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Три українських президенти 
вимагають від Путіна 

не втручатися в українські справи 
Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма 

і Віктор Ющенко у неділю написали листа президенту 
Росії Володимиру Путіну з вимогою припинити агресію 
щодо України і розпочати переговорний процес.

«Ми просимо Путіна прислухатися, зупинитися і 
не втручатися в наші внутрішні справи», — наголосив 
Кравчук.

Леонід Кучма зазначив, що основним завданням 
трьох президентів на сьогодні є підтримка в цей склад-
ний час нинішнього Президента України. За словами 
Кучми, всі чітко розуміють, що без втручання Путіна ні-
які мирні пропозиції української сторони не можуть бути 
реалізовані.

Росія скасувала дозвіл 
на використання військ в Україні
Президент РФ Володимир Путін запропонував ро-

сійській Раді Федерації скасувати постанову «про вико-
ристання Збройних сил РФ на території України». 

Заступник голови комітету з міжнародних справ верх-
ньої палати російського парламенту Андрій Климов вва-
жає, що нинішнє звернення Путіна пов’язане з тим, що пе-
ріод нормалізації в Україні почався: «Там пройшли вибори 
президента, почався переговорний процес про припинен-
ня бойових дій за участю російської сторони, представників 
київської влади, а також лідерів південно-східних регіонів 
України. Саме тому президент Путін прийняв таке рішення, і 
ми його підтримуємо в цьому», — сказав парламентар. У се-
реду Рада Федерації скасувала ту свою постанову.

Як відомо, 1 березня цього року президент Росії вніс 
звернення до Ради Федерації про використання Зброй-
них сил РФ на території України до нормалізації суспіль-
но-політичної обстановки в країні.

Рада Федерації підтримала звернення президента 
РФ і дала згоду на введення російських Збройних сил РФ 
на територію Криму.

Крим Росія анексувала, провівши псевдореферен-
дум, а поблизу кордонів України зосередила свої числен-
ні війська з технікою.

Крім того, є багато свідчень того, що диверсанти з Ро-
сії беруть участь у боях на Сході України на стороні сепа-
ратистів і терористів, а в розпорядження бойовиків по-
трапила потужна техніка російського походження.

«Перемир’я»: під Слов’янськом 
збито український вертоліт, 

усі 9 наших військових загинули
У понеділок під Слов’янськом терористи збили укра-

їнський військовий вертоліт Мі-8. Про це повідомив реч-
ник штабу АТО Владислав Селезньов. «Близько 17 години 
в районі гори Карачун поблизу Слов’янська пуском раке-
ти з ПЗРК був збитий вертоліт сил АТО МІ-8, який повер-
тався з українського блокпоста після виконання завдан-
ня з доставки вантажів. Бойовики, випустивши ракету, 
зникли в найближчому селі Билбасівка».

На борту вертольота знаходилися фахівці, які вста-
новлювали апаратуру з метою організації моніторингу 
простору, фіксації фактів порушення Плану мирного вре-
гулювання конфлікту на Сході України. 

МИР ДОНБАСУ, 
ЄДНІСТЬ УКРАЇНІ

Другий президент Украї-
ни Леонід Кучма, який бере 
участь у переговорах у Доне-
цьку про врегулювання ситуа-
ції на Сході країни, повідомив, 
що сторони змогли домовити-
ся про припинення вогню до 
ранку 27 червня.

У понеділок у Донецькій 
обласній державній адміні-
страції відбулися багатосто-
ронні переговори між пред-
ставниками України, теро-
ристичних організацій «ДНР» 
і «ЛНР» та Російської Феде-
рації.

У переговорах узяли участь 
посол РФ в Україні Михайло 
Зурабов, представник чинно-
го голови ОБСЄ Хайді Тальяві-
ні, другий президент України 
Леонід Кучма, глава громад-
ської організації «Український 

вибір» Віктор Медведчук, 
представник «ДНР» Олександр 
Бородай, лідер проросійсько-
го руху «Юго-Восток» Олег Ца-
рьов і представники «ЛНР».

Раніше уповноважений 
Президента з мирного врегу-
лювання ситуації в Донецькій 
та Луганській областях Ірина 
Геращенко повідомляла, що 
представники терористичних 
організацій «Донецька на-
родна республіка» та «Луган-
ська народна республіка» не 
будуть допущені до «круглого 
столу» переговорів, ініційова-
ного Порошенком. «Очевидно, 
що жодних переговорів з ЛНР, 
ДНР не може бути. Тому що ор-
ганізації, які беруть на себе 
відповідальність за те, що 
вони збивають українські літа-
ки з кращими нашими військо-

вими, які беруть на себе відпо-
відальність за те, що вони без 
жалю вбивають мирних гро-
мадян, переговори з ними не 
ведуться», — сказала вона.

Шевченківський райсуд Ки-
єва задовольнив клопотан-
ня Генпрокуратури про взят-
тя під варту низки представ-
ників терористичних організа-
цій «ДНР» та «ЛНР», у тому числі 
Бородая.

Окрім того, раніше досудо-
ве розслідування встанови-
ло, що Царьов у період берез-
ня – квітня 2014 року умисно, 
відкрито, застосовуючи в тому 
числі засоби масової інфор-
мації, вчиняв публічні заклики 
до насильницької зміни влади 
і повалення конституційного 
ладу України.

Він також заявив, що най-
ближчим часом почнеться від-
новлення будинків, постражда-
лих під час боїв. Усі роботи з від-
новлення вестимуться за раху-
нок держави.

Президент наказав: «Перехо-
димо до наступної фази мирно-
го плану — встановлення режи-
му контролю над державним кор-
доном».

Після цього глава держави 
віддав наказ про припинення 
вогню на тиждень усіма підроз-
ділами Збройних сил, Національ-
ної гвардії та Прикордонної служ-
би. «Українська армія припиняє 
вогонь! Але це не означає, що ми 
не дамо відсічі у випадку агресії 
щодо наших військових, ми роби-
тимемо все для захисту території 
нашої держави», — заявив він. 
«Питання територіальної ціліс-
ності обговоренню не підлягає!» 
— наголосив Президент.

Президент Порошенко запропонував мирний план 
і на тиждень припинив антитерористичну операцію

Сили антитерористичної операції з п’ятниці, 20 червня, і до 27 
червня припиняють бойові дії. Про це заявив Президент Петро По-
рошенко під час спілкування з жителями Святогорська Донецької 
області. За його словами, це робиться для того, щоб терористи мо-
гли скласти зброю, а ті, котрі цього не зроблять, будуть знищені.

«Переговорів з терористами не ведемо».
Переговори з терористами ведуться

28 червня  
День Конституції України.

Вітаємо зі святом!
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Гуманітарна акція 
«Експедиція на Схід»
Гуманітарну акцію «Експедиція на Схід» ого-

лошує Чернігівське формування «Народна са-
мооборона» в пам’ять про загиблого товариша 
Олексія Коновалова.

На південному сході України беруть участь 
в АТО кілька частин, сформованих із чернігівців: 
Чернігівський батальйон територіальної оборо-
ни №13, Чернігівський батальйон територіальної 
оборони батальйон №41, спецбатальйон при МВС 
«Чернігів».

Під час розмови активістів із командирами 
батальйону з’ясувалося, що у хлопців не вистачає 
засобів зв’язку (рацій), бронежилетів, біноклів, 
тепловізорів, касок тощо.

Під час реалізації проекту транспорт активіс-
тів відвозитиме до місця дислокації чернігівських 
військових підрозділів зібрані речі, передавати-
муть їх безпосередньо командирам частин. 

Організатори беруть на себе зобов’язання ін-
формувати громадськість про витрачені кошти, 
передані речі. 

Орієнтовна дата відправлення першої експе-
диції — 23 червня.

Контакти: координатор «Чернігівської Само-
оборони», радник секретаря РНБО Олександр 
Ясенчук, тел. (063) 235-18-03.

Голова Чернігівського обласного громадсько-
го формування «Народна самооборона» Володимир 
Федорок, тел. (063) 608-52-73, (067) 275-57-06.

Чернігівська облдержадміністрація, вул. Шев-
ченка, 7, офіс. 7, «Народна самооборона».

Вул. Шевченка, 9, КМЦ «Інтермеццо».
Рахунок: 
ЄДРПОУ 392 394 84, р/р 26000051411262 в 

ЧРУ КБ «Приватбанк» м. Чернігів, МФО 353 856.
Номер карточки «Приватбанку»
5211 5374 5101 8316
на ім’я Манойло Яни Володимирівни

Олександр ЯСЕНЧУК

Чернігівці провели 
в останню путь 
офіцера Олексія Коновалова
У Чернігові прощалися із Олексієм Коновало-

вим, загиблим на бойовому посту офіцером Чер-
нігівського територіального батальйону №13.

Олексій до війська пішов добровольцем, брав 
участь у формуванні територіального батальйону, 
був членом обласного штабу «Народної самообо-
рони», членом ВО «Свобода».

Вшанувати бойового побратима зібралися 
члени «Самооборони» з усіх куточків Чернігівщи-
ни, однопартійці, представники громадськості та 
влади. Відспівували воїна у козацькому храмі свя-
тої Катерини.

Прощальний мітинг відбувся на кладовищі 
Яцево. В останню путь офіцера провели почес-
ним салютом та національним гімном. Олексію 
Коновалову посмертно було присвоєно звання 
майора.

Сироти при живих батьках
Питання виконання Національної стратегії 

профілактики соціального сирітства, надання со-
ціальних послуг обласною службою зайнятості не-
повнолітнім особам, дітям-сиротам та дітям, по-
збавленим батьківського піклування, роботи з 
профілактики поширення алкоголізму і наркома-
нії серед дітей та підлітків обговорили під час засі-
дання координаційної ради у справах дітей під ке-
рівництвом заступника голови-керівника апарату 
облдержадміністрації Сергія Журмана. Були за-
прошені представники обласного і Чернігівсько-
го міського центру соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді, обласного центру зайнятості, об-
ласного наркологічного диспансеру, сектора кри-
мінальної міліції у справах дітей УМВС України.

На Чернігівщині — 2369 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, з яких 78% 
— це сироти при живих батьках. В області налічу-
ється лише 46 фахівців з соціальної роботи, за-
вдяки яким у 324 проблемних сімей діти залиши-
лися в родинах. Під наглядом спеціальних служб та 
структур перебуває 1024 дитини, з яких 36 дітей 
зазнали насилля в сім’ї, 8 — самовільно залишили 
сім’ю, а 98 перебувають під особливою опікою со-
ціальних працівників. В області — 211 прийомних 
родин та 15 дитячих будинків сімейного типу.

Болючим соціальним питанням залишається 
поширення алкоголізму і наркоманії. На різних ви-
дах наркологічного обліку в області знаходиться 
майже 20 тисяч осіб. Цього року лікарі-наркологи 
виявили і поставили на облік 41-го підлітка, 10 з 
яких зловживали спиртними напоями, 7 — нарко-
тичними речовинами, 24 — тютюнопалінням.

Сергій Журман акцентував увагу на необхід-
ності координації зусиль усіх, хто причетний до со-
ціального захисту дітей.

 За матеріалами офіційного сайту ОДА

Чернігівська область не братиме 
участі в міжнародному молодіжному 
фестивалі «Дружба» у Сеньківці Город-
нянського району. 

Про це офіційно заявляє голова об-
ласної державної адміністрації Воло-
димир Івашко. «У програмі до Дня мо-
лоді фестиваль у Сеньківці не перед-
бачається. Зважаючи на те, що однією 
з учасниць заходу є Російська Федера-
ція, яка анексувала Крим та фактично 
розв’язала неоголошену війну на Сході 
країни, що призвело до дестабілізації 
ситуації та численних людських жертв, 
офіційна позиція обласної держадміні-
страції чітка і зрозуміла: не підтримува-
ти проведення даного фестивалю.

Враховуючи складну військово-
політичну ситуацію, яка склалася на 
кордоні України і всередині держави, 
коли існує висока ймовірність зброй-
них провокацій, коли на Донеччині 
та Луганщині отримують тяжкі пора-
нення і гинуть українські військові — 
ми не маємо морального права бра-
ти участь у зазначеному заході, тим 
більше говорити про якусь дружбу», 
— заявляє голова облдержадміні-
страції.

Що ж стосується заходів до Дня мо-
лоді, то вони будуть спрямовані на під-
тримку громадянської активності мо-
лоді та патріотичне виховання молодих 
людей.

Чарівний лісовий масив Ялівщина на 
околиці Чернігова, де протікає річка Стри-
жень, давно в центрі суспільних дискусій 
і баталій в органах влади. Вже кілька ро-
ків обговорюється ідея створити тут регі-
ональний ландшафтний парк, що допомо-
гло б зберегти унікальну територію, а люди 
змогли б і далі гарно відпочивати на при-
роді. Але грошовиті забудовники весь час 
лізуть у ці чарівні місця зі своїми будова-
ми. Дерибан землі триває. 

І ось нарешті Чернігівська обласна 
рада на своїй сесії ухвалила рішення про 
створення обласного комунального під-
приємства — регіональний ландшафтний 
парк «Ялівщина» на площі 168,7 гектара. 
Але, оскільки це територія міста Черніго-
ва, потрібне було рішення міської влади. 

Днями сесія міської ради ухвалила рі-
шення про надання дозволу комунально-
му закладу «РЛП «Ялівщина» Чернігівської 
обласної ради на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок орієнтовною площею 168,7 га за 
рахунок земель запасу комунальної влас-
ності територіальної громади Чернігова — 
для функціонування регіонального ланд-
шафтного парку «Ялівщина» з подальшою 
передачею зазначених земельних ділянок 
до спільної власності територіальних гро-
мад області. 

Крім того, обласна рада пропонувала 
депутатам міськради протягом 2014 року 

утриматися від ухвалення рішень щодо 
передачі у приватну власність, надання 
в оренду та зміни цільового призначення 
земельних ділянок юридичних та фізич-
них власників на правах оренди, постій-
ного користування чи приватної власнос-
ті в межах територій лісопарку «Ялівщина». 
Проте голосування за це на тій же сесії 
міськради не набрало необхідної кількості 
голосів депутатів. 

Спершу планувалося створили РЛП 
в Ялівщині на площі 200 гектарів. Але 
31 гектар планованої території міськра-
да вже роздала більш як 30-ти різним 
суб’єктам у власність і користування. І ось 
тепер відмовилася ввести заборону на по-
дальшу роздачу земель Ялівщини. Отже, 
запитання і проблеми щодо функціонуван-
ня новоствореного парку залишаються.

Фото Петра Антоненка

У суботу, 28 червня, з 5.00 до 
19.00 (за київським часом) буде 
зупинено рух транспортних за-
собів, які рухаються через дер-
жавний кордон у пунктах про-
пуску «Нові Юрковичі» (Росія) та 
«Веселівка» (Білорусь). І не тому, 
що йде російсько-українська ві-
йна, а у зв’язку з проведенням 
Російською Федерацією та Рес-
публікою Білорусь біля мону-
мента Дружби народів, поблизу 
с. Сеньківка Городнянського ра-
йону Чернігівської області, тра-
диційного міжнародного фести-
валю слов’янських народів «Сла-
вянское единство - 2014». 

Завершить цей традицій-
ний фестиваль, цитую за сай-
том Брянського правітєльства, 
«праздничная концертная про-
грамма народной артистки 
Украины и Ингушетии Таисии По-
валий и народного артиста Рос-
сийской Федерации Александра 
Серова». 

Отже, все як завжди? 
Нагадаю, що так званий мо-

нумент «Дружби народів», або 

«Три сестри», був зведений чер-
нігівцями на українській терито-
рії 1975 року. Ця споруда пере-
буває на державному обліку як 
пам’ятка монументального мис-
тецтва республіканського зна-
чення та має охоронний номер 
№ 574 (за рішенням Чернігів-
ської обласної ради № 551 від 
17.11.1980 р.). 

Монумент знаходиться на 
балансі Сеньківської сільської 
ради. На нього укладено охорон-
ний договір № 57 від 2 жовтня 
2006 року між відділом культу-
ри Городнянської районної дер-
жавної адміністрації та головою 
Сеньківської сільради Голова-
ном Ю.В. 

Отже, саме українці всі роки 

так званої «дружби» здійсню-
вали витрати на утримання, ре-
монт і реставрацію цього мону-
мента, а «слав’янські братани» 
лише на халяву щороку на ньому 
фестивалили. 

І останнє. Як запевняють 
високопосадовці Чернігівської 
ОДА, цього року на День Консти-
туції України начебто не плану-
ється офіційно (!) брати участь у 
цьому завжди політизованому 
«братерському» фестивалі. 

Тож виникає питання: чому 
росіяни без дозволу(!?) викорис-
товуватимуть у своїх імперських 
інтересах територію і споруду, 
які належать Українській держа-
ві? Невже нас вкотре дурять? 

Без сумніву, що це черго-
ве «славянскає єдінства» відбу-
деться за участю делегацій те-
рористичних ДНР, ЛНР і їхніх при-
хильників з усієї України. 

Чому українці дозволяють 
себе так принижувати? 

Сергій СОЛОМАХА
Сайт «Сіверщини», 23.06.2014

РОСІЙСЬКЕ ІМПЕРСЬКЕ  ДІЙСТВО  В УКРАЇНІ:
невже не можна відзначити День молоді не у вигляді  

дрімучого комуно-радянського шоу в Сеньківці? 

«Славянское единство-2014» укотре 
фестивалитиме на українській землі

Влада Чернігівщини: пиятики 
з росіянами у Сеньківці не буде 

Але, виявляється, День молоді  владою таки 
буде святкуватися —  на так  званих  «Голубих озе-
рах»  у Ріпкинському районі (до речі, чому «голу-
бі», а не блакитні?). На це виділено з обласного 
бюджету 120 тисяч гривень, повідомив  заступ-
ник голови обласної державної адміністрації Сер-
гій Журман. І додав, що в  минулі роки виділялося 
набагато  більше, а нині  з метою економії коштів 
буде тільки патріотичний формат свята на Голубих 
озерах.

Відкритим залишається запитання, про що гово-
рять вже не один рік: а чому ж не організувати 
велике обласне свято Дня молоді саме в об-
ласному центрі? І саме в патріотичному, україн-
ському дусі. А молодь у нас чудова:  весь Чернігів 
розфарбували в національні українські синьо-жовті 
кольори. 

Не в лоба, так по лобі: 
тепер «Голубі озера»

Пристрасті довкола Ялівщини



№34   26 червня 2014 року№34   26 червня 2014 року 3  Світ Чернігівщини

Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Вода і каналізація 
подорожчають на 75%
З першого липня в Україні зростуть тарифи на водо-

постачання і водовідведення (каналізація) на 26 із 150 
водопостачальних підприємств. У тому числі й на «Черні-
гівводоканалі».

Як пояснили в Національній комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері комунальних послуг, те-
пер українці платитимуть за воду відповідно до еконо-
мічно обґрунтованого рівня, тобто із закладеною рента-
бельністю до 5%.

«Тарифи на воду підвищувалися останній раз у 2008 – 
2012 роках (у різний час у різних містах). За цей період її 
собівартість істотно зросла — більше потрібно коштів на 
виплату зарплати, закупівлю електроенергії, реагентів. 
Водоканали не можуть працювати у збиток, адже їм по-
трібно думати про існування своїх підприємств, щоб вони 
взагалі не померли», — пояснив член Національної комі-
сії Дмитро Григор’єв.

У зв’язку з цим з першого липня підвищуються тарифи 
на воду для 26 із 150 підприємств, що забезпечують 87% 
ринку водопостачання країни. Інші водоканали, ймовір-
но, підвищать тарифи з першого серпня або восени.

Серед перших — «Чернігівводоканал». Тарифи для 
чернігівців зростуть майже на 75%. Якщо поки що 1 ку-
бометр води у Чернігові обходиться абоненту у 2,72 грив-
ні, а за кожен кубометр стоків доводиться платити 2,39 
гривні, то з 1 липня доведеться платити за водопостачан-
ня 4,87 гривень/1 м куб., а за водовідведення — 4,04 
грн/1 м куб.

Це стосується тих абонентів, у яких встановлені лі-
чильники води. Для тих же, хто платить за воду згідно з 
нормативами (а це 18 різних категорій), тарифи зростуть 
приблизно в такій же пропорції.

Міліція затримала групу 
злодіїв, яка обкрадала 
північ Чернігівщини
Від початку року зловмисники скоїли більше сорока кра-

діжок із приватних господарств громадян на території шести 
районів області.

Затримання злочинців відбулося в рамках оперативно-
профілактичної операції «Майно», яка проводиться на Черні-
гівщині від 2 червня згідно з наказом в.о. начальника УМВС 
України в Чернігівській області Олега Демченка. Як він роз-
повів, під час операції міліція розкрила серію правопору-
шень майнової спрямованості, насамперед розбоїв, грабе-
жів, крадіжок усіх форм власності, шахрайств, незаконних 
заволодінь автотранспортом.

Одним з найбільш показових результатів є затриман-
ня групи серійних злодіїв у Щорському районі. Ще взимку 
до чергової частини райвідділу міліції почали надходити по-
відомлення від громадян про крадіжки із приватних госпо-
дарств. Злодії крали все, починаючи з каністр і закінчую-
чи автівками й тракторами. Серед украденого — верстати, 
сільгосптехніка, електроінструмент, бензопили, компресо-
ри, гідронасоси, запчастини, мопеди, гумові човни — все, 
що знаходилося у дворі, гаражі чи сараї.

Коли правоохоронці почали зв’язуватися з колегами із 
сусідніх районів,  з’ясували, що в них також зареєстровані 
подібні крадіжки. Одразу стало зрозуміло, що працює група.

Під час проведення операції співробітниками управ-
ління карного розшуку УМВС спільно з секторами карного 
розшуку Городнянського та Щорського районів була задо-
кументована група осіб, яка протягом 2013 –  2014 років 
займалася крадіжками майна всіх форм власності та авто-
транспорту.

Робота зі встановлення членів цієї групи була дуже 
складна й копітка. Міліціонери відпрацьовували підобліко-
вий контингент раніше засуджених за аналогічні злочини, 
опитували мешканців сіл, де були скоєні крадіжки, але ко-
рисної в оперативному плані інформації отримали обмаль, 
оскільки всі крадіжки скоювалися вночі. Інколи потерпілі 
навіть не розуміли, як можна було викрасти громіздку сіль-
госптехніку без крана і вантажівки.

Але наполегливість і професіоналізм працівників мілі-
ції дали свій результат — оперативники вирахували і затри-
мали зловмисників. Ними виявилися двоє братів та ще один 
спільник — мешканці Щорського району.

Під час санкціонованих обшуків міліціонерів вразило 
побачене: подвір’я підозрюваних були вщент захаращені ви-
краденими речами і запчастинами від розібраних автомобі-
лів. Зухвалі злодії викрали по області 5 автівок, які згодом 
розібрали на запчастини. Тож чужих речей у господарстві 
злодіїв було стільки, що цілу добу слідчі складали опис.

Габаритні речі правоохоронці одразу на місці під розпис-
ку повертали власникам, за що люди були дуже вдячні мі-
ліції. Деякі господарі знайшли і показали слідчим усе своє 
майно, яке було викрадене у них. 

На теперішній час правоохоронці довели причетність за-
триманих громадян до скоєння понад 40 крадіжок на тери-
торії шести північних районів області. Відносно цих осіб від-
крито низку кримінальних проваджень за частиною 3 статті 
185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) та 
частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України (неза-
конне заволодіння транспортом). Триває слідство. 

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Співробітники Служби безпеки 
України спільно з працівниками по-
даткової міліції ГУ Міндоходів у Чер-
нігівській області вилучили з неза-
конного обігу партію спирту, неза-
конно ввезеного на територію Укра-
їни з метою подальшої реалізації. 

18 червня у Чернігові оператив-
ники СБУ зупинили вантажний авто-
мобіль, у кузові якого у пластикових 
ємностях знаходилось 10 тисяч літрів 
етилового спирту. Згідно із марку-

ванням спирт був вироблений на те-
риторії Російської Федерації. Вказа-
на продукція транспортувалася без 
відповідних дозвільних документів. 

За матеріалами СБУ слідчі ГУ Мін-
доходів розпочали кримінальне про-
вадження за ч.1 ст.204 (незаконне 
транспортування з метою збуту під-
акцизних товарів) Кримінального ко-
дексу України. Підакцизну продукцію 
вилучено. Триває досудове розсліду-
вання. 

Пильність 
і згуртованість 

Зважаючи на прикордонне положення Чер-
нігівської області та безпосередню участь жите-
лів Придесення в антитерористичній операції на 
південному сході України, правоохоронні органи 
закликають громадян до особливої пильності та 
уважності. Нині у міліції одне з головних завдань 
— забезпечити мир і спокій в країні.

Міліція Чернігівщини звертається до грома-
дян із закликом звертати увагу на всіх підозрілих 
людей, які самостійно або групами винаймають 
житло, особливо таких, що збираються мешкати 
без сім’ї. Повідомляйте міліції та органам влади 
про всіх осіб, які намагаються вести агітаційно-
підривну роботу.

