось же заніс це все ще 
до того, як сепаратисти сховали-
ся там, хтось же спрямував людей 
саме до цієї будівлі.

 Правоохоронні 
чи «правонемічні» 

органи?
Від самого початку одеської 

трагедії проявилася картина де-
градації і зрадництва нашої міліції. 
Одеська міліція не просто нічого не 
робила для попередження побої-
ща та смертей людей і «заплющу-
вала очі» на прибуття до міста бо-
йовиків з інших регіонів. Весь день 
2 травня вона бездіяльністю по 
суті провокувала протистояння. Не 
кажучи вже, що дехто з міліціоне-
рів став на бік погромників. 

Другого дня міліція Одеси на-
чебто розгорнула бурхливу діяль-
ність: було затримано понад 170 
учасників заворушень за підозрою 
в дуже тяжких злочинах, аж до за-
гибелі людей. Але виявилося, що 
кримінальні справи доведеться 
порушувати і проти самої міліції — 
за злочинну бездіяльність. Їх і по-
рушила прокуратура Одеської об-
ласті. 

Трагедія в Одесі не може мину-
ти безслідно. В Україні щось повин-
но змінитися. Насамперед у діях 
влади із захисту держави. Бо в ба-
гатьох простих людях уже кипить, 
і прикро, що ця агресія наростає. 
Досить почитати в Інтернеті комен-
тарі людей щодо трагедії, особливо 
загибелі у вогні майже чотирьох 
десятків людей, наших же співгро-
мадян — навряд чи до числа жертв 
потрапили російські провокатори. 
Так от, багато хто радіє, що в будин-
ку профспілок «спалили колорадів» 
— так у нас стали називати сепа-
ратистів, які хизуються жовто-чор-
ними георгіївськими стрічками, під 
колір колорадських жуків. Але що 
таке заклики — «бити і палити ко-
лорадів»? Чи не до цього нас дехто 
підштовхує — до стихії, бунту і кро-
вопролиття?

Поки що йде слідство. При всіх 
наших внутрішніх бідах російський 
фактор тут очевидний. СБУ вже 
оприлюднила імена кількох грома-
дян Росії, причетних до побоїща в 
місті. 

Час наводити порядок. Патрі-
оти в Україні є, вони мають під-
ставити плече владі, якщо та хоче 
щось робити. 

Петро АНТОНЕНКО

За чотири роки президентства Віктор 
Янукович накрав стільки, що вимірюва-
ти багатства хазяїна Межигір’я можна не 
лише золотими батонами, а й танками, га-
зопроводами, футбольними командами чи 
навіть автозаками.

За останніми оперативними даними, Януко-
вич вивіз до Росії мінімум 32 мільярди доларів 
США. Про це заявив виконувач обов’язків Гене-
рального прокурора України Олег Махніцький в 
інтерв’ю британському виданню «Financial Times». 

Спробуймо уявити собі цю величезну купу 
грошей.

Вага однієї купюри дорівнює 1 граму. Один 
мільярд доларів 100-доларовими купюрами буде 
важити 10 тонн. Віктор Янукович вивіз 32 млрд, 
тобто 320 тонн цінного паперу.

Сучасний український бойовий танк «Оплот» 
важить 51 тонну. Отже, скарби Януковича будуть 
важити більше, ніж шість танків.

Вантажопідйомність Ан-124 «Руслан» — до 20 
тонн. Для того, щоб перевезти до Росії валютні за-
паси Януковича, знадобилося б шістнадцять «Рус-
ланів» при максимальному завантаженні.

Запасів Януковича вистачить, щоб весь рік 
утримувати 3,5 армії Польщі (Польща на свою ар-
мію 2011 року витратила $9,1 млрд) або майже 
дві армії Туреччини (річний бюджет турецької ар-
мії—  $17,9 млрд).

Два роки тому «Газпром» пропонував Києву 
продати частину газової труби за 4 мільярди до-
ларів. Однак переговори закінчилися рішенням 
української влади не здавати ГТС. Навіщо про-
давати трубу «Газпрому», якщо Янукович особис-
то міг би купити її всю, і ще б навіть залишилися 
гроші. «Газпром», як відомо, оцінив українську ГТС 
у 20 млрд доларів.

Золотовалютні резерви нашої держави 
складають 15 млрд доларів. Про це виданню 
«Bloomberg» заявив новий глава національного 
банку України Степан Кубів. Віктор Янукович, та-
ким чином, володіє двома золотовалютними за-
пасами країни. До речі, якби раптом наш колиш-
ній президент став альтруїстом, то зміг би напо-
ловину погасити державний борг своєї Вітчизни. 

Станом на 31 грудня держборг складає 73 млрд 
078 млн 207,00 тис. дол.

Найдорожчу картину в світі продали за 120 
мільйонів доларів. Це відомий твір норвезького 
живописця Едварда Мунка «Крик». Наш межигір-
ський «знавець мистецтв» на вкрадені гроші може 
купити 226 найдорожчих у світі картин. Придбати 
Лувр, звичайно, Янукович би не зміг, але тільки 
тому, що він не продається.

Річний бюджет улюбленої іграшки Ріната Ах-
метова — футбольного клубу «Шахтар» — 70 млн 
доларів. Янукович, якби захотів, міг би мати одно-
часно 457 таких команд, як «Шахтар».

А тепер порівняння, дуже близьке Януковичу. 
Воно має викликати у нього найприємніші спога-
ди з тих років, коли майбутній президент, він же 
проФФесор, набував необхідний досвід для керів-
ництва державою. Уся маса поцуплених ним сто-
доларових купюр має обсяг 425 кубічних метрів. 
Такий саме обсяг мають 22 кузови автозаків — 
спецавтомобілів для перевезення злочинців.

EspresoTV

Донбас, Одеса: підштовхування 
до громадянської війни агресією

Вивезені Януковичем гроші в картинках: 
22 автозаки з доларами та 3 армії Польщі
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Усередині 
найсекретнішого 

клубу країни
«Ми вціліли, хоча стоїмо 

поза законом»  — ці рядки з 
пісні у виконанні російського 
шансоньє Слави Медяника, ма-
буть, так сподобалися членам 
президентського мисливсько-
го клубу «Кедр», що вона стала 
неофіційним гімном цієї одної 
з найзакритіших громадських 
організацій країни.

Клуб «Кедр» — ексклюзив-
не мисливське співтовариство 
друзів колишнього Президен-
та. В їхньому розпоряджен-
ні для забав були сотні гекта-
рів заповідних лісів на бере-
зі Київського водосховища, в 
безпосередній близькості до 
резиденції колишнього укра-
їнського Президента Віктора 
Януковича, які були орендова-
ні у фірми, тісно пов’язаної з 
«Межигір’ям».

Тут відчувається стиль 
Межигір’я. Одна з клубних буді-
вель — об’єкт «Острів» — схожа 
на колишній будинок Янукови-
ча, відомий як «Хонка», що став 
символом корупції та марно-
тратства.

Список з 28 членів «Ке-
дра» — це фактично конспект 
з новітньої історії України, який 
описує найбагатших та най-
впливовіших людей цієї країни 
в епоху від світанку до заходу 
президента в бігах.

У фінальному реєстрі 
президентського Клубу 
мисливців та рибалок — 
28 осіб. Цей список публі-
кується вперше.

Денис Басс
Юрій Бойко

Володимир Демішкан
Микола Демянко

Володимир Євтушенков
Сергій Ківалов

Володимир Колесниченко
Андрій Клюєв

Леонід Кравчук
Михайло Кулиняк

Леонід Кучма
Олександр Лавринович

Вадим Новинський
Олександр Моїсеєв

Віктор Пінчук
Антон Пригодський

Анатолій Присяжнюк
Микола Присяжнюк
Анатолій Радченко
Дмитро Саламатін
Юрій Самойленко
Костянтин Сапко

Віктор Сівець
Володимир Сівкович

Віктор Слаута
Сергій Тулуб

Микола Янковський
Олександр Ярославський

Серед бажаючих пополю-
вати пліч-о-пліч з Януковичем 
були президенти України Ле-
онід Кравчук та Леонід Кучма, 
мільярдери Віктор Пінчук та Ва-
дим Новінський, а також ціла 

когорта міністрів, чиновників, 
депутатів та бізнесменів.

Останнім із членів, який 
вступив до клубу, виявився Ан-
дрій Клюєв. Він написав заяву 
про вступ 28 грудня 2013-го, 
коли Євромайдан був у самому 
розпалі. А вже 10 лютого 2014-
го — за 12 днів до втечі Януко-
вича з країни — він заплатив 
120 тисяч гривень вступного 
внеску.

Інтер’єр «Острова» оформ-
лений як велике плавуче суд-
но з внутрішніми балконами у 
вигляді капітанських містків та 
щоглами. У центрі зали — стіл 
на 18 персон.

«Члени клубу сідали їсти 
за нього, — говорить дирек-
тор «Кедра» Микола Гордійчук. 
— З ними приїздили власні 
кухарі. Ми лише прибирали за 
ними. Навіть скатертини вози-
ли прати в Межигір’я  — були 
занадто великі».

Усередині будинку — неве-
ликий басейн і сауна з марму-
ровим масажним столом. В од-
ній з кімнат — подарунки для 
членів клубу:  горілка з лого-
типом «Кедра», дерев’яні статуї 
лосів, порожні коробки від екс-
клюзивних ножів з рукоятками 
в формі вовчого оскалу.

Згідно з документами, зна-
йденими в Межигір’ї, оренда 
цього об’єкта у «Дому лісника», 
одної з багатьох фірм, яка асо-
ціюється з Януковичем, обхо-
дилася мисливцям з «Кедра» в 
500 – 600 тисяч гривень що-
місяця.

Сам бюджет громадської 
організації, більшість членів 
якої були держслужбовцями, 
зростав з року на рік. Якщо в 
2011-му він складав 9,6 млн 
грн, то в 2012-му зріс  до 16,3 
млн грн, а в 2013-му і зовсім 
побив рекорд — 36, 4 млн грн.

Він складався з індивіду-
альних членських внесків, які 
до 2013 року досягли 600 ти-
сяч грн на рік, що в шість ра-
зів перевищувало щорічний 
внесок на зорі існування клубу 
2008 року. При цьому, згідно з 
бухгалтерською звітністю «Ке-
дра», найчастіше членські вне-
ски сплачувалися готівкою.

Крім настільки щедрих при-
ватних інвестицій, державний 
бюджет країни теж складався з 
урахуванням чималих мислив-
ських потреб членів клубу. За да-
ними «Вісника держзакупівель», 

у 2010 – 2012 роках за рахунок 
платників податків у «Кедрі» був 
збудований вольєр для тварин у 
12500 погонних метрів вартістю 
майже 1,9 млн грн. А в 20,8 кіло-
метрів лісових доріг, якість яких 
відповідає європейським стан-
дартам, українці, не економля-
чи, вклали 7,3 млн грн.

Царське 
полювання

Пристрастю Януковича 
було полювання. Він не шко-
дував на нього коштів — май-
же в кожній з будівель, які 
використовував, була кімна-

та для зброї, окремий гарде-
роб з екіпіровкою і, звичайно, 
трофеї на стінах. Від зайвих 
очей мисливців і рибалок за-
хищало охоронне громадське 
формування «Рубіж».

Янукович поклав око на 
територію мисливських угідь 
після фіаско на виборах 2004 
року. Це місце з багатою істо-
рією. Ще 1967 року його об-
любував для себе перший се-
кретар ЦК КП України Володи-
мир Щербицький.

30,4 тис. гектарів запо-
відних лісів, вихід до Київ-
ського водосховища, 800 
мисливських вишок, альтан-
ки, дикі качки, зайці, лисиці, 
кабани, косулі, олені — все, 
що потрібно для елітного від-
починку. 

2006 року частина цієї 
території (30 га) перейшла в 
безкоштовне користування 
до компанії «Дім лісника», тіс-
но пов’язаної з Януковичем, 
яка до недавнього часу мала 
прописку в Межигір’ї.

«Члени клубу практично 
тут не зупинялися. Бувало, 
затримувалися до 2 – 3-ї 
ночі — і все», — говорить 
Сергій, який раніше працю-
вав на будівництві об’єкта, 
але чоловік відмовився на-
звати своє прізвище.

Дуже швидко на місці 
скромного старого мислив-
ського будинку Щербицького 
виростає новий двоповерхо-
вий дерев’яний маєток. У ньо-
го була своя назва — «Ака-
ція». Всередині будинку від-
відувачів зустрічає опудало 
голови кабана, трохи далі на 
тумбочці — сова, на стіні на-
впроти — голова лося. На під-
лозі в головній залі розплас-
тані шкіри вовків, із крісла 
звисає шкіра ведмедя.

На другому поверсі цього 
будинку — декілька гостьових 
кімнат.

Одного будинку Януковичу 
виявилося замало. 2006 року 
починається будівництво дру-
гого об’єкта — «Острів».

Сергій, який брав участь 
у будівництві всіх об’єктів у 
Сухолуччі, запевняє, що бу-
дівництво об’єкта «Острів» 

почалося з лазні, яку Яну-
ковичу подарував Олек-
сандр Ярославський. «Вона 
за спецзамовленням роби-
лася в Петербурзі, потім її 
привезли сюди і зібрали»,  
— стверджує він. Ярослав-
ський не відповів на питан-
ня для цієї статті.

Місце для лазні вибрали 
підходяще — між водосхови-
щем та невеликою штучною за-
токою для яхт і катерів. Поруч 
— вертолітний майданчик і тир. 
У доволі просторому приміщен-
ні лазні вмістилися дві спаль-
ні з гардеробними, душовими, 
масажними кімнатами, кухня 
і зала для караоке. Над звуко-
вою системою в залі — велике 
фото в рамці. На ньому співають 
Янукович, Ахметов і Кобзон.

«Острів» належить ком-
панії «Дім лісника». Ця фірма 
через декілька британських 
офшорних компаній веде до 
прізвища добре відомого ав-
стрійського юриста Рейнхар-
да Прокша, який, втім, у сво-
їй відповіді на наші запитан-
ня відкинув будь-які зв’язки 
з Януковичем та «Домом ліс-
ника».

Обидва об’єкти, «Острів» 
і «Акація», були закінчені до 
осені 2008-го. Того року Пре-
зидент Віктор Ющенко, який 
втратив кредит довіри, ще 
знаходився при владі. Януко-
вич — головний опозиціонер 
країни, він готується до бо-
ротьби з Юлією Тимошенко за 
президентське крісло.

«Я приречений йти цим 

шляхом», — говорить Януко-
вич у вересні. А вже в жовтні 
за адресою його фактично-
го проживання (село Нові Пе-
трівці, вул. Івана Франка, 19) 
народжується громадська 
організація «Товариство мис-
ливців та рибалок «Кедр».

Міцний союз
Офіційний запис в єдиному 

держреєстрі відкривають тіль-
ки три прізвища засновників 
товариства: екс-віце-прем’єр 
Юрій Бойко, екс-голова Украв-
тодору Володимир Демішкан 
та екс-голова Черкаської ОДА 

Сергій Тулуб.
У своєму статуті мисливці 

та рибалки написали, що «ме-
тою діяльності є задоволення 
та захист соціальних, еконо-
мічних, вікових, спортивних та 
інших спільних інтересів його 
членів».

Говорячи про причини, 
що змусили його стати чле-
ном клубу «Кедр», Віктор Пін-
чук запевнив, що це не мало 
жодного стосунку до «ви-
рішення питань». «Метою 
мого перебування в мис-
ливському клубі, як це не 
банально, було полюван-
ня». Він уточнив, що приєд-
нався до клубу 2008 року під 
час перебування Януковича 
в опозиції. «Коли ж ситуація 
змінилася, запрацювало 
правило, за яким від запро-
шення Президента не від-
мовляються», — додав він.

Незважаючи на те, що 
фірма Януковича була орендо-
давцем угідь клубу, він сам не 
був ні засновником, ні навіть 
його формальним членом. За 
словами директора «Кедра» 
Миколи Гордійчука, члени клу-
бу запрошували Януковича 
пополювати, а не навпаки.

Згідно з документами, пер-
шим наказом ГО «Кедр» було 
призначення Івана Тохтамиша 
директором організації. На-
віть залишивши цю посаду че-
рез декілька років, Тохтамиш 
продовжував бути головним 
організатором «царського» по-
лювання. Згідно із записами в 
журналі, він приїздив до рези-
денції майже щотижня. Остан-

нього разу це було 9 лютого. За-
галом у «Кедрі» працювали 94 
співробітники. Після втечі Яну-
ковича Тохтамиш зник і більше 
в Сухолуччі не з’являвся.

Мисливці приїздили на 
вихідних, загалом без попе-
редження. «Це також було 
пов’язано з безпекою, — 
каже Гордійчук. — Коли ко-
лективне полювання, за-
криття, відкриття сезону, 
намагалися приїхати всі. 
Це з кінця жовтня до кінця 
грудня. Колективне полю-
вання на копитних — з кін-
ця жовтня до січня».

За безпеку Президен-
та відповідав начальник його 
особистої охорони Костянтин 
Кобзар. Охороняли жорстко. 
Увесь технічний персонал ізо-
лювали від членів і гостей клу-
бу. «Спочатку приїздить їхня 
особиста охорона. Усіх — по 
кутках, по кущах», — згадує 
Гордійчук.

Члени клубу переважно 
приїздили зі своєю зброєю, 
зрідка користувалися арсена-
лом «Кедра». Для сервісу руш-
ниць у Сухолуччі був навіть 
свій штатний майстер зброї.

Сам Янукович мав велику 
колекцію. Про це можна зро-
бити висновок навіть з кімнат 
для зброї та порожніх коробок 
з-під стволів, які він залишив, 
тікаючи зі своєї резиденції.

Шикарні були не тільки 
рушниці. Щоб надати полю-
ванню особливого шарму, чле-
ни клубу замовляли собі дорогі 
вина. Наприклад, згідно з одні-
єю накладною, в жовтні 2011-
го члени клубу не відмовляли 
собі в ексклюзивних екземпля-
рах «Chateau Latour» 1989 року 
(9600 грн за пляшку), а також 
«Chateau Cheval Blanc» 1989 
року (7999 грн за пляшку).

