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Наша газета —
в передплатів передплаті

Після більш як двох з половиною років 
існування, коли наша газета вже міцно стала на 

ноги, на прохання численних читачів ми подаємо її на пе-
редплату в системі державної «Укрпошти». 

Отже, всі поштові відділення області ведуть передплату на 
нашу газету «Світ-інфо» на 2015 рік, на будь-який термін — від 
місяця до року. І на будь-яку адресу в області.

Передплатний індекс газети «Світ-інфо» — 86514. 

Передплатна ціна газети — всього 6 гривень на місяць, тобто 36 
гривень на півріччя.

А вже тепер цей і наступні номери газети продаються вроздріб 
тою ж поштою, в кіосках і райвузлах зв’язку в районах області. 

Ті, кому наша газета вперше потрапила до рук, можуть ознайоми-
тися з її попередніми номерами в бібліотеках області, а також у нашому 
кореспондентському пункті в Чернігові — культурно-мистецькому 
центрі «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9), де можна отримати цей і 
попередні номери газети. 

Напередодні важливого етапу життя газети доцільно коротко роз-
повісти новим читачам, майбутнім передплатникам, про «Світ-інфо». 

 

Про статус газетиПро статус газети
Це повністю незалежна газета, засновником, тобто власником, 

якої є конкретна особа. Цілком у рамках Конституції і законодавства 
України, які гарантують велику свободу слова і право на випуск засо-
бів масової інформації. У Законі про пресу в переліку тих, хто має пра-
во створювати і видавати газети, першим рядком значаться якраз 
громадяни України. Приватних газет в області стає все більше, але 
переважно це так звана колективна приватна власність — видання 
акціонерних товариств, самих редакцій. Та з’являються й газети, які 
видають самі громадяни, насамперед журналісти. Це одна з них. 

 

Про програмові засади Про програмові засади 
Вони абсолютно чіткі: газета від самого початку була і є — за дер-

жавну незалежність України і за демократію. 

Про концепцію газетиПро концепцію газети
Бути виданням серйозним і водночас цікавим, масовим — ось го-

ловне. Це інформаційно-аналітичне видання, яке має чітку структуру. 
Вона обумовлена й тим, що газета виходить один раз на два тижні, 
тому для публікацій відбирається найцікавіше. Отже, перші сторінки 
— інформація про все важливе, цікаве, що відбувається в області, 
Україні, світі. Далі йдуть публікації з аналізом цих подій. У цьому ж 
розділі — інтерв’ю з відомими людьми. Інтерв’ю газеті давали Іван 
Плющ, Володимир Огризко, Микола Сядристий.

Про історіюПро історію
Від перших номерів газета постійно друкує серйозні й водно-

час викладені в популярній формі статті про наші історію — насам-
перед України, Радянського Союзу. Історію, яка раніше була для нас 
закрита, заборонена. Серед наших авторів — директор Інституту на-
ціональної пам’яті Володимир В’ятрович, засновник сайту «Історична 
правда», відомий журналіст Вахтанг Кіпіані (до речі, вони обидва по-
стійно читають «Світ-інфо»), місцеві дослідники. 

Ось бодай короткий перелік основних матеріалів з історії, надру-
кованих у газеті за цей час: 

Невідомі сторінки злочину комуно-радянського режиму — 
аварії на Чорнобильській атомній станції.

Чому Україні не дають Нобелівську премію? 
Таємниці в біографії Олександра Довженка. 
Як розвалювався Радянський Союз?
Люстрація: що ж нам робити з нашим комуно-радянським минулим? 
Гроші на Жовтневий переворот.
Погром на Андріївському узвозі.
КДБ проти дисидентів.
Операція «Вісла» — трагічна сторінка історії українства.
Комуністичний режим проти української культури.
Демократичні сили: непростий шлях об’єднання.
Як руйнували духовні святині.
Нищення пам’яток історії та культури триває. 
Про український «самвидав».
Життя після Крут.
Трилогія про видатних українців: Прокопович, Безбородько, Кочубей.
Угорщина,1956 рік: свобода, розтоптана радянськими танками. 
Забуті чотири століття української історії.
Чернігівці — герої визвольних змагань за волю України.
Як Росія розорила Крим і передала рятувати його Україні.
75 років пакту Молотова – Ріббентропа.