Одразу телефонуйте до міліції, якщо виявили 
на вулиці чи в транспорті нічийні пакунки, короб-
ки, валізи, сумки. Ні в якому разі не чіпайте таких 
предметів, не намагайтеся їх відкрити або огля-
нути. Це мають робити тільки фахівці вибухотех-
нічної служби.

Також повинні викликати підозру автомобі-
лі, залишені без нагляду на тривалий час побли-
зу місць значного скупчення людей: вокзалів, ав-
тостанцій та зупинок громадського транспорту, 
ринків, торговельних центрів, розважальних за-
кладів.

Задля власної безпеки ніколи не беріть від 
незнайомців пакетів, сумок, не залишайте сво-
го багажу без нагляду. У разі виявлення неві-
домого предмета в під’їзді свого будинку опи-
тайте сусідів. Якщо їм ця річ не належить — не-
гайно телефонуйте до міліції за номером 102 та 
обов’язково дочекайтеся прибуття слідчо-опера-
тивної групи. До приїзду правоохоронців зробіть 
усе можливе, щоб ніхто не наближався до підо-
зрілого предмета. 

Міліціонери повернулися 
із зони АТО

З Донецької області повернувся другий зведений загін УМВС 
у Чернігівській області, який з 4 травня місяць ніс там службу. 54 
бійці батальйону патрульної служби, «Грифона» та спецпідрозді-
лу особливого призначення виконували бойові завдання в рам-
ках антитерористичної операції на блокпостах біля Слов’янська, 
контролювали рух транспорту, забезпечували в Харкові охоро-
ну виборчих дільниць під час позачергових виборів Президента 
України, а згодом разом з Національною гвардією звільняли від 
терористів Варварівку і Красний Лиман.

Керівник міліції Чернігівщини генерал-майор Олег Демченко 
повідомив: «Усі солдати правопорядку повернулися додому живі 
та здорові. Міліціонери 10 днів відпочили, після чого повернулися 
до виконання службових обов’язків. Незважаючи на польові умо-
ви несення служби, міліціонери зберегли високий бойовий дух і 
готові до подальшого несення служби».

Натомість для виконання бойових завдань до зони АТО на пів-
денний схід України виїхали зведений загін міліції, сформований із 
працівників міськрайвідділів Чернігівщини та бійців спецпідрозді-
лу «Грифон», а також спецбатальйон патрульної служби «Чернігів».

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Служба безпеки 
України скерувала до 
суду матеріали кримі-
нального провадження 
стосовно 3 членів зло-
чинного організованого 
угруповання, які нала-
годили на території ре-
гіону незаконний обіг 
вибухових речовин, ви-
бухових пристроїв та 
боєприпасів.

Встановлено, що 
47-річний місцевий мешка-
нець разом зі своїми спіль-
никами незаконно виго-

товляли в кустарних умо-
вах вибухівку: наповню-
вали пластикові ємності 
вибуховою речовиною і 
реалізовували їх зацікав-
леним особам.

22 листопада 2013 
року в Чернігові в ході 
спеціальної операції із 
залученням бійців спец-
підрозділу «Альфа» СБУ за-
тримала зловмисників «на 
гарячому» одразу після ре-
алізації чергової партії ви-
бухівки. 

Під час затримання та 

обшуків у їхніх помешкан-
нях правоохоронці вилу-
чили понад 50 кг вибухо-
вої речовини, 1,5 кг троти-
лу, близько 200 набоїв різ-
ного калібру, 2 тротилові 
шашки та електродетона-
тори до них, вогнепровід-
ні шнури для запалюван-
ня вибухової речовини, не-
зареєстровану холодну та 
вогнепальну мисливську 
зброю.

Нині за матеріала-
ми кримінального прова-
дження, розслідуваного 

за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 263 
(збут бойових припасів, 
вибухових речовин або 
вибухових пристроїв, ско-
єний організованою зло-
чинною групою осіб) Кри-
мінального кодексу Укра-
їни, триває судовий роз-
гляд. Санкція даної статті 
передбачає покарання у 
вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох до семи 
років.

Прес-група Управління 
СБ України 

в Чернігівській області 

Російський нелегальний 
спирт зупинено

Справу розглядає суд

17 вересня 2014 року виповнюєть-
ся 150 років від дня народження велико-
го українського письменника, видатно-
го культурного діяча Михайла Коцюбин-
ського, який найбільш плідну частину сво-

го життя присвятив Чернігівському краю.
Розпорядженням голови облдержад-

міністрації Володимира Івашка утворе-
но організаційний комітет та розробле-
но план заходів до ювілею. Днями Воло-
димир Івашко побував у Чернігівському 
літературно-меморіальному музеї-запо-
віднику М.М. Коцюбинського, який цього 
року святкує своє 80-річчя, та на могилі 
письменника на Болдиній горі.

Як відзначив очільник області, на 
честь ювілею письменника на Чернігів-
щині відбудуться виставки в музейних, бі-
бліотечних та навчальних закладах, літе-

ратурні вечори, читання, конкурси.
Але, наголосив В. Івашко, значної ува-

ги потребують також благоустрій Болди-
ної гори біля могили М.Коцюбинського, 
ремонт кінолекційної зали музею-запо-
відника, оновлення асфальтового по-
криття на його подвір’ї, капітальний ре-
монт системи опалення приміщення літе-
ратурної експозиції музею, а також онов-
лення меморіальних дошок, присвячених 
М. Коцюбинському. До вирішення цих пи-
тань голова облдержадміністрації закли-
кає долучитися меценатів та всіх небай-
дужих мешканців області.

Чернігівщина гідно вшанує 
пам’ять Михайла Коцюбинського
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Проводять культурно-мистецький центр «Ін-
термеццо» та наша газета «Світ-інфо».

У  попередньому, цьому і  наступних номерах газети чи-
тачам ставимо запитання про наше чарівне місто, його іс-
торію і сьогодення.

Насамперед йдеться про фотознімки цікавих  споруд 
Чернігова.  Запитання вікторини просте: який саме об’єкт зо-
бражено на фото, що ви знаєте про його історію і сучасність? 

Можете відповісти коротко, а можна й більш розширено. 
За підсумками кількох турів вікторини ми визначимо пе-

реможців. Вони отримають подарунки від Чернігівського 
культурно-мистецького центру «Інтермеццо» та нашої газети.

Отже, наступне  завдання: що це за споруда, де вона 
розташована, що ви про неї знаєте? 

Ще не пізно  надіслати відповідь і на запитання першого 
туру, надруковане в газеті № 33, за 12 червня ц.р.

Відповіді надсилайте звичайним листом або елек-
тронною поштою (обидві ці адреси читайте на остан-
ній сторінці газети, внизу), заносьте в КМЦ «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка. 9).

Вікторина «Що ви знаєте про Чернігів?»

Безробітні й допомога
За даними державної служби зайнятості кіль-

кість зареєстрованих безробітних у Чернігові за 
травень майже не змінилася і на початок червня 
становила 3,4 тис. осіб. 

Допомогу з безробіття отримували 79,7% осіб, які мали 
статус безробітного. Більше половини безробітних стано-
вили жінки, 47,8% — молодь у віці до 35 років.

За сприяння державної служби зайнятості у травні пра-
цевлаштовано сто мешканців міста, серед яких майже по-
ловина — у віці до 35 років. Середній розмір допомоги з 
безробіття в області становив 1201,5 грн, що дорівнює 
98,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної за-
робітної плати (1218 грн).

Парк під забудову 
вирубати поспішили
Рішення щодо дозволу на вирубку дерев у За-

лізничному парку та надання містобудівних умов і 
обмежень прокуратурі області для будівництва ба-
гатоквартирних будинків по вул. Жабинського, 2 
втратили чинність. 

Відповідні рішення схвалено 18 червня виконкомом 
Чернігівської міськради.

Міський голова Олександр Соколов наголосив, що під-
готовка до будівельних робіт викликала значний суспіль-
ний резонанс, і виконавчий комітет має відреагувати.

Рішення про надання містобудівних умов і обмежень 
було надано прокуратурі області як замовнику будівництва 
у 2013 році. Йшлося про чотири черги будівництва, з яких 
3-а та 4-а не зачіпають парку. Для продовження будівни-
цтва замовнику необхідно повторно звертатися до міської 
ради, але йтиметься про продовження тільки 3-ї та 4-ї черг.

Усі — на велосипеди!
29 червня на Красній площі відбудеться соці-

альна акція «Чернігівська молодь за велодоріж-
ки!», присвячена Дню молоді. 

Акція направлена на підтримку «Концепції розвитку ве-
лоруху та побудови велоінфраструктури в м. Чернігові на 
2014 – 2020 рр.». 

У програмі акції:
11.30 — збір учасників (Красна площа). 
11.45 — шикування у колону та інструктаж учасників 

акції (Красна площа). 
12.00 — рух колони за маршрутом: Красна площа – 

просп. Миру – вул. Бойова – вул. Рокоссовського – вул. 
Шевченка – вул. Берегова – пляж «Золотий берег» (довжи-
на маршруту — 11 км, орієнтовна швидкість руху — 15 – 
20 км/год.). 

13.00 — рух колони по парковій зоні, по пересічній міс-
цевості, до готелю «Брянськ» та повернення її до Централь-
ного парку культури та відпочинку (довжина маршруту — 9 
км, орієнтовна швидкість руху — 15 – 20 км/год.). Завер-
шення акції. 

13.00 — фестиваль «На всю котушку!» (ЦПКіВ). На від-
критій сцені — виступи представників Чернігівського клу-
бу веселих та найкмітливіших (КВК), концерт молодих вико-
навців, театр мод, дефіле, інтелектуальний турнір, конкур-
си й розваги для глядачів. 

На відкритих майданчиках громадськими організація-
ми проводяться: слек-лайн, стрільба з лука, розпис хною, 
фотосушка, виготовлення ляльок-мотанок, морська релакс-
терапія, майстер-клас ліплення з глини, фотовиставка.

Cоціальний проект «Громадськість 
за місто без небезпек»
Чернігівська організація Суспільної служби України 

спільно з інформаційним сайтом «Північний вектор» запо-
чаткували Інтернет-проект інформування структур влади 
про існуючі і потенційні небезпеки у середовищі життєді-
яльності людини. 

Пропонуємо вам узяти участь у проекті «Громадськість 
за місто без небезпек». Мета — фіксування виявлених не-
безпек у Чернігові з метою їх оперативного усунення.

У першу чергу, це стан доріг і тротуарів, електро- і га-
зогосподарство, транспорт, інженерні комунікації, аварій-
ні споруди, дерева та інші об’єкти, стихійні сміттєзвалища, 
шкідливі відходи.

Інструкція:
1. Зайти на http://www.pivnich.info/internet-proekt-

hromadskist-za-mi.
2. Натиснути на посилання «Переглянути Громадськість 

за місто без небезпек на карті більшого розміру» (під картою).
3. Тиснеш «РЕДАГУВАТИ» для додавання або видален-

ня точок.
УВАГА: для редагування потрібно бути зареєстрованим 

на сервісі http://www.google.
Як завантажити фото? Найпростіше — скористатися з 

сервісу Радикал.ру
Подальші дії: інформування структур влади про існуючі 

і потенційні небезпеки у середовищі життєдіяльності люди-
ни для подальшого їх усунення.

Якщо є проблеми із редагуванням карти, просимо на-
давати інформацію на: www.pivnich.info@gmail.com  Тел.: 
973-628, 973-629.

Сподіваємося, що відповідні структури з розумінням 
сприймуть цю громадську ініціативу, адже у справі опера-
тивної ліквідації небезпек влада і громадяни мають бути 
взаємозацікавленими партнерами. 

Я звернув увагу на цей 
стенд в аптеці, що навпроти 
Валу. Це пункт збирання ко-
штів від добрих людей на лі-
кування хворих дітей. Дуже 
серйозно хворих, ось їхні 
фото на стенді, з прізвищами 
і діагнозами. Милі українські 
дітки: Сашко, Ваня, Руслана, 
Віка — і вже з такими тяжки-
ми хворобами. Не називаю 
їхніх прізвищ і діагнозів —  
повірте, дуже тяжкі, бо це ти-
пове явище, і таких дітей, на 
превеликий жаль, в Україні 
чимало. Медицина здатна їх 
вилікувати, але лікування та-
ких хвороб дуже дороге. Дер-
жаві чи батькам оплатити це 
практично неможливо. Уся 
надія — на спонсорів, благо-
дійні фонди та ще на всіх до-
брих людей.

Одна з громадських орга-
нізацій, які займаються зби-
ранням коштів на лікування 
дітей, — благодійний фонд 
«Примирення». Стенд і пункт 
збирання коштів саме цьо-
го фонду й знаходиться у на-
званій аптеці. І не тільки тут: 
на стенді вказано, що такі ж 
пункти діють у таких-то апте-
ках Чернігова, а також у Ніжи-
ні, ще ряді районів області та 
в окремих районах Сумщини. 

Фонд діє як зареєстро-
вана державою організа-
ція. Його адреса: 02225, м. 
Київ, вул. Бальзака, 12. Тел.: 

+380 (63) 2493303. Тел./
факс: +380 (44) 5483422. 
E-mail: help@helpfund.com.
ua. Інтернет-сторінка:www. 
helpfund.com.ua.

Суми, потрібні на ліку-
вання тої чи іншої дитини, 
дуже великі, часто вони вка-
зуються на таких стендах.
Чесно кажучи, не просто по-
вірити, що звичайні люди 
своїми скромними пожерт-
вами зможуть зібрати такі 
суми. Але справа не стіль-
ки в сумі, яку ви пожертву-
єте, а в масовості цих жерт-
вувань. Ті ж аптеки — одне 
з найбільш відвідуваних гро-
мадських місць, і якщо сотні, 
тисячі людей у таких пунктах 
щодня жертвуватимуть бо-
дай по гривні, набереться не-
мало. І ще один аспект: жерт-
вуючи, людина робить благо 
— а саме це означає понят-
тя БЛАГОДІЯННЯ — не лише 
тому, кому жертвує, а й собі. 

До цієї аптеки я заходжу 
частіше, ніж до інших, купую-
чи щось для численної роди-
ни. І якось так узяв за звич-
ку кожного разу вкидати до 
скриньки хоча б по гривні 
на кожну дитинку, що на цих 
знімках. А якщо отак усім ми-
ром? Благодіймо ж! Для ді-
ток, для себе, для світу, щоб 
він став хоч трохи добрішим. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

Міські етюди

Чернігів — одне з най-
красивіших міст України. 
Зелене, затишне. От якби 
ще більше дбали про чисто-
ту міста. Хоча останім часом 
чимало робиться: зокре-
ма, у дворах встановлюють 
контейнери для збирання 
сміття, потроху впроваджу-
ють і роздільне його зби-
рання, як це практикують у 
Європі.

Ці фото зроблені в од-
ному із дворів по проспек-
ту Миру, в районі ремза-
воду. Поруч зі звичайними 
контейнерами для сміття 
з’явився і ось такий — для 
збирання пластикових пля-
шок. Ці пляшки — справ-
жнє прокляття часу. Вчені 
все сперечаються, шкідливі 
вони чи ні й наскільки. Звіс-
но, всі досягнення цивіліза-
ції шкідливі, це і є розпла-
та за ці блага. Так само, як 
шкідливі телевізор, мобіль-
ний телефон, комп’ютер, 
але без них життя вже не 
уявляємо.

Щодо пляшок, то справ-
жня біда — що робити з по-
рожніми? Поки що, на жаль, 
люди викидають їх куди по-
пало. У результаті цією не-
чистю засмічене все: пар-
ки, сквери, двори, ліси, 
луки, прибережні зони. Але 
ні в якому разі не можна ці 
пляшки спалювати, бо виді-
ляється вкрай отруйний газ. 

Найоптимальніше пляш-
ки утилізувати на повтор-
ну переробку. Але для цьо-
го їх треба збирати. У де-
яких пунктах приймання 
вторинної сировини (це тре-
ба всіляко розвивати) по-
рожні пет-пляшки прийма-

ють. Люди здають, хто не лі-
нується і дбає не лише про 
виторгувані копійки, а й 
про чистоту міста. Але цьо-
го недостатньо. І ось у місті 
з’явилися ці контейнери для 
пластикових пляшок. Зруч-
но і корисно.

Читаємо напис на кон-
тейнері: збиранням займа-
ється Фонд здорового сус-
пільства. Основні напрями 
діяльності — забезпечення 
санітарно-епідеміологічно-
го благополуччя населення, 
інформаційно-просвітниць-
ка діяльність серед насе-
лення, сприяння волонтер-
ській діяльності, участь та 
організація благодійних ак-
цій. Ось його телефон у Чер-
нігові: 644-264. Інтернет-
сайт організації: www.fzs.
com.ua.

Спасибі Фонду за турбо-
ту про чистоту міста! А зага-
лом дбати про це треба всім 
мешканцям і гостям нашого 
красивого міста. 

За чисте 
місто

Благодіяння — 
це милосердя
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Бліц-інформ
В АТО загинули 
156 військових, 
не рахуючи 
прикордонників 
і Нацгвардії
Від початку антитерорис-

тичної операції на Сході Украї-
ни станом на ранок 19 червня 
загинуло 156 військовослуж-
бовців, із них безпосередньо в 
зоні бойових дій — 120.

Про це сказав виконувач 
обов’язків керівника Головно-
го управління по роботі з осо-
бовим складом Збройних сил 
України генерал-майор Олек-
сандр Розмазнін. За його сло-
вами, ці дані не враховують 
втрат серед особового складу 
Національної гвардії і Держав-
ної прикордонної служби. У цих 
підрозділах жертв значно мен-
ше.

Терористи підбили 
наш літак у Луганську. 
Загинуло 
49 українських 
військових 

У ніч із 13 на 14 червня те-
рористи підбили військово-
транспортний літак Повітря-
них сил Збройних сил Украї-
ни ІЛ-76, який заходив на по-
садку в аеропорту Луганська. 
Літак перевозив особовий 
склад для ротації. Окрім вій-
ськовослужбовців, на борту 
були техніка, спорядження і 
продовольство. Літак уразили 
вистрілами вогнем із зенітної 
установки та крупнокалібер-
ного кулемета. Загинули 40 
військовослужбовців і 9 чле-
нів екіпажу.

Суд повернув 
землі «Межигір’я» 
державі
Господарський суд Київ-

ської області повернув у дер-
жавну власність 135 гектарів 
землі, на яких розташована 
резиденція «Межигір’я».

Про це повідомила Київ-
ська обласна прокуратура.

Суд задовольнив два по-
зови прокуратури до Вишго-
родської РДА, ТОВ «Танталіт» та 
БФ «Відродження України» про 
скасування розпоряджень, ви-
знання недійсним держактів 
та витребування земель рези-
денції на користь держави.

Встановлено, що вказа-
ні землі вартістю понад 118 
мільйонів гривень були відчу-
жені розпорядженнями Виш-
городської РДА, хоча ця опе-
рація належала до компетен-
ції Кабміну.

Госпсуд погодився з аргу-
ментами прокуратури та ухвалив 
рішення про задоволення зазна-
чених позовів. Своїм рішенням 
суд повернув землі «Межигір’я» у 
державну власність.

Як відомо, резиденція 
«Межигір’я» стала одним із 
символів корупції часів пре-
зидентства Януковича. Для 
його «приватизації» екс-
президентом були застосовані 
тіньові схеми, в яких були заді-
яні найвищі посадовці країни.

Сам Янукович втік з Украї-
ни до Росії і живе, за інформа-
цією російських ЗМІ, в дорого-
му особняку в Підмосков’ї, не-
подалік від резиденції Путіна.

Чому для війни Росією вибра-
ні Донецька і Луганська області? 
Відповідь очевидна: тут, по-перше, 
близько 40% населення станов-
лять етнічні росіяни. А по-друге, на-
селення, незалежно від національ-
ності, на 80 – 90% зрусифіковане.

Де-факто дані області — це ро-
сійськомовний, російськокультур-
ний анклав в Україні, тут живуть 
«соотечественники».

Не секрет, що за 23 роки неза-
лежності в Донецькій і Луганській 
областях України і українського 
ніхто не відчував. Лякали україні-
зацією, українськими націоналіс-
тами, бандерівцями, а насправді 
процвітав російський нацизм і ксе-
нофобія. Домінує російська мова, 
інші погляди на історію, культ інших 
героїв. Уже давно вживаються ви-
рази «патріот Донбасса», «народ 
Донбасса» тощо.

Фактично багато хто із сепара-
тистів — іноземці з українськими 
паспортами, тілом вони в Україні, а 
душею — в Росії. Громадяни Укра-
їни-мешканці «Донбасса» готові 
воювати зі зброєю в руках проти 
України на боці Росії.

Отже, бандитсько-олігархіч-
ний устрій у Донецькій і Луганській 
областях, помножений на русифі-
кацію, національну нетерпимість, 
україноненависництво, призвели 
до того, що решта України для них 
виявилася чужою.

У Путіна концепція війни в 
Україні побудована на розпалю-
ванні мовної і міжнаціональної во-
рожнечі. Але, на противагу Росії, 
Україна питання мови і національ-
ності ніколи не ставила.

Путін прорахувався. Не ділять-
ся в Україні люди за національною 
і мовною ознаками, не ворогують 
між собою, не вважають проблему 
мови першочерговою. Проти агре-
сора, окупанта воюють усі — укра-
їномовні і російськомовні, і етнічні 
українці, і представники інших на-
ціональностей.

У чому звинувачують україн-
ців? В українізації, забороні росій-
ської мови, націоналізмі.

Хто звинувачує? Російські шо-
віністи з Росії, наша п’ята колона 
в Україні, російські націоналісти, 
наші доморощені україноненавис-
ники.

Звідки вони взялися, чому їх 
так багато? Винні самі українці. 
Пригріли, виростили собі за роки 
незалежності п’яту колону, так і не 
розпочавши дерусифікації етніч-
них українців Донбасу.

Наголошую: не українізацію 
етнічних росіян треба проводити, 
а дерусифікацію етнічних укра-
їнців, виховувати українців у дусі 
українського патріотизму.

Ми загралися в толерантність, 
поступливість і компроміси. В 
Україні постійно відкладалися лю-
страція, декомунізація, дерусифі-
кація, деколонізація. Тобто нічого 
не робилося для того, щоб ми жили 
в українській Україні. В результаті 
пожинаємо плоди бездіяльності.

Нині треба добре подумати, чи 
має решта України майбутнє, якщо 
ми заради збереження Донбасу 
у складі України підемо на «комп-
роміс» і надалі збережемо, закон-
сервуємо в двох областях росій-
ський анклав, «міні-Росію», «зону 
без української мови і культури», 
постійне вогнище дестабілізації і 

плацдарм для диверсій?
Дивно, але Україну з Москви 

закликають не втручатися у спра-
ви України. Дивно, але чомусь не 
захоплюють у заручники і не вби-
вають місцевих лідерів Партії ре-
гіонів і КПУ. Невідомо, де поділися 
міські і районні ради Донбасу, де 
регіонали і комуністи становлять 
більшість.

Очевидно, що фінансують і ко-
ординують діяльність бойовиків 
російські спецслужби і місцеві олі-
гархи, які контролювали і контро-
люють нині всі процеси в регіоні. 
Без фінансування, без організації 
набору місцевих бойовиків і заве-
зення нових підготовлених теро-
ристів, без безперервного підве-
зення зброї, боєприпасів, меди-
каментів, продовольства ця війна 
давно б уже закінчилася.

Можна лише відзначити, що на 
даний час фінансування, організа-
ція і координація дій бойовиків на-
багато кращі, ніж в українських во-
яків, що беруть участь в антитеро-
ристичній операції.

Росія тут ні до чого, кажуть ре-
гіонали, це бунтує «народ Донбас-
са». А де зібралися всі втікачі, де 
виплило все лайно з України? У Ро-
сії. Чому Росія не видає Януковича, 
Пшонку, Захарченка українському 
правосуддю, якщо вона тут ні до 
чого?

Хто такі сепаратисти і терорис-
ти? Відомо, що адміністративні бу-
дівлі в Донецькій і Луганській об-
ластях російським диверсантам 
допомагали захоплювати колиш-
ні нинішні бійці «Беркута» й інших 
спецпідрозділів, а утримують їх 
працівники СБУ і МВС, які гостинно 
зустрічали екстремістів і віддава-
ли їм свої арсенали зі зброєю.

Їх об’єднує те, що вони ненави-
дять Україну, все українське. Саме 
ця братія розстрілювала Майдан і 
організовувала загони тітушок.

Українці для них чужі. Хочеш 
жити на Донбасі — відмовся від 
свого українства.

Бандерівці зі Львова виявили-
ся міфічними, а російські нацисти 
і головорізи з Донецька, Сімферо-
поля, Севастополя і Луганська ви-
явилися справжніми.

Донбас сприймає себе году-
вальником України. І продовжує 
вважати, що може нав’язувати 
свою волю решті країни. Розказу-
ють, що ми повинні почути його го-
лос. Так, ми його чули останні де-
сять років. Це призвело до прези-
дентства Януковича.