Останній постріл
«Ми дуже рідко бували 

там, тому що у Президента 
Януковича просто не було 
часу. Перестали полювати, 
коли почалися події на Май-
дані; з часу відкриття мис-
ливського сезону клуб уже 
не збирався», — говорить 
один із членів «Кедра», а зараз 
кандидат на президентське 
крісло Юрій Бойко.

Але, судячи із записів у 
журналі для гостей, який опи-
нився в руках журналістів, 
хтось із членів клубу святкував 
у Сухолуччі Новий рік: персонал 
приїздив на територію і виїздив 
до самого ранку. А на Різдво в 
мисливський будиночок Януко-
вича та його друзів був запро-
шений вертеп. Останні святку-
вання в готельно-ресторанно-
му комплексі відбувалися з 6 
до 8 лютого. Тоді в центрі Києва 
вже були перші жертви.

Згідно із записами в жур-
налі, в ті дні до Сухолуччя що-
дня приїздили піротехніки 
компанії «Торговий дім Лома-
кіна», а також флористи й му-
зиканти.

Олександр АКИМЕНКО, 
Анна БАБІНЕЦЬ 

(Слідство. Інфо), 
 Наталія СЕДЛЕЦЬКА 

(Радіо Свобода)
 «Українська правда»

25.04.2014 

Система, в якій ми жили

ПАНСЬКІ ПОЛЮВАННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ
Полювання завжди було однією з популярних і престижних розваг панства. Що в давні дворянські 

дореволюційні часи, що в комуно-радянському СРСР, що, виявляється, в посткомуністичній  Україні.

28 ДРУЗІВ ПРЕЗИДЕНТА

Мисливські угіддя

Дім «Акація»

Інтер’єр Клубного дому
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Повідомляє Українська 
всесвітня координаційна рада

Святкування 200-річного 
ювілею Шевченка в Румунії 

Делегація товариства «Україна-Світ» у скла-
ді голови секретаріату Алли Кендзери, лауреата 
Національної премії ім. Шевченка, кінорежисе-
ра Валентина Сперкача, артистки театру і кіно 
Світлани Сасу та вокального ансамблю «Джере-
ло» (Львів) узяла участь на запрошення Союзу 
українців Румунії в ювілейних заходах із відзна-
чення 200-ї річниці від дня народження Тараса 
Шевченка.

У приміщенні повітової філії СУР у м. Сучава 
відбувся міжнародний симпозіум, було відкрито 
фотовиставку «Тобі, Тарасе, присвячуємо», про-
йшов святковий концерт. Союз українців Руму-
нії випустив багату підбірку літератури, присвя-
чену Шевченку.

Учасники симпозіуму переглянули докумен-
тальний фільм «Тарас», створений Валентином 
Сперкачем. Поету-перекладачу творів Тараса 
Шевченка Іону Козмею Алла Кендзера за до-

рученням УВКР вручила ювілейну медаль «200 
років Тарасу Шевченку». Почесні грамоти то-
вариства «Україна-Світ» за вагомий внесок зі 
святкування 200-річчя Т.Шевченка вручено ке-
рівникам Бухарестського, Сучавського, Сате-
Марського та Ясинського повітових відділень 
Союзу українців Румунії.

У святкових концертах у містах Сучава та Яси 
взяли участь члени делегації — митці з України.

Позиція УВКР щодо голосування 
громадян України за кордоном
Позачергові вибори Президента України, що 

відбудуться 25 травня ц.р., викликають велику 
активність громадян України як усередині дер-
жави, так і за кордоном. Вибори відбуватимуть-
ся в демократичний спосіб і забезпечать продо-
вження оновлення українського суспільства, що 
розпочалося перемогою Євромайдану.

На жаль, до сьогодні громадяни України за 
кордоном позбавлені повноцінної можливості 
брати участь у голосуванні через відсутність до-
статньої кількості виборчих дільниць. Особливо 
гостро питання участі в голосуванні стоїть перед 
трудовими мігрантами в Італії, Іспанії, Португа-
лії, Франції, Німеччині та Греції, а також україн-
ськими громадянами, що живуть на території не-
визнаної Придністровської Республіки.

Українська всесвітня координаційна рада, 
міжнародна громадська організація, що пред-
ставляє інтереси об’єднань українців за кордо-
ном, неодноразово ставила питання перед ЦВК, 
органами державної влади в Україні про необ-
хідність забезпечення реалізації конституційно-
го права обирати і бути обраним для громадян 
України без огляду на місце їхнього проживан-
ня. Одним із варіантів виходу з ситуації могло б 
бути відкриття виборчих дільниць у приміщеннях 
почесних консульств України, котрі також нале-
жать до установ, наділених дипломатичним ста-
тусом. Відкриття виборчих дільниць у почесних 
консульствах України скоротило б відстані доїз-
ду громадян України на день голосування, роз-
вантажило б роботу членів дільничних комісій, 
розміщених у приміщеннях посольств та гене-
ральних консульств нашої держави, які навряд 
чи зможуть забезпечити можливість проголосу-
вати для всіх бажаючих громадян України в день 
виборів.

Вважаємо, що вказане питання могло б бути 
вирішене, і сотні тисяч громадян України, що 
фактично позбавлені можливості проголосува-
ти, змогли б скористатися своїм конституційним 
правом.

Нагородження 
Людмила Млош, голо-

ва Центральної спілки укра-
їнців Німеччини, нагоро-
джена ювілейною медал-
лю Української всесвітньої 
координаційної ради «200 
років з дня народження 
Т.Г.Шевченка».

На знімку: голова УВКР 
Михайло Ратушний вітає на-
городжену. 

Йдеться про тему традиційної зустрічі 
чернігівців (викладачі, державні службовці, 
представники громадських організацій, жур-
налісти) з керівником Центру українських до-
сліджень Інституту Європи Російської акаде-
мії наук, віце-президентом Російської асоціа-
ції україністів Віктором Мироненком.

Проходила зустріч у Чернігові за ініціа-
тивою місцевого центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів і Сіверсько-
го інституту регіональних досліджень. За до-
помогою веб-зв’язку до дискусії долучилися 
представники Вінницького, Донецького, Кі-
ровоградського, Кримського, Волинського, 
Рівненського, Сумського центрів. 

На думку науковця, однією з причин сьо-
годнішньої кризи у стосунках України з Росі-

єю є незавершеність демократичних реформ, 
що розпочалися напередодні розпаду Радян-
ського Союзу. «Проблема не в тому, що ре-
форми були розпочаті, а в тому, що в Росії піс-
ля 1991 року вони фактично були зупинені. В 
Україні ж пошук демократичних перетворень 
триває. Сьогодні Україна отримала нагоду «з 
чистого аркуша» побудувати в себе четверту 
республіку. Нагадаю, що першою республі-
кою була УНР, другою — УРСР, а третя рес-
публіка існувала в Україні з 1991-го до зими 
2014 року. Сучасний російський політикум 
своєю «гібридною війною» в Україні, маккіа-
веллівськими прийомами, спрямованими на 
руйнацію держави, зверхньою тональністю 
робить жахливу помилку з непередбачувани-
ми наслідками. Фактично порушена ціла сис-
тема правил співіснування держав (Хельсин-
ська, Ялтинська, Вестфальська), а нові ще не 
вироблені. У зв’язку з цим жодні прогнози те-
пер не мають сенсу. Читайте Біблію». Що ж до 
України — помилки, звичайно були. Вони ма-
ють стати предметом обговорення для самих 
українців.

Свою роль у погіршенні ситуації, на думку 
експерта, зіграло й повне незнання України в 
Росії, підкріплене за останні десять років від-
вертою антиукраїнською пропагандою на ро-
сійських телеканалах. Вони перетворилися із 
засобів масової інформації на пропагандист-
ські машини. До речі, мешкаючи в Москві, до-
повідач намагається їх не дивитися. Існують у 
російській масовій свідомості й глибинні при-
чини, пов’язані з попереднім деспотичним ха-
рактером Російської держави.

А ще — російське керівництво, провоку-

ючи напругу в Україні, застосовуючи силу, на-
магається відволікти увагу росіян від соці-
ально-економічних проблем власної держа-
ви. На жаль, нинішня російська влада майже 
не підконтрольна громадськості.

Водночас Віктор Мироненко не вважає, 
що Росія перетворюється на тоталітарну кра-
їну: їй притаманна так звана «голландська 
хвороба», або ж опора на один із ресурсів, 
яким нині є нафтогазовий. Владна верхівка, 
що тримається на ньому, за своєю суттю є ав-
торитарною, але тотального контролю вона 
все ж таки встановити не може.

В Україні головний ресурс — її люди. 
Останні події в державі варто розглядати як 
пошук свого шляху для вільного та найбільш 
оптимального варіанту розвитку. Водночас 
він може бути лише ліберальним і демокра-
тичним, а в яких формах — залежить насам-
перед від громадян України. 

 
Нагадаємо, що Віктор Іванович Миронен-

ко — наш земляк, чернігівець, свого часу очо-
лював комсомол України, а згодом став пер-
шим секретарем ЦК ВЛКСМ. На посаді гла-
ви комсомолу Союзу був на початку бурхли-
вого періоду перебудови. Відтоді й до цього 
часу Віктор Мироненко — один з найближ-
чих соратників Михайла Горбачова. Велике 
інтерв’ю Мироненка наша газета «Світ-інфо» 
надрукувала в № 12 під заголовком «Часи пе-
ремін приносять нам свободу духу».

Віктор Мироненко на Чернігівському 
Валу.

Фото Петра Антоненка

У столиці Бельгії і Євросоюзу українські та європейські 
активісти провели акцію на підтримку суверенітету, терито-
ріальної цілісності й миру в Україні. Захід у форматі патрі-
отичного мітингу і флешмобу відбувся напередодні у цен-
тральній частині міста. «Путін, геть від України!» — вимага-
ли учасники акції.

Активісти сформували знак миру і підняли аркуші жов-
того і блакитного паперу над головами, що символізувало 
державний прапор України.

Підтримку суверенітету, територіальної цілісності й миру 
в Україні висловили і представники інших європейських 
країн, зокрема білоруси, грузини і поляки. Активісти також 
вшанували пам’ять загиблих в Одесі.

Ватикан канонізував Івана Павла II
Вселенський Архієрей Папа Рим-

ський Франциск канонізував двох 
своїх попередників — Папу Івана ХХІІІ 
і Папу Івана Павла ІІ.

Під час меси святійший Отець на-
голосив на тому, що у цих двох святих 
«жила жива надія та невимовна радість». 

З Главою Католицької Церкви 
співслужили вислужений Папа Бе-
недикт XVI, 150 кардиналів, понад 
700 єпископів та величезна кількість 
священиків. Серед них — Блаженні-
ший Святослав Шевчук, Глава УГКЦ, 
та Преосвященніший Мечислав Мок-
шицький, Голова Конференції римо-
католицьких єпископів України, який 
свого часу був другим особистим се-
кретарем святого Івана Павла ІІ.

Під час співу антифону внесено 
та покладено на призначеному місці 
мощі новопроголошених святих. 

Віктор Мироненко: «Росія зробила жахливу 
помилку з непередбачуваними наслідками»

У Брюсселі відбулась акція за мир в Україні

Референдум у Криму був сфальсифікований
Нема й мови про те, що переважна більшість 

кримчан голосувала за відокремлення від Укра-
їни і приєднання до Росії. Хоча б тому, що в голо-
суванні взяли участь зовсім не 83 відсотки ви-
борців, як повідомлялося, а менш ніж половина. 
І навіть з цих «намальованих» фальсифікатора-
ми начебто 83-х відсотків «за» проголосували 
далеко не 97 відсотків з них.

Президентові Росії Путіну приготували звіт, 
як насправді голосували в Криму: за приєднан-
ня до Росії проголосували 50 – 60% при явці 30 
– 50%. Про це йдеться в огляді, підготовленому 

членом Ради при Президентові РФ з розвитку 
громадянського суспільства і прав людини Єв-
геном Бобровим, керівником мережі «Міграція і 
право» ПЦ «Меморіал» Світланою Ганнушкіною і 
адвокатом мережі Ольгою Цейтліною. 

«На думку практично всіх опитаних фахівців 
і громадян: переважна більшість жителів Севас-
тополя проголосувала на референдумі за приєд-
нання до Росії (явка 50 – 80%), в Криму, за різ-
ними даними, за приєднання до Росії проголосу-
вали 50 – 60% виборців при загальній явці в 30 
– 50%», — йдеться в огляді. 

При цьому, як наголошується в документі, 
жителі Криму голосували не стільки за приєд-
нання до Росії, скільки за припинення, за їх сло-
вами, «корупційного свавілля і злодійського за-
силля донецьких ставлеників». 

«Жителі ж Севастополя голосували саме за 
приєднання до Росії. Побоювання перед неза-
конними збройними формуваннями в Севасто-
полі були більше, ніж в інших районах Криму», — 
зазначається в огляді. 

Протидія інформаційній 
агресії проти України
Виконуючий обов’язки Президента 

Олександр Турчинов підписав указ, згід-
но з яким вводиться в дію рішення РНБО 
щодо інформаційної безпеки України.

У рішенні РНБО «Про заходи щодо вдо-
сконалення формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері інформаційної без-
пеки України» зазначено, що останнім часом 
Російська Федерація поширює «недостовір-
ну, неповну, упереджену інформацію про 
Україну, через що намагається маніпулю-
вати суспільною свідомістю в Україні та за 
її межами». Тому було вирішено зобов’язати 
Кабінет Міністрів розробити і внести на роз-
гляд парламенту законопроекти про вне-
сення змін до деяких законів щодо протидії 
інформаційній агресії іноземних держав.

Вони мають передбачати, зокрема, 
визначення механізму протидії, в тому 
числі шляхом заборони ретрансляції те-
левізійних каналів.

Також уряд має розробити за учас-
тю Національного інституту стратегічних 
досліджень, СБУ, представників грома-
дянського суспільства та подати на роз-
гляд Ради національної безпеки і оборо-
ни України: 

– проект Стратегії розвитку інформа-
ційного простору України; 

– проект Стратегії кібернетичної без-
пеки України.

Крім того, уряд має вжити заходів 
щодо забезпечення поширення у світі 
об’єктивних відомостей про суспільно-по-
літичну ситуацію в Україні, зокрема шляхом 
створення відповідного медіа-холдингу.

Міністерству закордонних справ 
України у місячний строк доручено роз-
робити порядок аналізу інформаційних 
матеріалів іноземних засобів масової ін-
формації, що мають представництва в 
Україні, з метою впровадження дієвого 
механізму акредитації журналістів, пра-
цівників засобів масової інформації.
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Чернігівський телеканал «Ди-
тинець» започаткував історичний 
проект «Слава Чернігова». Геро-
їв обирають у кілька етапів. Спер-
шу канал оприлюднив свій список 
осіб, які приносили славу нашому 
краю. Потім наглядова рада про-
екту визначила сотню претенден-
тів. Про них розкажуть в ефірі те-
леканалу, відбудуться обговорення 
цих персон. До кінця травня триває 
народне голосування, в результаті 
якого чернігівці оберуть із сотні 12 
персонажів — фіналістів проекту.

Про кожного з них буде знято 
фільм, і восени почнеться другий 
етап проекту. В результаті обгово-
рення і голосування чернігівці ви-
значать ОДНОГО переможця теле-
проекту «Слава Чернігова».

Що про це сказати? Добре, що 
засоби інформації звертаються до 
історії нашого краю. Водночас усі 
оці проекти, шоу, рейтинги мають 
типові вади. І не варто вважати ре-
зультат таких шоу гласом народу. 
Бо такими опитуваннями визнача-
ти не найбільш достойних, талано-
витих. Радше йдеться зовсім про 
інше: про найбільш відомих, а ще 
точніше — «розкручених». А «кра-
щий» і «популярний» — далеко не 
завжди є синоніми. 

Яскравий прояв цього бачи-
мо в численних телевізійних про-
ектах-шоу з визначенням «кращих» 
голосуванням глядачів — за допо-
могою мобільних телефонів, дзвін-
ками чи SMS. Приклади — шоу 
«Х-фактор». Дивними є результати 
«голосувань», коли відсівають дій-
сно талановитих, а вперед прохо-
дять явні слабаки. Словом, не тре-
ба здіймати великого ажіотажу до-
вкола результатів цих «опитувань», 
«рейтингів».

Усе сказане стосується і цього 
телепроекту. Перше запитання: чи 
варто визначати з сотні або й со-
тень претендентів одного-єдиного? 
Як бути, коли зіштовхують в одному 
опитуванні видатного князя ХІ сто-
ліття, видатного гетьмана ХVII сто-
ліття і видатного режисера ХХ сто-
ліття? Може, варто було б зупини-
тися на якійсь цифрі, скажімо, ви-
значити ту ж дванадцятку? 

Є й інші запитання. Чому проект 
називається «Слава Чернігова», а 
не «Слава Чернігівщини»? Звичай-
но, Чернігів — столиця нашого Сі-
верського краю, але є ще славні 
Новгород-Сіверський, Ніжин, При-
луки, інші міста й місцевості. А в 
первісному списку номінантів було 
чимало людей, які не народилися, 
ніколи не мешкали в самому Чер-
нігові, а представляють область. 
Більше того: в списку доволі відо-
мих осіб, яких досить умовно мож-
на віднести до всієї Чернігівщини, 
як би це нам не хотілося. За такими 
розмитими критеріями цей список 
можна було б розтягувати до не-
скінченності. Безумовно, ми маємо 
гордитися, що Гоголь підлітком на-
вчався в Ніжині, але все ж цей геній 
України, Європи і світу насамперед 
— полтавець. Видатний архітектор 
Петро Барановський, якому ми за-
вдячуємо порятунком П’ятницької 
церкви, і видатний археолог Борис 
Рибаков багато і плідно працювали 
в місті, але, вибачте, вони умовно 
наші земляки.