Це регіон, де середньостатис-
тично найбідніше населення, але 
це регіон, що дає найбільше мі-
льярдерів і мільйонерів.

В експертному середовищі є 
думка, що хай він сам визначить-
ся. Кажуть, Донбас — це останній 
вагон потяга, що йде на Захід. Да-
вайте його відчепимо, і хай зали-
шається сам на сам зі своїми про-
блемами.

Отож Донбас ми вже побачили, 
почули і зрозуміли. Ми вже навіть 
чотири роки пожили при диктату-
рі вихідців з Донбасу. Тепер черга 
Донбасу зрозуміти, що Донецька і 
Луганська області — це Україна, і 
в Україні живуть українці незалеж-
но від рідної мови чи національно-
го походження. А росіяни живуть у 
Росії.

Після подій на Донбасі першо-

черговим завданням стає побудо-
ва там не Ахметостану з Ахмет-ха-
ном на чолі, а поширення україн-
ських законів, принципів і правил 
на територію Донецької і Луган-
ської областей.

Неукраїнський Донбас в Украї-
ні — це бомба сповільненої дії. Не-
український Донбас — джерело 
дестабілізації, ультиматумів, теро-
ризму і диверсій.

Зараз для тих, хто хоче жити 
в Росії, Путін спростив процедуру 
отримання громадянства. Можна 
поїхати і жити. Вперед, чесно по-
клавши на стіл український пас-
порт.

Чи треба проводити перегово-
ри з сепаратистами і терористами, 
диверсантами і тітушками? Зви-
чайно, потрібно, для цього є мова 
автоматів, кулеметів і гранатоме-
тів.

Що ж відбувається з іншого 
боку барикад? З іншого боку, в Ки-
єві, на Печерських пагорбах, домі-
нує некомпетентність, брехня і зра-
да. Нам брешуть для заспокоєння 
і бадьорості духу. З українського 
боку — суцільна некомпетентність, 
халатність, зрада, запроданство, 
на жаль, передусім офіцерів. Не-
має касок, броньованих жилетів і 
сучасної зброї. Але це не головне. 
Найголовніше — низький бойовий 
дух армії, СБУ, міліції. Офіцери, ко-
мандири не настроєні воювати з 
росіянами, з Росією.

Треба змінювати військову 
доктрину. Насправді Росія — не 
стратегічний партнер, а страте-
гічний ворог.

Виникає ще дуже багато пи-
тань, на які немає відповідей.

Чому не закрили кордону з Ро-
сією і не ввели візового режиму? 
Якби кордони закрили, можна 
було б уникнути конфлікту на Сході 
або придушити його за кілька днів, 
не впустивши в Україну тисячі на-
йманців.

За 20 днів після перемоги Май-
дану в березні 2014 року з країни 
втекли 300 найвищих чиновників, 
вивезли завантажені майном ма-
шини, величезні гроші. Чому при-
кордонники дозволили?

Що відбувається в прикор-
донних районах Луганська і Доне-
цька? Де відеокамери, де укріпле-
ні райони на шосе? Замість цього 
техніка і бойовики сотнями йдуть з 
Ростова, Бєлгорода і без перешкод 
потрапляють в Україну. Кажуть, що 
на кордоні на кожен КамАЗ із бо-
йовиками, на кожен автомат вста-
новлені розцінки…

Війська України то входять, то 
виходять зі Слов’янська і Крама-
торська. Держава то веде АТО, то 
робить перерви на святкові й ви-
хідні дні. Пропускає через кордон 
банди бойовиків і навіть цілі коло-
ни вантажівок зі зброєю і боєпри-
пасами, заарештовує і випускає 
злочинців — діє в абсурдно-коруп-
ційному придуркуватому дусі.

У нас у школах, у вишах, у ЗМІ 
зовсім не велося патріотичного 
виховання. Наших військовослуж-
бовців виховували не на україн-
ських традиціях, не на подвигах 
борців за Україну. У них культиву-
вали і героїзували постаті росій-
ських воєначальників: Суворова, 
Нахімова, Кутузова, Будьонного і 
Ворошилова, Жукова і Конєва…

Тому частина офіцерів і сол-

датів щиро вважає агресора, оку-
панта, історичного ворога України 
дружньою країною, братнім наро-
дом. До цього багато в чому докла-
лися вищі очільники України — ет-
нічні росіяни, а часто і громадяни 
РФ.

Закономірно, що коли керівні 
структури спецслужб і армії напо-
внені агентами чужої країни, то ми 
бачимо щоденний саботаж — зли-
вання інформації противнику, не-
виконання наказів керівництвом 
окремих підрозділів.

Патріотичне виховання має 
здійснюватися на базі української 
історії в українській інтерпретації.

У нас одна політична нація — 
українці. Всіх людей, незалежно 
від кольору шкіри, національного 
походження, мови і культури, має 
об’єднати українська мова, культу-
ра, український погляд на історію 
та історичні постаті.

Для патріотичного виховання 
молодих хлопців має бути віднов-
лений призов до армії. Для чого? 
Передусім для формування укра-
їнської політичної нації, а вже по-
тім для військового вишколу. І про-
ходити військову службу в радіусі 
ближче 300 км від дому треба за-
боронити.

Які висновки?
Найголовніше, що всі вже зро-

зуміли: без української мови і куль-
тури не може бути українського 
патріотизму, а Україна без україн-
ської мови і культури — це вже не 
Україна.

Україна без українців — «рес-
публіка Донецьк», «республіка Лу-
ганськ»  — це затяжні конфлікти, 
хаос, дестабілізація і гальмування 
розвитку для всієї України, загроза 
для миру в усьому світі. Попри те, 
наголошую: держава має забезпе-
чити права національних меншин 
на свою національну мову і культу-
ру. Неприпустимі привілеї жодній з 
національних меншин.

Російським телеканалам вда-
лося переконати частину місцево-
го населення, що українські сило-
вики — загроза, а диверсанти і те-
рористи — захисники. Бандити, які 
штурмують і грабують адміністра-
тивні споруди і супермаркети, — 
«наши ребята», а українські сило-
вики — «вбивці, які розстрілюють 
мирних громадян».

Воювати, захищати і навіть ги-
нути можна за те, що тобі рідне і 
близьке, те, що ти любиш і шануєш. 
Але в деяких регіонах в умовах «не-
залежної» України людей тримали і 
виховували в таких умовах, що все 
українське — чуже і ненависне. І 
тому люблять і шанують вони тіль-
ки російське, хочуть у Росію, на 
свою історичну батьківщину…

Ми вже повною мірою дали су-
противнику, бандитам і терорис-
там показати своє справжнє об-
личчя і дискредитувати себе. 

Україна демонструє приклад 
для народів Росії у тому, як треба 
звільнятися від диктатури і раб-
ства.

Пора приступати до активних 
дій з наведення порядку, народ че-
кає…

Сергій СТЕФАНКО, 
лікар, 

м. Івано-Франківськ

«Українська 
правда» 

Звідки взявся 
«народ Донбасса»
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Ігор ЛУЦЕНКО, 
депутат Київської 

міськради, рядовий 
спецбатальйону «Азов»

6 Світ України

Бліц-інформ
У Луганську терористи 
викрали голову обласної 
«Просвіти», історика 
Володимира Семистягу
У Луганську в неділю 

терористи викрали голо-
ву місцевої «Просвіти», 
викладача Луганського 
національного універ-
ситету Володимира 
Семистягу.

Терористи так зва-
ної ЛНР провели «обшук» 
офісу Семистяги в Центрі українсько-канадської 
дружби.

65-річний Володимир Семистяга — старший ви-
кладач кафедри історії України Луганського націо-
нального університету, член правління Луганської 
обласної організації краєзнавців, спеціалізується 
на історії XX сторіччя. Він також є головою Луган-
ського обласного об’єднання товариства «Просві-
та» і головним редактором журналу «Бахмутський 
шлях». 

8 травня в м. Дружківка Донецької області те-
рористи обстріляли і пограбували будинок члена 
Всеукраїнської організації «Просвіта» Євгена Ша-
повалова. Того ж дня у селі Шандриголове Красно-
лиманського району Донецької області терористи 
вбили фермера, активіста Краснолиманської «Про-
світи» Валерія Сала.

МВС звільнило 
17 тисяч зрадників
З лав Міністерства внутрішніх справ звільнено 

майже 17 тисяч осіб, які зрадили присязі. Про це 
повідомив заступник глави МВС – керівник апара-
ту Сергій Чеботар. Він зазначив, що у правоохорон-
ному відомстві «ведеться активна боротьба з мілі-
ціонерами, які зрадили присязі, зокрема замішані 
в корупційних схемах, торгівлі наркотиками та вчи-
ненні інших правопорушень».

Таку кількість працівників звільнили за період 
від початку березня 2014 року до 24 червня. 

Раніше за порушення присяги українському на-
роду МВС звільнило 12 тисяч співробітників у не-
визнаній Республіці Крим.

«Українська правда»

Сім’ї військовослужбовців, 
переселенці з Півдня 
та Сходу без соціальних 
гарантій не залишаються 
На традиційному щотижневому брифінгу в  Чер-

нігівській облдержадміністрації обговорювалися 
питання соціального захисту особливих категорій 
громадян — сімей військовослужбовців, які беруть 
участь в антитерористичній операції, осіб, які пе-
реселяються з Автономної Республіки Крим, м. Се-
вастополя, Донецької та Луганської областей.

Соціальним працівникам поставлено завдання 
відвідати всі родини мобілізованих, щоб з’ясувати 
проблемні питання, які їх турбують, та надати допо-
могу кожній родині.

Соцпрацівники вже відвідали декілька сотень 
сімей мобілізованих і продовжують роботу в цьо-
му напрямку, аби всі труднощі, з якими ті можуть 
зіткнутися, були вирішені не формально, а прак-
тично.

Наша область готова приймати переселенців з 
тимчасово окупованих Криму та Севастополя, а та-
кож з територій Донецької та Луганської областей, 
де орудують терористи. В області діє регіональний 
штаб з розв’язання соціально-побутових проблем 
переселенців, цілодобова «гаряча лінія» за телефо-
ном (0462) 72-40-95. 

Загалом на Чернігівщині станом на 20 червня 
за допомогою до влади звернулася 201 сім’я (352 
особи), яка переселяється з АР Крим і Севастополя, 
а також 99 сімей (162 особи) переселенців з Доне-
цької та Луганської областей.

Повною мірою отримали допомогу 480 осіб. Зо-
крема, надано допомогу щодо розселення 22 осо-
бам, з працевлаштування — 14 особам, відновле-
но втрачених документів — 6. Влаштовано до за-
гальноосвітніх навчальних закладів 24 дитини, до 
дитячих садків — 9, направлено на оздоровлення в 
дитячі оздоровчі заклади 7 дітей. Лікувально-про-
філактичними закладами області надано допомогу 
70 особам.

Органами соціального захисту населення та 
Пенсійного фонду надається допомога з продо-
вження виплати державних соціальних допомог за 
місцем тимчасового проживання переселенців.

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації

Припинення вогню не 
спрацює. Бо хто відгук-
неться на цю ініціативу?

Може, Путін? Та ні, Ро-
сія вже заявила, що це не 
перемир’я, а ультиматум 
(на жаль, вона не має ра-
ції).

Може, Гіркіни-Пуши-
ліни? Теж ні, радикальна 
частина бойовиків продо-
вжує атакувати і укріплю-
ватися, обростати танка-
ми і артилерією.

Аудиторія, до котрої По-
рошенко апелює, — це про-
звана ним «легітимна» схід-
на еліта. Яка по суті — «шіст-
ки» чи «смотрящі» від місце-
вого криміналітету, тобто 
від Ріната Ахметова, Юрія 
Іванющенка та інших. Шіст-
ки ніякої легітимності, звіс-
но, не мають — це дрібні 
поплічники великих убивць. 
Останні залишили перших 

на господарстві, коли пішли 
керувати Києвом.

Отже, чи готові Ахме-
тов, Сім’я, Єфремов стати 
на бік України?

Однозначно ні! Жодної 
підстави.

Ахметову і компанії 
Україна та Захід зараз га-
рантують безумовну без-
пеку активів. Нагадаю: ці 
люди всіляко підтримува-
ли Януковича в боротьбі з 
Майданом, а зараз відкри-
то спонсорують сепара-
тистів. Тим не менш, жодне 
їхнє підприємство в Украї-
ні не зачепили, жоден бан-
ківський рахунок на Заході 
не арештували. Іванющен-
ко вже успішно розставляє 
своїх людей у новій владі. 
Що найжахливіше: не тіль-
ки влада, а й самі україн-
ці у своїй масі чомусь ще 
не ставляться до них як до 

спонсорів сепаратизму. 
Отож у цих бандитів нема 
про що турбуватися.

Більше того: ДНР-ЛНР 
по типу Придністров’я — 
це їхня кришталева мрія. 
Бідний, затурканий народ, 
як показує придністров-
ський досвід, можна деся-
тиліттями тримати у покорі 
за допомогою російської 
зброї та російських теле-
каналів. Дешева зазомбо-
вана робоча сила для шахт 
і металургійних заводів. 
Байдуже, що «народні рес-
публіки» не визнає світ — 
Україна радо надасть юри-
дичний дах для зовнішньо-
економічної діяльності. Як 
зараз вона вже дає, про-
являючи безпрецедентну 
безхребетність. За пові-
домленнями авторитетних 
російських ЗМІ, Ахметов 
буде заробляти на постав-

ках електрики до окупова-
ного Криму.

Донецькі бандити зро-
били свій вибір — бути 
васалами Кремля. Навіть 
стати васалами Києва і 
продовжити безроздільно 
правити у регіоні вони вже 
не готові.

Мирні ініціативи Поро-
шенка — це рука, простяг-
нута в нікуди.

Дуже шкода, що Поро-
шенко не чує Донбасу. Він 
чує Росію, Ахметова, Іва-
нющенка, Єфремова, бо-
йовиків ДНР і ЛНР, але 
тільки не справжніх патрі-
отів Донбасу.

І дай Боже всім нашим 
бійцям пережити це «одно-
стороннє перемир’я»!

«Українська правда», 
21.06.2014 

Прямаа моваа

Анатолій ГРИЦЕНКО, 
український політик, лідер партії 

«Громадянська позиція», 
полковник запасу 

Провів декілька днів 
у Луганській області. Зу-
стрівся з бійцями добро-
вольчих батальйонів, від-
рядженими міліціонерами, 
керівництвом з боку Мініс-
терства оборони та МВС, 
місцевим населенням. 
Учора доповів ситуацію 
Президенту. Негайно були 
підписані доручення щодо 
організаційних проблем та 
додаткового забезпечен-
ня військовиків.

Після цього Порошенко 
продовжив наради по ке-
рівництву військами.

Народ! Я все розумію: 
завищені очікування, пар-
тійні образи, бажання ви-
кинути негатив. Але істе-
рію треба припинити. 

Звертаюся до тих, хто 
чує: вперше за останні 

місяці Українська Армія 
веде військову наступаль-
ну операцію із залученням 
десятків тисяч людей. З 
півночі Луганської облас-
ті і з півдня Донецької об-
ласті наші війська просу-
ваються вздовж держав-
ного кордону, щоб припи-
нити вільне постачання 
терористів і бандитів з те-
риторії РФ. Вони роблять 
те, що побоялося, не хотіло 
чи не змогло зробити тим-
часове постреволюційне 
керівництво.

Ще буде час з’ясувати, 
хто зупиняв силовиків, 
які стояли на старті АТО зі 
звільнення приміщень До-
нецької та Луганської ОДА 
від купки терористів. Тепер 
тільки в місті Донецьку по-
над 5 тисяч до зубів озбро-

єних бандитів. Хто під між-
народним тиском відвів 
військовиків, які вийшли 
в центр Слов’янська. А те-
пер це багатостраждальне 
окуповане диверсантами 
місто стало магнітом, що 
притягує тисячі фашистів 
з РФ. Хто скасував рішен-
ня про перекриття кордо-
ну військами. Результатом 
стало вільне проникнен-
ня тисяч диверсантів, стрі-
лецької зброї, протипові-
тряних та протитанкових 
ракет, мінометів, зеніток і 
навіть танків.

Тож повторюю: зараз 
нарешті йде наступальна 
військова операція. 

…Так, дії українських 
сил ще далекі від опти-
мальних. Відчувається 
зрада, непрофесіоналізм 

і плачевний стан забез-
печення. До речі, 500 млн 
зекономлених на друго-
му турі виборів Президент 
розпорядився віддати на 
потреби закупівель Мін-
оборони.

Бісить те, що на рахун-
ках силовиків — понад 7 
млрд невикористаних ко-
штів! Не сумніваюся, що 
винні скоро понесуть від-
повідальність. Зрадників 
виловлюють, непрофесі-
оналів звільняють, нова 
техніка йде у війська. На 
очах створюються нові під-
розділи з новою технікою 
для нових потреб цієї ві-
йни. Люди повні рішучості 
і віри в перемогу. 

«Українська правда», 
15.06.2014

Будьмо пильними: ДАІ хоче повернути 
корупційне «корито» на $100 млн!

Країна в глибокій кризі й стані війни, а ДАІ тим ча-
сом роздумує, як знову повернути техогляд приватно-
го автотранспорту. Кілька років я боровся за скасу-
вання нікому не потрібного й корупційного техогляду, 
врешті він був скасований, а тепер хлопці вирішили 
знову повернути собі «корито»? Воно глибоченьке — 
мінімум $100 млн поборів із власників авто щороку! 
Поки що ця «ініціатива» на стадії обговорення, проек-
ту закону ще немає. Сподіваюся, й не буде. Але для 
того нам з вами доведеться докласти зусиль...

«Українська правда», 16.06.2014

За димовою завісою АТО: 
корупція, або багатомільярдний 

подарунок олігархам
У вівторок, за наполяганням Миколи Мартиненка, до по-

рядку денного знову проштовхують скандальний корупцій-
ний законопроект 4566 — про реструктуризацію (списання) 
боргів підприємств паливно-енергетичного комплексу. Як 
завжди, пояснюють, що без цього проекту вся енергетика 
країни просто обрушиться. Бо оті бідні облгази й обленерго 
— такі збиткові, ну такі збиткові для їхніх власників, що про-
сто жах! Ледве кінці з кінцями зводять ахметови з фірташа-
ми, тому пора вже й для них, напевно, нам усім скидатися, 
причому не по 5 грн, а набагато більше. Бо інакше олігархи 
не виживуть, охлянуть з голоду — на своїх яхтах, літаках і 
віл лах закордонних.

Цей корупційний проект має бути відхилено. А якщо олі-
гархи депутатів «стимулюють» і він буде проголосований — 
закон має заветувати Президент.

Тож уважно стежте за руками блудливих багатостаноч-
ників!

«Українська правда», 17.06.2014

Юрій ЛУЦЕНКО, 
політик, 

«Третя Українська Республіка»

Істерію треба припинити. 
Давайте не заважати роботі тих, 

хто взяв на себе персональну 
відповідальність

Чому 
«перемир’я Порошенка» 

провалиться
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Видатні 
росіяни — 
відверто 
про Росію 

Афоризми знамени-
тих (мовою оригіналу):

1. «Умом Россию не по-
нять!» (Ф.Тютчев).

2. «Московия — 
душа тайги, монголь-
ская, дикая, звериная» 
(А. Толстой).

3. «Народ, который 
блуждает по Европе и 
ищет, что можно разру-
шить, уничтожить толь-
ко ради развлечения» 
(Ф. Достоевский).

4. «Не народ, а ско-
тина, хам, дикая орда 
душегубов и злодеев» 
(М. Булгаков).

5. «Наиважнейшею 
приметою удачи русско-
го народа есть его са-
дистская жестокость» 
(М. Горький).

5. «В России до сих 
пор всего две беды — ду-
раки и плохие дороги!» 
(император Николай I).

6. «Поскребите русс-
кого и вы увидите татари-
на» (Ф. Достоевский).

7. «Ох, как тяжко жить 
в России, в этом смердю-
чем центре физического и 
морального разврата, по-
длости, вранья и злодей-
ства» (И. Аксаков).

8. «Русский есть наи-
больший и наинаглей-
ший лгун во всём свете» 
(И. Тургенев).

9. «Народ, что ненави-
дит волю, обожает раб-
ство, любит цепи на сво-
их руках и ногах, грязный 
физически и мораль-
но... готовый в любой мо-
мент угнетать всё и вся» 
(И. Шмелёв).

10. «Я презираю своё 
Отечество с головы до 
ног, но если с этим согла-
шаются иностранцы, мне 
становится очень обидно» 
(А. Пушкин).

11. «О, как груб 
наш русский язык!» 
(А. Пушкин).

12. «Ненависть к сво-
боде, рабство, ставшее 
второй натурой, сутью 
русского человека, пе-
чать рабства на всём об-
лике русского, стремле-
ние поучать всех, всему и 
всегда» (П. Чаадаев).

13. «Выпить вдо-
воль браги без всякой 
причины и подратися» 
(В. Андреев).

14. «Народ, равнодуш-
ный до наименьшей обя-
занности, до наименьшей 
справедливости, до наи-
меньшей правды, народ, 
что не признаёт человечес-
кое достоинство, что цели-
ком не признаёт ни свобод-
ного человека, ни свободы 
как таковой. Генетические 
рабы» (А. Пушкин).

Як можна сперечатися 
з ними?

Українці тут не винні.

Сайт «Воля народу», 
16.06.2014

Нагадаємо, що місто на Неві 
було засноване 1703 року тодіш-
нім царем і майбутнім першим ім-
ператором Росії Петром І як фор-
пост прорубуваного ним «вікна в 
Європу». Первісно як фортеця, міс-
то споруджувалося на північних бо-
лотах працею тисяч підневільних 
людей, воно стоїть і на кістках укра-
їнських козаків. Названа була нова 
столиця зовсім не на честь царя, 
як дехто вважає, а на честь пер-
шоверховного апостола Петра — 
німецька назва столиці й означає 
«місто Святого Петра». Два століття 
існування тут столиці вона й носи-
ла таке ім’я. Коли влітку 1914 року 
почалася Перша світова війна і як 
частина її — війна Росії з Німеччи-
ною, вирішили, що не годиться сто-
лиці мати німецьку назву, і її пере-
йменували в Петроград. Та й столи-
цю більшовики весною 1918 року 
повернули в Москву. Одразу піс-
ля смерті Леніна в січні 1924 року 
місто перейменували в Ленінград. 
Таким воно залишалося до самого 
розпаду СРСР. А 1991 року за під-
сумками референдуму мешканців 
міста йому було повернуто історич-
ну назву. 

Якщо з ідеєю перейменувати 
місто на Волзі в Сталінград висту-
пив один із ветеранів війни, то ідею 
щодо Ленінграда озвучив ветеран 
Компартії і президентських пере-
гонів Геннадій Зюганов. Лідер Ком-
партії РФ — вічний суперник влади 
на президентських виборах, але, 
виявляється, тут не є великим опо-
нентом, й ідея повторної комуніза-
ції після нетривалої декомунізації, 
напевно, буде прихильно зустріну-

та в Кремлі. Адже саме в такій ко-
муністичній «обгортці» проіснувала 
Московська імперія майже все ХХ 
століття. 

Пропозицію щодо Ленінграда 
і Сталінграда Зюганов мотивував 
тим, що, мовляв, саме під цим іме-
нем міста знають у світі. А ще озву-
чив дивну тезу, що «тільки ці двоє 
міст» були перейменовані після Віт-
чизняної війни. 

Чи то у вирі політичних боїв Зю-
ганов починає втрачати пам’ять, 
чи прикидається, що забуває, але 
варто дещо нагадати. У пострадян-
ській Російській Федерації почат-
ку 1990-х процес перейменування 
міст — точніше, повернення їм іс-
торичних назв і очищення від кому-
ністичної скверни — був масовим. 
Тоді здавалося, що Росія, як і інші 
колишні республіки СРСР, рішуче 
пориває з минулим. Останні роки 
свідчать, що комуно-імперський 
регрес цілком можливий. Але тоді 
було саме так. Ось бодай кілька 
прикладів найбільш гучних пере-
йменувань. 

Твер. Майже тисячолітнє місто, 
столиця потужного Тверського кня-
зівства, реального суперника Мо-
скви, яке таки було знищене й за-
гарбане Московією, — саме так 
вели московіти «собіраніє» земель. 
З 1931-го по 1990 рік місто нази-
валося Калінін, на честь «всесо-
юзного старости» Михайла Каліні-
на. Цей статечний дідок насправді 
був нічим не кращим за інших біль-
шовицьких зарізяк і, будучи голо-
вою ВЦВК (Всесоюзного централь-
ного виконавчого комітету), тобто 
союзного парламенту, формально 

— главою держави, слугував гар-
ною ширмою для маскування то-
талітарного режиму під владу рад, 
тобто народу. Звернімо увагу: міс-
то було перейменоване ще за жит-
тя Калініна, адже ці переймену-
вання як надважлива ідеологічна 
складова режиму набули просто 
тотального характеру. Кількість 
комуністичних назв міст, селищ, 
сіл, підприємств, шкіл, кінотеатрів, 
вулиць, площ і так далі обчислюва-
лася мільйонами. 

Єкатеринбург. З 1924-го по 
1991 рік місто називалося Сверд-
ловськ. На честь Якова Свердлова 
— до речі, попередника Калініна 
на аналогічній посаді голови ВЦВК 
(лише Всеросійського). Це взагалі 
один з верховодів Жовтневого пе-
ревороту і більшовицького режи-
му. Символічно, що ім’ям Свердло-
ва було назване саме те місто, де 
за його і Леніна наказом розстрі-
ляли царську сім’ю. Зараз мова 
не про постать останнього імпе-
ратора Миколи І, а про те, що ди-
кунський розстріл батьків і п’ятьох 
їхніх дітей, а також оточення царя, 
котре ніяк не могло претендувати 
на престол, був цілком у дусі кри-
вавих оргій більшовиків. 

Самара. Це велике місто на 
Волзі з 1935-го по 1991 рік нази-
валося Куйбишев, на честь ще од-
ного комуністичного діяча. 

Нижній Новгород. Місто, за-
сноване у ХІІІ столітті, з 1932-го 
по 1991 рік мало назву Горький, 
на честь відомого письменника. 
Звернімо увагу: теж переймено-
ване ще за життя класика. Горький 
— гарний письменник, але політич-
ні манівці водили його в різні боки. 
Жовт невий переворот зустрів 
украй негативно, гостро критику-
вав більшовицький терор. За це 
«друг Леніна» поплатився багато-
річною еміграцією. Потім повер-
нувся до СРСР, примирившись із 
режимом, навіть почав оспівувати 

його, наче не помічаючи ні голодо-
морів, ні репресій, ні спорудження 
на кістках ув’язнених Біломоркана-
лу. Врешті у 68 років помер за до-
волі загадкових обставин.

Це лише найбільш відомі при-
клади повернення містам історич-
них назв і звільнення від комуно-
тоталітарної омани. Між іншим, Ца-
рицин, а так називалося місто кіль-
ка століть, був перейменований на 
Сталінград ще 1925 року, теж за 
життя Сталіна, коли він ще тільки 
видряпувався на верхівку влади. А 
на Волгоград місто перейменова-
не в 1961 році, після розвінчання 
культу особи Сталіна. 

Нині в Росії відновлюється ім-
перська сверблячка за повернен-
ня на географічну мапу і в суспіль-
не життя імен одіозних верховодів 
та інших діячів комуно-тоталітар-
ної системи, яка принесла тому ж 
російському народові, не кажучи 
вже про народи, загарбані ним в 
імперію, та й усьому людству незлі-
ченні трагедії ХХ століття. Недовго 
ж побула посткомуністичною Ро-
сія, якщо швидко скочується до тої 
ж тоталітарної. 

Що ж, імперія є імперія. І її па-
зурі тягнуться на стільки, скільки 
дістануть, у тісній сув’язі прямої 
агресії та ідеологічної. Це стосу-
ється й історичних назв. Географи 
від імперії лізуть зі своїми назва-
ми вже й на чужі землі. Не випад-
ково ж одночасно в Росії з’явилася 
ідея перейменувати Крим на Тав-
риду. Кажуть, історична назва. Що 
ж, «історію по-російськи» ми добре 
знаємо. А для кількох українських 
областей Сходу і Півдня вже запу-
щена від сусіда назва — Новоро-
сія, яку тут же підхопили місцеві 
пахолки агресорів. Тож якщо Укра-
їна, Європа, світ не зупинять росій-
ських «географів», вони доберуть-
ся й до Мозамбіку та Антарктиди… 

Петро АНТОНЕНКО

Останніми місяцями нас, 46-мільйонну на-
цію, технічно шиють у дурні, перепрошую за пря-
моту. Бачте, «зелені чоловічки» та військова тех-
ніка в Криму не мали російських пізнавальних 
знаків, Росія не оголосила офіційно війни, і на 
Сході України немає бійців російської армії. То 
яка ж це війна? Це — тероризм.

Я не знаю, з яких причин наша влада опини-
лася в капкані цього квазіюридичного слово-
блуддя — чи то через некомпетентність придво-
рних юристів, чи то через зрадників, але було 
прийнято рішення протистояти терористам, а не 
військовій агресії сусідньої держави.

Результат боротьби з «терористами» чи, ско-
ріше, його відсутність стає надто очевидним, і 
чимдалі гостріше постає питання про введення 
воєнного стану на Сході України. Влада не може 
переступити психологічного бар’єру між теро-
ризмом і війною та офіційно погодитися з тим, 
що проти нас справді розпочато війну.

Сподіваюсь, наведені нижче аргументи до-
поможуть це зробити. Тому що зволікання, на-
віть в один день, призводить до непоправних 
втрат наших людей та руйнування держави.

Так звані «ЛНР» та «ДНР» є організованими 
збройними формуваннями під відповідальним 
командуванням, які ведуть бойові дії та контро-
люють частину території України за прямим 
сприянням із боку Росії.

Зокрема, стали загальновідомими факти пе-
реміщення на територію Луганської і Донецької 
областей зброї та бойовиків із території Росії. 
На підтвердження цього є оприлюднена серія 
зображень на офіційному сайті НАТО. Із приво-
ду цих зображень висловив занепокоєння ге-
неральний секретар НАТО і звернувся до Росії 
з вимогою зупинити потік зброї та бойовиків на 
територію України.

Бойовики «ЛНР» та «ДНР» не приховують сво-
єї мети — посягання на територіальну цілісність 

України шляхом від’єднання від території держа-
ви двох областей — поки що двох. 

У 258-ій статті Кримінального кодексу вста-
новлено мету вчинення терористичного акту. Од-
нак такої мети, як оприлюднили бойовики, у стат-
ті немає. Тобто в діях бойовиків відсутня одна з 
основних ознак терористичного акту як злочину.

Тож в Україні таки відбувається воєнний кон-
флікт, який є наслідком зовнішнього агресивно-
го втручання іншої держави, а не «терористичні 
акти». Те, що озброєні іноземні формування під-
тримують окремі громадяни України, не змінює 
міжнародного статусу конфлікту на внутрішній.

Крім того, міжнародні правові акти, ратифі-
ковані Україною, приміром, Женевські конвен-
ції від 12 серпня 1949 року, допускають визнан-
ня воєнного характеру конфлікту, навіть якщо 
стан війни не визнаний однією зі сторін. Тому 
хибною є думка, що це не війна, через те що 
агресор офіційно її не оголошував.

Варто розуміти, що юридичне підтверджен-
ня факту не створює самого факту, а лише його 
засвідчує.

Для тих, хто продовжує сумніватися, що 
це не тероризм, а війна — юридичною мовою 
«агресія» — хочу процитувати резолюцію «Про 
агресію» Генеральної Асамблеї ООН. Відповід-
но до пунктів а,g третьої статті зазначеної резо-
люції, незалежно від оголошення війни, будуть 
кваліфікуватися як агресія такі дії:

– будь-яка анексія території іншої держави 
із застосуванням сили;

– заслання державою або від імені держа-
ви озброєних банд, груп і регулярних сил чи 
найманців, які здійснюють акти застосування 
збройної сили проти іншої держави, або значна 
участь держави в таких діях.

Чи не це відбулося в Криму в березні та від-
бувається зараз на Сході України?

Тож фактично на Сході України здійснюється 
агресія іноземної держави. Тобто війна. 

Переважна більшість громадян це бачить і 
розуміє. Але нас нав’язливо спонукають не ві-
рити своїм очам. Можливо, тому що введення 
воєнного стану зачепить чиїсь інтереси. Примі-
ром, режим воєнного стану завадить роботі ве-
ликого бізнесу на Сході та публічно викриє брех-
ню офіційної російської влади.

Активна українська громадськість уже дав-
но вимагає від Президента введення воєнно-
го стану на Сході країни. Так, це буде фактич-
ним визнанням наявності збройного конфлік-
ту, оскільки воєнний стан в Україні може вво-
дитися лише в разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності 
України, її територіальній цілісності. Але, чим 
швидше ми на державному рівні визнаємо цю 
правду, тим ефективніше зможемо протистоя-
ти ворогу.

Введення воєнного стану створить необхідні 
правові умови:

– для здійснення військовим командуван-
ням своїх повноважень і прямих обов’язків;

– дасть юридичні підстави для визнання 
причин і вимушеності переселення цивільного 
населення до інших регіонів;

– дасть можливість створити військові ко-
мендатури;

– хоч у такий спосіб відновити контроль і 
діяльність держав-
них органів влади, які 
практично відсутні за-
раз у Луганській і До-
нецькій областях.

Анна МАЛЯР,
кандидат 

юридичних наук, 
експерт-кримінолог

Імперсько-географічна сверблячка
Не встигли в суспільстві оговтатися від озвученої в Ро-

сії ідеї зворотного перейменування Волгограда на Сталін-
град, доволі прихильно зустрінутої президентом Путіним, як 
новий напад імперсько-географічної сверблячки. З’явилася 
пропозиція про перейменування другої столиці — Санкт-
Петербурга — знову на Ленінград.

Тероризм чи війна?
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Бліц-інформ
Підтримаймо армію, 
купуючи казначейські 
зобов’язання 
«Військові» 
Міністерство фінансів 

України відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів 
України від 01 квітня 2014 
року розпочало розміщення 
казначейських зобов’язань 
«Військові» на пред’явника 
в документарній формі за-
гальним обсягом 100 млн 
гривень із строком обігу 24 
місяці, номінальною вар-
тістю 1000 гривень, відсо-
тковою ставкою 7% річних 
та сплатою купонів кожні 
шість місяців у розмірі 35 
гривень.

Продаж казначейських 
зобо в’я зань фізичним осо-
бам буде здійснюватися в 
понад 2200 установах Дер-
жавного ощадного банку 
України на всій території 
країни за продажною вар-
тістю.

Перевагами такого ін-
струмента інвестування ко-
штів для населення є: на-
дійність, гарантована дер-
жавою, доступна номі-
нальна вартість, випуск у 
документарній формі на 
пред’явника, що значно 
спрощує процедуру купівлі, 
обігу та погашення, відсут-
ність оподаткування дохо-
дів, отриманих за казначей-
ськими зобов’язаннями.

Торік Україну 
нашпигували 
незаконними ліками 
на $1 мільярд
Міліція викрила схему 

незаконного ввезення в 
Україну ліків, на якій чинов-
ники Держлікслужби й мит-
ники «заробили» 1 мільярд 
доларів.

Про це повідомляє прес-
служба Міністерства вну-
трішніх справ.

«Майже за рік зловмис-
ники здійснили понад 3 ти-
сячі операцій. Таким чином 
на фармацевтичний ринок 
України потрапило близь-
ко 125 найменувань лікар-
ських засобів без висно-
вків щодо їх якості. До вчи-
нення цих протиправних 
дій причетні службові осо-
би Держлікслужби та мит-
ниці», — цитує прес-служба 
начальника департаменту 
Державної служби бороть-
би з економічною злочин-
ністю МВС України Василя 
Пісного. За його словами, в 
період з березня 2013 року 
по січень 2014 року злочин-
ною групою було проведено 
понад 3 тисячі операцій на 
суму 1 млрд доларів.

Зберігання та подаль-
ша реалізація ввезених лі-
карських засобів здійсню-
валась одним із приватних 
підприємств у складських 
приміщеннях, не пристосо-
ваних для їх зберігання.

За цим фактом право-
охоронцями відкрито кри-
мінальне провадження за 
ч.2 статті 364 Кримінально-
го кодексу України (зловжи-
вання владою або службо-
вим становищем). Триває 
слідство.

Вартість навчання в україн-
ських вишах щороку зростала і 
наздогнала вартість навчання 
в Євросоюзі, зокрема в Польщі. 
Можливо, саме це стало при-
чиною того, що останнім часом 
усе більше українців їдуть здо-
бувати освіту саме туди.

Спочатку мова
Дехто самостійно їде вступати до 

європейських вишів, дехто користу-
ється допомогою організацій, які до-
помагають зі вступом. Нещодавно я 
мав нагоду ознайомитися з роботою 
такої організації.

Повернувся з Польщі, їздив туди 
разом із працівниками Інституту 
трансформації суспільства і групою 
українських абітурієнтів, серед яких 
було двоє менян. Цей інститут другий 
рік поспіль реалізує проект «Євроос-
віта», в ході якого допомагає україн-
ський молоді влаштовуватися на на-
вчання до польських та словацьких 
освітніх закладів.

Інститут трансформації суспіль-
ства (ІТС) — це громадська організа-
ція, якою керує професор Національ-
ної академії управління Олег Соскін. 
Організація поставила собі за мету 
допомогти з отриманням європей-
ської освіти якомога більшій кількос-
ті українців, маючи надію, що після на-
вчання вони повернуться і візьмуть 
участь у «будівництві» нової України.

Система роботи організації така: 
набирають в Україні групу молоді, спо-
чатку ця група вивчає польську мову 
вдома за допомогою Інтернету, по-
тім їде на кілька днів вивчати мову до 
Польщі й заодно знайомиться зі своїм 
майбутнім навчальним закладом. Та-
кож ІТС допомагає з оформленням не-
обхідних документів та облаштуван-
ням на новому місці.

50 кілометрів 
від України

У Польщі ми відвідували Держав-
ну вищу технічно-економічну школу 
імені Броніслава Маркевича в місті 
Яро славі. Ця вища школа (по-нашому 
— університет) була обрана не випад-
ково. По-перше, Польща — учасни-
ця Євросоюзу, яка не просто межує з 
Україною, а має з нашою країною най-
довший кордон. Відповідно ми маємо 
спільну історію, схожі традиції і мову. 
Місто Ярослав знаходиться у східній 
частині країни, від нього до українсько-
го кордону — близько 50 кілометрів.

Сам університет, хоч і знаходить-
ся у 40-тисячному повітовому містечку 

(типу нашого райцентру), але має зна-
чний авторитет серед навчальних за-
кладів.

До речі, колись у Ярославі навчав-
ся Богдан Хмельницький. А саме місто 
заснував Ярослав Мудрий.

Обгортка євроосвіти
На території університету нас зу-

стріли звичні для Польщі порядок і гар-
монія: доглянуті газони, новенькі будів-
лі, все зроблено зі смаком — видно, що 
працювали дизайнери. Усередині буді-
вель також, як кажуть в Україні, — «єв-
роремонт».

Бібліотека забезпечена 
комп’ютерами і доступом до Інтернету, 
тренажерний зал і зал для фітнесу — 
спортивним обладнанням, кожен фа-
культет — необхідним інвентарем.

Біля університету знаходиться ака-
деммістечко, в якому живуть студен-
ти. Поблизу гуртожитку — тенісні кор-
ти, футбольні та баскетбольні поля. До 
речі, в Польщі досить багато спортив-
них майданчиків, спорт там у тренді. У 
моді й здоровий спосіб життя. Більше 
того: за вживання спиртного студентів 
можуть просто відрахувати. Не вітаєть-
ся і паління.

Як казав Олег Соскін українським 
абітурієнтам, люди, які палять і п’ють, 
— це невдахи, що не можуть себе 
контролювати.

Також на території університету 
знаходиться студентське кафе і багато 
інших об’єктів. Але це — лише обгортка 
євроосвіти. Найважливіше —  знання і 
досвід, які можуть отримати студенти.

Робота у всіх 
країнах Євросоюзу

Якщо конкретніше, то що таке єв-
ропейська освіта? 

По-перше, професійні викладачі. 
Українські абітурієнти відчули це під 

час роботи з першим своїм виклада-
чем — польської мови. Його професіо-
налізм виявлявся не лише в ефектив-
ності навчання, а навіть у способі ви-
кладання. За словами учнів, їм просто 
сподобалося вчитися.

По-друге, комфорт. Приємно вчити-
ся у закладі з сучасними соціально-по-
бутовими умовами. До речі, навчають-
ся студенти не зовсім так, як в Україні. 
Тут більша роль приділяється самостій-
ному навчанню. 3 – 4 дні на тиждень зі 
студентами займаються викладачі, ін-
ший час студенти навчаються самостій-
но. Для цього в їх розпорядженні є бі-
бліотеки і, звісно, доступ до електрон-
них ресурсів.

По-третє, цінний диплом. У поль-
ських вишах не можна «купити» ні ди-
плома, ні оцінок. Нас запевняли, що 
при прийомі на роботу деякі робото-
давці просять пред’явити не тільки ди-
плом, а й додаток до нього (з оцінками).

По-четверте, гарантія працевла-
штування. Польські університети ви-
пускають рівно стільки спеціалістів, 
скільки потрібно країні. Якщо виникає 
потреба в якихось спеціалістах, у ви-

щих навчальних закладах швидко від-
криваються потрібні факультети, так 
само швидко вони закриваються, якщо 
потреба зникає. Тому польські студен-
ти майже гарантовано знаходять ро-
боту після навчання. Але це стосується 
лише роботи у Польщі.

Польський диплом дає можливість 
працевлаштуватися в усіх країнах Єв-
росоюзу і не тільки.

Навчання 
на пільгових умовах

Під час проекту «Євроосвіта» до 
Ярославського університету було зара-
ховано 26 абітурієнтів з України. Цьо-
го року виявили бажання навчатися в 
Польщі ще більше українців. Спонукали 
їх до цього євроінтеграційний курс на-
шої країни і передвоєнна ситуація.

До речі, 2014 року в рамках проек-
ту на навчання поїдуть не лише випус-
кники, а й учні українських шкіл — до 
польських ліцеїв і технікумів. Навчання 
в ліцеях і технікумах безкоштовне.

Завдяки договорам, укладеним ІТС 
з університетами, навчатимуться укра-
їнські випускники на пільгових умовах. 
Рік навчання в Ярославському універ-
ситеті коштуватиме 900 євро, без до-
говору — майже наполовину дорожче. 
Здобути освітній рівень спеціаліста там 
можна за три роки. На магістра дове-
деться вчитися ще два роки.

Проживання в Польщі, зокрема в 
Ярославі, — не з дешевих. За місце в 
гуртожитку (в чотиримісній кімнаті) до-
ведеться платити близько 50 євро на 
місяць. Ціни на продукти і одяг — май-
же такі, як в Україні.

Сергій ЛАВСЬКИЙ, 
м. Мена

Перемишль — чарівне старовинне місто на 
Сході Польщі, всього за кілька кілометрів від кор-
дону з Україною, зі Львівською областю. Тут вели-
ка українська громада, діє кілька українських на-
вчальних закладів, церков. 

Вже понад 10 років у місті працює  універ-
ситет — Державна Вища  Східноєвропейська 
Школа, польською — Panstwowa Wyzsza Szkola 
Wschodnioeuropejska w Przemyslu. 

Найбільш східний  університет Польщі  охоче 
запрошує на навчання українських юнаків і дівчат. 

На 11-ти факультетах  можна здобути різноманітні  
сучасні професії.  Випускники отримують диплом 
європейського зразка, який дає можливість пра-
цювати у країнах Євросоюзу. Термін навчання по-
європейськи  стислий — від 3 до 3,5 року. 

Навчання в університеті платне, як  і в біль-
шості вузів України.  Але існують стипендії для 
студентів. Є  сучасний гуртожиток. Для студентів 
з України, які мають Карту поляка, що видається 
тим, хто має в родоводі польське коріння,  навчан-
ня  безкоштовне, а стипендія  підвищена. 

У вільний від навчання час на студентів чекає 
захоплююче дозвілля.

Отже, ті, кого зацікавило навчання в сусідній з 
нами країні Євросоюзу, звертайтеся до універси-
тету Перемишля. 

Поштова адреса університету: PWSW, ul. 
Tymona Terleckiego,  6, 37-700 Przemysl, POLSKA.  
Тел. (з кодами Польщі і Перемишля):  48-16-73-55-
100, факс 48-16-73-55-101. Електронна адреса: 
rektorat@pwsw.pl.   Інтернет-сторінка університету: 
www.pwsw.ue 

Польський університет Перемишля запрошує  студентів з України

Проект «Євроосвіта», 
або Як українці до польського вишу вступали

Меняни

АбітурієнтиФітнес-зал університету
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Анотація

Нова книга журналіста, те-
леведучого, доктора історичних 
наук є навчальним посібником 
для політиків, журналістів, полі-
тологів та любителів з написан-
ня, переписування та вдоскона-
лювання Конституції України. На 
думку автора, вони — поза по-
літичним зафарбуванням — не 
мають поняття, яку країну запо-
взято взялися розбудовувати і 
якою керувати. Агресивне неві-
гластво, неповага до опонентів 
та партнерів, клептоманія, без-
відповідальність та принципо-
ва безпринципність — це голо-
вні риси сучасного українського 
політика. Країна колосальної та 
незбагненної культурної тради-
ції, її громадяни, яких зневаж-
ливо називають «населенням», 
є лише ресурсом для задоволен-
ня їхніх первинних рефлексів, 
задовольнити які можна, лише 
викореневши засадничі понят-
тя: «БОГ», «ПРАВО», «ЗАКОН», «СО-
ВІСТЬ», «КУЛЬТУРА», «ЛЮДИНА», 
«ОТЧИНА».

На світі є набагато значно 
гіршого, ніж смерть.

Не жалій мертвих, жалій 
живих, а понад усе

тих, що живуть без любові.

Албус Дамблдор

Вступна заувага
Події останнього десятиліт-

тя, особливо років, які безпо-
середньо передували т. зв. По-
маранчевій революції, перебіг 
цього унікального за своїм пози-
тивним змістом феномена, пост-
помаранчевий період, кожен 
день якого демонструє і демон-
струватиме історичний крах ама-
торського політичного проекту 
під назвою «незалежна та само-
стійна Україна видання 1991 р.», 
ще чекають на своїх уважних, 
об’єктивних та відсторонених 
дослідників. Нам, їх сучасникам 
та очевидцям, залишається хіба 
по-доброму позаздрити наступ-
никам — вони точно знатимуть 
те, про що ми можемо сьогодні 
тільки здогадуватися. Їм, нашим 
нащадкам, залишається лише по 
доброму заздрити нам — оче-
видцям і подеколи активним 
учасникам подій, які принаймні 
деякі з нас із щиросердечним за-
взяттям намагалися записати 
червоним рядочком у непросту і 
дуже довгу історію нашої Отчини.

Особисто мені, історику і жур-
налісту, надзвичайно пощастило 
у професійному житті. У лютому 

1991 р. я купив квитка на блок-
бастер, спостерігачем, учасни-
ком, ґавою, критиком якого за-
лишаюся донині. Як фахівцю в 
царині кризових станів політич-
них систем та державних утво-
рень події, пов’язані із проголо-
шенням, становленням та за-
непадом Української держави, 
проголошеної 1991 р., до зуб-
ного болю нагадують ті, що від-
бувалися в тих самих будинках, 
на тих самих вулицях, у тих самих 
містах і містечках, що і в роки, 
коли моя бабунця була вдвічі мо-
лодшою за мене, теперішнього.

Сьогодні для нас події 1917–
1920 рр., пов’язані з народжен-
ням, існуванням та загибеллю 
тогочасних українських націо-
нальних державних утворень, 
формально та поверхово більш 
знайомі, ніж глибинно зрозумі-
лі та засвоєні. І це попри те, що 
впродовж майже 100 років ті по-
дії перебувають у центрі уваги 
істориків, політологів, культуро-
логів, публіцистів, політичних та 
громадських діячів. Досить ска-
зати, що лише за 80 років (тоб-
то станом на 2000 р.) світ поба-
чили понад 3000 наукових, нау-
ково-популярних розвідок — від 
статей і брошур до узагальнюю-
чих монографічних досліджень1. 
І це, так би мовити, лише «ви-
дима» частина айсберга. Існує і 
частина «невидима», «невидима» 
принаймні для широкої громад-
ськості. Ідеться про фахові дис-
ертаційні дослідження, які, влас-
не, і творять живе тіло будь-якої 
науки, у т. ч. історичної. За пер-
ші 15 років після проголошення 
державної незалежності України 
дослідниками було підготовлено 
та захищено 343 дисертації, у 
т. ч. 37 докторських2. 

І такий інтерес, як нам вида-
ється, не є чимось штучним. Таке 
припущення є цілком логічним, 
з огляду на те, що в останні два 
роки Першої світової війни та в 
процесі створення нового світо-
вого порядку, який тривав два 
роки поспіль після капітуляції 
однієї із сторін глобального вій-
ськового конфлікту, на території 
сучасної України існували, вини-
кли та зникли мінімум два десят-
ки політичних режимів, держав 
та їх об’єднань, в тому числі:

1. Російська імперія (до 
її складу входили, зокрема, 
дев’ять губерній, які нині входять 
до складу Української держа-
ви: Волинська, Катеринослав-
ська, Київська, Подільська, Пол-
тавська, Таврійська, Харківська, 
Херсонська, Чернігівська).

2. Російська Республіка.
3. Українська Народна Рес-

публіка як автономія у складі Ро-
сійської Республіки.

4. Українська Народна Респу-
бліка як самостійна держава.

5. Українська Держава (Геть-
манат).