Не чим іншим, як «реверансом» 
у бік «потрібних і значимих» людей 
є внесення до списку не лише Куч-
ми чи Плюща, а й цілої шеренги по-
літиків дрібнішого калібру, включ-
но з нардепами минулих скликань 
і нинішнього. 

Не чим іншим, як проявом «за-
грузлості» в комуно-радянському 
минулому можна назвати внесен-
ня до списку «героїв» таких одіозних 
постатей, як передвоєнний секре-
тар обкому Компартії, згодом гене-
рал НКВС Олексій Федоров, чий під-

пис стоїть під розстрільними спис-
ками жертв тоталітаризму. Або його 
сподвижник, теж секретар обкому 
Павло Маркітан. А ще — інші кому-
ністичні діячі, від фанатичної Соко-
ловської до зметеного «ковбасною 
революцією» Палажченка. 

Попри все сказане, у списку 
номінантів — десятки дійсно гід-
них людей. І позитив цього проек-
ту вже в тому, що земляки дізнають-
ся про них більше. А що обізнаність 
людей з історичними постатями ба-
жає кращого, добре проілюструє 
ось цей ряд імен, також занесених 
до списку номінантів. Скажіть, по-
клавши руку на серце, чи багато ви 
знаєте і чи взагалі чули щось про 
таких людей зі списку: Iван Щир-
ський, Василь Хижняков, Григорій 
Щербина, Євген Судієнко, Любов 
Ліницька, Михайло Судієнко, Олек-
сій Свечін, Петро Загорський, Бо-
рис Заєць, Володимир Конашевич, 
В’ячеслав Радченко, Марія Дей-
ша-Сіоницька, Микола Холостенко, 
Михайло Бланк, Михайло Китицин, 
Михайло Потапов, Ольга Дела-Вос-
Кардовська, Степан Баран-Буто-
вич, Юрій Колосков.

Будемо сподіватися, що звер-
нення наших ЗМІ до нашої ж історії 
поповнить знання чернігівців. 

Нашим медіа давно варто звер-
нутися до нашої історії. Особливо 
пресі. Звичайно, в Чернігові вже 
скоро два десятиліття виходить чу-
довий історичний журнал «Сіверян-
ський літопис» (редактор — зна-
ний дослідник Сергій Павленко). У 
міру можливостей історичну тема-
тику, насамперед у сфері духовнос-
ті, висвітлює журнал «Літературний 
Чернігів» (редактор — письменник 
Михась Ткач). Але масові друкова-
ні медіа — це газети. І що ж ми ба-
чимо? У Чернігові регулярно, що-
тижня, виходить з десяток перед-
платних газет, міських і обласних. 
Їхній сумарний обсяг складає десь 
170 сторінок щотижня! Величезний 
ресурс! І ось на ці 170 сторінок до-
бре, як набирається сумарно кіль-
ка (!) сторінок публікацій на істо-
ричні теми. Деякими тижнями вза-
галі порожньо, як і порожньо рока-
ми (!) в деяких газетах. Власне, цю 
тему ведуть, і то вряди-годи, лічені 
передплатні видання. І це при тому, 
що історична тематика завжди ці-
кавить читачів. Зазначу, що приєм-
ним винятком є газета «Семь дней», 
яка зараз широко подає розповіді 
про видатних чернігівців, внесених  
до проекту. Так, саме російсько-
мовна, як не парадоксально і як не 
соромно україномовним газетам. 
Виявляється, лише писати україн-
ською — це ще не все для патріо-
тизму. 

А що ж герої 
алеї Героїв?

Розмова про згаданий проект 
стає приводом для подібної теми: 
кого в Чернігові давно і офіційно за-
несено до статусу героїв? Мова про 
знамениту горезвісну алею Геро-
їв у самому центрі міста. Вона йде 
від центральної Красної площі в бік 
Катерининської церкви, в напря-
мі княжого Дитинця — Валу. Свою 
назву алея отримала від шерен-
ги пам’ятників, першим з яких уже 
кілька десятиліть. Якщо звичайного 
чернігівця, котрий сотні разів прогу-
лювався тут, запитати, скільки там 
пам’ятників, відповість не кожен. А 
кому саме ці бюсти, та ще й в якому 
порядку встановлені — взагалі мало 
хто скаже. Тож назвімо їх, цих геро-
їв алеї Героїв, котрі всі є уродженця-
ми Чернігівщини. Отже, по порядку, 
від Красної площі й далі. Юрій Ко-
цюбинський. Віталій Примаков. Во-
лодимир Антонов-Овсієнко. Микола 
Подвойський. Микола Щорс. Микола 
Кропив’янський. Михайло Кирпонос. 
Василь Сенько.

За десятки років тисячі, сотні ти-
сяч ніг чернігівців пройшли повз ці 
пам’ятники. Чи ж не варта така су-
пермасовість у самому центрі древ-
нього українського міста бодай ко-
роткої обізнаності про тих, повз кого 
ходимо? Тому ось короткі довідки 
про цих персонажів. 

Коцюбинський 
Юрій Михайлович 

(*25.11 (7.12.) 1896, м. Вінниця 
— 8 березня 1937). Син видатного 
українського письменника Михай-
ла Коцюбинського.

У 1913 
р. став чле-
ном РСДРП. 
В о с е н и 
1916 р. мо-
білізований 
до росій-
ської армії. 
Навчався в 
школі пра-
порщиків в 
Одесі, про-
ходив служ-
бу в Петрограді.

У жовтні 1917 р. — учасник 
більшовицького перевороту в Пе-
трограді. Згодом разом зі своїм 
товаришем Віталієм Примаковим 
брав участь у створенні в Україні 
Червоного козацтва.

У грудні 1917-го увійшов до 
складу першого більшовицького 
уряду України — Народного Секре-

таріату (спочатку як заступник, а 
згодом — як виконувач обов’язків 
народного секретаря військових 
справ).

У січні 1918-го призначений го-
ловнокомандувачем Збройних сил 
Радянської Української Республіки 
з центром у Харкові.

З березня 1918 р. — член біль-
шовицького ЦВК, пізніше — на-
родний секретар внутрішніх справ 
Тимчасового робітничо-селянсько-
го уряду України.

1919 – 1920 рр. — керував 
більшовицькими державними і 
партійними органами в Чернігові 
та Полтаві.

З 1920 р. — на дипломатичній 
роботі в Австрії та Польщі.

З лютого 1930 р. Коцюбин-
ський — заступник голови, а з лю-
того 1934 р. — голова Держпла-
ну і заступник голови Раднаркому 
УСРР.

У листопаді 1934 р. знятий з ро-
боти, згодом виведений зі складу 
ЦК КП(б)У і в березні 1935 виклю-
чений з більшовицької партії.

У лютому 1935-го арештова-
ний, звинувачений в антирадян-
ській діяльності, засуджений до 6 
років заслання в Західному Сибіру. 
У жовтні 1936-го був арештований 
на засланні й перевезений до Ки-
єва. Звинувачений в організації і 
керівництві діяльністю контррево-
люційної троцькістської організа-
ції в Україні («Український троць-
кістський центр»).

8 березня 1937 р. засуджений 
колегією Верховного Суду СРСР до 
розстрілу. Того ж дня вирок було 
виконано. У грудні 1955-го реабі-
літований.

Дружина — Ольга Бош, дочка 
відомої більшовички Євгенії Бош.

Примаков 
Віталій Маркович 

(батько — Примак)
(18.12.1897, м. Семенівка — 

11.06. 1937 р., м. Москва). Наро-
дився в сім’ї народного вчителя. З 
дитинства був близько знайомий з 
родиною Коцюбинських.

3 1914 р. — 
член партії біль-
шовиків. Брав 
участь у Жов-
тневому пере-
вороті в Петро-
граді. 27 грудня 
1917 р. Прима-
ков за доручен-
ням більшо-
вицького керів-
ництва сформував у Харкові 1-й 

полк Червоного козацтва України 
— Збройні сили Радянської Укра-
їнської Народної Республіки з цен-
тром у Харкові. 

У подальшому командував 
підрозділами Червоного коза-
цтва (бригадою, дивізією, кор-
пусом) у боях проти Армії Укра-
їнської Народної Республіки, де-
нікінців, врангельців, загонів 
Н. Махна та польських військ під 
час польсько-радянської війни 
1920 року.

У 1925 – 1926 рр. був таємним 
військовим радником при націо-
нальній армії Китаю. У 1927–1930 
рр. — військовий аташе в Афга-
ністані та Японії. У 1931 р. вчився 
в академії Генштабу Німеччини. У 
1931 – 1933 рр. — командир кор-
пусу, 1933 – 1935 рр. — заступник 
командувача Північно-Кавказь-
кого округу, з 1935 р. — заступ-
ник командувача Ленінградського 
округу.

Заарештований 1936 р. за 
звинуваченням в участі у «троць-
кістській змові». 12 червня 1937 р. 
Примаков був розстріляний разом 
із М. Тухачевським. Реабілітований 
1957 р.

У першому шлюбі був одруже-
ний з Оксаною Коцюбинською, до-
чкою М. Коцюбинського.

Автор ряду книг-мемуарів, 
також готував книгу «Тактичес-
кие задачи и военные игры, 
предложенные для решения офи-
церам германского рейхсвера в 
1933 г.». Пер. с нем. и обр. В. М. 
Примакова. М., Госвоениздат, 
1934.

Антонов-Овсієнко 
Володимир Олександрович

(9 (21).03.1883  — 10.02.1938). 
Народився в м. Чернігові в сім’ї 

офіцера. На-
вчався у Во-
р о н е з ь к о м у 
к а детському 
корпусі (1902 
–1904), по-
тім — у Пе-
тербурзькому 
юнкерському 
училищі. Член 

Російської соціал-демократичної 
робітничої партії з 1903 р. Прово-
див революційну роботу в Фінлян-
дії, Петербурзі, Москві. Не раз за-
знавав арештів. У 1910 р. емігру-
вав до Франції, де примкнув до мен-
шовиків. У травні 1917-го вступив 
до партії більшовиків. Один із ке-
рівників Жовтневого повстання в 
Петрограді. 

У 20-х числах грудня 1917 
р., стягнувши до Харкова зна-
чну кількість військ, захопив міс-
то, перетворивши його на центр 
маріонеткового більшовицького 
уряду в Україні. 1918 р. коман-
дував наступом більшовиків на 
Україну. Під час штурму Києва 
в останніх числах січня 1918 р. 
уперше під час громадянської ві-
йни застосував бойові задушливі 
гази; організував класовий терор 
у захопленому Києві, внаслідок 
якого загинуло (за різними підра-
хунками) від двох до трьох тисяч 
киян. Навесні 1918 р. — член На-
родного Секретаріату, головноко-
мандувач військ радянської Укра-
їни. 

З серпня 1922-го по лютий 
1924 р. — начальник політичного 
управління. З 1925 р. — на дипло-
матичній роботі: представник СРСР 
у Чехословаччині, Литві, Поль-
щі. 1934 – 1935 рр. — прокурор 
РРФСР;  1937 р.  — нарком юс-
тиції РРФСР. Розстріляний 
1938 р. як троцькіст.

Роздуми про проект «Слава Чернігова» і не лише про нього
АЛЕЯ ГЕРОЇВ? ЖЕРТВ? КАТІВ? 



№31   15 травня 2014 року№31   15 травня 2014 року1010 Світ історії

99 Подвойський 
Микола Ілліч 

(4.02. (16.02) 1880 — 
28.07.1948). Народився в с. Куна-
шівка (нині Ніжинський район) у ро-
дині священика.

П о ч а т -
кову освіту 
здобув у Ні-
жинському 
д у хо вн о м у 
училищі, по 
з акінченні 
якого всту-
пив до Чер-
н і г і в с ь к о ї 
духовної се-
мінарії. З 
1898 р. брав участь у революцій-
ному русі, 1901 р. вступив до лав 
РСДРП, за що його виключили із 
семінарії. У 1904 — 1905 рр. був 
головою студентської ради та чле-
ном Північного (Ярославського) ко-
мітету РСДРП.

У 1906 р. разом із дружиною 
Антоніною Дидрикіль емігрував до 
Німеччини, потім мешкав у Швей-
царії. Після повернення до Росії в 
1907 р. працював у легальних біль-
шовицьких виданнях, був членом 
фінансового комітету Русбюро ЦК 
РСДРП. Кілька разів знаходився 
під вартою. За Тимчасового уряду 
активно займався облаштуванням 
військової організації РСДРП, од-
ночасно редагуючи ряд видань для 
солдатів. У жовтні 1917 р. став го-
ловою Петроградського військо-
во-революційного комітету, який, 
власне, і організовував Жовтне-
вий переворот. 

З листопада 1917 р. по бере-
зень 1918 р. — народний комісар 
з військових справ у більшовиць-
кому уряді. З  лютого 1919 р. — на-
родний комісар з військових справ 
України. 

З березня 1920 р. — керівник 
Головного управління із загальною 
військовою підготовкою — Всево-
бучу.

У 1930-х роках працював в Ін-
ституті історії партії. З 1935 р. — 
персональний пенсіонер, писав 
спогади. Помер у підмосковному 
санаторії в 1948 р.

Щорс 
Микола Олександрович
(25.05. (6.06) 1895 — 30.08. 

1919) — родом із м. Сновська (те-
пер м. Щорс).

З серп-
ня 1914 р. 
як військо-
вий фельд-
шер брав 
участь у бо-
йових діях 
на фронтах 
Першої сві-
тової війни. 
Від вересня 
1916 р. — 
на посаді молодшого офіцера роти. 
У квітні 1917 р. йому надали зван-
ня підпоручика, в травні — еваку-
ювали до м. Сімферополя, де він 
пробув до грудня, лікуючись від су-
хот, після чого за станом здоров’я 
вибув з армії та повернувся до 
Сновська.

Політичні вподобання Щорса 
після демобілізації — на боці со-
ціалістів-революціонерів. Період 
життя Щорса з квітня до серпня 
1918 р. досліджений мало. Після 
короткострокового перебування 
на Середньому Поволжі та в Став-
рополі наприкінці серпня 1918 р. 
Микола Щорс з’явився в нейтраль-
ній смузі, де зайнявся організацією 
повстанських загонів. Надалі про-

являв нетерпимість до есерів і всі-
ляко намагався позбутися їх з лав 
повстанців.

З 22 вересня 1918 р. — коман-
дир Богунського полку в складі 
Першої української радянської ди-
візії. Від листопада 1918 р. суміщав 
з цим обов’язки командира 2-ї бри-
гади, до складу якої входив також і 
Таращанський полк. 6 лютого 1919 
р. Богунський полк під його ко-
мандуванням узяв Київ, і 6 берез-
ня 1919 р. начальником 1-ї дивізії 
призначили М. Щорса. 

Похований у вересні 1919 р. 
на православному Всіхсвятському 
цвинтарі міста Самара (в минулому 
— Куйбишев). 

З початком «відлиги» 1960-х ро-
ків офіційна версія про те, що Щорс 
загинув від кулі петлюрівського ку-
леметника 30 серпня 1919 р. під 
час бою біля села Білошиці на Жи-
томирщині, зазнала критики. Екс-
гумація тіла, зроблена 1949 р. у 
м. Куйбишеві при перепохованні, 
підтвердила, що Микола Щорс був 
убитий із близької відстані пострі-
лом у потилицю. 

Пізніше був убитий щорсівець 
Тимофій Черняк — командир Нов-
город-Сіверського полку. Потім по-
мер Василь Боженко, командир 
бригади (за офіційною версією, по-
мер у м. Житомирі від запалення 
легенів). Обидва були найближчи-
ми соратниками Миколи Щорса.

Дослідники вважають, що і 
Щорс, і згадані його соратники 
були знищені за наказом із Мо-
скви, аби не допустити переходу 
цих авторитетних в армії коман-
дирів на бік Української Народної 
Республіки.

Кропив’янський 
Микола Григорович

(16 (28).12.1889  — 21.10.1948). 
Народився в с. Володькова Дівиця, 
нині — Червоні Партизани Носів-
ського району, в заможній селян-

ській роди-
ні колиш-
ніх козаків. 
Його батько 
довгий час 
був волос-
ним старши-
ною.

1913 р. 
закінчив Чу-
гуївське пі-
хотне учи-
лище. Був 

учасником Першої світової війни. 
Став підполковником російської 
армії, був нагороджений орденами 
та Георгіївською зброєю. Від люто-
го 1917 р. — більшовик, вів пропа-
гандистську роботу. 

17 грудня 1917 р. обраний ко-
мандиром 12-го армійського кор-
пусу. У щойно утвореній 2-й україн-
ській революційній армії призначе-
ний начальником штабу.

На початку травня 1918 р. 
Кропив’янський з’явився в Москві. 
Його призначили уповноваженим з 
організації Центрального військо-
во-повстанського штабу Чернігів-
ської і частини Полтавської губер-
ній. Відбув на Чернігівщину, де вліт-
ку очолив партизанський загін, що 
діяв проти австро-німецьких оку-
пантів.

З 22 вересня 1918 р. — коман-
дир 1-ої української повстанської 
дивізії. 

Від 8 вересня 1919 р. по 18 
січня 1920 р. Кропив’янський очо-
лював 60-ту стрілецьку дивізію. У 
лютому 1920 р. призначений на-
чальником тилу Дванадцятої армії 
РККА, одночасно у квітні – травні 

командував 47-ою стрілецькою ди-
візією.

На початку 1921 р. його було 
призначено начальником військ 
Всеукраїнської надзвичайної ко-
місії (ВЧК) та уповноваженим уря-
ду України по боротьбі з бандитиз-
мом, а фактично — зі збройною 
опозицією. Згодом став на чолі 
військ ВЧК України та Криму. У по-
дальшому — старший інспектор 
прикордонних військ СРСР.

У 1924 р. М. Кропив’янського 
направили на господарську робо-
ту до Прикаспію, згодом — на По-
волжя.

У 1936 р. Кропив’янського зно-
ву перевели до НКВС, де він за-
ймався інспектуванням об’єктів, 
на яких задіяна праця в’язнів. У 
1937 р. його виключили з ВКП(б) як 
троцькіста та активного учасника 
контрреволюційної організації.

31 травня 1938 р. М. Кро-
пив’ян ський заарештований, а 20 
липня 1940 р. — засуджений до 5 
років позбавлення волі. Покаран-
ня відбував у таборі в Республі-
ці Комі, звідки звільнився 1943 р. 
Після визволення України від фа-
шистів повернувся до м. Ніжина, 
працював лісником, конюхом у лі-
карні. Помер у Ніжині.

У 1956 р. Кропив’янського реа-
білітовано.

Кирпонос 
Михайло Петрович

(30.12.1891 (12.01.1892), 
c. Вертіївка Ніжинського р-ну — 
20.09.1941).

Н а р о -
дився в се-
л я н с ь к і й 
сім’ї. 1915 
р. покли-
каний до 
армії, брав 
участь у 
П е р ш і й 
світовій ві-
йні на ру-
м у н с ь к о -
му фронті. 
У жовтні 
1917 р. вів серед солдатів антиуря-
дову агітацію за більшовизм. Оби-
рався головою полкового комітету, 
членом дивізійного ревкому.

1918 р. влився до загонів ро-
сійської Червоної Армії. Учасник 
війни з Україною, один з організа-
торів диверсійних більшовицьких 
загонів на Чернігівщині, коман-
дир 2-го Богунського полку. У 1927 
р. закінчив військову академію 
ім. М. В. Фрунзе.

За власним визнанням, був ор-
тодоксальним сталіністом, активно 
брав участь у шельмуванні військо-
вих колег як «ворогів народу».

Під час інтервенції СРСР до Фін-
ляндії Кирпонос командував 70-ю 
стрілецькою дивізією. За вміле ко-
мандування йому 21 березня 1940 
р. присвоїли звання Героя Радян-
ського Союзу.

З квітня 1940 р. М. П. Кирпонос 
— командир стрілецького корпусу, 
з червня — командувач військ Ле-
нінградського військового округу.

З 22 лютого 1941 р. — коман-
дувач Київського особливого вій-
ськового округу. З перетворенням 
округу в Південно-західний фронт 
і початком німецько-радянської 
війни генерал-полковник М. Кир-
понос — командувач  фронту. Вій-
ська фронту вели важкі оборонні 
бої на Правобережній Україні. До 
14 вересня в оточення потрапили 
5-а, 21-а, 26-а і 37-а армії. 20 ве-
ресня зведена колона штабів Пів-
денно-Західного фронту і 5-ої армії 

на Полтавщині була атакована ні-
мецькою танковою дивізією. Май-
же всі генерали і офіцери загинули 
або потрапили в полон. У бою заги-
нув і Кирпонос. 

Сенько 
Василь Васильович

(15.19.1921 — 5.06.1984), вій-
ськовий штурман, двічі Герой Ра-
дянського Союзу (1943,1945 рр.).

Народив-
ся в м. Семе-
нівка. У 1940 
р. закінчив 
Новозибків-
ський учитель-
ський інсти-
тут. Працював 
учителем у 
Брянській об-
ласті. До лав 
РСЧА призва-

ний 1940 р. 
За роки війни В. Сенько здій-

снив 402 вдалих бойових вильо-
ти на бомбардування у глибокому 
тилу ворога.

Після закінчення війни у званні 
полковника продовжив військову 
службу в авіації. У 1977 р. вийшов 
у запас. Мешкав у м. Тамбові, де й 
похований. 

* * *
А тепер трохи поміркуймо. Мен-

ше — про двох заключних персон 
алеї Героїв. Василь Сенько дій-
сно гідний вшанування як бойовий 
льотчик. Нема чого довго говорити 
про бойового генерала Кирпоноса, 
іменем якого, до речі, названа ву-
лиця в центрі міста, на її розі роз-
ташована міська рада. Чого не ска-
жеш про багатьох видатних укра-
їнців, у тому числі наших земляків, 
яким не знайшлося вулиці для на-
йменування або відвели вулички 
десь у нетрях на околиці. Кирпо-
нос був продуктом своєї епохи, яка 
його й знищила. Коли він, як і ще 
ряд воєначальників, пропонував 
не чіплятися за Київ, а відвести вій-
ська з «київського мішка», Ставка 
не дала на це згоди. І здача в полон 
у центрі України, за деякими дани-
ми, понад мільйона радянських вій-
ськових, стала одною з ганебних 
сторінок війни. А героїчна загибель 
Кирпоноса, цілком можливо, вря-
тувала його від суду і розстрілу, що 
чекало на ряд відомих воєначаль-
ників, на яких режим поклав вину 
за тотальні невдачі Червоної Армії 
на початку війни. 

Поговорімо про інших персона-
жів. І тут треба говорити про черні-
гівський феномен комуно-радян-
ського режиму. Здається, жодна 
область України та й колишнього 
Союзу не дала такого грона найак-
тивніших діячів Жовтневого пере-
вороту і громадянської війни. 

Це ж треба було уродженцю да-
лекої Кунашівки завіятися до сто-
лиці імперії, де стати головою Пе-
троградського ВКР, бойового орга-
ну партії більшовиків, що, власне, і 
здійснив повстання. А інтелігенто-
ві Антонову-Овсієнку доручили по-
ставити заключну крапку в цьому 
одноденному повстанні-переворо-
ті — штурмувати Зимовий палац. 
Пригадую, у 1970-х як журналіст 
райгазети я зустрічався в Києві з 
відомим більшовиком Наумом Точ-
ним із села Дроздівка нашого Кули-
ківського району. Він жваво розпо-
відав мені, як за 60 років до цього, 
будучи матросом-балтійцем, штур-
мував Зимовий (власне, штурму як 
такого й не було), як арештовував 
разом з Антоновим-Овсієнком Тим-
часовий уряд, як із товаришами-

матросами вели під руки арешто-
ваних міністрів, щоб не допустити 
самосуду. Наум Іванович, здаєть-
ся, вів під руки міністра Терещен-
ка. А ще можна додати, що знаме-
нитий «залп Аврори» — власне, не 
залп, а холостий постріл, сигнал до 
штурму Зимового, робив із кора-
бельної гармати теж наш земляк, 
Митрофан Кезля, з Куликівського 
району, із села Вершинова Мура-
війка, що за 20 кілометрів від Чер-
нігова. Правда, про цього гармаша 
революції в селі розповідали нео-
хоче: він десь згинув не то в банди-
тах, не то в антибільшовицьких по-
встанцях. «Ось така історія нашого 
народу» — як співається в пісні. На-
віть нашої Чернігівщини.

Ми багато балакаємо про ро-
сійського полковника, есера Му-
равйова, того самого, що команду-
вав московським військом у бою 
під Крутами. Теж, між іншим, цікава 
постать, урешті він був розстріля-
ний більшовиками ще в громадян-
ську війну. Але, треба ж сказати, що 
в обозі муравйовських військ пле-
лися наші українські військові — 
маріонеткового Харківського уря-
ду радянської України. І очолюва-
ли ці війська Юрій Коцюбинський і 
Антонов-Овсієнко. Йшли на братів-
українців, на нашу столицю, бом-
бардувати і тероризувати її. Бід-
ний Михайло Михайлович Коцю-
бинський, котрий кілька років не 
дожив до цієї ганьби. Рафінований 
український інтелігент, він замоло-
ду теж перехворів соціалістичними 
ідеями, саме в ідейному, тобто іде-
альному, їх варіанті. Якби він міг 
передбачити, що його старший син 
Юрій і чоловік його доньки Оксани 
Віталій підуть проти України... 

Менш знаменита, але не менш 
одіозна постать Кропив’янського 
—  чекіста, що пройшов карколом-
ний шлях від полковника царської 
армії, командира корпусу і диві-
зії до конюха. А постать Миколи 
Щорса радше трагічна: у 25 років 
отримав від більшовиків кулю в го-
лову за вірну службу їхній владі.

Звернімо увагу: більшість ге-
роїв алеї Героїв були репре-
совані тим же комуно-радян-
ським режимом, який встанов-
лювали і якому вірно служили. 
Як же назвати цих людей? Герої? 
Безумовно, герої тоталітарної епо-
хи. Кати? Звичайно. Жертви? Та-
кож. Але при всіх визначеннях ці 
персонажі — діячі тоталітарно-
го режиму. Це в плані соціально-
політичному. У плані національ-
ному — свідомі, відверті воро-
ги України, української незалеж-
ності. Тоді просте запитання: чому 
пам’ятники таким людям і далі бов-
ваніють у центрі Чернігова? Вже 
після Єврореволюції, Майдану, піс-
ля того, як чернігівці знесли голов-
ного Леніна всіх ленінців. Я не за-
кликаю брати кувалди і трощити 
ці пам’ятники, просто говорю, що 
стояти їм там — абсурдно. Але їх 
треба не потрощити, а перенести в 
належне місце. Таким місцем має 
стати музей тоталітаризму, який 
нарешті треба створити в кожному 
місті. До речі, і чернігівський Ленін, 
здається, не зовсім потрощений, 
тому він теж має там стояти. Поді-
бний музей просто неба я бачив у 
столиці Сполучених Штатів Амери-
ки Вашингтоні. Там лежать і приве-
зений з наших країв Ленін, і уламок 
Берлінської стіни, і багато іншого. 
Як нагадування про тоталітарну 
чуму на планеті. А тим більше по-
трібне це нагадування тут, у колиш-
ньому епіцентрі цієї хвороби.

Петро АНТОНЕНКО

Роздуми про проект «Слава Чернігова» і не лише про нього
АЛЕЯ ГЕРОЇВ? ЖЕРТВ? КАТІВ? 
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В єднанні українців — 
сила

Одним із чернігівських отаманів 
був Демид Ромашка, уродженець с. 
Ярославка Козелецького повіту (те-
пер — Бобровицького району). 1919 
року він підняв місцевих селян на 
боротьбу із Білою армією генерала 
Денікіна. 

У ті часи денікінці, які захопи-
ли ледь не всю Україну, почали від-
новлювати дореволюційні економіч-
ні й гуманітарні порядки. У боротьбі 
проти повернення землі поміщикам 
об’єдналися червоні партизани і пет-
люрівці, до яких належав Демид Ро-
машка. 

«На Чернігівщині повстанський 
рух підживлювався близькістю фрон-
ту, — пише київський історик Михай-
ло Ковальчук. — Тероризоване без-
чинствами білогвардійських військ 
сільське населення Остерського, 
Козелецького й Ніжинського пові-
тів співчувало й активно допомага-
ло повстанським загонам, що діяли 
у прифронтовій смузі. Так, станом на 
23.08.1919 р. у загоні Демида Ро-
машки нараховувалося 2500 осіб, 
мав 4 кулемети. Горіла тоді земля під 
ногами білогвардійських офіцерів». 

Існує припущення, що саме сво-
єму земляку Павло Тичина присвя-
тив вірш:

«На майдані коло церкви
революція іде.
— Хай чабан! — усі гукнули, —
за отамана буде».

Проте у цьому варто сумніватися, 
адже вірш датований 1918 роком. 

На початку 1920 року після 
перемоги над білогвардійцями і 
перемир’я з червоними отаман Ро-
машка знову почав війну з радян-
ською владою. 

«Цьому рухові властива пар-
тизанська тактика лісової війни, 
зв’язки з петлюрівським керівни-
цтвом, сувора дисципліна. Сферою 
впливу та дiй отамана Ромашки ста-
ли південь нинішньої Чернігівської 
області і прилегла до неї лівобереж-
на Київщина — сучасні Остерський, 
Козелецький, Бобровицький, Бро-
варський райони.

У 1920 р. чернiгiвськi бiльшо-
вицькi газети скаржилися, що довко-
ла сіл Нова і Стара Басань (нинішній 
Бобровицький район Чернігівщини ) 
не мiг з’явитися жоден представник 
радянської влади. Ромашкiвцiв було 
багато, але дiяли вони пiдпiльно, як і 
махновці», — пише у своїй книзі «Зо-
лота очеретина» краєзнавець із Бро-
варів Володимир Гузій.

Тоді загiн Ромашки напав на 
Бровари, Гоголiв, Русанiв (і ще до 
20 населених пунктів). Гинули кому-
ністи. На той час у Бобровиці відбу-
лася спроба повстанців «вибити» 
6 мільйонів карбованців з торгов-
ців-євреїв на продовження бороть-
би. Останні відмовилися сплачува-
ти таку контрибуцію, в результаті від 
рук повстанців загинуло більше 30 
заручників-євреїв. 

«Добив» містечко начальник міс-
цевої міліції Шиян, котрий, користу-
ючись своєю владою та страхом міс-
цевого населення, повністю погра-
бував бобровицьких євреїв. 

У ті часи вся південна части-
на Козелецького повіту була в ру-
ках отамана Ромашки, який відкри-
то виступив проти радянської вла-
ди. «Стан серйозний, сил для бороть-
би немає. Гасло банди: «В єднанні 
українців — сила» (Повідомлення ін-
формаційно-інструкторського відді-
лу НКВС від 18 серпня і 20 жовтня 
1920 р. за звітом штабу військ Хар-
ківської округи).

Про успіхи отамана в боротьбі з 
червоними свідчить той факт, що в 
радянських агітаційних віршиках Ро-
машку порівнювали з Тютюнником 
та Махном:

«Що такеє?... Комуністи 
Тут наводять вам руїну?
Комісари та чекісти
Баламутять Україну?
Ми їх знаєм! 
Наші батьки, 
Наші славні отамани,
По весні, набравши сили, 
Зададуть їм прочухани! 
Ви чували про Ромашку, 
Про Тютюнника, Махно? 
Ми зійдемся всі докупи
І стоятимем в одно...».

До речі, під час партійної кон-

ференції у Києві Української кому-
ністичної партії (боротьбистів) деякі 
делегати розповідали, що однією із 
причин невдалої агітації є те, що на-
род йде за такими, як Ромашка, а не 
за ними. 

Навесні 1920 року почався на-
ступ польсько-української армії, 
який викликав значне посилення се-
лянського руху. 

З документів: «(Ромашка — ав-
тор) підтримував таємний зв’язок з 
Петлюрою, хоча повстанці його заго-
ну, ведучи боротьбу з Червоною ар-
мією, не визнавали Петлюри і поля-
ків, відмовляючись від переговорів 
з ними», — йшлося в донесенні ЧК у 
червні 1920 р.

Селянські повстання 
1920-го

До Зазимського повстання (вес-
на 1920 р.) приєдналися мешканці 
сусідніх сіл Літки, Требухів, Погре-
би. Причиною повстання стала від-
мова селян на спроби комісарів 12-
ої більшовицької армії реквізувати 
сільських коней для потреб армії (це 
неминуче призвело б до неможли-
вості сільгоспробіт і, відповідно, го-
лоду). 

Постання тривало близько міся-
ця. Зброєю їх підтримав отаман Ан-
гел. 

У селі Зазим’я (нині воно сусі-
дить зі столичною Троєщиною), ото-
ченому на той момент повеневими 
водами Десни, селяни знищили при-
йшлий загін Чернігівського ЧК — за-
гинуло близько сотні чекістів. Село 
стало найсхіднішою точкою, зайня-
тою українсько-польським військом.

У Літках загинули карателі з Ки-
ївської ЧК під орудою комбата Шпа-
ківського. Незабаром до повстан-
ня приєдналися мешканці містечка 
Бориспіль. Тим часом червоні підтя-
гли до фронту свіжі регулярні части-
ни, зокрема Башкирську кавалерій-
ську бригаду, яка славилася варвар-
ським ставленням до ворогів та на-
селення ворожих територій. 

Зазим’янці спершу відбили кін-
ну атаку башкирів, порозкидавши 
по полю замасковані густою травою 
борони. 

11 травня 1920 року, отримавши 
артилерійське підкріплення, Баш-
кирська кавалерійська бригада за-
йняла село, а через деякий час — 
інші повсталі населені пункти. 

Зазим’я спалили, і повстанці, що 
залишилися живі, відступили на пра-
вий берег Дніпра, де приєдналися до 
війська УНР. 

У Літках розстріляли до сотні по-
встанців, пізніше, на додаток до роз-
стріляних, багатьох із учасників по-
встання репресували. Найбільше 
постраждали бориспільці: було спа-

лено понад 500 дворів, розстріляно 
декілька сотень повстанців. За роз-
повідями очевидців, усіх чоловіків, 
що залишилися у селищі, вишикува-
ли в колону і розстрілювали кожно-
го п’ятого. 

Ось як про це розповідав старий 
досвідчений чекіст Гончар у газеті 
«Молода Україна» (2 серпня 1967 р.): 

«Значної шкоди тоді завдавала 
зграя отамана Ромашки з 500 чоло-
вік. На її придушення вислали загін з 
96 бійців на чолі з командиром і ко-
місаром військ губЧК. 

Загін увійшов у самісіньке гніздо 
бандитів — село Зазим’я. І тут у бою 
наш батальйон разом з командиром 
поліг смертю хоробрих (насправді 
селяни знищили чекістів без бою — 
впустили їх у село, оточили, запро-
понували здатися, а потім постріля-
ли — автор). Врятувався лише один 
боєць. 

На село повели наступ регуляр-
ні частини Червоної армії, навіть за-
стосовувалася артилерія. Село було 
взято, бандити були знищені. Керів-
ник повстання не встиг утекти і на-
клав на себе руки, кинувшись у ко-
лодязь». 

16 травня башкирські кавале-
ристи були направлені на облаву 
проти загону отамана Ромашки. 

Як свідчить «Літопис дій баш-
кирської кавалерійської бригади на 
польському фронті», в районі села 
Озеряни банда була розгромлена, 
захоплено один кулемет, 150 озбро-
єних людей, багатьох було порубано. 
Тут полки бригади поповнилися за-
хопленими кіньми. 

Загін був розгромлений, але не 
було знищено отамана. Через де-
який час він знову гуляв по Козелеч-
чині, наводячи страх на більшовиків. 

Але не так тії вороги, як добрії 
друзі… Степан Шуплик, земляк ота-
мана (навіть більше — його кум!), 
для боротьби із загоном Ромашки 
та щоб реабілітуватися перед радян-
ською владою, адже він теж починав 
свій шлях у загоні Ромашки, через 
ЧК організував власний загін, який 
діяв аж до 1922 року.