6. Кримський півострів, скла-
дова частина Таврійської губер-
нії Російської імперії/Республі-
ки, як самоуправна територія 
(управлявся урядом на чолі з ге-
нерал-лейтенантом С. Сулькеви-
чем; статус півострова як дер-
жавного утворення не був унор-
мований, та суб’єктами міжна-
родного права не визнавався).

7. «Уряд Півдня Росії», який 
підтримувався Великобритані-
єю, Францією та військовим ке-
рівництвом Добровільної армії.

8. Республіка Таврида (фак-

тично — протекторат Радянської 
Росії).

9. Кримська АСРР.
10. Австро-Угорська імперія 

(Буковина як Герцогство та Гали-
чина як Королівство Галичини і 
Лондомерії).

11. Річ Посполита (Східна Га-
личина, Холмщина — Холмська 
губернія Російської імперії/Рес-
публіки та Підляшшя як складові 
частини).

12. Західноукраїнська На-
родна Республіка (Східна Гали-
чина, Буковина як окремі адмі-

ністративно-територіальні оди-
ниці).

13. Угорське королівство (За-
карпаття як інтегральна части-
на; статусу окремої адміністра-
тивно-територіальної одиниці не 
мало).

14. Угорська Народна Рес-
публіка (Закарпаття, автономна 
адміністративно-територіальна 
одиниця «Руська Окрайна» вхо-
дить до складу незалежної без 
визначення статусу окремої ад-
міністративно-територіальної 
одиниці).

15. Українська Народна Рес-
публіка (Закарпаття входить до її 
складу формально).

16. Чехословаччина (Закар-
паття як інтегральна частина).

17. Галицька Совітська Ра-
дянська Республіка.

18. Румунія (Буковина).
19. Українська Народна Рес-

публіка (доба Директорії).
20. Українська Народна Рес-

публіка (до червня 1919 р. – кон-
федеративне об’єднання УНР та 
ЗУНР).

21. УНР як окреме держав-
не утворення (після червня 
1919 р.).

22. ЗУНР як окреме дер-
жавне утворення (після червня 
1919 р.).

23. УНР як «Республіка Рад 
робітничих, солдатських та се-
лянських депутатів» (федератив-
на частина неіснуючої «Росій-
ської Федеративної Республі-
ки»).

24. УСРР 1 як самостійна дер-
жава (фактично — протекторат 
Радянської Росії).

25. УСРР 2 як самостійна дер-
жава (фактично — протекторат 
Радянської Росії).

Побіжний огляд сучасної на-
укової літератури, присвяченої 

різним аспектам політико пра-
вового розвитку земель, які 
утворюють сучасну Україну, по-
казує, що впродовж останніх 11 
століть тут діяли принаймні такі 
правові традиції та законодавчі 
комплекси:

1) дорюриківська (донорман-
ська) звичаєва традиція;

2) норманська (рюриківська) 
звичаєва: («Закон Руський», сис-
тема звичаєвого права, яка дія-
ла в IX–XI ст.; регулював питання 
кримінального, процесуального, 
спадкового та цивільного права, 

став основою «Руської правди»);
3) «Руська правда»;
4) «ординська» традиція;
5) «Соборноє Уложеніє» Олек-

сія Михайловича;
6) «Свод законов Российской 

Империи»;
7) салічне право;
8) римське право;
9) Статут Великого князів-

ства Литовського (у трьох редак-
ціях);

10) «Права, по которым су-
дится малороссийский народ»;

11) «козацьке право» («ви-
щою точкою» якого деякі дослід-
ники називають «Конституцію» 
П. Орлика);

12) Магдебурзьке право;
13) Австро угорське законо-

давство;
14) Законодавство УНР;
15) Законодавство Україн-

ської Держави (далі – УД);
16) Законодавство ЗУНР;
17) Законодавство 

«об’єднаної УНР» (доби Трудово-
го Конгресу Народів

України);
18) Законодавство УНР після 

розвалу «об’єднаної УНР», доби 
1917–1920 рр.;

19) Законодавство Речі 
Посполитої (далі – РП);

20) Законодавство Чехосло-
ваччини;

21) Законодавство Угор-
щини;

22) Законодавство Румунії;
23) радянське (до 1921 р.);
24) «галаха» (правовий комп-

лекс, який регулював життя 
юдейської громади);

25) шаріат (правовий комп-
лекс, який регулював життя му-
сульманської громади).

Ці та інші правові традиції та 
законодавчі комплекси тією чи 
іншою мірою вплинули і на долю 
державних утворень, в яких вони 
діяли, і на формування правлячих 
у них еліт, і на формування право-
свідомості населення, мали різні 
наслідки і для перших, і для других, 
і для третіх. В залежності від часу 
та місця виникнення та/або похо-
дження вони по різному відповіда-
ли на фундаментальне, системо-
утворююче питання: хто є носієм 
права і, отже, може встановлюва-
ти правила, загальнообов’язкові 
для виконання соціальної пове-
дінки, та запроваджувати санкції 
за їх невиконання? В залежності 
від часу та місця походження від-
повіді формулювалися такі:

1) Бог;
2) «помазаний» Ним володар;
3) окремий авторитетний ін-

дивід, який спирається на оруж-
ну силу, або харизму переконан-
ня, або на їх комбінацію;

4) народ, тобто всі люди, які 
проживають на даній (історич-
ній, географічній) території;

5) нація, тобто ті люди, які до-
вше за інших проживають на да-
ній території;

6) соціальна верства, яка 
має видимі переваги над усіма 
іншими групами, які проживають 
на даній території;

7) сім’я, яка делегує це право 
найстаршому чоловікові;

8) інше.
Як зауважує світовий авто-

ритет Ф. Фукуяма, в юдео-хрис-
тиянській традиції, особливо в 
її протестантській формі, Бог 
сприймається як всесильний 
законодавець, чиє слово є по-
над будь-яким суспільним зако-
ном. «Зобов’язання перед Бо-
гом, — зауважує Ф. Фукуяма, — 
переважує зобов’язання перед 
будь-якою поставленою вище 
особою, чи то рідним батьком, 
чи то володарем… Божий закон, 
таким чином, є загальним мі-
рилом будь-якої людської 
законотворчості».3
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Така дефініція 
адекватно характери-

зує, зокрема, стан речей, 
який упродовж тисячі років мав 
місце на значній території сучас-
ної України. Крім принципу «Бо-
жественного права» (або права, 
яке походить з Божого Одкро-
вення), тут у різні часи діяли та 
суттєво впливали на стан речей 
принципи:

– історичного права;
– династійного права;
– права завоювання (або 

«право крові»);
– звичаєвого права;
– права народовладдя;
– права націй на самовизна-

чення;
– права людини.
Правові принципи та похід-

ні від них законодавчі комплек-
си розрізнялися між собою не 
стільки тим, як вони встановлю-
вали «сукупність обов’язкових 
норм суспільного життя», тобто 
«правопорядок».4 Правові прин-
ципи та законодавчі комплек-
си розрізнялися одне від одного 
тим, як вони тлумачили саме по-
няття, саму дефініцію «право». З 
часів Платона під правом розу-
міли «правильний розум у згоді з 
природою», яке «має універсаль-
ну застосовність, незмінне й ві-
чне, воно закликає до обов’язку 
своїми наказами й відвертає від 
коєння зла своїми заборона-
ми». Натомість сучасна позити-
вістська концепція права, гово-
рить нам Джон Остін, один з ав-
торів найпопулярнішої у світі ан-
тології «Філософія права», право 
— «це норма, утверджена для 
проводу розумної істоти іншою 
розумною істотою, що має вла-
ду над нею». Право в «докладно-
му розумінні» та в «найширшому 
значенні» охоплює «закони, ви-
значені Богом для людей, і за-
кони, що їх визначили люди для 
людей».5 «Божий закон — це та-
кож життєвий устрій, який ви-
значається Богом і якнайтісніше 
пов’язує Його з обраними людь-
ми, кожний з яких представляє 
собою все людство, або з обра-
ним народом Ізраїлю, який пред-
ставляє всі народи», — таке ви-
значення міститься в «Біблійній 
енциклопедії Брокгауза».6 

У принципі це все, що нам по-
щастило виявити в численних 
розвідках, присвячених розмір-
ковуванням над дефініцією «пра-
во». Оскільки це так, то під термі-
ном «право» ми пропонуємо ро-
зуміти Богом установлені прин-
ципи, які визначали власників 
та порядок користування ними, 
їх природними якостями або 
набутими чи успадкованими 
надбаннями. У цьому сенсі за-
кони є системою встановлень, 
які забезпечують процедуру 
користування цими правами, 
тобто регулюють правовідно-
сини. Ми вважаємо правом Бо-
жественні установлення, які 
визначають фундаментальні 
принципи взаємовідносин між 
людьми та реалізуються в пра-
вилах, які називаються закона-
ми. Закони мають вічний і не-
змінний характер. Нові закони 
можуть і повинні розроблятися 
та імплементуватися в поточну 
реальність виключно на осно-
ві вже існуючих норм і відобра-
жати природні зміни, які мають 
місце в процесі суспільного бут-
тя. Нові закони формулюються 
та ухвалюються виключно легі-
тимно обраними представника-
ми народу, які представляють і 
висловлюють священну волю 
народу в усій його повноті.

Як показали сучасні україн-
ські дослідники, саме на цих за-
садничих принципах і розвива-

лася більша частина територій, 
які утворюють сучасну Україну. 
На відміну від сучасної прак-
тики, державотворення аж до 
початку XX ст. (окрім москов-
ського, більшовицького, укра-
їнського 1917–1920 рр. та після 
1991 р.) ґрунтувалося на право-
вих підходах і, що принципово 
важливо, прискіпливо врахову-
вало правовий історичний до-
свід населення того чи іншого 
державного утворення.

Документальний масив, по-
вернутий до наукового обігу піс-
ля 1991 р., а це практично весь 
основний обсяг письмових ар-
тефактів, дозволяє, у принци-
пі, скласти цілісне уявлення про 
суть, особливості та істотні від-
мінності політико-правових про-
цесів, що відбувалися на зем-
лях, які згодом утворили сучасну 
Україну. Тим не менше — принай-
мні так видається автору даної 
розвідки — такого цілісного уяв-
лення як у суспільному середови-
щі, так і серед професійних до-
слідників до сьогодні не існує. Не 
існує з причин цілком зрозумі-
лих, з причин, які лежать, власне, 
поза межами науки історії, а ле-
жать у сфері науки психоаналізу, 
у сфері індивідуального та колек-
тивного підсвідомого, яке має 
природну особливість «блокува-
ти» травмуючу або несприятливу 
інформацію, витісняти її на пери-
ферію свідомості. Потрапляючи 
туди, а згодом до глибин підсві-
домості, ця інформація-«травма» 
продовжує жити власним, ав-
тономним від суб’єкта життям, 
детермінуючи в неявний для 
суб’єкта спосіб його, суб’єкта, 
життя, готуючись «вибухнути» в 
найнесподіваніший для цього 
суб’єкта момент.

На цей феномен, як на нашу 
думку, точно вказав колега 
В. Брехуненко у блискучому до-
слідженні про Переяславську 
раду 1654 р.: «В європейській іс-
торії важко дошукатися міжна-
родно-правового акту, який за 
ступенем фатальності для того, 
хто довго умовляв свого контр-
агента піти на такий крок, мож-
на було б поставити на одну до-
шку з українсько-московськими 
домовленостями 1654 р.»7. Саме 
фатальна, абсолютно руйнівна 
за своїми наслідками для бага-
тьох поколінь руського народу 
діяльність Б. Хмельницького та 
його поплічників, з діаметрально 
протилежних ідеологічних мірку-
вань мала наслідком його абсо-
лютну позитивну гіперболізацію 
та героїзацію — чи то за часів 
спочилих у бозі Російської імпе-
рії та СРСР, чи то щойно народже-
ної незалежної України. Особа, 
діяльність якої викреслила свій 
народ зі списку цивілізованих 
європейських народів, особа, 
яка щедро посіяла неподолані 
до сьогодні зерна національного 
та конфесійного розбрату поміж 
поляками, українцями, євреями, 
татарами, особа, яка зруйнува-
ла самі ментальні та біологічні 
основи існування свого народу, 
особа, яка на століття позбавила 
народ його власної державнос-

ті, зведена сьогодні на верхній 
щабель умовного національного 
українського пантеону.

І проблема тут навіть не в са-
мому «Богданові Великому» (як 
на повному серйозі величає його 
офіційна історична наука), так 
само як і не в тих, хто возвеличує 
його діяльність, як у самому сус-
пільстві, для якого його, суспіль-
ства, власна історія продовжує 
залишатися чи не головним сис-
темоутворюючим негативним 
фактором.

Пригадаймо: в сучасній Укра-
їні ми розпочинаємо сезон уро-
чистих відзначень заходами в 
пам’ять загиблих під Крутами, 
продовжуємо святами на честь 
Червоної армії, яка впродовж 
десятиліть мільйонами вбивала 
українців (у тому числі руками са-
мих українців) та спустошувала 
наші землі. Далі — річниця Чор-
нобильської катастрофи, далі — 
річниця перемоги одного людо-
їдського режиму над іншим (зно-
ву багато в чому українським ко-
штом)… І так далі і тому подібне: 
річницю акції «Вісла» змінює річ-
ниця загибелі командира УПА, а 
цей сумний (хоча і не для всіх гро-
мадян України) день заступає ве-
чір відзначення Голодомору…

Як на автора цих рядків, офі-
ційна державна політика на цьо-
му герці — попри високодуховні 
схильності та благородні намі-
ри її організаторів — об’єктивно 
формує у громадян (принаймні 
серед тих, хто взагалі звертає 
на це увагу) лише два поняття. 
Перше: для того, щоби бути укра-
їнцем, треба неодмінно загину-
ти, причому бажано у найбільш 
безглуздий та варварський спо-
сіб. Друге: українці — нація спо-
конвічних історичних лузерів, які 
ніде, ніколи і ні за яких — навіть 
найбільш сприятливих — обста-
вин не могли досягти нічого пут-
нього.

Усе вищесказане повною мі-
рою стосується вивчення та ро-
зуміння подій 1917–1920 рр., до 
яких один, між іншим, один з най-
більш компетентних дослідників, 
пропонує застосувати такий при-
йом: «З метою подальшої уніфіка-
ції вживання цих ключових тер-
мінів, а також уникнення різних 
варіантів хронологічних меж, що 
стосуються доби національного 
державотворення, внесено про-
позицію про доцільність для роз-
гляду подій 1914–1923 рр. вжи-
вати термін «Українські націо-
нально-визвольні змагання», а 
при дослідженні найвищого ета-
пу, апогею визвольних змагань, 
тобто для 1917–1921 років за-
стосовувати термін «Українська 
революція».8 

Здавалося б, нічого особли-
вого, справедлива пропозиція. 
Адже, якщо немає наукової де-
фініції, важко, якщо взагалі мож-
ливо, говорити про предмет до-
слідження. У даному випадку  
— про події, які продовжують 
залишатися надзвичайно трав-
матичними для національної сві-
домості чергової генерації укра-
їнців, росіян, поляків, євреїв, та-
тар, людей інших національнос-
тей, які є громадянами сучасної 

України. Аби уникнути прямих та 
чесних відповідей на надзвичай-
но неприємні, дражливі питання, 
суспільна та індивідуальна сві-
домість надають перевагу хар-
чуванню «героїзованими» міфа-
ми, які мають такий же стосунок 
до національної історії нашого 
народу, як «Короткий курс істо-
рії ВКП(б)» до реальної історії Ра-
дянського Союзу.

Більше того. Саме в такому 
варіанті історії свого народу над-
звичайно зацікавлена як прав-
ляча зараз політична еліта, так і 
та, яка прийде їй на зміну. Наша 
сучасна державність, пригадує-
мо собі, стоїть на «Акті проголо-
шення державної незалежнос-
ті України» від 24 серпня 1991 
року. Цей, без перебільшення, 
історичний документ прямо го-
ворить нам про те, що державну 
незалежність України проголо-
шено не тому, що декілька десят-
ків мільйонів людей, які вважали 
себе українцями, мали на це при-
родне право, а тому, цитую перші 
слова Акта, що «смертельна не-
безпека нависла була над Укра-
їною». Попросту кажучи, Верхо-
вна Рада УРСР оголосила грома-
дян частини Радянського Союзу, 
які проживали на території Укра-
їни радянської, вільними та неза-
лежними людьми виключно пе-
рез загрозою «смертельної не-
безпеки». Не було б її, рідної, ми 
й досі залишалися б рабами ко-
муністичної держави.

Багато неправди в тому Акті. 
Наприклад, неправдою є твер-
дження про те, що Верховна 
Рада проголошує державну не-
залежність України, беручи до 
уваги «тисячолітню традицію на-
ціонального державотворен-
ня». Але, проаналізувавши текст 
будь-якого підручника історії — 
навіть радянської доби, легко пе-
реконатися, що за останню тися-
чу років, аж до завершення Пер-
шої світової війни, не було жодної 
«української» державної форма-
ції. Так, нашим родовим надбан-
ням є історія Київської Русі, по-
громленої в XIII ст., є історія Га-
лицького та іншого князівств, є 
історія мультинаціональної ли-
товсько-польсько-руської дер-
жави, знищеної у XVIII  столітті 
Пруссією, Австро-Угорщиною та 

Росією, є історія станової про-
тодержавної формації доби 
Б. Хмельницького, є історія «кла-
сової» радянської держави (яка, 
до слова, мала на меті остаточне 
знищення будь-яких національ-
них відмінностей) та ін. Багато 
чого було в нашій історії, але не 
було, підкреслимо ще раз, влас-
не «української державності» — 
аж до останніх років Першої сві-
тової війни.

Повернемося, однак, ще раз 
до терміна «Українські націо-
нально-визвольні змагання» або 
«Українська революція», який 
став уже офіційним. Автор да-
ної розвідки охоче б погодився з 
ним, якби не декілька «але».

«Але» перше. Упродовж по-
передньої історичної доби дер-
жавна історична наука щоси-
ли намагалася довести «вели-
кий» «жовтневий» «соціалістич-
ний» характер «революції» 1917 
року. Годі говорити, що попри всі 
більш ніж сімдесятирічні зусилля 
дивізій комуністичних «суспіль-
ствознавців» нічого «великого», 
«жовтневого» та «соціалістично-
го» виявити в тих подіях так і не 
пощастило.

«Але» друге. Для існування 
будь-яких «змагань», а тим біль-
ше «національних» та «визволь-
них», потрібні принаймні декіль-
ка речей. Перша — наявність 
«змагунів» та, відповідно, суддів, 
які могли б результати цих зма-
гань встановити: як для того, хто 
ці змагання виграв, так і для тих, 
хто ці змагання програв. Очевид-
но, що в даному конкретному ви-
падку ми не маємо ані першого, 
ані другого, ані третього: активні 
учасники чи пасивні спостеріга-
чі тих подій були б дуже здивова-
ні, якби хтось їм сьогодні сказав, 
що вони брали участь у якихось 
там «змаганнях». Відсутні й суд-
ді, які встановили б результати 
таких «змагань»: думка кожного 
дослідника (за неочевидної умо-
ви, що його можна вважати суд-
дею) є суб’єктивною і не базуєть-
ся на законі та юридично вивіре-
ній процедурі; історія ж як наука, 
очевидно, не має права виноси-
ти будь-які вироки.

Вона має право і зобов’язана 
виявляти, аналізувати, узагаль-
нювати емпіричні дані, артефак-
ти, свідчення, маючи на меті, як 
у даному конкретному випадку, 
описати стартові передумови, 
обставини часу та місця, в яких 
розпочалися та розвивалися 
процеси, які сучасні дослідники 
щосили, відчайдушно, затято на-
магаються вписати в схему так 
званої «Української революції» та 
«Національно-визвольних зма-
гань українського народу 1917–
1920(1) років».



№34   26 червня 2014 року№34   26 червня 2014 року 1111      Світ історії

«Хайтарма»: премія в Італії
Фільм про депортацію кримських татар «Хайтар-

ма» здобув дві премії на міжнародному кінофестивалі 
«Kimera» в Італії. Картина була удостоєна призу за най-
кращу режисуру і за найкращий фільм.

Режисер фільму і виконавець головної ролі — Ах-
тем Сейтаблаєв.

У квітні 2014 року художній фільм «Хайтарма» отри-
мав престижну російську кінопремію «Ніка» в номінації 
«Найкращий фільм країн СНД і Балтії».

У перекладі з татарської «хайтарма» означає «по-
вернення». Фільм заснований на реальних подіях — де-
портації татарського населення півострова у 1944 році. 
Трагічна сторінка в історії кримських татар показана че-
рез погляд прославленого льотчика, двічі Героя Радян-
ського Союзу Амет-Хана Султана.

У кінострічці знялися відомі актори: Олексій Гор-
бунов, Юрій Цурило, Андрій Самінін, Олексій Тритенко, 
Дмитро Суржиков. Місця зйомок — Алупка, Бахчиса-
райський район і Судак. У масових сценах брали участь 
півтори тисячі кримчан з усього півострова, зокрема 
люди похилого віку, які самі пережили депортацію 1944 
року.

В Одесі покажуть кримсько-
татарський бойовик 
1920-х років
У рамках фестивалю «Німі ночі» покажуть німий 

фільм виробництва Ялтинської кінофабрики Всеукра-
їнського фотокіноуправління 1926 року «Алім» — про 
кримськотатарського Робіна Гуда. Про це повідомляє 
Національний центр Олександра Довженка.

За словами реставраторів, цей перший кримсько-
татарський фільм презентують в Одесі на фестивалі 
«Німі ночі» як знак солідарності з кримськотатарським 
народом. Показ фільму відбудеться 29 червня.

Фільм виробництва 2-ої кінофабрики ВУФКУ (Ялта) 
розповідає про Крим середини XIX сторіччя. На шкіря-
ній фабриці Алі-бая працює селянин Алім. Протестуючи 
проти нелюдських умов праці, він підбурює працівни-
ків до бунту. Для придушення повстання прибуває загін 
козаків. Алім із товаришами тікає в гори. Його ім’я на-
водить жах на поміщиків, мурзів та чиновників. Проти 
кримськотатарського Робіна Гуда влада знов відправ-
ляє війська…

Сюжет фільму заснований на кримськотатарській 
легенді про Аліма Айдамака, перетвореній 1925 року 
на п’єсу кримськотатарським поетом, режисером і дра-
матургом Іпчі Умером. Режисер фільму — Георгій Тасін.

Зйомки фільму за сценарієм українського поета-
авангардиста Миколи Бажана розпочалися восени 
1925 року, коли політика коренізації в національних 
республіках спричинила запит на національні сюжети.

Стрічка знімалася на Чатир-Дазі та Ай-Петрі до кін-
ця літа 1926 року. Прем’єра відбулася 16 серпня. Фільм 
зажив широкої популярності й 1927 року був експорто-
ваний до Берліна та Парижа.

1935 року фільм перемонтували і випустили в про-
кат у новій редакції. Таємним розпорядженням «Україн-
фільму» від 21 квітня 1937 року № 700/р стрічку забо-
ронили до показу, а копії знищили.

У січні 2014 року режисер фільму «Хайтарма» Ах-
тем Сеїтаблаєв повідомляв про плани розпочати у 2015 
році зйомки нового фільму про Аліма Айдамака.

Як відомо, у квітні 2014 року «Книжковий Арсенал» 
відкрився детективною стрічкою виробництва ВУФКУ 
«Сумка дипкур’єра» — одним із перших фільмів Олек-
сандра Довженка, німим і чорно-білим.

У 2013 році фестиваль DocuDays відкрився філь-
мом Дзиґи Вєтрова «Одинадцятий», теж відреставрова-
ним Центром Довженка.

У 2012 році міжнародний кінофестиваль «Моло-
дість» відкрився відреставрованим німим фільмом ви-
робництва ВУФКУ 1929 року «Шкурник».

Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ) — дер-
жавна установа Української СРР, яка об’єднала всю га-
лузь, включно з кіностудіями (в Ялті, Одесі та Києві), кі-
нопрокатом, кінопромисловістю, кіноосвітою та кіно-
пресою. Існувала з 1922-го до 1930 року.

Українське кіно експортувалося на Захід. 1926 року 
Україна стала другим після США кінопостачальником 
для Німеччини. ВУФКУ прогнозувало: «Сто картин на 
рік, хоч би й не цілком використаних на закордонному 
ринкові, дадуть українській кінематографії кілька міль-
йонів валютою».

1928 року ВУФКУ випустило 36 власних кінофіль-
мів. 1929 року продукція ВУФКУ становила 40 відсотків 
від усієї кінопродукції СРСР.

Важко оцінити значення феноме-
на українського козацтва, в якому ві-
дображено не лише історичні реалії 
держави, а й зашифровано сакраль-
ну суть генетичного коду нації. Тому, 
незважаючи на непросту ситуацію 
в Україні, славний сивочолий Бату-
рин знову зібрав гостей міста та ба-
туринців на традиційне козацьке свя-
то. Цьогоріч свято відбулося на місце-
вому рівні, що позначилося лише на 
масштабах свята, але аж ніяк не на 
його якості. Головними організатора-
ми були Батуринська міська рада на 
чолі з новообраним міським головою 
Леонідом Душею, Національний запо-
відник «Гетьманська столиця» та Бату-
ринський будинок культури.