Це Шуплик, «ризикуючи життям, 
пробивався в бандитські кубла і ни-
щив бандитів». Після революції «пра-
цював у радянських установах». А 

в роки війни опинився в партизан-
ському загоні колишнього секре-
таря обкому Федорова і став «пар-
тизанським поетом — дідом Сте-
паном». Згадував у віршах і своє 
«ромашківське» минуле, своїх басан-
ських земляків:

«Бив бандитів, бив я гадів
З щирим почуттям».

Згідно з архівними даними 
(ЧОДА Ф. 5080, оп. 1, спр. 3), ота-
ман загинув від рук чекістів 8 лип-
ня 1920 року. Принаймні про це 
стверджує «Протокол огляду Деми-
да Остаповича Ромашки, уродженця 
с. Ярославки Козелецького повіту». 
«Дві наскрізні рани від куль у голову і 
лице, несумісні з життям». 

Незнищенний Ромашка
Натомість Володимир Сідак у 

книзі «Національні спецслужби в пе-
ріод 1917 – 1921 рр.» називає Ро-
машку «полковником» і вказує на 
його зв’язок з керівництвом УНР.

У розвідчому звіті ППШ від 
22.09.1921 р. зазначається: «25 
серпня в районі Ніжин – Носівка 
оперував повстанчий відділ полков-
ника Ромашки (до 3 тисяч). Відділ 
перервав сполучення між Києвом 
і Бахмачем. Один iз більшовицьких 
полків, посланий для його ліквідації, 
у повному складі перейшов на бік 
повстанців. 

28 серпня відділ Ромашки за-
хопив ст. Кобижча, а біля ст. Бобро-
виця висадив міст, повстанці захо-
пили бронепотяг «Другий червоний 
командир» з 4 гарматами, 10 куле-
метами і різним військовим споря-
дженням. За останні дні загін значно 
збільшився й існує під назвою «Дру-
га дика дивізія». 

Важко сказати, чи це правда. 
Але пізніше спробуємо розібратися.

 
Олександр ЯСЕНЧУК, 

журналіст, краєзнавець, 
громадський активіст

Публікація в рамках Гро-
мадської ініціативи «Увіковічен-
ня чернігівців – борців за волю 
України»

Науково-освітній Інтернет-портал «Тарас 
Шевченко» (http://kobzar.ua/site/main) за іні-
ціативи Малої академії наук України до 200-го 
ювілею Тараса Шевченка розроблений твор-
чим колективом шевченкознавців та фахівців 
у сфері інформаційно-комунікаційних техноло-
гій (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Національний музей Тараса Шевчен-
ка, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН 
України, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут», Ін-
ститут телекомунікацій і глобального інформа-
ційного простору НАН України).

Метою є ознайомлення української та 
світової спільноти з усіма аспектами життя і 
творчості Т. Г. Шевченка. 

Створено інтерактивну мапу, за допо-
могою якої можна подорожувати місцями, 

пов’язаними з життям і творчістю Тараса 
Шевченка, вивчати маршрути його подоро-
жей, бути віртуально присутніми за допомо-
гою 3D турів у місцях, пов’язаних з іменем Т.Г. 
Шевченка, досліджувати кожен день життя 
митця за допомогою сервісу ТаймЛайн. Та-
кож користувач матиме можливість вивча-
ти малярську спадщину Тараса Григоровича і 
читати рукописи «в оригіналі» та з транскрип-
том текстів.

У розділі «Мультимедіа» можна перегля-
нути відео, починаючи від часів «німого кіно», 
телепередачі, прослухати пісні, написані на 
слова Тараса Шевченка та покладені на му-
зику відомими українськими композитора-
ми, радіопередачі, аудіокниги і т.п.

Уперше оцифровано мистецьку спадщи-
ну художника. На порталі представлено елек-
тронні копії як завершених мистецьких тво-
рів, так і ескізів, етюдів і начерків, які дають 
можливість досліднику аналізувати зміни у 
творчих настроях художника, відкривати нові 
риси його творчого характеру.

При перегляді будь-якого зображення 
система автоматично завантажує додатко-
ву інформацію щодо графічного твору: назва, 
рік завершення роботи, місце створення, ма-
теріал, розмір, наявність авторських підписів 
і написів, відомості про відбитки, короткий та 
розширений описи. Серед цих файлів можуть 
бути відео- чи аудіозаписи, рукописи, доку-
менти, наукові праці, посилання на іншу до-
даткову інформацію, що буде одразу доступ-
на до перегляду.

Уперше оцифровано у високій якості та 
розміщено на порталі авторські рукописні 
збірки та окремі твори, листи, зображення, 
оригінали документів, що знаходяться у від-
ділі рукописних фондів і текстології Інституту 
літератури. Завдяки цьому нарешті рукописи 
творів Т.Г. Шевченка стали загальнодоступ-
ними. До того ж до кожного рукописного тек-
сту додано текстові транскрипти, що суттєво 
полегшує ознайомлення із творами. 

3D екскурсії місцями, пов’язаними з іме-
нем Тараса Шевченка, дають можливість від-

відувачам порталу в будь-який час скориста-
тися ефектом присутності в музеях, літера-
турно-меморіальних будинках, заповідниках, 
меморіальних комплексах, галереях тощо.

Таймлайн — це унікальний сервіс, розро-
блений спеціально для порталу Шевченка. Уні-
кальність полягає в можливості вивчати життя 
Шевченка у вигляді часової лінії, день за днем 
досліджувати творчість великого художника 
й поета, порівнювати факти з його біографії, 
творчої спадщини з історичними фактами та 
іншими факторами із прив’язкою до часу.

Портал відкритий для користувача, він 
розвивається, постійно наповнюється, вдо-
сконалюється. Інтеграція з соціальними ме-
режами надасть можливість користувачам 
спілкуватися та обмінюватися думками без-
посередньо на порталі. Також портал адапто-
ваний для людей із вадами зору.

Уся інформація, що розміщується на пор-
талі, проходить попередню академічну екс-
пертну оцінку. Таким чином портал має ста-
тус академічного.

Лівобережні повстанці Київщини і Чернігівщини: 
їх порівнювали з Махном

«Вкрилася тоді Україна курявою повстанських доріг... Отамани, ота-
мани... Вони любили життя, ці незвичайні люди, готові вмерти за волю. 
Вони мусили ходити в атаку, бо не любили ходити в ярмі», — написав 
у своїй книзі «Залізом і кров’ю» сумський історик Геннадій Іванущенко 
про українську революцію та війну за незалежність 1917 – 1920 рр.

Свою думку про отаманів має відомий український історик Ярослав 
Тинченко: 

«У більшості це був елемент деструктивний і ворожий будь-якій дер-
жавницькій ідеї, їх не можна ототожнювати із визвольною війною 1917 
– 1921 рр. Це була їх власна війна. І ми можемо розглядати цих отама-
нів як воїнів ще одного фронту, але далекого і від білих, і від червоних, і 
від жовто-блакитних. Вони б ні з ким так і не змогли ужитися».

Свято-Воскpесенський храм (УПЦ МП) у Зазим’ї  — його стіни 
досі носять сліди від куль 1920 року. Фото: uk.wikipedia.org

Портал «Тарас Шевченко»
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Товариство «Просвіта» на 
українських землях масово 
зарясніло завдяки ініціати-
вам Центральної Ради. Його 
головною метою була «просві-
та українського народу його 
рідною мовою», тобто прище-
плення широким масам укра-
їнських звичаїв, традицій, ви-
ховання поваги до національ-
них героїв, до рідної мови, 
культури. 

Після приходу більшовиків 
«Просвіта» почувалася непев-
но через невизначеність став-
лення до неї органів радян-
ської влади та початку репре-
сій щодо інших подібних това-
риств. У Вінниці радянськими 
властями був заарештований 
голова «Просвіти», відбува-
лися часті випадки реквізиції 
приміщень товариств. Зокре-
ма, Київській «Просвіті» було 
поставлено вимогу терміново 
звільнити займане нею примі-
щення. І тільки завдяки клопо-
танню ради товариства це роз-
порядження не було виконано.

Центральний державний 
архів громадських об’єднань 
України зберігає низку справ, 
опосередковано пов’язаних з 
діяльністю «Просвіт». Це зде-
більшого матеріали відді-
лів пропаганди і агітації ЦК 
КП(б) України. Перші згадки в 
них про «Просвіту» датуються 
1920 роком. Саме того року 
почався процес «радянізації» 
«Просвіт».

У доповідній записці, да-
тованій 10 липня 1920 року 
(Ф.1, оп. 20, спр. 150, арк. 22), 
повідомляється, що в Пол-
тавській губернії існує по-
над 700 «Просвіт» і на них по-
трібно якось зважати. Тож 
12 липня 1920 р. Політбю-
ро ЦК КП(б)У ухвалює поста-
нову «Про «Просвіти», в якій 
ставилося завдання їх «одер-
жавлення» шляхом ухвален-
ня нових статутів, а в разі не-
можливості досягти цього — 
ліквідації. За новим статутом 
мета діяльності товариства 
«Просвіта» — «шляхом широ-
кої культурно-освітньої праці 
серед населення поширюва-
ти соціалістичну культуру на 
підвалинах широкої самоді-

яльності трудових мас Украї-
ни». «Просвіта», до складу якої 
«входять усі, що працюють», 
мала провадити свою діяль-
ність «на ґрунті диктатури 
пролетаріату», боротися про-
ти старого устрою і допомага-
ти в державному будівництві. 
Зокрема, для досягнення 
мети статут передбачав тісну 
співпрацю осередків товари-
ства з відділами наросвіти та 
іншими культурно-освітніми 
установами.

У справі про діяльність 
«Просвіти» в Обухівській во-
лості, що зберігається в дер-
жавному архіві Київської об-
ласті, є супровідний документ 
до «зразкового статуту» за 
підписом наркомосвіти Гри-
горія Гринька, адресований 
«всім губнаросвітам». У ньо-
му пропонували вжити захо-
дів, щоб:

«1. Зорганізувати діяль-
ність товариств «Просвіта» 
згідно з наданим зразковим 
статутом, всім надати повне 
державне утримання.

2. Внести цілком нові 
«Просвіти» в сітку державних 
культурно-просвітніх уста-
нов і надати повне державне 
утримання.

3. «Просвіти», котрі завзя-
то стоятимуть на шляху контр-
революції і бойового націо-
налізму, не піддаючись впли-
ву відділів наросвіт, треба 
поступово, але рішуче лікві-
довувати.

4. Подбати, аби в кожній 
«Просвіті» були люди з трив-
кими пролетарськими погля-
дами, під доглядом і впливом 
яких проводилась би праця 
«Просвіт» і наближення «Про-
світ» до відділів наросвіти».

«Просвіти» погоджували-
ся на умови влади, вбачаючи 
у них можливість допомогти 
українському народові в куль-
турному й духовному зростан-
ні. У червні 1921 року в УСРР 
налічувалося 4227 «Просвіт». 
Однак повністю перебудува-
ти характер діяльності това-
риств «Просвіта» радянській 
владі так і не вдалося. Про 
це свідчать документи ЦДАГО 
України.

У Маріупольському пові-
ті Донецької губернії станом 
на 1 січня 1921 року було 98 
товариств «Просвіта», з них 
новий статут прийняли лише 
шість. А вже у грудні 1921 
року лише одна з двох «Про-
світ» у Петропавлівці була ві-
рна засадам старого стату-
ту, а товариства у Мангуші 
(два), Ялті, Урзуфі, порту Ма-
ріуполь, Новоселівці, Старо-
му Криму, Стародубівці, Тем-
рюку, Захар’ївці, Миколаївці і 
Малому Янисені (два) прийня-
ли новий. З документів випли-
ває, що 85 «Просвіт» на кінець 
року вже не існували.

В Олександрійському по-
віті Кременчуцької губернії 
(створена для боротьби з Хо-
лодноярською республікою) 
було 42 «Просвіти», і лише 
шість з них узяті під комуніс-
тичний вплив.

У Київській губернії на 1 
квітня 1921 року було «про-
летаризовано» 21 «Просвіту» 
в Радомисльському повіті, 24 
— у Білоцерківському, 30 — у 
Сквирському, 40 — у Берди-
чівському, 7 — у Київському, 
19 — в Уманському, 12 — у 
Таращанському, 72 — у Зве-
нигородському.

У Полтавській губернії си-
туація була такою: з 33 «Про-
світ» Переяславського пові-
ту «пролетаризовано» шість, 
у Лохвицькому повіті з 86 — 
9 «пролетарських», у Полтав-
ському із 159 — 27, у При-
луцькому з 28 — 4, у Кон-
градському — 71 «Просвіта» і 
жодної «пролетарської». У Ко-
беляцькому повіті на 1 січня 
1921 року 62 «Просвіти» при-
йняли новий статут, а в Мир-
городському — всі 72 «Про-
світи» були підконтрольні ра-
дянській владі. 

Збереглася статисти-
ка кількості «Просвіт» по во-
лостях Переяславського по-
віту. У Дем’янській волості з 
двох діючих була одна «про-
летарська», у Студенківській 
з 7 — 2, у Помокельській з 2 
— 1, у Пашанській з 3 — 2, у 
Березанській з 3 — 1, у Лех-
нівській з 4 — 1, у Скопець-
кій з 4 — 1. У Переяславській 

(5 «Просвіт»), Ерківецькій (4), 
Хоцківській (4), Бориспіль-
ській (1), Іванівській (1), Ро-
гозівській (2), Вороньківській 
(2), Войтівській (3), Баришів-
ській (4) волостях не було 
жодної просвітянської органі-
зації, яка перейшла на новий 
радянський статут.

Подібну статистику має-
мо і по Волинській губернії. 
Житомирський повіт, волості: 
Черняхівська — з 4 – 1, Фасів-
ська — з 7 – 2, Котелянська — 
з 4 – 4, Левківська — з 14 – 5, 
Солотвинська — з 8 –  жодної, 
Пулинська — з 18 – 1, Бежив-
ська — з 8 – 2, П’ятківська — 
з 3 –  жодної, Чуднівська — 
одна не «пролетаризована», 
Озадівська — з 3 – жодної, 
Троянівська — з 8 – жодної. 
Ізяславський повіт, волості: 
Ізяславська — з 6 – 3, Білого-
родська — одна не «пролета-
ризована». Старокостянти-
нівський повіт, Святецька во-
лость — одна не «пролета-
ризована». Овруцький повіт 
— з 47 – 19, Новоград-Волин-
ський повіт — з 64 – 11.

Миколаївська губернія, 
Єлисаветградський повіт: з 
50 «Просвіт» — 11 «пролета-
ризованих», Херсонський по-
віт: з 36 — 23. У Миколаїв-
ському повіті було взято під 
комуністичний вплив усі 20 
тамтешніх «Просвіт», а у Дні-
провському повіті до 1 берез-
ня 1921 року було спеціально 
організовано аж 44 «червоні» 
«Просвіти».

У Харківській губернії на 
початок 1921 року було 482 
«Просвіти», у Чернігівській 
— 326, діяли вони і по ін-
ших тогочасних губерніях ра-
дянської України. Вплив то-
вариств на освітній рівень, 
культурний розвиток, свідо-
мість людей був колосаль-
ним, проте радянські органи 
влади, вбачаючи в «Просвіті» 
свого ідейного супротивника, 
доклали всіх зусиль для того, 
щоби припинити їхню діяль-
ність.

Ще у липні 1920 р., пара-
лельно з «легалізацією» «Про-
світ», наркомат освіти УРСР 
затвердив «Положення про 

хату-читальню» як опорний 
пункт просвітньої роботи у 
селах. Вказувалося, що голо-
вним напрямом в діяльнос-
ті хат-читалень є «поширення 
комуністичної освіти серед 
сільського населення». Хати-
читальні стали першою фор-
мою селянських будинків — 
сельбудів. 1921 року в УСРР 
працювало 111 сельбудів та 
понад 550 хат-читалень. З 16 
лютого 1923 року розпочало-
ся так зване «укріплення ме-
режі сельбудів», ініційоване 
головним політико-просвіт-
ним управлінням. У своїх те-
зах (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 
20, спр. 1779, арк. 33) біль-
шовицький діяч Я.І. Буров за-
значав: «Встановлено, що по-
всюдно мережа сельбудів ви-
тісняє на селі «Просвіти». 

Щоб знищити «непокірне» 
товариство, лютневою поста-
новою було створено громад-
ську організацію «Всеукраїн-
ське товариство селянських 
будинків», одним із головних 
завдань якого стало «вико-
рінення антирадянських еле-
ментів»: у «Просвіт» забирали 
приміщення, а найбільш ак-
тивних членів товариства — 
арештовували. Отже, станом 
на 1 травня 1923 року в УСРР 
було 665 сельбудів, на 1 ве-
ресня — 844, а вже на 1 січ-
ня 1925 року — 3161 сельбуд 
і 6939 хат-читалень, у 1928 
– 1929 роках — 4550 і 5707 
відповідно, у 1932 – 1933 ро-
ках — 7400 і 4000.

Цікаво, що в СРСР «Про-
світи» так і не були офіцій-
но заборонені. Вони просто 

«припинили свою діяльність 
через організацію нових, на-
роджених радянською систе-
мою, культурно-просвітніх ор-
ганізацій».