Розпочався святковий день пре-
зентацією виставки «Козацькі симво-
ли доблесті та відваги» в гетьмансько-
му будинку на цитаделі. 

Офіційна частина козацького свя-
та відбулася на території цитаделі 
Батуринської фортеці. Розпочалася 
вона виконанням Державного гімну 
України, богослужінням і благосло-
венням біля пам’ятника жертвам Ба-
туринської трагедії 1708 року. Служ-
бу відправив настоятель Батурин-
ської Свято-Покровської церкви о. Ро-
ман. Відбулося покладання квітів до 
пам’ятника. Про цінність козацьких 
традицій і плани на найближче май-
бутнє розповів батуринський місь-
кий голова Леонід Душа. До громади 
звернулися голова Бахмацької рай-
держадміністрації Михайло Виногра-
дов, голова Ніжинської районної ради 

Олег Бузун та інші. 
Потім присутні вирушили на тери-

торію Батуринського будинку культу-
ри, де розмістилися виставки народ-
них умільців, приватних колекцій ви-
шивок, ляльок, а також колективів, 
організацій Батурина та інших міст. 
Особливо відзначилися виставки ба-
туринських шкіл. 

У рамках свята пройшов футболь-
ний матч між командами Батурина і 
смт Дмитрівки. Після матчу відбулася 
передача Співочого поля (стадіону) від 
Батуринської міськради Батуринсько-
му футбольному клубу і Батуринській 
філії Бахмацької ДЮСШ. Працівники 
Батуринського будинку культури пода-

рували всім чудовий концерт. 
Цікавинкою свята стала святкова 

лотерея. Вправно і з гумором козаць-
кі конкурси-забави проводив тренер 
Бахмацької ДЮСШ Арсен Журавель. 
Завдання були не з легких, але позма-
гатися за звання «Козак року» вияви-
лося чимало охочих. Почесне звання 
виборов Олег Лук’яниця з Бахмача. 

На козацькому святі всім зна-
йшлися справи до смаку: хтось відві-
дав екскурсії по об’єктах заповідника, 
інший придбав вироби народних май-
стрів, а всі гуртом поїли смачного ку-
лешу, поспівали та потанцювали!

Прес-служба 
Національного заповідника

У Чернігівському культур-
но-мистецькому центрі «Ін-
термеццо» відбулася презен-
тація книг дослідника україн-
ської історії доби Української 
Народної Республіки Олек-
сандра Бондаренка «Про-
тистояння» і «Роздоріжжя» 
(видавництво «Стікс»). Книги 
складають трилогію з пер-
шою книгою «Повернення із 
забуття», що вийшла у світ 
2012 р. у видавництві «Укра-
їнський пріоритет».

Перед читачем — дра-
матичні сторінки подій, що 
відбувалися в Україні 1917 
– 1919 рр. І хоча книгу при-
свячено конкретній історич-
ній особі, а саме — Федоро-
ві Гребенку, візерунок його 
долі вишито на тлі соціальних 
зрушень у тогочасному укра-
їнському суспільстві.

«Центральним епізодом 
трилогії є Таращанське по-
встання 1918 р. Книгу вибу-
дувано як розвінчання міфів, 
пов’язаних із цим повстан-
ням. Це тим більш цікаво, 
що «міфи Таращанського по-
встання» складають осно-
ву ідеологічних побудов, які 
мали приховати окупаційний 
характер влади, встанов-
леної в Україні в результа-
ті україно-московських війн 
1918 – 1920 рр., у ході яких 
на території України було 
знищено Українську Народну 
Республіку», — написав у пе-
редмові редактор Сергій Ко-
валенко.

Друга і третя книги три-
логії починаються з опису 
московської агресії 1918 
та 1919 років, яка завдала 
удар по Чернігівщині.

Мусимо нагадати суть 
згаданих міфів. Отже, в них 
говориться, що влітку 1918 
р. «більшовики» підняли в Та-
ращанському повіті повстан-

ня, спрямоване на повален-
ня антинародного режиму 
гетьмана Павла Скоропад-
ського, що спирався на вій-
ська німецьких окупантів, 
і встановлення радянської 
влади. Німці придушили по-
встання, і повстанці відсту-
пили до «нейтральної зони» 
на кордоні Росії й окупованої 
України. Там їх радо зустрі-
ли брати-росіяни і допомогли 
організуватися у Таращан-
ський полк під командуван-
ням Василя Боженка. Разом 
з Богунським полком Мико-
ли Щорса та іншими україн-
ськими полками таращан-

ці почали наступ на Україну, 
звільнили її від німецьких за-
гарбників і встановили ра-
дянську владу робітників і 
селян.

Автор книги, спираючись 
на документальні матеріа-
ли, доводить, що все було зо-
всім не так. Таращанське по-
встання, яке очолив селянин 
із села Лісовичі Федір Гре-
бенко, піднялося з гаслом 
відновлення в Україні УНР. 
Коли повстання зазнало по-
разки, залишки повстанців 
вирішили пробиватися на 
Луганщину, щоб там влитися 
до лав «бригади Натієва», так 

вони називали Запорозький 
корпус Армії УНР і Україн-
ської держави. Проте, зазна-
вши дошкульної поразки при 
переправі через ріку Псьол, 
повстанці змушені були по-
вернути на північ і таким чи-
ном опинилися у «нейтраль-
ній зоні», де їх роззброїли. 
Їх залишалося зовсім мало, 
близько 100 – 200 осіб.

З огляду на появу по-
встанців у «нейтральній 
зоні», комуністична Мо-
сква вирішила скористати-
ся ними та залишками інших 
повстанських формувань з 
України для прикриття сво-
єї інтервенції в Україну. З 
цією ж метою у Москві було 
створено «український уряд», 
який слідом за московськи-
ми військами мав приїхати 
в Україну й очолити там «ра-
дянську владу».

По завершенні окупації 
влітку 1919 року все вище 
командування «українських 
військ», що йшли попереду 
московських, було знищено: 
Микола Щорс, Василь Бо-
женко, Федір Черняк, Антін 
Богунський і головний герой 
книги Федір Гребенко.

«Північний вектор»

Кіноафіша до фільму 1926 року

БАТУРИН: КОЗАЦЬКІ ТРАДИЦІЇ НЕВМИРУЩІ!

Українці на роздоріжжях історії
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27 червня 
1663 — у Ніжині відбулася ко-

зацька Чорна рада, на якій гетьма-
ном Лівобережної України за під-
тримки Москви обрано Івана Брю-
ховецького.

1834 — відкрито Київський уні-
верситет св. Володимира (зараз  —
Національний). 

1931 — у США винахідник Ігор 
Сікорський отримав патент на вина-
хід першого гелікоптера.

1954 — почала працювати 
перша у світі АЕС у м. Обнінськ (Ка-
лузька область, РРФСР) потужністю 
5 Мвт. 

1964 — у Вашингтоні (США) за 
присутності майже ста тисяч людей 
урочисто відкрито пам’ятник Тарасо-
ві Шевченку.

28 червня
1569 — укладена Люблінська 

унія, яка об’єднала Королівство 
Польське і Велике князівство Литов-
ське.

1651 — початок битви під Бе-
рестечком між українськими коза-
ками Богдана Хмельницького за під-
тримки кримського хана Іслам-Гірея 
з польською армією короля Яна Ка-
зимира. 

1917 — на засіданні Малої Ради 
сформовано перший уряд України — 
Генеральний секретаріат (виконав-
чий орган Центральної Ради) на чолі 
з Володимиром Винниченком. 

1919 — підписано Версаль-
ський мирний договір, який завер-
шив Першу світову війну. Німеччина 
втратила близько 14 відсотків тери-
торії, зокрема всі заморські коло-
нії. Німецька армія була сильно ско-
рочена, озброєння, включно із фло-
том, у Німеччини конфісковували. 

29 червня 
1849 — народилася Олена Пчіл-

ка (Ольга Косач), українська пись-
менниця, публіцистка, громадська 
і культурна діячка, етнограф і пере-
кладачка. Мати Лесі Українки. 

1900 — народився Антуан де 
Сент-Екзюпері, французький льот-
чик і письменник.

30 червня 
1908 — у Східному Сибіру (Росія) 

в басейні річки Підкам’яна Тунгуска 
впав і вибухнув, спричинивши зна-
чні руйнування, так званий «Тунгусь-
кий метеорит».

1 липня 
1961 — у Торонто (Канада) від-

крито пам’ятник Тарасові Шевченку.

2 липня 
1776 — Другий Континенталь-

ний конгрес Філадельфії ухвалив рі-
шення про відділення Америки від 
Великої Британії. Але День незалеж-
ності відзначають у США 4 липня, 
коли була ухвалена Декларація не-
залежності.

8 липня 
1659 — гетьман Іван Вигов-

ський розбив московське військо 
під Конотопом.

9 липня 
1762 — двірцевий переворот 

у Росії: гвардія скинула імператора 
Петра III на користь його дружини, 
Катерини II.

10 липня 
1073 — помер Антоній Печер-

ський, церковний діяч Київської 
Русі, один із засновників Києво-Пе-
черського монастиря.

1559 — на лицарському турнірі 
убитий французький король Генріх II, 
після чого турніри було заборонено.

1651 — під Берестечком закін-
чилася найбільша битва визвольної 
війни 1648 – 1654 рр. об’єднаних 
військ Богдана Хмельницького (100 
тис. вояків) та кримського хана Іс-
лам-Гірея (50 тис.) із польською 
армією короля Яна II Казимира 
(150 тис.). 

1775 — у с. Митченки Борзен-
ського повіту народився Петро Про-

копович, визначний український 
бджоляр, основоположник раціо-
нального бджільництва. 

1878 — у Великій Британії фут-
больний арбітр уперше використав 
свисток (доти судді кричали).

1994 — президентом Білорусі 
обрано Олександра Лукашенка.

11 липня 
1987 — ООН зафіксувала, що 

населення Землі сягнуло 5 мільяр-
дів осіб.

12 липня 
1854 — народився Джордж Іс-

тмен, американський винахідник і 
перший виробник фотокамери «Ко-
дак», яка заправлялася звичною для 
нас фотоплівкою. Завдяки Істмену 
фотографія стала масовим явищем.

1904 — народився Пабло Неру-
да (Рікардо Нефталі Басуальто), чи-
лійський поет, лауреат Нобелівської 
премії 1971 р.

13 липня 
100 до н. е. — народився Гай 

Юлій Цезар, давньоримський дер-
жавний і політичний діяч, полково-
дець, письменник. 

1897 — італієць Гульєльмо Мар-
коні отримав патент на радіо.

1908 — у Лондоні відкрилися IV 
Олімпійські гри. В них уперше взяли 
участь жінки.

14 липня 
1789 — зі взяття Бастилії поча-

лася Велика Французька револю-
ція. Повсталий народ звільнив сімох 
в’язнів.

1867 — шведський винахідник 
Альфред Нобель уперше продемон-
стрував дію динаміту.

1995 — помер Патріарх Володи-
мир (Василь Романюк), український 
православний релігійній діяч, бого-
слов, дисидент, Патріарх Київський 
і всієї Руси-України УПЦ Київського 
патріархату.

15 липня 
1015 — у Берестові під Києвом 

помер Володимир Великий, великий 
князь Київський з 980 р., який у 988 
р. хрестив Русь.

1410 — у Грюнвальдській битві 
100-тисячні литовсько-українсько-
польські війська за участю майже 
30 тисяч татар та 4 тисяч чехів роз-
громили армію Тевтонського ордену 
(близько 85 тисяч вояків). Ця пораз-
ка підірвала військову могутність 
тевтонців, припинила їх експансію 
на Схід і поклала початок занепаду 
Тевтонського ордену.

1964 — Верховна Рада СРСР 
ухвалила закон «Про пенсії і допо-
могу членам колгоспів»: держава 
запроваджувала у колгоспах пенсії 
по старості, інвалідності, в зв’язку 
з втратою годувальника і допомоги 
для жінок-членів колгоспів по вагіт-
ності і пологах, розміри яких зале-
жали від продуктивності праці кол-
госпників.

Календар історії 
Чернігівщини

28 червня 1893 р. у с. Кладьків-
ка Борзенського повіту народився 
Петро Бордоніс, підполковник Армії 
УНР. 

28 червня 1919 р. почалася 
оборона повстанцями отамана Ан-
гела містечка Ічня від московських 
окупантів та їхніх місцевих прислуж-
ників.

1 липня 1892 р. у м. Носівка на-
родився Сергій Захвалинський, ма-
йор Армії УНР, учасник бою під Кру-
тами. 

3 липня 1921 р. московський 
агент убив отамана Івана Галаку (Ва-
сильчикова). 

9 липня 1989 р. у Чернігові у 
приміщенні кооперативного техніку-
му відбулися установчі збори Народ-
ного Руху України за перебудову.

13 липня 1895 р. на Чернігів-
щині народився Гаврило Гончар, під-
полковник Армії УНР. 

Календар всесвітньої історії

У Києві 
презент ува-
ли книгу відо-
мого суспіль-
но-політично-
го діяча Івана 
Геля «Виклик 
системі: укра-
їнський ви-
звольний рух 
другої поло-
вини XX сто-
ліття». 

У книзі автор подає історію укра-
їнського визвольного руху після за-
вершення Другої світової війни і до 
розпаду Радянського Союзу. «У кни-
зі переплітаються історичні факти 
та особисті переживання автора, 
він розповідає багато маловідомих 
фактів, які знав як очевидець, зга-
дує про діяльність багатьох людей, 
яких уже немає в живих, — розпові-
ла на презентації у Києві упорядник 
видання Ірина Єзерська. — Оскіль-
ки офіційна радянська політика була 
спрямована на поступове злиття 
народів СРСР в єдиний радянський 
народ, то Гель підкреслював від-

мінність України і її особливості, які 
сильно відрізнялися від російської 
чи інших культур». 

Книга, підготовлена до друку 
істориком Національного музею-
меморіалу «Тюрма на Лонцького» 
Іриною Єзерською, є своєрідним 
пам’ятником як автору, так і цілому 
поколінню тих, хто відважився на 
виклик системі, перед чиєю гідністю 
вона врешті впала. 

Книга видана в рамках проекту 
«Наш формат історії», що реалізуєть-
ся Центром досліджень визвольно-
го руху, мистецькою агенцією «Наш 
формат» та львівським видавни-
цтвом «Часопис».

Торік проект, зокрема, видав іс-
торію збройної боротьби українців 
проти тоталітаризму «Перемога або 
смерть: український визвольний рух 
1940 – 1960-хх рр.», написану київ-
ським істориком Іваном Патриляком.

Іван Гель (1937 – 2011) — гро-
мадський діяч, учасник українського 
визвольного руху, політв’язень ра-
дянських тюрем і концтаборів (1965  
– 1968, 1972 – 1987), правозахис-
ник, публіцист, історик, співзаснов-

ник Української ініціативної групи за 
звільнення в’язнів сумління (1987). 
Був одним з найактивніших видав-
ців і розповсюджувачів самвидаву. 
Після виходу на волю, будучи глибо-
ко віруючою людиною, всі сили спря-
мував на легалізацію катакомб-
ної Української греко-католицької 
церкви. Став головою Комітету за-
хисту УГКЦ (1987) і редактором його 
друкованого органу «Християнський 
голос». Зусилля не були марними і 
завершилися виходом УГКЦ з підпіл-
ля у 1989 р. Разом з тим працював 
відповідальним секретарем жур-
налу «Український вісник», першим 
заступником голови Львівської об-
ласної ради (1990 – 1994), головою 
Львівської обласної комісії з віднов-
лення прав реабілітованих (1994 – 
2002). Читав спецкурс з історії ви-
звольного руху другої половини XX 
cт. у Львівському університеті. Наго-
роджений орденами князя Яросла-
ва Мудрого V ступеня (2002), IV сту-
пеня (2006). 

Центр досліджень 
визвольного руху 

Галузевий державний архів 
Служби безпеки України відновлює 
співпрацю з Національним музеєм-
меморіалом жертв окупаційних ре-
жимів «Тюрма на Лонцького» з пи-
тань пошуку та оприлюднення до-
кументів, що стосуються політичних 
репресій та функціонування пені-
тенціарної системи в УРСР.

Відбулась робоча зустріч дирек-
тора архіву Ігоря Кулика з директо-
ром Національного музею-меморі-
алу «Тюрма на Лонцького» Русланом 
Забілим. Як розповів Руслан Забі-
лий, у 2008 – 2010 роках «Тюрма на 
Лонцького» активно співпрацювала 
з архівом СБУ, однак після зміни ке-
рівництва держави та служби спів-
праця уповільнилась, а згодом уза-
галі припинилася: «Водночас розпо-
чалися репресії над істориками та 
архівістами, які вимагали відкрит-
тя архівів. Доступ до документів був 
безпідставно закритий на довгий 
час. Тому сьогоднішні домовленос-
ті про спільну роботу є для нас дуже 
втішними та перспективними».

Працівники архіву підібрали 

ряд документів про пенітенціар-
ну систему УРСР та передали їх для 
поповнен ня науково-допоміжно-
го фонду музею. «Окрім інших доку-
ментів, нам вдалося відшукати план 
внутрішньої тюрми УМҐБ по Львів-
ській області за 1950 рік, відому як 
«Тюрма на Лонцького», що має вели-
ку цінність для музейників, — роз-
повідає головний зберігач фондів 
Галузевого державного архіву СБУ 
Валерій Огороднік. — За цими пла-
нами можна прослідкувати, де саме 
була розстрільна камера у в’язниці, 
а також можна визначити, де могли 
проводитися захоронення розстрі-
ляних та закатованих політв’язнів».

У рамках співпраці між устано-
вами ГДА СБУ передав для оцифру-
вання музеєм мікрофільми Поль-
ської бібліотеки Народової, в яких 
міститься підбірка наказів УГА та Ді-
євої армії УНР, щоденники Україн-
ських січових стрільців та ін. Після 
оцифрування документи будуть по-
ступово оприлюднюватися в інфор-
маційно-довідковій залі ГДА та у від-
критому он-лайн доступі в електрон-

ному архіві українського визвольно-
го руху avr.org.ua.

Цього року відновлено вільний 
доступ до розсекречених у 2008 – 
2010 роках документів колишньої 
радянської спецслужби — ЧК-НКВД-
КГБ, які зберігаються в архіві СБУ. 
Доступ до цих матеріалів має бути 
гарантований кожному на виконан-
ня законів України та рекоменда-
ції № R (2000) 13 Комітету міністрів 
Ради Європи країнам-членам сто-
совно європейської політики досту-
пу до архівів як невід’ємної ознаки 
демократії. Для цього в Україні за-
початковано процес виведення іс-
торичних архівів з-під відання сучас-
них спецслужб. Ініціатори перекона-
ні, що такий крок не лише допоможе 
глибше дізнатися про минуле країни, 
а й буде однією з гарантій неповер-
нення тоталітарних практик у діяль-
ності правоохоронних органів і спе-
ціальних служб незалежної України.

Центр досліджень 
визвольного руху

Шотландський ветеран-пара-
шутист Джок Гаттон повторив свій 
стрибок 70-річної давності на тому 
ж місці в Нормандії.

«Ми стрибали з висоти 150 ме-
трів, — розповів Гаттон, — тож по-
треби в запасному парашуті не 
було».

6 червня 1944 року йому було 
19 років. Гаттон служив у 6-ій де-
сантній дивізії Британської армії. 
Він вступив у бій ще в перші години 
операції, виконуючи бойове завдан-
ня зі знищення мостів на річці Орн, 
щоб унеможливити контрудар нім-

ців у фланг основним силам десанту 
союзників.

Через два з половиною тижні 
після початку операції «Оверлорд» 
мінометник Джок Гаттон отримав 
шрапнельне поранення і потрапив 
до шпиталю.

89-річний ветеран виконав 

стрибок у тандемі з військовослуж-
бовцем свого полку. «Все, що треба 
робити, — тримати ноги разом», — 
зазначив Гаттон, який ще торік стри-
бав сам.

На архівному фото — відкриття 
Другого фронту в Нормандії, десант 
6 червня 1944 року.

Спротив українців 
радянському тоталітаризмові

Архів СБУ передав музею «Тюрма на Лонцького» 
схеми документів про пенітенціарну систему УРСР

Ветеран висадки у Нормандії 
повторив стрибок із парашутом
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Три дати: 1964, 1984, 2014. Час дії першої 
частини цього оповідання — 1964 рік, коли 
автору було 16 років. Другої частини — 1984 
рік, час написання цього оповідання. Вихо-
дить, нині минуло рівно 50 років від початку 
дії і рівно 30 — від її продовження і описання. 
Як і 30 років тому, можна констатувати: жит-
тя єдине, суцільне у своїй тяглості і безперерв-
ності. У цьому, мабуть, і є суть цього оповідан-
ня. Це твоє життя, безперервне, чи тобі 16 ро-
ків, чи на стільки-то більше.

Безумовно, життя людини прив’язане до 
життя суспільства, якщо, звичайно, вона живе 
нормальним суспільним життям, разом зі сво-
їми сучасниками. І в цьому оповіданні легко 
простежується цей зв’язок. У першій його час-
тині є ключова фраза: «Душа прагнула нового!» 
Рік 1964-ий — апогей колосальних суспільних 
перемін, отої «відлиги», свіжих вітрів і свіжого 
повітря після десятиліть задухи. І «рок-н-рол» 
чи «міні» були просто формальними проявами 

цих перемін. Які, втім, на злеті й обірвалися. 
Наставали інші часи. І друга частина оповіда-
ння, рік 1984-ий, — це вже завершення іншої 
епохи — «розквіту застою», прелюдія наступ-
них, ще більш масштабних перемін. Тих, що 
тривають (як летить час!), уже 30 років і щодо 
яких багато людей не придумають, як їх тракту-
вати: чи згадати давню муд рість «Важко жити в 
часи перемін», чи все ж сприймати їх як благо.

Прочитавши в наступному номері газети 
другу частину оповідання, читач легко помітить, 
що вона досить відрізняється від першої — то-
нальністю, «втомленістю» життям. Але, повто-
рю, все це — єдине, суцільне людське життя.

Утім, я менш за все думав над цими висо-
кими матеріями, коли писав оповідання — в 
дуже гарний рік свого життя, коли так добре 
писалося, і саме в ті роки було створено біль-
шість із мого скромного літературного дороб-
ку, що згодом увійшло до книг «Бабине літо» 
(1994) і «Свіча» (2001). Більше того: якраз на-

писання цього оповідання йшло чи не най-
більш легко й радісно з усієї моєї невеликої лі-
тературної творчості.

Авторів часто запитують, наскільки напи-
сане ними автобіографічне. За великим рахун-
ком, усе автобіографічне, навіть якщо оповідь 
іде не від першої особи й ти не пишеш: «Я поба-
чив». Бо пишеться про те, що автор бачив, зу-
стрічав у своїй біографії. Але, звичайно ж, це не 
примітивне написання автобіографії для відді-
лу кадрів. Це переосмислене, передане через 
тебе, бачене тобою в житті. Це узагальнення — 
з себе, своїх друзів, ровесників. Численні пер-
сонажі цього оповідання, доволі колоритні, та-
кож написані з реальних людей, моїх земляків 
з рідного села Авдіївки, де й відбувається дій-
ство. Як і належить літературному твору, справ-
жні імена змінено. Але мої земляки, ровесни-
ки, легко їх упізнають. А моєму рідному селу, де 
я народився й ріс, і присвячене це оповідання.

Петро Антоненко

Фокстрот називався «Стамбул-
Константинополь». Біс його зна, 
чому, тим паче, Стамбул і Констан-
тинополь — одна болячка, як, при-
міром, Лежні й Михайлівка. Це у 
нас за Десною біліло на пагорбах 
таке село. Споконвіку називало-
ся Лежнями, й хоч давно його пе-
рейменували на Михайлівку, нова 
назва ніяк не приживалася. «Куди 
їдеш?» — «У Лежні».

Ага, так я про «Стамбул». Поза-
як до кожної танцюльки потрібні 
були якісь слова, співали ми купле-
тик і до цього фокстроту:

 «Стамбул-Константинополь, 
 хлеба нет, едим картофель».
То була суща нісенітниця, бо хоч 

картоплі в наших краях — дівати ні-
куди, на картопляниках не сиділи. 
Хліб у сільській лавці був.