У вересні 1939 р., прак-
тично відразу після вступу 
Червоної армії на західно-
українські землі, було при-
пинено діяльність централь-
ної установи, філій і читалень 
«Просвіти». Клопотання щодо 
збереження товариства, ви-
словлене 24 вересня 1939 р. 
делегацією відомих галиць-
ких політичних діячів на чолі 
з Костем Левицьким, пред-
ставники нової влади проіг-
норували. Більше того: в бу-
динку «Просвіти» у Львові 
(площа Ринок, 10) було зни-
щено майже весь архів това-
риства, його центральну бі-
бліотеку, всі портрети голів 
«Просвіти», що висіли в ре-
презентаційному залі, а сам 
будинок — націоналізовано. 
Не меншої шкоди зазнали 
приміщення філій і читалень 
«Просвіти». Постраждали й 
активісти товариства. Чима-
ло з них було репресовано 
органами НКВС. Проте радян-
ська влада, називаючи «Про-
світу» на західноукраїнських 
землях «осередком сепара-
тизму», навіть тоді не наважи-
лася ліквідувати товариство 
формально, за допомогою 
правового акта. Тут, як і на 
Наддніпрянщині в 1923-му, 
були створені сельбуди і хати-
читальні. А товариство «Про-
світа» перейшло у підпілля…

Євген БУКЕТ

Довідка про автора. 
Євген Васильович Букет (нар. 
23 жовтня 1981 р., Київ) — 
український краєзнавець, 
журналіст та громадський 
діяч. Активний член Всеукра-
їнського товариства «Про-
віта» ім. Т. Шевченка. Член 
правління Національної спіл-
ки краєзнавців України, член 
Національної спілки журна-
лістів України і громадської 
організації «Вікімедіа Укра-
їна». Лауреат Міжнародної 
премії імені Олеся Гончара 
(2008).

* * *
2014 рік — ювілейний: 17 вересня випо-

внюється 150 років від дня народження Михай-
ла Коцюбинського. Центром ювілейних заходів, 
безумовно, стане Чернігівський літературно-
меморіальний музей Михайла Коцюбинського. 
Заклад проводить велику роботу з вивчення та 
популяризації творчої спадщини письменника, 
дослідження діяльності української творчої елі-
ти того періоду, адже склалося так, що саме Ко-

цюбинський значною мірою став центром гур-
тування цієї еліти.

Музей є родинним гніздом Коцюбинських. 
Свого часу ним опікувався син письменника Ро-
ман, тривалий час директором був онук Коцю-
бинського Юлій Романович. Після смерті остан-
нього естафету продовжив його син Ігор Юлійо-
вич Коцюбинський, правнук письменника. 

З  чим музей  іде до 150-річчя від дня на-
родження класика? Говорить заступник ди-

ректора Наталія Коцюбинська:
— Ювілейна програма дуже насичена.  Го-

туємо до друку унікальний фотоальбом «Черні-
гів Михайла Коцюбинського» — за матеріалами 
фондів нашого музею. На світлинах буде фоторе-
троспектива Чернігова, яким його бачив пись-
менник, тобто це архівні фото кінця ХІХ – почат-
ку ХХ століття. Плануємо також видати том ви-
браних творів Михайла Коцюбинського. Скільки 
б не виходило його видань, попит на творчість 
письменника не згасає. Вже багато років під 
егідою музею, а нині й за підтримки обласної 
державної адміністрації, існує літературно-мис-
тецька премія Коцюбинського, найпрестижніша 
творча відзнака області, яка давно вже стала 
всеукраїнською і міжнародною. Зараз наш му-
зей готує двотомне видання — антологію лауре-
атів цієї премії, том прози і том поезії. Тут будуть 
твори дуже відомих авторів, серед яких і лауреа-
ти Національної Шевченківської премії. 

Готуємо всеукраїнську наукову конфе-
ренцію «Михайло Коцюбинський: погляд з 
ХХІ століття». Запрошуємо до участі в ній 
представників усіх регіонів України і зару-
біжжя. 

Пройде урочистий ювілейний вечір за 
участю представників громадськості, почес-
них гостей. Готуємо тематичні виставки, які 
представимо не лише тут, а й в університетах, 
школах, ліцеях міста. 

«Просвіта»: товариство, 
яке не змогли зламати

Готуємося до 150-річчя Коцюбинського
Класик української літератури Михайло Ко-

цюбинський останні 15 років свого земного шля-
ху прожив у Чернігові. Тут, у затишному будинку на 
вулиці Сіверянській (зараз вона носить ім’я пись-
менника), він написав свої найвідоміші твори: «Тіні 
забутих предків», «Фата моргана», блискучі опові-
дання. Тут мешкав зі своєю великою родиною, в 
цьому місті народилися всі четверо його дітей. Дім 
Коцюбинських став справжнім центром єднання 
творчої інтелігенції міста і Сіверського краю. На 
початку ХХ століття саме в Чернігові доля щасли-
во звела разом багатьох світочів українства: до-
сить згадати, що одночасно з Коцюбинським у гу-
бернському земстві працювали такі видатні діячі, 
як Борис Грінченко, Володимир Самійленко. А ще 
ж треба згадати таких просвітителів, як художник 
Михайло Жук, поет Микола Вороний, адвокат Ілля 
Шраг, один із фундаторів Чернігівської «Просвіти». 
Саме тут відбувалися знамениті «суботи Коцю-
бинського», на яких панувала українська муза, де 
грав на роялі добрий друг дому Микола Лисенко, 
де читав свої перші вірші юний Павло Тичина. 

І цілком закономірно, що саме Михайло Ко-
цюбинський став засновником 1906 року одної 
з перших на Наддніпрянщині «Просвіт». Хоч вона 
проіснувала недовго, бо царський уряд загасив 
цей вогник українського національного духу, але 
просвітяни зробили немало, в тому числі в царині 
видання і поширення українського слова. 

Коцюбинський серед інтелігенції Чернігова. Поч. ХХ ст
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Сергій Леп’явко

«КОРОТКА ІСТОРІЯ ЧЕРНІГОВА»

Бібліотека ім. В.Короленка

Гармати на Валу

Центр губернії
На межі ХVІІІ – ХІХ ст. відбу-

лися значні зміни. Після ліквіда-
ції Гетьманщини у 1782 році міс-
то стало центром Чернігівського 
намісництва, а 1796 року — Ма-
лоросійської губернії. У ті роки 
Чернігів пережив пік розширен-
ня своєї адміністративної влади, 
оскільки до складу цієї губернії 
увійшла вся територія колишньої 
Гетьманщини. Однак тривало це 
недовго, оскільки Малоросійську 
губернію поділили на дві частини. 
Чернігів став центром новоство-
реної 1802 року Чернігівської гу-
бернії.

Введення імперських поряд-
ків призвело до знищення місько-
го самоврядування. Замість магі-
страту з 1785 року міське управ-
ління здійснювала «шестигласна 
дума». Щоб знищити пам’ять про 
колишні свободи, замінили і герб 
міста на одноголового орла. Міс-
цева влада перебувала під по-
вним контролем губернатора, 
який був центром адміністратив-
ного і світського життя міста й гу-
бернії. У Чернігові з’явилися чис-
ленні губернські установи, які ді-
яли по всій імперії відповідно до 
штатних розписів. Вони врахову-
вали розміри й населення губер-
нії, а не губернського міста. Таким 
чином, у невеликому Чернігові 
бюрократичний апарат збільшив-
ся до значних на той час розмірів. 

Губернський статус вимагав 
реконструкції Чернігова. Петер-
бурзькі архітектори створили но-
вий план губернського міста на 
основі принципів регулярної за-
будови — з прямими вулицями і 
прямокутними кварталами. Од-
нак він майже не враховував іс-
торичної забудови, що призвело 
до часткового знищення старо-
го міста. Більшість старих квар-
талів перепланували. З найдав-
ніших вулиць центру міста за-
лишилася лише вул. Гонча (нині 
вул. Горького). Великою втратою 
для історичного ландшафту стало 
знесення міських валів у 1803 р. 
Збереглися лише фрагменти дав-
нього валу, зокрема під будинком 
колегіуму і поблизу нього. Під час 
реконструкції зруйнували й біль-
шість споруд Борисоглібського 
монастиря, які слугували осно-
вними приміщеннями для черні-
гівського колегіуму. Знесли й со-
тні житлових будинків, які не впи-
сувались у нові квартали. Для 
давніх чернігівців це була життє-
ва катастрофа, і вони нарікали на 
свавілля влади. 

Принципова помилка архі-
текторів початку XIX ст. поляга-
ла в тому, що вони створювали 

губернське місто в межах старої 
забудови замість того, щоб пере-
нести новий центр на вільні пло-
щі північніше від старого Черні-
гова. Водночас перебудова мала 
й позитивні сторони. Нові широ-
кі вулиці проклали досить зручно. 
Вони збереглися до нашого часу і 
ось уже двісті років задовольня-
ють потреби чернігівців. Відпо-
відно до стандартів губернського 
міста в Чернігові з’явилися нічне 
освітлення, поліцейська служба 
з обов’язковими поліцейськими 
будками та ін. Символом змін, які 
відбулися в губернському Черні-
гові початку XIX ст., став будинок 
гімназії, в якому нині працює істо-
ричний музей. 

На середину XIX ст. перебу-
дову Чернігова завершили. Міс-
то мало три площі й 38 вулиць 
та провулків. Найдавнішою була 
Торгова площа (вона ж Магістрат-
ська, Базарна, Красна), розташо-
вана в центрі поблизу П’ятницької 
церкви. Найбільшою стала Олек-
сандрівська, або Нова Базар-
на, площа (територія сучасного 
Центрального ринку). Третю пло-
щу створили в історичному цен-
трі перед Спаським і Борисогліб-
ським соборами. Її назвали Плац-
парадною, бо там відбувалися 
військові паради і церковні це-
ремонії. Однак згодом вона втра-
тила мілітаристську назву, яка їй 
зовсім не пасувала, і була пере-
йменована на Соборну площу. 
Перепланування призвело до пе-
ребудови міських районів. У місті 
офіційно виділялися центральна 
частина і чотири передмістя: Ліс-
ковиця, Московська слобода, Ко-
валівка й Берізки. 

Водночас високий адміністра-
тивний статус центру губернії не 
сприяв економічному й культур-
ному зростанню Чернігова. Місто 
перебувало на узбіччі важливих 
торгових шляхів, не мало промис-
лових природних ресурсів. Воно 
не було навіть найбільшим у гу-
бернії, значно поступаючись Ні-
жину й Конотопу. 

За таких обставин протягом 
усього XIX ст. Чернігів жив подвій-
ним життям. З одного боку, він 
був містом чиновників, а з іншого 
— патріархальним українським 
містечком. Життя чиновників зо-
середжувалося довкола губер-
натора, думок і поведінки кількох 
сановників. Як губернатор чхнув, 
з якої ноги встав — усе це без-
посередньо відображалося на 
настроях чиновницької публіки. 
Водночас, ігноруючи бюрокра-
тичну суєту, майже до кінця XIX 
ст. у центрі міста паслися коро-
ви. Найвідоміший чернігівець тих 
часів Леонід Глібов з посмішкою 

писав з цього приводу, що коро-
ва — істота корисна, прикрашає 
пейзаж, проте аж ніяк не площу 
губернського міста. Одного разу 
в центрі міста забіякувата телич-
ка навіть накинулася на даму. На 
щастя, неподалік проходив бра-
вий солдат, який врятував потен-
ційну жертву. 

Корови були своєрідним сим-
волом патріархальності чернігів-
ців, збереження ними традицій-
ного способу життя з народною 
ментальністю і звичаями. 

Гості, які знайомилися з меш-
канцями Чернігова, завжди зга-
дували про них добрим словом. 
Афанасій Чужбинський і Тарас 
Шевченко, котрі відвідали місто 
1846 року, були захоплені увагою 
чернігівців, які буквально носили 
їх на руках. Микола Гоголь хвалив 
сушені вишні, що придбав у місті. 
А викладачі семінарії, яким потім 
доводилося покидати місто, про-
ймалися жалем розлуки «з добри-
ми чернігівцями».

Від середини XIX ст. за Черні-
говом закріпилася слава міста-
саду. Тут налічувалося понад 90 
великих приватних садів, не раху-
ючи садочків поблизу кожного бу-
динку й зелені на вулицях. Відто-
ді дійшли свідчення про гордість 
чернігівців своїм містом, його 
храмами, зачарованою Десною. 
Вода в Десні вважалася не лише 
смачною, а й цілющою, сприятли-
вою для купань. Однак Чернігів 

XIX ст. не був ідилічною картин-
кою, оскільки переважна біль-
шість населення жила бідно. 

Важливе значення для розви-
тку міста мали його зовнішні ко-
мунікації. У 1859 році чернігівці 
отримали телеграфний зв’язок. 
1863 року закінчили будівництво 
шосе Чернігів – Київ, а у 1891 
році проклали вузькоколійну за-
лізницю від станції Крути. Про-
тягом майже всього XIX століт-
тя важливе транспортне значен-
ня мала Десна. Вона виконува-
ла роль транзитної транспортної 
артерії, оскільки нею, поки не на-
будували залізниць, перевозили 
промислові товари з центральної 
Росії до українських губерній. У 
1846 році на Десні з’явився пер-
ший пароплав, але регулярне суд-
ноплавство розпочалося лише з 
1860-х років. 

1870 року, під час проведен-
ня державних реформ, почало ді-
яти «Міське положення», згідно з 
яким у Чернігові створили нову 
думу, що мала значно ширші по-
вноваження, ніж раніше. Це при-
звело до пожвавлення місцевого 
самоврядування. Керівниками і 
гласними думи були відомі й авто-
ритетні чернігівці Василь Хижня-
ков, Аркадій Верзилов, Ілля Шраг 

та ін. 
У 1875 році дума відкрила 

міський банк, який став однією 
з перших подібних установ у Ро-
сійській імперії. У наступні деся-
тиріччя модернізовували міську 
інфраструктуру: брукували вули-
ці, проводили електричне освіт-
лення, проклали водогін. В остан-
ньому випадку важливо відзна-
чити, що міська дума прислуха-
лася до думки вчених і ухвалила 
доленосне для Чернігова рішення 
— брати воду не з Десни, а з ар-
тезіанських свердловин. Перші з 
них були просвердлені в Ялівщи-
ні, а водогін почав діяти з 1880 

року. Артезіанська система водо-
постачання діє в Чернігові й досі, 
а за якістю чернігівська вода на-
лежить до найкращих в Україні. 

Важливою для міста поді-
єю стало прославлення чернігів-
ського святителя Феодосія у 1896 
році. Його визнали святим після 
того, як зафіксували факт нетлін-
ності мощей і пов’язані з ним чис-
ленні чудеса. На початку верес-
ня до Чернігова прибуло понад 
100 тисяч паломників, що втричі 
перевищувало населення того-
часного міста. Для їхнього розмі-
щення збудували два великі на-
метові містечка. Культ Феодосія 
поширився по всій імперії. Завдя-
ки цьому Чернігів перетворився 
на значний центр релігійного па-
ломництва. Це давало місту ста-
більний прибуток, і голова міської 
думи Василь Хижняков задоволе-
но писав, що святитель добре до-
помагає своїм землякам. 

Власне, вже підготовка до 
святкування змусила причепури-
ти місто. Тоді ж провели рекон-
струкцію території Валу. Старі 
гармати козацької доби постави-
ли на лафети, і вони стали однією 
з окрас міського пейзажу. 

Чернігів оминула швидка ур-
банізація, яка відбувалася в ба-

гатьох містах імперії. У всіх пу-
тівниках і спогадах межі XIX – XX 
ст. Чернігів згадується як тихе 
зелене місто, що потопає у са-
дах. Якщо раніше часто наріка-
ли на сонний характер Чернігова 
та його відірваність від так зва-
ної «цивілізації», то на початку XX 
ст. це стало сприйматися вже як 
позитивна особливість міського 
життя. Протягом XIX ст. населення 
зростало повільно. У 1897 році в 
місті мешкало 27 тисяч осіб. Де-
мографічні зміни стосувалися не 
лише чисельності, а й національ-
ного та соціального складу насе-
лення. Якщо наприкінці XVIII ст. 
майже всі мешканці міста були 
українцями, то через сто років 
українці становили третину насе-
лення. Так само по третині припа-
дало на росіян і євреїв. Писемни-
ми були 11 тисяч осіб, переваж-
но молодь. У Чернігові жило ба-
гато дворян — майже 4 тисячі. Це 
можна пояснити як статусом гу-
бернського центру, так і тим, що 
місто стало улюбленим притул-
ком відставних офіцерів і чинов-
ників з усієї імперії. У 1913 році 
населення Чернігова складало 
вже 36 тисяч осіб. 

В економічному плані Чер-
нігів початку XX ст. мало чим від-
різнявся від міста козацької доби. 
Основне виробництво зосереджу-
валося в численних майстернях з 
пошиття взуття та одягу, виготов-
лення меблів, переробки продук-
тів харчування. Станом на 1906 
рік їх налічувалося 180. Крім того, 
існувала добре розвинута сфе-
ра послуг — перукарні, фотогра-
фії, пральні та ін. Практично вся 
вироблена в Чернігові продукція 
призначалася для споживача міс-
та й губернії. Її збут був гаранто-
ваним, що давало хоч невеликий, 
але стабільний прибуток. З кінця 
XIX ст. швидко розвивалося пиво-
варіння. Місцеві традиції вироб-
ництва пива мали глибокі корені, 
однак якісну модернізацію спра-
ви здійснили чеські майстри. У міс-
ті відкрилися броварні Вондрака, 
«Нова Баварія», «Стржибрни», які, 
користуючись прекрасною черні-
гівською водою, виробляли пиво 
кращих чеських і німецьких сортів. 

На початку XX ст. у Чернігові 
налічувалося до п’ятисот усіляких 
крамниць і торгових лавок. Кіль-
ка разів на рік проводилися чер-
нігівські ярмарки. Найбільшим з 
них був літній, так званий деся-
тинний, який давав місту до 8 ти-
сяч рублів доходу. Ярмарки від-
бувалися на міських площах і 
на лузі на Кордівці понад 
Стрижнем. 

Історичний музей
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Сергій Леп’явко

«КОРОТКА ІСТОРІЯ ЧЕРНІГОВА»
Календар всесвітньої історії

16 травня 

1648 — закінчилася битва під Жовтими Водами. Перемога 9-тисячної армії 
Богдана Хмельницького та тисячі союзників-татар над 6-тисячним польським 
загоном Миколая Потоцького. Перша перемога повстанської збройної сили в 
ході Визвольної війни. 

1817 — народився Микола Костомаров, визначний український історик, ет-
нограф і письменник, громадський діяч. Один із керівників Кирило-Мефодіїв-
ського товариства. 