Цим куплетиком слова й за-
кінчувалися. Далі йшло ритмічне 
бемцання у дві ложки або порож-
ні пляшки. От, скажу вам, ударний 
інструмент! Про ударні установ-
ки в селах ще не чували, але й па-
тріархальні бубон з гармошкою в 
наш клуб уже не рипалися. Не ті 
часи! Йшов рік тисяча дев’ятсот 
шістдесят четвертий. У клубі в нас 
було два з половиною баяни, май-
же справний акордеон і — навіть! 
— радіола. Крутили радіолу по ви-
хідних: економили батарейки. Де-
сяток грамплатівок були нами за-
вчені напам’ять. «За окошком све-
ту мало, белый снег валит, валит. А 
мне мама, а мне мама целоваться 
не велит». Щойно вщухне ця мело-
дія, і раптом — супермодерн! зірка! 
— вундеркінд Робертіно Лоретті. 
«Джама-га-га-гайка!» — зомлівав 
у радіолі, на обрамленій зеленим 
плисом сцені томний голос Робер-
тіно. Ах, далека Ямайко... А потім 
дві японські сестрички співали про 
море і поцілунок солоних губ. А по-
тім... Потім була королева пісень, 
шлягер сезону, югославська «Ма-
ленька дівчинка». Ніколи більше не 
бачив я такої шаленої популярнос-
ті звичайної собі пісеньки. Існувало 
кілька варіантів тексту. А в оригіна-
лі «Девойко мала» можна було по-
чути в найнесподіваніших місцях: 
під стогом сіна й при силосній ямі, 
на городі й біля череди на випасі — 
де тільки могло носити нашу напів-
парубоцьку братію.

Танцювали під усе, навіть під 
знамениті руслановські «Валянки» 
й старовинний марш «Прощання 
слов’янки».

Однак радіола радіолою, а голо-
вним на танцях усе-таки був баян. 
Музикантів у нас — півклубу. Один 
баян завжди лежав напохваті в ко-
ричневій розхитаній шафі, й кожен 
міг тиникати на ньому, скільки за-
вгодно. Але таких пильщиків, як 
я, танцювальне товариство, зви-
чайно, ігнорувало. Якби раптом я 
посмів перехопити баян у котро-
гось маститого баяніста і заквакав 
щось своє, жодна пара демонстра-
тивно б не вийшла в коло.

Маститих було троє: Вася-пер-
ший, Вася-другий і Карась. Васи-
лів пронумерували, бо вони ходи-
ли в один клас і, як на гріх, мали 
однакові прізвища й по батькові. 
Третім був Мишко Карась. Якось у 

нас пішла мода імітувати хімічним 
олівцем татуювання. Карась напи-
сав на всю ліву руку: «Мыша». Літе-
ра «М» була виписана аж на плечі, а 
на кулаці красувалося товсте кли-
шоноге «А».

У кожного з маститих був свій 
улюблений танець. Вася-перший 
полюбляв танго «Над морем». Він 
лягав щокою на баян, приплющу-
вав очі й вичавлював такі акорди, 
що у нас тьохкало у грудях. Візит-
ною карткою Васі-другого був ста-
ровинний вальс «Шепіт хвиль». А 
Карась знай награвав карколом-
ний фокстрот «Пелікани».

А тепер — дайте-но мені пау-

зу! Паузу на три такти. Геть «Пеліка-
нів», до біса липкий і тягучий «Шепіт 
хвиль»! Нарешті...

Нарешті наставав момент, коли 
черговий маститий гучно оголошу-
вав: «Стамбул-Константинополь!» 
Ці слова струмом били по юрбі, 
яка товпилася на п’ятачку перед 
сценою. На мить завмирала тиша. 
Наче аж присідали червоні язики 
гасових ламп, що блимали по стін-
ках клубу. Із закапелків клубного 
залу тяглися до сцени розімлілі па-
рочки. Хтось, надто куций і цікавий, 
дерся на спинку стільця. П’ятачок 
тужавів людськими тілами, готовий 
ось-ось виштовхнути на кін сво-
їх примадонн. Зал завмирав на-
півподиху, і перший акорд батогом 
хльоскав по оголених нервах:

«Т-р-рам! Пам! Па-рам-па-
рампам!

Стамбул-Константинополь». 
І починалося...
Фокстрот завіз у наше тихе 

село Аркадій. «Аркаша — любов 
наша». Дівки за ним — хіба що не 
плигали на шию, хоч, як на наш ар-
шин, Аркаша був уже в літах: йому 
стукнуло двадцять п’ять.

Аркаша приїздив до тітки, оди-
нокої бездітної вдови, котра, зда-
валось, тільки й жила від однієї 
його відпустки до іншої. Служив Ар-
каша в торговому флоті, тітоньці 

привозив усілякі заморські штуко-
вини, а нам при кожному нальоті на 
наше бідне тихе село вихлюпував 
силу-силенну моряцьких байок про 
Сингапури, Гібралтари і Бомбеї. Ар-
каша хапався за все підряд: ремон-
тував сільський радіовузол, трену-
вав футбольну команду (чомусь га-
няв нас неодмінно босими), а вечо-
рами біля клубу хвацько бренькав 
на гітарі й співав веселу і безглуз-
ду пісеньку про Алі-Бабу, турецько-
го принца, котрий грає на бандурі 
модний твіст.

Словом, Аркаша був загальним 
улюбленцем, а його тітка при згад-
ці про племінничка закидала вго-

ру гарні темно-карі очі й милостиво 
посміхалася: «Баламут».

Так от, після чергового плаван-
ня Аркаша й завіз нам «Стамбул- 
Константинополь». Показав акор-
ди Василям і Карасю й поїхав, а 
наш бідний старенький клуб учадів 
його фокстротом.

Танцювати фокстрот по-
старомодньому було б усе одно, що 
ходити в чоботях по паркету. Душа 
прагнула нового!

Тон, як завжди, задала Галка. 
Вогонь-дівка, вона крутила хлопця-
ми, як циган сонцем. Один час мені 
здавалося, що, якби доля спарува-
ла їх з Аркашею, кращого не мож-
на було б і придумати. Але якось 
пізньої осені ми з Галкою опинили-
ся в одній компанії, здається, про-
воджали когось в армію. У темних 
сінцях Галка притиснула мене до 
драбини і полізла цілуватися. По-
тім розревлася, по-дитячому шмор-
гаючи носом, і говорила мені, чи, 
може, драбині, що Аркаша — хам, 
що вона запалила б село, і плела 
ще щось таке несусвітне, забив-
шись зареваним обличчям у моє 
плече.

Але все це — дрібниці. Галка 
була королевою танців, і ясно, що 
це могла придумати тільки вона. 
«Ніяких обіймів і топтань на кону!» 
— скомандувала Галка. «Стамбул-

Константинополь» танцюють так. 
Двоє стають обличчя до обличчя і 
сплітають пальці на рівні плечей. 
А потім головне — різко, зігнув-
ши в коліні, закидати ноги. Назад 
і вбоки.

«Т-р-рам! Пам! Па-рам-па-
рампам!»

Ліву, праву! Ліву, праву!
Впізнали? Ах ти ж, Боже мій... 

Звичайнісінький чарльстон. Років 
через десять в якійсь телевізійній 
передачі (в стилі ретро) я побачу 
цей веселий і наївний танець два-
дцятих років.

Це буде потім, потім. А тоді яки-
мись імпортними вітрами в нашу 

глушину заносило чудернацькі сло-
ва «рок-н-рол», «ча-ча-ча», «твіст», 
«шейк». Уже входило в моду міні, 
зблискували не заброньовані в ка-
прон дівочі ноги. Карась рвав на 
шматки баян, і, забившись у куток, 
похитував головою колишній пала-
мар нашої колишньої церкви, него-
лений і худий, як тріска, Цигель.

З тим триклятим Цигелем у 
мене колись трапилась капосна іс-
торія. Було мені років сім і занесло 
мене на майдан перед сільським 
клубом. Цигель сидів на колоді й 
тягав гармошку. Був він, можна 
сказати, на службі, бо, окрім сто-
рожування, правління колгоспу по-
становило йому по неділях грати на 
гармошці. За що записувало що-
місяця по десять трудоднів. Цього 
заробку сповна вистачало на дві 
чвертки горілки. Півлітру Цигель 
ніколи не купував, бо запевняв, 
що туди влазить менше, ніж у дві 
чвертки. У репертуарі Цигеля і хо-
рошої погоди були тільки карапет і 
полька, а після чверток він узагалі 
виключався і терзав під гармошку 
одну-єдину пісню: «Барабаш-Бара-
буля, кому жизнь, кому дуля».

Цигель сидів, висунувши впе-
ред коротшу поранену ногу, коли 
я з’явився на його ясні очі. Поруч 
збилося кілька дівчат, які вже зро-

зуміли, що танців сьогодні не буде. 
І от котрась, язиката, шепнула, щоб 
я підійшов до «соліста» і сказав: 
«Цигель, грай!» Я підійшов. Він під-
вів очі. Я сказав. Сказав, значить: 
«Цигель, грай!» Божечки, що стало-
ся! Цигеля пересмикнуло, гармош-
ка хрюкнула й полетіла в бур’ян. 
Позаду бухнув регіт, а мене вряту-
вала від розправи лише простре-
лена Цигелева нога. Виявилося, 
що музика наш ніякий і не Цигель. 
Прізвище у нього було якесь шля-
хетське, щось таке чи Лубоцький, 
чи Потоцький. А Цигель — то вулич-
не прізвисько, на яке він реагував, 
як бик на червоне.

На той час, про який іде мова, 
танці давно вже обходилися без 
Цигеля. Гармошку сп’яну він по-
рубав на пеньку, церкву закри-
ли, й колишній гармоніст-паламар, 
на радість жінці, зайнявся хазяй-
ством. Правда, іноді таки його за-
носило до клубу. На міні-спідниці 
він плювався, а «Стамбул-Констан-
тинополь» охрестив слівцем зі сво-
го колишнього церковного лекси-

кону — «подриганіє».
Але все це — сущі дрібниці. 

Хіба до Цигеля зараз, коли на кін 
виходить Роман-кінщик. Цебто наш 
сільський кіномеханік. При всій по-
вазі до Аркаші й Галки, треба ви-
знати чесно: Роман був фігурою но-
мер один у нашому клубі. Передов-
сім через його феноменальний тан-
цювальний талант.

Рано чи пізно наставав момент, 
коли набридали вальси, танго, ка-
рапети й польки. Розпашіла юрба 
відпливала з кону. Котрийсь із 
хлопців пирскав водою на підлогу, 
щоб хоч трохи прибити розкручену 
танцюристами пилюку. Западала 
стомлена пауза. І тоді Вася-перший 
брав баян і видавав «циганочку з 
виходом».

На сімнадцятому такті всту-
пу Роман, ніби знехотя, підводив-
ся з лави, збивав набакир темно-
синього форменого картуза, під-
правляв і без того ладні, як вили-
ті, плечі свого піджака й повільно, 
крадучись, плив колом. Швидше... 
Швидше... Баян захлинався пере-
борами й акордами. Вицокували в 
руках «ударника» дві порожні пляш-
ки. Роман, наче скинувши пута, ле-
тів уздовж стіни гарячих збуджених 
облич, на льоту підморгуючи ді-
вчатам і запрошуючи ко-
трусь на танець.

«СТАМБУЛ-
КОНСТАНТИНОПОЛЬ» 
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«СТАМБУЛ-
КОНСТАНТИНОПОЛЬ» 

Укоськати Романа могла хіба 
що Галка. Вона вихоплювалася на 

кін і, дрібно вибиваючи підборами, на-
кочувалась на Романа. Той танцював легко, 

на самих пальцях, відкинувшись усім тілом 
назад. Здавалося, ще мить — і брязнеться 
на спину. Галка чорним розпатланим чорте-
ням літала довкола Романа і не подумувала 
здаватися.

Капітулював баяніст. Вася-перший ви-
ривав з баяна останній акорд і безсило ви-
простувався на стільці. А Роман грабастав в 
оберемок розпашілу й добре-таки ухоркану 
Галку і смачно, з виляском, цілував її в па-
зуху.

Наше товариство чекало, як же сприйме 
Роман останній крик моди, Аркашин «Стам-
бул-Константинополь». І той ушкварив такий 
гібрид чарльстону з «циганочкою», що пари 
з реготу кинули танець, полишивши на кону 
кінщика з його вірною партнеркою Галкою. 
Серйозна Романова фізіономія стрибала 
вгору-вниз у ритмі фокстроту. Чорні крила 
парадного галіфе хвиськали довкола стегон, 
а надраєні хромові чоботи виписували такі 
колінця, що рябіло в очах.

Другим неоціненним талантом Романа 
була завидна життєрадісність. І справа на-
віть не в тому, що він сам умів сміятися чисто 
й розгонисто і розсмішити міг навіть Цигеля. 
Головне — ми зроду не бачили, щоб Роман 
нервував чи — боронь, Боже! — з кимось 
лаявся. Іронічна посмішка постійно бродила 
в нього на губах, а примружені сірі очі так і 
проймали співбесідника, мовби підкусюю-
чи: «Та що ти кажеш? Не може бути!»

Роман був неодмінним учасником клуб-
них концертів, у яких, крім «циганочки», ви-
конував, скажімо, такі номери, як соло на 
гребінці. А новорічної ночі Роман узагалі хо-
див королем. Бо він запалював електрику! 
Слабенькі лампочки ледве жовтавіли по сті-
нах, але після гасових ламп вони видавали-
ся нам справжньою ілюмінацією.

Приходив у довгополому кожусі й чер-
воній шапці Дід Мороз — заготовлювач на-
шого сільпо Микита Петренко, по-вуличному 
Кардан. Сипав по головах житом і карамель-
ками, а одного разу хвицнув сукуватою па-
лицею Карася, котрий запустив лапу в дідо-
ву торбу.

А потім починалися атракціони. На ві-
рьовку чіпляли замотані в газету призи — 
зубні щітки, гребінці, соски — і охочим про-
понували із зав’язаними очима відрізати 
якийсь призок. Був ще такий атракціон: за-
палити цигарку, сидячи верхи на пляшці. 
Або, теж зав’язавши очі, розбити палицею 
горщик.

Роман-кінщик і тут не міг, щоб чогось не 
утнути. То замість одного призу обстриже но-
жицями всю вірьовку, то, замахнувшись па-
лицею, посуне не на горщик, а прямо на зал, 
так, що в перших рядах аж заверещать.

А якось на сцені поставили на стільцях 
двоє відер і вкинули туди по яблуку. Завдан-
ня було геніально смішне і просте: склавши 
руки за спиною, з’їсти яблуко.

Першими на сцену вихопилися Роман і 
Карась. Мишко застрибав довкола відра, га-
няючи забрьоханою пикою трикляте яблуко, 
яке нізащо не хотіло ловитися. А Роман спо-
кійно підігнав носом яблуко до стінки відра і 
за хвилю змолов його з хвостиком і зерня-
тами.

Був Роман віртуозом і в своїй роботі. Кі-
номеханіком він працював у нас ще з тих 
блаженної пам’яті дотелевізорних часів, 
коли кіно було більше ніж видовищем, і ми, 
хлоп’яки, виявляли чудеса винахідливості, 
щоб при своїх вічно порожніх кишенях по-
трапити на сеанс.

Заробити якусь копійку можна було у 
нашого заготовлювача. Ми нишпорили по 
всіх закутках і стягували в сільпо різне за-
лізяччя, ганчірки, кістки, а по весні копали 
хрін. Кардан приймав нас у дворику перед 
своєю тісною халабудою. Махнувши на ва-
гах туди-сюди пересувною гирею, Кардан 
зосереджено ляпав на рахівниці й нарешті 
видзьобував нам з величезної жерстяної 
коробки з-під оселедців наші чесно заро-
блені копійки.

Однак надто густо було нашого хлопчачо-
го племені, і сільські закапелки швидко ви-
являлися вичесаними під гребінку.

Доводилося вдаватися до рішучих дій. 
Наприклад, украсти вдома з-під курки те-
пле, щойно знесене яйце і здати його в мага-
зин. На односерійний фільм виторгу вистача-
ло сповна. Кілька щасливчиків могли потра-
пити в кіно безплатно, принісши з дому тем-
не рядно, яким завішувалися вікна в клубі. 
Але охочих з ряднами часто-густо виявляло-
ся більше, ніж вікон, а згодом у клубі нарешті 
почепили темні байкові штори.

Правдами і неправдами пролазили ми в 
зал і, мов зачаровані, прикипали на розхи-
таних лавах. Поволі затухала висунута з кі-
нобудки лампочка, вмикався апарат, і ожи-
вав квадратний екран. Хвилина, друга — і 
ми були вже далеко від нашого обшарпаного 
клубу, від майбутньої прочуханки за вкраде-
не яйце, від завтрашніх клопотів про те, чим 
нагодувати ненажерливе порося і витопити 
в печі.

Минали роки. До клубу ми ходили тепер 
не лише в кіно, а й на гулі, і давно вже не су-
шили голови над тим, де взяти копійки на се-
анс. І зовсім не задля того, щоб безплатно 
пролізти в зал, клеїли ми афіші, перемоту-
вали плівку і тягали кінодвижок. Просто нас 
вело до цієї кінобудки, просто Романові кіно-
сеанси перетворювалися на маленькі виста-
ви. Навіть тут, на службі, наш кінщик знахо-
див нагоду розсмішити публіку.

У перерві посеред сеансу, коли помічник 
перезаряджав кіноапарат, Роман розвесе-
ляв «прихожан» рекламою майбутніх філь-
мів. Кінщик прокашлювався або гучно чхав 
у мікрофон і оголошував: «Мирянє... Прошу 
прощенія, гражданє. У середу в нашому кі-
нотеатрі демонструється новий жутко сер-
цещипатєльний фільм «Убійство на уліце Хво-
ростянкє». Регіт покривав це оголошення, 
бо Хворостянкою називався один з кутків 
нашого села. А з динаміка одразу ж летіло: 
«Пардон, гражданє, опечатка. Фільм назива-
ється «Убійство на уліце Данте». А зараз про-
шу шановну публіку просмотреть другу часть 
картіни».

Не сказати, щоб Романова кінокар’єра 
була безхмарною. Пам’ятаю його затяжну ві-
йну з директором школи. Йшлося про те, як 
не допустити старшокласників на дорослі се-
анси. Особливо на ті, що «дітям до шістнадця-
ти заборонено». Не будь на афішах такого на-
пису, нас так би не тягло саме на цей фільм. 
Так от, Роман заявив, що він не жандарм і 
паспортів не перевірятиме. Про паспорти 
було сказано, звісно, для красного слівця, 
бо їх не було, либонь, і в Романа та й у само-
го директора.

Якось надвечір я зайшов до кінобудки. 
Роман сидів на східцях і байдуже стругав па-
личку. Чи не вперше я бачив його таким не-
веселим, і це було так дивно, що на мить мені 
видалось, ніби поруч сидить Кардан або Ци-
гель.

— Ти чомусь не був учора на танцях? — я 
саме перебував у такому віці, коли хочеться 
«тикати» всьому білому світові.

— Був... Не був. Знаєш, браток, видно, я 
одтанцював. Жінка вчора: «Годі тобі за клоу-
на. Людей смішити».

Я раптом подумав, що в Романа, як і в 
кожної нормальної людини, крім клубу, є 
своя сім’я, що в нього — маленький син, точ-
ніше, пасинок, бо Роман пристав у прийми до 
однієї вдови.

— А ти, я чув, їдеш? — запитав він.
— По осені, як город упораємо.
—Ну-ну, школу, значить, там закінчиш? 

Легше буде кудись вступити, а то тут, при 
лампах... Правда, електрику в село тягнуть, 
чув?

— Здаси тоді свого движка на метало-
брухт.

— Нехай поживе. Ех, а кіно завтра! — Ро-
ман ляснув лозинкою по сандалету. — Зна-
єш, яке? «За двома зайцями». «Моя мама до-
бре серце мають, а папаша мають магазин», 
— затяг Роман пісеньку з кінофільму, і пере-
ді мною знову був наш невгамовний нестарі-
ючий кінщик.

Закінчення — в наступному номері

У колажі на фото: Робертіно Лоретті 
(Італія); Джордже Мар’янович (Югославія),  
виконавець знаменитої «Девойко мала»;  
сестри Іто (Японія) з суперхітом «Канікули 
кохання».  

Ліричним  рядком

Володимир СОСЮРА

* * *  
Айстри  задумані,  квіти  останнії,  

осені  пізньої  сльози  багрянії…  

Сумно  шепочеться  вітер  

над  вами,  

і  обмиває  вас  небо  дощами.  

Ви  як  любов,  що  весни  

не  зазнала  

і  як  вечірня  зоря  одсіяла.  

Айстри  задумані,  квіти  останії,  

осені  пізньої  сльози  багрянії…

Ліна КОСТЕНКО

* * *
Не говори печальними очима 

те, що не можуть вимовить слова. 

Так виникає ніжність самочинна. 

Так виникає тиша грозова. 

Чи ти мій сон, чи ти моя уява, 

чи просто чорна магія чола... 

Яка між нами райдуга стояла! 

Яка між нами прірва пролягла!

Евгений ЕВТУШЕНКО

* * *
Вы полюбите меня. Но не сразу. 
Вы полюбите меня скрытноглазо. 

Вы полюбите меня вздрогом 
тела, 

будто птица к вам в окно 
залетела. 

Вы полюбите меня — чистым, 
грязным, 

Вы полюбите меня — 
хоть заразным. 

Вы полюбите меня знаменитым, 
Вы полюбите меня в кровь 

избитым. 

Вы полюбите меня старым, 
стёртым, 

Вы полюбите меня — 
даже мёртвым. 

Вы полюбите меня! Руки стиснем! 
Невозможно на земле разойтись 

нам! 

Вы полюбите меня?! Где ваш 
разум? 

Вы разлюбите меня, но не сразу. 

Аляксей БЕЛЫ

Калыханка для каханай
Апошні куст вяргіні адцвіце,

Апаліць восень полымем 

падманным,

Лістотаю дарогі замяце,

Завесіць вокны стомленым 

туманам.

А ты прысні дрыготкія кастры,

Дзе лета можа ўзяць нас 

на парукі,

І як натхнёна ў залатым бары

На досвітку табе цалуюць рукі.

Там вусны прагнуць болю и агню,

І дзень здаецца доўгім 

і бясконцым.

І зноў сваю аддаўшы цеплыню,

Кладзецца спаць між каласамі 

сонца. 

Хай сняцца кветкі ў звонкім 

гладышы

У колер ночы і у колер зорак...

І хай падасца згубленай душы,

Што гэта ўсё было амаль учора...

Нікому ты пра гэта не кажы 

Ні ў шумных гульбах, 

ні ў размове шчырай. 

І не шкадуй, што птушкі мкнуцца 

ў вырай,

На даягляднай гінучы мяжы.

Апошні куст вяргіні адцвіце.

Вони народилися на зламі століть, обидва — 1900 року. 
Мали козацьке коріння, були українцями за походженням. А 
ще художниками. І за покликанням, і за освітою. Кожен з них 
йшов до мистецтва своїм шляхом, але як фахівці вони сформу-
валися на теренах Київської художньої школи, зокрема Укра-
їнської академії мистецтва.

Один з них — наш земляк з Олишівки Олександр Савчен-
ко-Більський (1900 – 1991) — навчався там на початку її ство-
рення у 1918 – 1919 роках, а уродженець станиці Пашков-
ської на Кубані Ісидор Строкун (1900 – 1953) потрапив туди 
після її реорганізації, вступивши 1926 року до новостворено-
го Київського художнього інституту. Їм пощастило на вчителів, 
серед яких були такі знані українські майстри як Михайло Бой-
чук, брати Василь та Федір Кричевські, які плекали мистецьку 
молодь на традиціях національної та світової культури.

Отримавши ґрунтовні знання й навички, обидва художни-
ки мали всі шанси успішно займатися улюбленою справою, 
але буремне ХХ століття внесло свої корективи. Мобілізова-
ний до лав армії Денікіна, Олександр Савченко-Більський зму-
шений був покинути батьківщину і майже 70 років жив і тво-
рив у Франції, посівши помітне місце в європейському мисте-
цтві. Натомість здібний художник, мистецтвознавець, учений 
охоронець Чернігівського державного історико-культурного 
заповідника (1930 – 1933) Ісидор Строкун так і не зміг уповні 
розкрити свій талант, своє прагнення бути у контексті світово-
го мистецтва, бо вже 1939 року його заарештували за звину-
ваченням у належності до «контрреволюційної націоналістич-
ної організації, наклепі на ВКП (б) та радянський уряд». Він за-
лишився живим, провівши у сибірському засланні 6 років, але 
до кінця життя жив з тавром «ворога народу», яке разом з ним 
розділила і його родина — дружина і троє дітей.

Однак, незважаючи на такі випробування долі, Ісидор Ва-
сильович встиг багато зробити і як пам’яткоохоронець наших 
чернігівських святинь, і як художник, у спадку якого — живо-
писні, графічні та скульптурні твори.

Частина з них, дбайливо збережена родиною, представле-
на зараз на виставці у Чернігівському обласному художньому 
музеї імені Григорія Галагана. На противагу панівному на той 
час соцреалізму, у стилі якого Ісидор Строкун працював як ху-
дожник-оформлювач у Чернігові, а потім у Сочі та Краснодарі, 
він творив також у модних на той час напрямках неовізантиз-
му, конструктивізму, ар деко, про що свідчать численні ескізи, 
які він зберігав, але так, мабуть, і не втілив у життя. Серед них, 
зокрема, три ескізи у «стилі Бойчука» з умовною назвою «Він 
і вона», «Материнство», яким притаманна площинна компози-
ція, архітектоніка і ритм, фрескова колористична гама.

Цікавими за композицією та насиченою кольоровою га-
мою є роботи  «Дівчина з глечиком», «Молитва», «Хлопчик з 
глеком», «Жінка з квіткою», які стилістично близькі до ар деко 
з його декоративізмом, етнічними мотивами, стилізованими 
формами. У цьому ж стилі виконані три ескізи до килимів, та-
кож початку 1930-их років, де у химерних візерунках перепле-
лися рослинні та зооморфні орнаменти, характерні для Сходу.

На виставці представлено п’ять робіт у стилі конструкти-
візму. Серед відомих художників, які працювали в цьому стилі, 
були Родченко, Лисицький, Єрмілов, Татлін. До речі, саме про-
фесор Володимир Татлін працював у Київському художньому 
інституті, коли там навчався І. Строкун. Ймовірно, композиція 
«Обличчя» та інші були створені під впливом професора В. Тат-
ліна і відображали прагнення митця до кардинальних змін у 
звичному способі життя, безмежний політ фантазії і мрій.

Виставка охоплює і живописні роботи, створені в той час. 
Приміром, картина «Софія за роботою» — з відчутним впли-
вом бойчукізму та картина «Озеро», створена в імпресіоніс-
тичній манері.

Прикметно, що ці роботи Ісидора Строкуна співзвучні з 
творами його ровесника Олександра Савченка-Більського, 
який також дуже плідно працював у 1930 – 1940 роки у тор-
говельно-промисловій графіці, але за кордоном, у Франції, 
наслідуючи своїх великих учителів — Г. Нарбута, Ф. Кричев-
ського, котрі сповідували ідею синтетизму та універсалізму в 
мистецтві.

1945 року І. Строкун з родиною повернувся в наші краї. 
Жив з родиною у с. Старий Білоус у батьків дружини, обіймав 
посаду художника Чернігівського історичного музею, де зде-
більшого працював як скульптор. На замовлення музею ви-
готовив бюсти М. Попудренка, М. Коцюбинського, М. Щорса, 
останній з яких також представлений в експозиції і свідчить 
про високу майстерність художника.

Як стало відомо нещодавно, І. Строкун — автор пам’ятника 
спаленим жителям Старого Білоуса, який, на жаль, не зберіг-
ся до нашого часу, але є фото.

На виставці можна побачити і дві живописні роботи, які 
належать родині художника, — «Річка Білоус» та «Хата діда 
Сома у Старому Білоусі». Цікаво, що в нашому музеї є одна ро-
бота Ісидора Васильовича, датована 1946 роком, на якій зо-
бражений пам’ятник М. Коцюбинському на Болдиній горі.

Наприкінці життя Ісидор Васильович повернувся на бать-
ківщину, до Краснодара, де і помер у віці 53 років після важ-
кої хвороби. Перед відходом в інші світи художник написав на-
путні листи всім членам родини. Дітей просив отримати вищу 
освіту, щоб вони всотали якомога більше знань, роблячи це 
і для Батьківщини, і для себе. Діти виконали його заповіт, а 
головне — зберегли пам’ять про свого батька як про люди-
ну, що, незважаючи на всі примхи долі, реалізовувала свій 
талант.

Це ж стосується і ровесника Ісидора Строкуна — Олексан-
дра Савченка-Більського, який прожив довге і плідне життя, 
залишивши помітний слід у європейській культурі.

Ірина РАЛЬЧЕНКО, 
директор Чернігівського обласного 

художнього музею імені Григорія Галагана

Долі художників, 
скаламучені ХХ століттям
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У Чернігів приїздить 
«Піккардійська терція»

Уславлений колектив «Піккардійська 
терція» — українська акапельна формація. 
Утворена 24 вересня 1992 року у Львів-
ському музичному училищі. Лауреат чис-
ленних українських і міжнародних пісен-
них фестивалів. У репертуарі — майже 
300 композицій, серед яких класичні тво-
ри («Неаполітанська пісня» та «Легенда» 
Петра Чайковського, «Коли розлучаються 
двоє» Генріха Гайне, «Ave Marija» Джакомо 
Качіні та інші), обробки народних пісень 
(«А у полі річка», «Туман яром», «Горіла со-
сна», «Йшли корови», «Ой, Марічко», «Сум-
на я була»), власні композиції («Берег ріки», 
«Кантрі», «Пустельник», «Сад ангельських 
пісень», «Старенький трамвай» тощо). Спі-
вають твори 12 мовами світу. Географія га-
стролей: Польща, Канада, Іспанія, Німеччи-
на, США, Італія, Франція.

У концерті та-
кож бере участь 
відомий україн-
ський співак, лі-
дер гурту «Плач 
Єремії» Тарас Чу-
бай. 

Концерт колективу в Чернігові — 
у вівторок, 1 липня, на сцені академіч-
ного театру ім. Т.Шевченка. Початок — 
о 19.00.

Концерт старовинної 
музики  

У Борисоглібському соборі на Чернігів-
ському Валу відбувся концерт старовин-
ної європейської музики. Виконавці: Іван 
Євтушенко (лютня) та KLARNETKVARTET 
«BAGATELLE» — Марина Карпенко, Олена 
Пилипенко, Олексій Коптєв, Нікіта Гірня. 
Ведуча — Олена Сетун.

Виконувалися твори старовинних ав-
торів: А. Роя, Г. Нейзідлера, В. Бакфака, С. 
Вайса, А. Кореллі, А. Вівальді, Г. Тельмана, 
І.С. Баха.

Концерт пройшов у рамках творчого 
проекту «Україна європейська».

Фестиваль «Коровель»
17 – 20 липня 2014 року поблизу с. 

Шестовиця біля Чернігова (постійне міс-
це) відбудеться традиційний фестиваль 
слов’яно-варязької культури та історично-
го фехтування «Коровель». 

Фестиваль проводиться щорічно з 
2001 року, збираючи представників клу-
бів історико-культурного спрямування з 
усіх регіонів України, ближнього та даль-
нього зарубіжжя. 

У рамках фестивалю відбудуться: луч-
ний турнір, індивідуальні та групові бої, се-
редньовічний ярмарок, конкурс історич-
ного костюма, щовечірні виступи мене-
стрелів та фаєр-шоу. Очікується участь не 
менше 20 клубів та 3000 глядачів. Орга-
нізатори налагодять доставку глядачів до 
місця проведення. 

Організаційний комітет 
фестивалю «Коровель»: 

Чернігівська міська громадська орга-
нізація «Чернігівська федерація історично-
го фехтування»; департамент у справах мо-
лоді та спорту Чернігівської ОДА; громад-
ський рух «Вільний Чернігів»; Чернігівська 
райдержадміністрація. 

Координаційна рада 
фестивалю «Коровель»: 

Геннадій Обушний, тел. 093-127-96-22; 
Ірина Черенько, тел. 067-945-83-30; 
Станіслав Тавлуй, тел. 063-817-93-24. 

Бліц-інформ

Відійшов 
у вічність 
С а ш к о … 
О л е к с а н д р 
І в а н о в и ч 
І в а х н е н к о , 
один «із пле-
яди найта-
лановитіших 
художників» 
України. Під 
таким заго-
ловком був 
на д ру кова -
ний матері-

ал у газеті «Слово Просвіти» 20 люто-
го 2014 року про останню його пер-
сональну прижиттєву виставку, що 
проходила в Музеї книги і друкар-
ства України. Художник присвятив її 
200-річчю Тараса Шевченка. 

Народився Олександр Івахненко 16 
жовтня у селі Манжосівка на Прилуччи-
ні, на безмежно щедрій талантами, ба-
гатій українським духом Чернігівській 
землі. Від батьків — Івана Васильови-
ча (учитель за фахом) й Віри Миколаївни 
(працювала швачкою) — отримав лагід-
ну вдачу, душевну доброту, життєрадіс-
не сприйняття світу, любов до історії рід-
ного краю, народно-обрядової, пісенної 
творчості, селянську настирність і, зви-
чайно ж, працьовитість.

Саме ці риси характеру визначили 
життєвий шлях майбутнього члена-ко-
респондента Академії мистецтв Украї-
ни, заслуженого художника України, ла-
уреата Національної премії України ім. 
Т. Шевченка (1989).

Після навчання в Прилуцькій худож-
ній студії, якою керував І. М. Трінчук-
Задорожний, одинадцятирічний Сашко 
вступив до Київської художньої серед-
ньої школи ім. Т. Г. Шевченка. А потім 
(1968 – 1974 рр.) був Київський дер-
жавний художній інститут, майстерня 

художньої графіки. Його вчителі — ві-
домі художники, зокрема В. І. Касіян, 
В. Я. Чебаник. 

Згодом на вищий щабель художньо-
мистецького вдосконалення Івахненку 
допомогли піднятися не лише власний 
талант, а й робота у творчих майстер-
нях Академії мистецтв СРСР в Україні 
під керівництвом Михайла Дерегуса. 
З особистого спілкування з Михайлом 
Гордійовичем, визнаним метром укра-
їнського образотворчого мистецтва, 
знаю, що Олександр став для нього рід-
ною душею, найулюбленішим учнем і 
ставився вчитель до нього як до рідно-
го сина. Сашко, у свою чергу, також від-
дячував Михайлу Гордійовичу любов’ю і 
турботою.

Безумовно, захоплення вчителів до 
певної міри вплинуло на художнє світо-
сприйняття Івахненка, позначилося на 
виборі головної — Шевченківської те-
матики. Але він не йшов уторованими 
шляхами, бо шлях у житті, як і в мисте-
цтві, вибирав самостійно. Серед інтер-

претаторів Шевченкіани Олександр 
Івахненко вирізняється філософським 
прочитанням творів, тонким психоло-
гізмом й неперевершено унікальною 
технічною майстерністю, витоки якої, 
за твердженням одного із найґрунтов-
ніших дослідників української націо-
нальної графіки, доктора мистецтво-
знавства Дмитра Степовика, «можна 
простежити в творчості київських май-
стрів XVII – XVIII ст. Іллі, Інокентія Щир-
ського, Олександра та Леонтія Тарасе-
вичів, Григорія Левицького». 

Після прекрасного дебюту — циклу 
ілюстрацій до книжки О. Довженка «За-
чарована Десна» (1975), яка потім ви-
йшла друком англійською, іспанською 

та французькою мовами, Олександр 
береться до ілюстрування творів Тара-
са Шевченка: «Садок вишневий коло 
хати» (1982), «Поеми» (1984), «Поезії» 
в 2-х томах (1988). Саме за цей твор-
чий доробок художник став Шевчен-
ківським лауреатом.

У 1989 – 1991 рр. Олександр Івах-
ненко працює над циклом монумен-
тальних розписів у вестибюлі музею 
Тараса Шевченка в Каневі. 

Сьогодні відвідувачі, на превели-
кий жаль, унаслідок бездумно-нахаб-
ної «реконструкції» «папєрєднікамі» 
експозиції Канівського музею, не ма-
ють змоги побачити всі роботи Івах-
ненка. 

Таїна Івахненка як художника не-
збагненна насамперед у внутрішній 
енергетичній насиченості творчого 
духу. Його цілісність була у всьому: у 
щирості, усмішці, роботі, ставленні до 
батьків, родини, коханої дружини На-
талі, яка пішла раніше з життя, числен-
них друзів. 

Через образотворче сприйняття 
Олександром Івахненком творчості й 
життя Шевченка, історії України роз-
ширюються горизонти нашого націо-
нального духу. Саме тому роботи Івах-
ненка заслуговують бути виставлени-
ми не лише в Мистецькому Арсеналі, а 
й у будь-якій найпрестижнішій галереї 
Європи чи Америки. 

Олександр Івахненко відійшов у ві-
чність, залишивши нам, живим і сущим 
в Україні й за її межами, своє прекрас-
не національне мистецтво, генетич-
но вивершене обличчя й чисту душу 
України. 

Микола ЦИМБАЛЮК,
журналіст, 

м. Київ

У гетьманській столиці пройшли ХІІІ Батуринські читан-
ня, присвячені 375-ій річниці від дня народження Івана Ма-
зепи. Традиційно читання організовані Національним іс-
торико-культурним заповідником «Гетьманська столиця», 
Чернігівським національним педуніверситетом ім.Т. Шев-
ченка, Центром пам’яткознавства НАН України і Україн-
ського товариства охорони пам’яток історії та культури, 
Чернігівською обласною організацією Національної спілки 
краєзнавців України. Підготовка до читань тривала кілька 
місяців, оргкомітет затвердив до участі в читаннях 51 допо-
відь та повідомлення. Географія учасників — від Рівного до 
Чугуєва. 

Першого дня конференції для учасників провели екскур-
сії по об’єктах заповідника. Пленарний день пройшов у Ба-
туринському будинку культури. У фойє були розгорнуті ви-
ставка «20 років «Гетьманській столиці» та продаж історичної 
літератури.

Гостей привітали генеральний директор Національно-
го заповідника «Гетьманська столиця» Наталія Реброва. Ге-
неральний директор НАІЗ «Чернігів стародавній» Андрій Ост-
рянко подарував книги і сувеніри. Директор Чернігівського 
історичного музею ім. В.Тарновського Сергій Лаєвський ви-
словив готовність до подальшої співпраці із заповідником. 
Учений секретар державного заповідника у Путивлі Надія 

Сторчака подарувала збірник наукових праць свого закладу 
і збірку періодичного видання «Місто Ярославни». Модерато-
ром читань був, як завжди, директор Інституту історії, етноло-
гії та правознавства імені О. Лазаревського Чернігівського 
національного педуніверситету імені Т. Шевченка Олександр 
Коваленко.

З доповідями виступили 15 дослідників. Більшість допові-
дей стосувалася постаті Івана Мазепи або його доби. 

Батуринські читання

Пам’яті земляка

Чиста душа України
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Несподівані 
думки

Франсуа де Ларошфуко
 Ми любимо засу-

джувати людей за те, за що 
вони засуджують нас. 

 Ніде не знайти спо-
кою тому, хто не знайшов 
його в самому собі. 

 Людина ніколи не 
буває такою нещасною, як 
їй здається, або такою щас-
ливою, як їй хочеться. 

 Чи може людина з 
упевненістю сказати, чого 
вона захоче в майбутньо-
му, якщо не здатна зрозумі-
ти, чого їй хочеться зараз. 

 Як ми можемо вима-
гати, щоб хтось зберіг нашу 
таємницю, якщо ми самі не 
можемо її зберегти? 

 Втративши надію 
виявити розум в оточуючих, 
ми вже й самі не прагнемо 
його зберегти.

Було колись...
 Микола Гоголь, ге-

ній літератури, був ще й 
гарним кулінаром: уважно 
вчився у фахівців на кухні й 
потім готував друзям смач-
ні страви.

 Бальзак був справ-
жнім кавоманом: не сідав 
працювати, поки не вип’є 
5 – 7 чашок цього напою. 
Цим добряче попсував собі 
здоров’я.

 Анатоль Франс по-
любляв писати свої твори 
чи намітки до них на всьо-
му, що потрапляло під руку. 
Це могли бути конверти, 
серветки в ресторані, інко-
ли навіть документи.

 Діккенс кожні 50 на-
писаних ним рядків запи-
вав ковтком гарячої води.

  Ґете любив писа-
ти у повністю зачиненому, 
навіть задушливому примі-
щенні. 

Куточок 
гумору

— Рабинович, шкатул-
ка зі слонової кістки, яку 
Ви продали мені, підробка, 
вона з пластмаси! 

— А, може, у слона був 
вставний клик? 

* * * 
Іван каже дружині:
 — Як помру, вийди за-

між за сусіда Миколу. 
— А я думала, ти його 

ненавидиш! 
— Ще й як! 

* * *
— Борю, кажуть, твоя 

теща втретє за місяць отру-
їлася грибами! 

— Ой, це все її про-
клятий склероз: готує для 
мене, а потім забуває і 
сама пробує! 

* * *
Мойша дзвонить в Оде-

су дружині з Парижа: 
— Цилю, а шо, Беню 

обікрали? Ні? А чому ж кар-
тина «Джоконда», яка висі-
ла у нього на кухні, зараз у 
Парижі в Луврі? 

* * *
— Миколо, їж кашу, щоб 

ти здох, ти ж повинен по-
правлятися. 

 

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

будь-яку благодійну  суму  на рахунок газети. Цим 
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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. 

Що читають в «Інтермеццо»
Ігор Дерев’яний
«Сила волі. Євген Коновалець» 
Євген Коновалець — полковник Армії УНР, командант 

УВО, голова Проводу українських націоналістів (з 1927 р.), 
перший голова ОУН. «Сила волі» — це історія людини, яка 
створила найуспішніший український політичний проект ми-
нулого століття — Організацію українських націоналістів. 

«Євген Коновалець був творцем однієї з найкращих час-
тин української армії у війні за державність 1917 – 1921 ро-
ків. Його життя — це історія військовика, який умів воювати, 
але чудово опанував політичні методи боротьби. Історія по-
літика, котрий робив усе, щоб об’єднати Схід і Захід. Історія 
лідера, що після поразки зумів дати нову надію й підняти на 
нову боротьбу», — каже автор книги, історик Ігор Дерев’яний. 

Книга видана в рамках проекту «Наш формат історії», вті-
леного Центром досліджень визвольного руху, мистецькою 
агенцією «Наш формат» і видавництвом «Часопис».

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

26 червня о 15.00 у літератур-
но-меморіальному музеї Михайла 
Коцюбинського в Чернігові відбу-
деться публічна презентація проек-
ту за громадською ініціативою «Єв-
ропейське життя в умовах солідар-
ності. Конституція громадянського
суспільства».

Проект представляють члени автор-
ського колективу: Євген ҐОЛИБАРД, Ві-
талій КОРЖ, Олександр ГНЕДАШ.

В обговоренні проекту беруть участь 
відомі державні й громадські діячі нашо-
го краю.

Запрошуються представники ЗМІ, 
громадські активісти і всі небайдужі. 

Завершується перший 
етап чемпіонату — груповий 
турнір. 

Команди розбиті на 8 груп. 
Кожна з чотирьох команд гру-
пи зіграє один матч із кожною. 
Дві кращі з групи виходять до 
однієї восьмої фіналу. А тоді 
почнуться матчі з вибуван-
ням. Фінал чемпіонату пройде 
в Ріо-де-Жанейро 20 липня.

Як завжди, на чемпіона-
тах достатньо сенсацій. Пер-
шою стала розгромна пораз-
ка діючого чемпіона світу Іс-
панії від Голландії — 1:5. Ще 
ніколи чемпіон так не програ-
вав на новому турнірі. Більше 
того: іспанці, програвши Чилі з 
рахунком 0:2 наступний матч, 
вибули зі змагань. Виграш у 
третьому турі в Австралії з ра-
хунком 3:0 уже нічого не дав. 

Футбольний світ загово-
рив про кінець 6-річної геге-
монії Іспанії, про те, що ко-
манда потребує оновлення 
(досить сказати, що в матчі з 
Голландією за команду висту-
пили 10 чемпіонів світу). Але 
хочеться сказати добре слово 
про дуже симпатичну збірну 
Іспанії, в якої величезна кіль-
кість уболівальників по всьо-
му світу і в Україні теж. Усе-
таки лише один раз за 84-річ-
ну історію чемпіонатів діючий 
чемпіон виграв другий турнір 
підряд — Бразилія у далекому 
1962 році. Не забуваймо, що 
Іспанія встановила рекорд: 
виграла три найбільші турні-
ри поспіль — крім чемпіона-
ту світу 2010 року, чемпіона-
ти Європи 2008 і 2012 років, 
а ці турніри не випадково на-
зивають «малими чемпіоната-
ми світу». Врешті, Іспанія — ді-
ючий чемпіон Європи, пере-
можець Євро-2012, фінал яко-
го пройшов позаторік у Києві. 

Цікаво, що у відбірному турні-
рі до Євро-2016 іспанці в од-
ній групі з Україною.Так що не-
забаром зустрінемося з цим 
і далі грізним суперником. А 
цей турнір став останнім чем-
піонатом для таких видатних 
футболістів, як Хаві, Вілья, 
Хабі Алонсо і прощанням їх зі 
своєю блискучою збірною. До 
речі, Давід Вілья, що й так був 
кращим бомбардиром збірної 
іспанії в історії, забивши гол 
Австралії, довів свій рекорд до 
59 м’ячів. А для Андреса Іньєс-
ти, лідера збірної і «Барсело-
ни», це був ювілейний 100-ий 
матч за збірну. Отже, до поба-
чення і спасибі, Іспаніє!

Серед сенсацій чемпіо-
нату — Коста-Рика. Команда 
невеличкої латиноамерикан-
ської країни потрапила до «гру-
пи смерті» з трьома чемпіона-
ми світу, і їй пророчили остан-
нє місце. Вона зайняла… пер-
ше: обіграла Італію, Уругвай, 
вистояла внічию з Англією. 

Отже, ще дві топ-команди, 
обидві з Європи, залишили 
турнір — Італія і Англія. Честь 
Старого Світу в турнірі далі за-
хищатимуть Голландія, Німеч-
чина, Франція. Саме францу-
зи, як пам’ятаємо, перейшли 
дорогу збірній України на чем-
піонат, вигравши за сумою 
двох стикових матчів. 

Попри «виліт» Італії, без-
змінний воротар і капітан 
збірної і «Ювентуса» Джанлу-
їджі Буффон, котрого разом 
з воротарем Іспанії і «Реалу» 
Ікером Касільясом визнали 
кращими воротарями світу ХХІ 
століття, повторив видатний 
рекорд: виступив на 5-му чем-
піонаті світу. Досі це вдалося 
лише воротареві збірної Мек-
сики Антоніо Карбахалу (чем-
піонати з 1950 по 1966 рр.) і 

захисникові збірної Німеччи-
ни Лотару Маттеусу (з 1982 по 
1998 рр.), чемпіону світу 1990 
року.

Прогнозовано впевнено 
виступають господарі — ко-
манди Латинської Америки: 
Аргентина зі своїм лідером Лі-
онелем Мессі, володарем аж 
чотирьох «Золотих м’ячів», та 
Бразилія зі своєю новою зір-
кою Неймаром, а також Чилі, 
Колумбія, Уругвай. 

Ось результати відбірно-

го турніру по групах (набра-

но очок):
Група А: Бразилія — 7, 

Мексика — 7, Хорватія — 3, 
Камерун — 0. 

Група В: Голландія — 9, 
Чилі — 6, Іспанія — 3, Австра-
лія — 0. 

Група С: Колумбія — 9, 
Греція — 4, Кот-д’Івуар — 3, 
Японія — 1. 

Група D: Коста-Рика — 7, 
Уругвай — 6, Італія — 3, Ан-
глія — 1. 

Група Е: Франція— 6, Ек-
вадор — 3, Швейцарія — 
3,Гондурас — 0. 

Третій тур в цій  групі Е був 
у ніч на четвер, коли наша га-
зета вже була підготовлена до 
друку, і його результати тут не 
враховано. 

Група F: Аргентина — 9, Ні-
герія —4, Боснія та Герцегови-
на —3, Іран — 1. У цих групах 
змагання завершилися. 

Група G: Німеччина — 4, 
США — 4, Гана — 1, Португа-
лія — 1. 

Група Н: Бельгія — 6, Ал-
жир — 3, Росія — 1, Південна 
Корея — 1.

У цих групах останній тур 
пройде сьогодні. 

Петро АНТОНЕНКО

Велике прибирання на 
Лісковицьких озерах Черніго-
ва почалося цими вихідними 
в районі ТЕЦівського пляжу. 
Ініціатором та організатором 
виступила відома своїми до-
брими справами громадська 
організація «Еко-Чернігів», 
керівник — Сергій Безбо-
родько, група ВКонтакті «Эко-
Чернигов».

У її послужному списку — 
розчищення від сміття урочи-
ща Ялівщина та березового 
гаю в районі вулиці Пухова. 
Молоді та екологічно небай-
дужі чернігівці у вільний час 
і практично власним коштом 
регулярно і наполегливо ви-
грібають із міських зон відпо-
чинку тонни побутових відхо-
дів, які лишають по собі чер-
нігівці.

У процесі прибирання за-
стосовується схема розділь-

ного збирання відходів: окре-
мо — пластикові пляшки, 
склотара, металеві відходи і 
просто сміття. По завершенні 
акції зібране забирається на 
переробку.

Якщо у самому місті чи-
стота вже на пристойному 
рівні, принаймні за центр не 

соромно перед приїжджими, 
то передмістя із зонами від-
починку поки що поза увагою 
природоохоронних інспекцій, 
прокуратур, служб контролю 
за благоустроєм, зрештою і 
правоохоронців.

«Північний вектор»
Фото Олекси Пекура

Велике прибирання на Лісковицьких озерах

Буде новий 
футбольний король
У Бразилії триває ХХ чемпіонат світу з футболу

Представлення проекту «Європейське життя в умовах 
солідарності. Конституція громадянського суспільства»
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