1896 — у Петербурзі в саду Ермітаж відбувся перший у Росії кіносеанс.
1960 — в ув’язненні в м. Владимирі помер Кирило Осьмак — український 

політичний діяч, член Центральної Ради, президент Української Головної Ви-
звольної Ради (1944).

17 травня 

1727 — на російський престол вступив Петро ІІ, 11-річний онук Петра І, 
останній представник роду Романових по прямій чоловічій лінії.

1846 — бельгієць Адольф Сакс запатентував саксофон. 

18 травня 

1888 — у США продемонстрована перша грамофонна платівка. 
1920 — народився Іван Павло ІІ (Кароль Войтила), Папа Римський, поляк 

за національністю. Перший слов’янський понтифік католицької церкви (у 1978 
– 2005 рр.).

1923 — французький інженер Антуан Барнай отримав патент на телефон 
із дисковим набором номера. До цього кожен телефон був з’єднаний із диспет-
черським пунктом, і людина просила телефоністку з’єднати з абонентом. 

23 травня 

1921 — народився Григорій Чухрай, український і російський радянський 
кінорежисер («Сорок перший», «Балада про солдата», «Чисте небо»). Уродженець 
Мелітополя. 

24 травня 

1742 — у Яссах помер Пилип Орлик, гетьман України (у вигнанні) в 1710 – 
1742 рр., найближчий соратник Івана Мазепи.

1819 — народилася Вікторія, королева Великої Британії в 1837 – 1901 рр. 
Найбільший флот із найсучаснішим озброєнням дозволив Британії під керівни-
цтвом Вікторії розширити свої колоніальні володіння, зібравши під короною 40 
країн. Ця королева виграла Кримську війну в Росії, але повернула росіянам Се-
вастополь. Довше за Вікторію правили лише чоловіки: Людовік XIV у Франції 
(72 роки), князь Ліхтенштейну Йоханн II (71 рік) та імператор Австро-Угорщини 
Франц-Йосиф (67 років).

1844 — телеграфом Морзе відправлено першу телеграму з Вашингтона в 
Балтимор.

1881 — народився Олександр Богомолець, визначний український і радян-
ський лікар-патофізіолог, президент Академії наук України у 1930 – 1946 рр.

1882 — народився Кирило Стеценко, український композитор, хоровий ди-
ригент і музично-громадський діяч.

1905 — народився Михайло Шолохов, російський радянський письменник, 
лауреат Нобелівської премії 1965 р.

1912 — народився Михайло Стельмах, український письменник.

25 травня 

996 — у Києві освятили першу на Русі кам’яну церкву в ім’я Успіння Пресвя-
тої Богородиці (Десятинну).

1810 — Аргентина проголосила незалежність від Іспанії, початок революції. 
1889 — народився Ігор Сікорський, американський авіаконструктор ро-

сійсько-українського походження — уродженець Києва, творець перших росій-
ських літаків і перших американських гелікоптерів. 

1926 — у Парижі єврейський анархіст Самуїл Шварцбард застрелив Симо-
на Петлюру — українського державного, військового й політичного діяча, орга-
нізатора українських збройних сил, головного отамана військ УНР, голову Ди-
ректорії УНР.

26 травня 

1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького за участю 
кримських татар розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького 
в битві під Корсунем.

1865 — залишки армії Півдня здалися, у США завершилася Громадянська війна. 

27 травня 

1859 — народився Панас Саксаганський (Тобілевич), український актор, 
режисер, драматург.

1895 — англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроектор.
1930 — Річард Дрю запатентував «прозору целофанову липку стрічку» — 

скотч.

28 травня 

1569 — підписано Люблінську унію, яка об’єднала Польщу й Литву в Річ По-
сполиту — державу з однаковим устроєм, спільною грошовою системою і сеймом. 
Литва зберегла часткову автономію: особливе законодавство й суди, скарбницю, 
військо, низку посад. Офіційною мовою Литви залишилася білоруська.

1916 — помер Іван Франко, український письменник, учений, громадський діяч.

29 травня 

1453 — турецька армія під проводом султана Мехмеда II захопила Кон-
стантинополь. У бою загинув Константин XI Палеолог (Драгаш), останній візан-
тійський імператор. Візантійська імперія припинила своє існування.

1874 — народився Гілберт Кіт Честертон, англійський письменник, христи-
янський мислитель і публіцист.

Календар історії Чернігівщини
16 травня 1892 р. у Суразькому повіті на Чернігівщині народився Юрій 

Бонч-Осмоловський, підполковник Армії УНР. 
17 травня 1877 р. у с. Козел Чернігівського повіту народився Степан Ба-

ран-Бутович — учений, рятівник музейних фондів м. Чернігова.

Зростання чис-
ла гостей міста, осо-

бливо для літнього відпо-
чинку і паломників, спровоку-
вало готельний бум. У Черні-
гові налічувалося 14 готелів, 
переважно невеликих. Най-
давніший з них називався 
«Царград». Не менш претен-
зійні були й інші назви: «Бер-
лін», «Марсель», «Брістоль», 
«Сан-Ремо», «Метрополь», 
«Європейський», «Ермітаж», 
«Гранд-отель». У 1907 році в 
місті з’явився перший стаціо-
нарний кінотеатр, потім — ще 
декілька. Найбільшими серед 
них були «Наука і життя» та 
«Міраж».

На кінець XIX – початок XX 
ст. припав новий період під-
несення Чернігова як цен-
тру української культури. Цей 
процес розпочинався з 1860-х 
років. Велику роботу в цьому 
напрямку вели два просвітни-
ки — Філарет Гумілевський і 
Леонід Глібов. Гумілевський 
був чернігівським єпископом, 
визначним істориком церк-
ви і діячем культури. Він спри-
яв розвитку масової освіти, 
заснував жіноче єпархіаль-
не училище, почав видавати 
церковну газету, але перед-
часно помер під час епідемії 
холери. 

Протягом кількох десяти-
річ душею культурного життя 
міста був Леонід Глібов. Він 
посміювався з примітивнос-
ті місцевої бюрократії, нази-
вав Чернігів «губернським 
хутором», але водночас бага-
то робив для його культурно-
го збагачення. Кілька років 
Глібов видавав газету «Чер-
нігівський листок», аж поки її 
не заборонили. Як літератор 
він писав численні байки, ві-
рші, оповідання. Пісня «Стоїть 
гора високая» на слова Глібо-
ва стала однією з улюблених 

народних пісень. 
Разом із друзями він ор-

ганізував аматорський театр, 
який діяв протягом багатьох 
років. Актори ставили міні-
п’єси, насамперед так звані 
«живі картинки», виступали в 
різних приміщеннях, зокрема 
в дерев’яній ротонді на Валу, 
яка була улюбленим місцем 
відпочинку чернігівців. 

В одній із таких вистав 
уперше вийшла на сцену чер-
нігівська гімназистка Марія 
Адасовська (Заньковецька), 
яка згодом прославила укра-
їнський професійний театр. 
Довкола театру гуртували-
ся відомі чернігівці того часу: 
вчителі Микола Вербицький 
та Ілля Дорошенко, історик 
Олександр Лазаревський, лі-
кар Степан Ніс, письменник 
Опанас Маркович та ін. Своє 
творче об’єднання вони на-
звали так: «Товариство, коха-
юче рідну мову».

Важливим центром гро-
мадської ініціативи було чер-
нігівське земство, яке займа-
лося справами освіти, меди-
цини, економіки. У земських 
установах працювало чима-
ло кваліфікованих спеціаліс-
тів, які багато зробили для 
розвитку регіону. Значною мі-
рою завдяки земству в місті 
з’явилося кілька відомих дія-
чів культури. 

У 1894 – 1902 роках у міс-
ті працювали Борис і Марія 
Грінченки. Подружжя вида-
вало «Бібліотеку українських 
книжок», протягом восьми 
років надрукували понад 50 
книжок накладом 200 тисяч 
примірників. На короткий час 

вони знову відродили славу 
Чернігова як центру книгови-
давничої справи.

Від 1896 року в Чернігові 
жив Михайло Коцюбинський. 
Тут він написав свої най-
кращі твори, зокрема «Fata 
morgana», «Коні не винні», «Тіні 
забутих предків», і став ви-
знаним українським письмен-
ником. Коцюбинський вла-
штовував у себе вдома літе-
ратурні суботи. Це був своє-
рідний клуб діячів культури 
Чернігова. Довкола нього гур-
тувалися відомі літератори 
Володимир Самійленко, Ми-
кола Вороний, Михайло Моги-
лянський, а з молодшого по-
коління — Павло Тичина, Ва-
силь Еллан-Блакитний, Арка-
дій Казка. 

У Чернігові діяли популяр-

ні організації патріотичного 
спрямування — «Громада» (з 
1893 р.) і «Просвіта» (з 1906 
р.). Громадським справам 
присвятили себе такі відомі 
діячі, як Ілля Шраг, Софія Ру-
сова, Олександр Тищинський, 
Аркадій Верзилов, Григорій 
Милорадович, Вадим Модзо-
левський та інші. 

1877 року зусиллями гро-
мадськості було відкрито 
міську бібліотеку. У Чернігові 
з’явився і один з найкращих 
українських музеїв, створе-
ний на основі колекції Васи-
ля Тарновського, подарованої 
ним місту 1899 року. 

Василь Тарновський був 
не єдиним меценатом у Чер-
нігові. На кошти Судієнків збу-
дували пансіон чоловічої гім-
назії, а князь Долгорукий спо-
рудив приміщення жіночої 
гімназії. Найбільше у справах 
освіти зробив Іван Дунін-Бор-
ковський. Він збудував реміс-
ниче училище й заповів чер-
нігівським школам і гімназі-
ям кілька сотень тисяч рублів 
— надзвичайно велику на той 
час суму. Улюбленою справою 
Борковського було надання 
стипендій. Завдяки його до-
помозі понад двісті таланови-
тих випускників гімназій на-
вчались у кращих вузах Росій-
ської імперії. 

Наприкінці XIX – на почат-
ку XX ст. склалася колоритна 
забудова Чернігова. Окрасою 
міста стали збудовані у стилі 
українського модерну примі-
щення сучасних обласної бі-
бліотеки і поліклініки №1, а 
також будинки земства, му-
зею, пожежна вежа, будинок 
поміщика Глібова. 

Водночас поза Соборною 
площею і монастирями в Чер-
нігові не було яскравих архі-
тектурних комплексів. Лише 
одна вулиця міста — Шосей-
на — майже вся мала двопо-
верхову забудову. На інших 
стояли будинки в один або 
півтора поверхи, здебільшо-
го дерев’яні. Їх прикраша-
ли багатим оздобленням — 
різьбленими дверима, вікна-
ми, карнизами, віконницями. 
Різнобарвні кольори нада-
вали різьбленню вишуканос-
ті. Тому саме дерев’яна архі-
тектура стала неповторною 
окрасою Чернігова. 

Остання споруда дорево-
люційного Чернігова — Крас-
ний міст через Стрижень. Цей 
міст пережив усі подальші ка-
таклізми і донині служить чер-
нігівцям. 

Закінчення. 
Поч. у № № 26 – 29.

Борис Грінченко

Василь Тарновський

Ілля Шраг

Леонід Глібов
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У кожній європейській літературі 
є письменники, які не лише зробили 
великий внесок у розвиток духовнос-
ті свого народу, а й вийшли на загаль-
ноєвропейський обшир. У Чехії таким, 
безумовно, є Карел Чапек. Проживши 
неповні 49 років, він встиг написати 
дуже багато. І все це — чи то глибокі 
філософські, політичні романи, чи до-
тепні сценки з побуту чехів — має свій 
колорит, позначено житейською му-
дрістю, гумором, часом попри не дуже 
веселі зображувані ситуації. І в будь-
якому випадку все це сповнене опти-
мізму, віри в людину, що особливо цін-
не для літератури.

Що говорить про письменника 
біо графічна довідка? Карел Чапек 
(9 січня 1890 — 25 грудня 1938) на-
родився в селі Малі Святоновиці на 
східному краї Богемії. 1910 року ро-
дина переїхала до Праги. 1915 року 
Карел закінчив філософський фа-
культет Карлового університету в 
Празі, відвідавши тим часом Фран-
цію та Німеччину. 

Чеська культура перебувала тоді 
під потужним впливом значно розви-
нутішої німецької, боролася за право 
на існування.

У творчості Карела Чапека можна 
виділити кілька періодів. Перший по-
чався близько 1910 року, коли він ще 
вчився в університеті. Його першою 
самостійною книгою була збірка но-
вел «Божі муки» (1917 р.), того ж року 
він видав збірку «Болючі оповідки».

Другий період почався, коли Ча-
пек, за його власними спогадами, «від 
безробіття й безвиході» звернувся до 

утопічних тем. Його п’єси «Р.У.Р.», «Фа-
брика Абсолюту», «Засіб Макропулю-
са», повість «Кракатит» змальовують 
соціальні наслідки негуманного засто-
сування фантастичних винаходів.

Третій період: 1929 року Карел 
Чапек написав чудові збірки дотеп-

них історій «Оповідання з одної кише-
ні» та «Оповідання з другої кишені», які 
не лише захоплююче й доступно опи-
сують різні ситуації, а й демонструють 
красу розмовної чеської мови.

Брат Йозеф був на три роки стар-
ший за Карела. Вони нерідко працю-
вали разом, наприклад редакторами 
в газетах, спільно видали першу кни-
гу «Сяючі глибини», пізніше написали 
драму «З життя комах», яка висміюва-
ла людські вади. Йозеф був обдарова-
ним живописцем, ілюстрував книж-
ки Карела. Багато років вони жили в 
спільному будинку. Під час Другої сві-
тової війни Йозеф загинув у фашист-
ському концтаборі.

Карел видав два чудові дитячі тво-
ри — «Дашенька, або Життя щеняти» 
та «Дев’ять казок», що містять оригі-
нальні чарівні оповідки і демонстру-
ють неосяжне багатство чеської мови.

П’ять книг мандрівних нотаток да-
ють нам живе зображення Великої 
Британії, Італії, Іспанії, Голландії, країн 
Північної Європи. 

1933 року починається четвертий 
період творчості: протягом двох років 
Чапек написав три романи, присвяче-
ні поглибленому аналізу людської осо-
бистості: «Гордубал», «Метеор», «Зви-
чайне життя».

П’ятий етап творчості, що настав 
1935 року, тісно пов’язаний із гро-
мадсько-політичною ситуацією: на-
ростає загроза фашизму й війни, осо-
бливо для Чехословаччини, що без-
посередньо межує з Німеччиною. Ка-
рел Чапек висловлює свої погляди в 
антифашистських творах: 1936 року 
з’являється його славетний роман «Ві-
йна з саламандрами». Виходять й інші 
твори антифашистського спрямуван-
ня — драми «Біла хвороба» та «Мати».

Ліберальні політичні погляди Ка-
рела Чапека були визначені його тон-

кою душевною організацією, чуйністю, 
увагою до людей і активним протисто-
янням усім формам насильства. Він не 
співпрацював з комуністичною парті-
єю і висловив своє ставлення до неї 
в короткій замітці «Чому я не стаю ко-
муністом». Він не міг ненавидіти будь-
кого лише за те, що той — людина ін-
шого суспільного класу, і саме за це 
політикани ненавиділи його.

Натомість Клуб інтелектуалів (дру-
зі Карела Чапека) по п’ятницях зби-
рався у нього в садку. 

Президент Чехословацької респу-
бліки Томаш Масарик і Карел Чапек 
були друзями. Завдяки трьом книгам, 
написаним Чапеком і відредагова-
ним особисто Масариком, ми можемо 
багато дізнатися про першого чехо-
словацького президента: «Розмови з 
TGM», «Нові розмови з TGM» та «Читан-

ня відносно TGM».
Карел Чапек створив багато тво-

рів різних тем і жанрів — від дитячих 
казок до філософських детективів. Ко-
жен може вивчати за його творами 
все багатство чеської мови. Він був 
дуже освіченим і вважав за необхідне 
попередити людство про загрози не-
правильного застосування технологій, 
хоча тоді це й не було настільки роз-
винутим, як нині. Його твори мали на 
меті впевнити кожного щодо абсурд-
ності воєн, і це стало духовним запо-
вітом Чапека.

Тут маю сказати про особистісне 
сприйняття творчості письменника, 
який є одним з моїх улюблених. Позна-
йомився з його творчістю доволі дав-
но, в період, коли довелося шукати 
відповіді на багато запитань, прагну-
ти відійти від житейської суєти, яка так 
засмикує нас. Карела Чапека я почав 
не просто читати, а й виписувати його 

цитати, які зараз запропоную. 
Велике враження справила книга 

«Рік садівника», написана братами Ча-
пеками, пристрасними природолюба-
ми, садівниками. Звісно ж, це не про-
сто річний календар робіт у саду — це 
цікаві, глибокі роздуми про життя. Ось 
кілька цитат.

«Без сумніву, людина піде в бій за 
свою правду, та ще охочіше і відчай-
душніше кинеться вона в бій за свій 
сад. Володіючи земельною ділянкою 
в кілька сажнів і щось на ній вирощу-
ючи, дійсно стаєш істотою якоюсь мі-
рою консервативною, бо підпорядко-
вуєшся тисячолітнім законам приро-
ди: все ж жодна революція не набли-
зить пору вегетації і не змусить бузок 
розпуститися раніше травня; це вчить 
людину мудрості й покірності законам 
і звичаям».

«Завжди чому-небудь та час цвіс-
ти. Це лише так говориться: «Осінь!» А 
ми в цей час квітнемо на свій лад, рос-
темо під землею, зачинаємо нові па-
ростки. І весь час є справа. Лише ті, хто 
сидить склавши руки, говорять, начеб-
то повернуло на погане».

«Майбутнє  — не попереду; воно 
вже зараз наяву, у вигляді паростка 
серед нас. А чого серед нас нема, того 
не буде і в майбутньому. Ми не бачи-
мо паростків, тому що вони під зем-
лею, і не знаємо майбутнього, тому 
що воно в нас. Іноді нам здається, що 
ми пахнемо тліном, завалені сухими 
залишками минулого. Але, якщо б ми 
могли бачити, скільки товстих білих 
паростків пробивається в цьому ста-
рому культурному шарі, що носить на-
зву «сьогодні», скільки насінин незри-
мо пустили паростки, скільки старих 
саджанців збирають і зосереджують 
свою силу в живому пагоні, який од-

ного разу прорветься квітнучим жит-
тям! Якби ми могли спостерігати таєм-
не нуртування майбутнього серед нас, 
ми, мабуть, сказали б: «Яка дрібниця  
— всі наші скорботи і сумніви!» Зрозу-
міли б, що краще від усього на світі — 
бути живою людиною, тобто людиною, 
яка росте».

А ось кілька цитат із книги «Подо-
рожі»:

«Кожне різноманіття в тих чи інших 
речах і людях робить життя багатшим».

«Свобода без намордника — ця 
свобода існує не лише для «красного 
слівця», вона існує не лише для собак, 
а й для нас, людей, — і є благословен-
ний дарунок Божий, амінь».

«Управляти народом, що пово-
диться як господар життя, — завдан-
ня не з найскладніших». (Про Швецію).

«Мені здається, іспанки зберегли 
два важливі жіночі привілеї — залеж-
ність і честь».

«Узагалі нема нічого гіршого, як 
дощ у маленькому місті».

«Дивна річ: чомусь завжди за-
здриш пароплаву, що відпливає, і бе-
регу, що віддаляється».

«Тиша, яка сама по собі є богослу-
жінням».

А ось цікаві поради Карела Чапе-
ка, що й коли варто читати.

При сумному настрої, перевтомі — 
екзотичний історичний роман.

Якщо раптом захворів — захо-
плююче чтиво (детектив) із щасливим 
завершенням.

За хронічної хвороби — благодуш-
не позитивне чтиво, наприклад, Ді-
ккенс. 

Восени — Анатоля Франса, через 
його особливу зрілість. 

Узимку, особливо в негоду, за-
метіль, — товсті романи, насамперед 
психологічні. 

І нарешті таке висловлювання 
письменника, що жив у дуже непро-
стий час і попри все зберіг великий 
оптимізм, життєлюбність і віру в люди-
ну: «Той, хто робить хоч що-небудь, уже 
не стане безпомічно запитувати долю 
про те, що нас чекає попереду». 

Петро АНТОНЕНКО 
Ілюстрації авторів до книги  

«Рік садівника»

 Колись же люди зрозуміють, що жод-
на перемога не варта того, аби заради неї во-
ювати.

 Любов, може, й існує, але — тільки в 
вас самих. Якщо її немає у ваших серцях, її не-
має взагалі... Ніде в світі... 

 Вона завжди давала собі хороші пора-
ди, хоч дотримувалася їх нечасто. 

 Немає мистецтва поза добром і злом. 

 У цьому особливість великої літера-
тури: вона — найбільш національне зі всьо-
го, чим володіє нація, і разом з тим зрозуміле 
і близьке іншим народам. Жодна дипломатія, 
жодні об’єднання націй не можуть бути таки-
ми всеосяжними, як література. Тільки люди 
ще недостатньо цінують її, ось у чому біда; ось 
чому вони все ще можуть цуратися і ненавиді-
ти один одного. 

 Чудо залишається дивом. І всередині 
нас здійснюється таке, що, ймовірно, не має ін-
шої мети, крім власної досконалості. Несподі-
вані спалахи свободи. Нехай лише спалахи! От 
якби все відбувалося за природним законом 
нашої душі, тоді творилися б справжні чудеса. 

 Анекдот — це комедія, спресована в 
секунди. 

 Анонім у газетах — це не людина в 
масці, це просто людина без обличчя. 

 У людях більше істини, ніж у словах.

 Часи машин: замінили мету швидкістю. 

 Усе не так погано: нас не продавали — 
нас віддали даром. 

 Усе-таки прогрес існує: замість військо-
вого насильства — насильство без війни. 

 Висловити принципову точку зору — 
значить що-небудь відкинути або щось при-
йняти, не давши собі клопоту вникнути в суть 
справи. Більше того: принципова точка зору 
тим повноцінніша і категоричніша, чим менше 
ми про предмет знаємо. 

 Газети здебільшого пишуться не газетя-
рами, а самими газетами. 

 Доповідна. Розвиваючи наступ, ми спа-
лили ще кілька сіл. Уцілілі жителі влаштували 
нашим військам захопливу зустріч. 

 Думаю, це непогане визначення, 
оскільки воно абсолютно нічого не пояснює. 

 Якщо жінка не здається, вона перема-
гає; якщо здається, диктує умови переможцю. 

 Є кілька способів створювати сади: 
кращий з них — доручити цю справу садівнику. 

 Законний уряд — той, у якого перева-
га в артилерії. 

 Досвідчений полеміст ніколи не бу-
ває переможений. Цим і відрізняється поле-
міка від будь-якого іншого виду спорту. Бо-
рець на килимі чесно визнає себе перемо-
женим, але, здається, ще жодна полеміка не 
закінчувалася словами: «Вашу руку, ви мене 
переконали». 

 Книга повинна створювати читача. 

 Коли тварину б’ють, очі її набувають 
людського виразу. Скільки ж повинна була ви-
страждати людина, перш ніж стала людиною. 

 Коза на прив’язі. «До чого тісний світ!» 

 Критикувати — значить  доводити ав-
тору, що він не зробив цього так, як зробив би 
я, якщо б умів. 

 Будь-який скандал живе не більше тиж-
ня, а якщо здійнято дуже вже сильний галас — 
днів десять. 

 Люди розучилися читати головним 
чином тому, що навчилися читати занадто 
швидко. 

 Багато придумано для того, щоб не ду-
мати. 

 Незвичайні випадки зазвичай повто-
рюються. 

 Ніяка чужа жертва в ім’я світу не може 
вважатися занадто великою. 

 Одна з найбільших бід цивілізації — 
вчений дурень.

 Про волю народу зазвичай говорять ті, 
хто йому наказує. 

 Порнографія — це літературна прости-
туція; вона не просто задовольняє еротичний 
потяг, а ще й знецінює його. 

 Правитель: «Я вам наказую, щоб ви 
мені платили, а ви мені платите, щоб я вам на-
казував».

 Уявіть собі, яка була б тиша, якби люди 
говорили те, що знають! 

 З роками людина рухається не тіль-
ки вперед, а й назад. Те, що двадцятирічному 
здається давно минулим, у п’ятдесят видаєть-
ся дивно близьким. 

 Найкращі думки приходять з дурості. 

 У театру — велике майбутнє, як у всьо-
го, що мало велике минуле. 

 Флюгер на вітрі: «Нарешті я знову 
знайшов новий напрямок». 

Карел Чапек: 
мудрий провидець Чехії і Європи

Карел ЧАПЕК

Цитати із творів письменника

Брати Чапеки
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Несподівані 
думки

Франсуа де Ларошфуко
 Наше самолюбство 

більше страждає, коли за-
суджують наші смаки, ніж 
коли засуджують наші по-
гляди.

 У нас у всіх дістане 
сил, щоб перенести нещас-
тя ближнього.

 Філософія торже-
ствує над бідами минулого 
і майбутнього, але біди сьо-
годення торжествують над 
філософією. 

 Гідно поводитися, 
коли доля сприяє, важче, 
ніж коли вона ворожа. 

 Зло, яке ми завдає-
мо, накликає на нас менше 
ненависті й переслідувань, 
ніж наші достоїнства. 

Було колись...
 Перший римський ім-

ператор Октавіан Август, відо-
мий як мудрий і розважливий 
правитель, якось сказав: «Хто 
домагається малих вигод ці-
ною великої небезпеки, схо-
жий на рибалку, що ловить 
рибу на золотий гачок. Віді-
рветься гачок, і жодна здобич 
не відшкодує втрати.

 Напередодні висту-
пу війною на Персію Олек-
сандр Македонський роз-
дав усе своє майно роди-
чам і друзям. Коли запита-
ли, що ж він лишив собі, цар 
відповів: «Надію». 

 Якось на вечірці у 
друзів Марк Твен побачив 
незнайомця, що весь час 
тримав руки в кишенях. 
Його представили як адво-
ката.

«Це неможливо, — за-
уважив письменник, — 
щоб адвокат тримав руки у 
власних кишенях».

Куточок 
гумору

О третій годині ночі лу-
нає телефонний дзвінок:

— Це лазня?
— Це квартира! — кри-

чить обурений господар.
— А чому стоїш голий?

* * *
Серед ночі — дзвінок 

по телефону. Заспаний го-
лос запитує:

— Алло, це телефон 
229-03-71?

— У мене взагалі немає 
телефону.

* * *
— Покличте до телефо-

ну Васю.
— Васі немає вдома, а 

що йому передати?
— Передайте йому три 

гривні.

* * *
— Тату, а хто такий — 

телепень? Звір чи птах?
— Ні, синку, це такий са-

мий чоловік, як і ми з тобою.

* * *
— Миколо, а що ти ро-

биш вечорами? 
— Сиджу вдома із дру-

жиною.
— Оце так любов!
— Яке там: це радикуліт. 

* * *
— Іване, ти стільки часу 

марнуєш, граючи в карти.
— І не кажи. Особливо 

при тасуванні.

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.

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. 

Книгу з такою назвою було презентова-
но минулого тижня в культурно-мистецькому 
цент рі «Інтермеццо».

Про особливість цієї книги, історію її появи 
розповідає упорядник книги Олеся Баринова:

— Книга «Чарівний світ Мельпомени» є 
програмою до дисциплін напрямку «театраль-
не мистецтво». Містить такі розділи: «Основи 
акторської майстерності», «Основи сценічної 
мови», «Основи сценічного руху», «Сценічна 
практика». Чому виникла така гостра потре-
ба в написанні цієї програми? Вивчення теа-
тральної справи у школах Чернігова з’явилося 
не так давно. Із власного досвіду роботи в 
Чернігівському міському об’єднанні інвалідів 
«Шанс», у театральній студії (з дітьми з обме-

женими можливостями), з учнями я зрозуміла, 
що працювати без програм, підручників про-
сто неможливо. 

Перевіряла все на практиці. Так з’явилася 
ця книга. Хочеться висловити подяку людям, 
які допомагали у цій праці. Це мої улюблені ви-
кладачі, моя сім’я, друзі, актори, бібліотекарі, 
працівники та керівництво Чернігівського об-
ласного навчально-методичного центру куль-
тури і мистецтв.

— Чернігівське міське об’єднання «Шанс» 
працює в Чернігові вже давно і об’єднує 320 ін-
валідів різних захворювань, різного віку, серед 
яких 130 дітей-інвалідів, — розповідає голова 
об’єднання «Шанс» Світлана Федорова. — Од-
ним із напрямків роботи нашої організації є те-
атральна студія, де діти стають справжніми ма-
ленькими акторами. Добре, що нарешті випуска-
ються методичні рекомендації, де вміщено бага-
то вправ, віршів, скоромовок тощо. Не всі наші 
вихованці в змозі придбати книги, в деяких не-
має комп’ютерів та Інтернету. Багато дітей ве-
дуть закритий спосіб життя у зв’язку з численни-
ми проблемами в житті, всілякими захворюван-
нями. Навіть дістатися до бібліотек для багатьох 
складно. Цей підручник допоможе багатьом на-
шим вихованцям. Допоможе в реабілітації, ко-
мусь — у поліпшенні здоров’я, в розвитку пам’яті.

Прес-служба КМЦ «Інтермеццо»

Чарівний світ Мельпомени

Що читають в «Інтермеццо»

Цікаві факти про Україну
 Пам’ятники відомому українському поетові Та-

расу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світові.

 Українці, 
а саме конструк-
торське бюро Ан-
тонова, розроби-
ли літак із най-
більшою у світі вантажопідйомністю — Ан-225 «Мрія». 
Спочатку він проектувався для транспортування космічних 
кораблів. Нині «Мрія» виконує комерційні вантажні переве-
зення. Максимальна вага перевезення вантажу — 250 тонн. 
Максимальна злітна маса — 600 тонн. Максимальна довжи-
на вантажу — 70 метрів. Крейсерська швидкість польоту — 
800 кілометрів на годину. Максимальна висота польоту — 
8 кілометрів. Максимальна дальність — 15400 кілометрів. 
Дальність польоту з вантажем у 200 тонн — 4500 кілометрів.

 Станція метро «Арсе-
нальна» у Києві — найглиб-
ша у світі. Вона проходить під 
землею на глибині 105 м. 

 Український духовий інструмент трембіта — найдо-
вший духовий музичний інструмент у світі.

 Найдовший тролейбусний маршрут у світі скла-
дає 86 км, а проходить він у Криму між Сімферополем і Ялтою.

 Найдовша печера України має назву «Опти-
містична» і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на 
глибині 20 м завдовжки 216 км. Найдовша гіпсова печера у 
світі і друга за протяжністю взагалі, вона поступається лише 
Мамонтовій печері в США.

 В Україні, біля містечка Рахів, в оточенні мальовни-
чих Карпат знаходиться географічний центр Європи.

 Територією України пролягав один з найбільших іс-
торичних транспортних шляхів — «шлях із варяг у греки» — 
система річкових шляхів і волоків між ними завдовжки 3 тис. 
км, що пов’язувала північні землі Давньої Русі з південними 
руськими землями та Балтійське море з Чорним. Протягом 
усієї давньої історії Україна-Русь виступала мостом між сві-
тами Східної Європи і Давнім Сходом, Європою античною, ві-
зантійською і латинською.

«Московський сфінкс: 
міф і сила в образі Сходу Європи»

Дослідження походження та глибинної сутності мос-
ковського народу і його державних форм. Автор на осно-
ві аналізу документів та інших джерел переконливо до-
водить неслов’янське походження сучасних росіян, а та-
кож висвітлює ординсько-імперські форми їх державного 
устрою і загрозу для цивілізованого світу. Завданням цьо-
го твору Василь Косаренко-Косаревич поставив розвін-
чання поширених російських і радянських міфів.

Українською мовою книга вийшла в Нью-Йорку 1957 
року і відтоді не перевидавалася. 

П

ерме

«Жлобологія»логія»
«Ми вирішили за-

просити людей до три-
валої розмови на, здава-
лося б, легковажні й «стьобо-
ві» теми, але все — надзвичайно 
серйозно! — розповідає ідеолог ви-
дання, засновник Союзу вольних ху-
дожників, автор і ведучий анархо-
кабаре «Зелена лампа» на ТВі Антін 
Мухарський. — Жлобство — це со-
ціальна проблема, яка потребує не 
тільки мистецьких маркерів, реак-
цій і рефлексій, а й наукового підхо-
ду. Ми зустрілися з 33-ма відомими 
персоналіями, кожен з них вислов-
лювався на цю актуальну тему».

Серед авторів «Жлобології»: 
Юрій Андрухович, Юрій Винничук, 
Лесь Подерв’янський, Сергій Жа-
дан, Богдан Жолдак, Володимир Єш-
кілєв, Іван Малкович, Олександра 
Коваль, Антон Соломуха, Влада Рал-
ко, Іван Семесюк, Василь Цаголов, 
Арсен Савадов, Андрій Кузьмен-
ко (Скрябін), Володимир Бебешко, 
Олексій Титаренко, Олег Сидор-Гібе-
линда, Сергій Васильєв, Дмитро Гор-
бачов, Олесь Доній та багато інших 
відомих постатей сучасного україн-
ського мистецтва і культури.

«Жлобство, як на мене, — до-
дає один з авторів та ілюстраторів 
видання, художник Олекса Манн, — 
давно набуло ознак такої собі сучас-
ної «релігії». Жлоб створює новий 
світ, де можуть бути огидно змішані 
всі стилі і зруйновані всі пропорції, 
починаючи з архітектури 30-повер-
хових ларків. Це він створив жалю-
гідні площі, прикрашені позолоче-
ними диспропорційними бабами, та 
офісні центри, облицьовані туалет-
ною плиткою. Це він створює теле-
бачення і рекламу, від якої вивертає 
навіть жлобів, настільки це нудно, 
нав’язливо й одноманітно».

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

«Українізація Росії. Політичне 
ошуканство українців російською 

більшовицькою владою в 1923 – 1932 роках»
Використовуючи велику кількість невідомих архівних до-

кументів, різних ухвал органів більшовицької влади РСФРР і 
УСРР у 1920-х – 1930-х роках, автор, відомий український іс-
торик Володимир Сергійчук, простежує процес дозволеного 
комуністичною партією на певний період відродження укра-
їнської духовності на етнічних землях нашого народу і там, де 
він освоїв величезні простори незайманих територій.

«Дух Росії». Дмитро Донцов
Ідеолог українського націоналізму Дмитро Іванович 

Донцов розмірковує над сутністю російської цивілізації.
Ось деякі провідні тези твору. Російська православна ци-

вілізація — це темна орда, що хоче загнати у темряву свого 
гніту Європу і решту світу. Упродовж всієї історії у московитів 
колектив пригнічував індивідуальність, бездумний ентузіазм 
заохочувався, а розумна ініціатива каралася. Головна зброя 
Росії — це численність та бездумність її населення.

Свої висновки Донцов ґрунтує виключно на російській 
історії та словах російських митців, політиків і мислителів. 
І застерігає нас від небезпечної дружби з північним сусі-
дом. Бо завжди міфом про возз’єднання братніх народів 
Росія виправдовувала окупацію, грабунки і терор України. 

Тому Донцов у цій праці не розпалює міжнаціональну 
ворожнечу, а скоріше намагається розплющити очі на за-
гарбницькі наміри Росії.

«Етнополітична карта світу ХХІ століття». 
П. Жук

Історія свідчить, що найоптимальніші умови для по-
вної реалізації народу — його розвиток у незалежній на-
ціональній державі. Саме створення та зміцнення націо-
нальних держав є однією з основних тенденцій ХХ століт-
тя, яка має всі підстави зберегтися у ХХІ столітті. 

Етнополітична карта ХХІ століття. Залишиться вона не-
змінною, чи етнокультурні, геополітичні, демографічні тен-
денції вщент зруйнують кордони багатьох держав?