А саме таке враження, на 
перший погляд, від ухваленого 
Верховною Радою 16 вересня 
резонансного Закону «Про осо-
бливий порядок місцевого само-
врядування в окремих районах 
Донецької та Луганської облас-
тей». Враження, що в обмін на 
примарний мир на Донбасі дер-
жава добровільно (дехто каже, 
добровільно-примусово) здає, 
ви водить з-під своєї юрисдикції 
частину території цього Донбасу. 

Капітуляція, зрада — цими та по-
дібними твердженнями зараз пере-
повнений наш політикум. Але давай-
те розберемося спокійно, без гаряч-
ки виборчої кампанії. Чи це дійсно 
капітуляція? Чи вимушений мир на 
найбільш прийнятних умовах із пер-
спективою відновлення втраченого? 
Чи, може, це продовження великих 
політичних ігор, у тому числі міжна-
родних, коли політики людям говорять 
слова, які нічого не говорять? Більше 
того, ці слова затуманюють. 

Отже, на продовження підписа-
ної 5 вересня у Мінську доволі див-

ної і сумнівно легітимної угоди про 
перемир’я на Донбасі Президент 
України Петро Порошенко в понеді-
лок, 15 вересня,  подав до парламен-
ту цей законопроект. У вівторок уран-
ці його роздали народним депутатам. 
Пленарне засідання 16 вересня Рада 
зробила закритим. Що ж, це її право. 
Але чи не вперше в історії електрон-
ного голосування системою «Рада» го-
лосування здійснили при вимкнуто-
му табло. Не було видно ні поіменно-
го голосування — як голосував кожен 
депутат, ні навіть того, як голосувала 
та чи інша фракція. Громадянам ста-
ло відомо лише, що повністю не голо-
сувала за ці закони фракція «Свобо-
ди», майже вся фракція «Батьківщи-
ни». Проголосувала «за» пропрези-
дентська тепер фракція «УДАР», плюс 
комуністи, частина регіоналів та нар-
депи інших різношерсних формувань.

Фракція «Батьківщина» вже го-
тує подання до Конституційного Суду 
щодо скасування результатів голосу-
вання ось таким чином. 

Але, може, всі ці протести — лише 
елемент виборчої кампанії? Що ж, чи-
таймо закон.

Прихильники закону акцентують, 

що в ньому, мовляв, не йдеться про 
«особливий статус» певних територій 
Донбасу. Дійсно, таке формулювання 
не фігурує. Але це і є перший приклад 
словесної гри. Закон ЗА СВОЄЮ СУТ-
ТЮ є законом саме про ОСОБЛИВИЙ 
СТАТУС цих територій. Адже, влас-
не, що таке особливий статус? Це те, 
що відрізняється від загальних норм. 
Особливий статус може бути за ба-
гатьма параметрами. А тут уже в са-
мій назві закону значиться «ОСОБЛИ-
ВИЙ» порядок за найголовнішим па-
раметром  — організації державної 
влади начебто ж на території держа-
ви. І хоч далі йдеться, що органи міс-
цевої влади діятимуть з додержан-
ням Конституції та законів Укра-
їни, насправді це все слова. Закон 
призначив місцеві вибори на цих те-
риторіях на 7 грудня цього року, хоча 
місцеві органи влади, згідно із зако-
нодавством, мали б діяти ще майже 
рік. А якщо ще вводиться «ОСОБЛИ-
ВИЙ» порядок діяльності таких клю-
чових державних інституцій як суди, 
прокуратура, міліція, то невже це не 
особливий статус територій? І дивно 
говорити, що закони держави, Кон-
ституція тут тимчасово, на три роки 
(це термін дії закону), будуть діяти не в 
повному обсязі. Коституція НЕ МОЖЕ 
діяти не в повному обсязі: або вона 
діє стовідсотково, або це визнання 
того, що вона не діє — на певних те-
риторіях. 

А коли так, то про які території йде 
мова? Які території фактично виво-
дяться з-під юрисдикції Української 
держави? Це питання ключове. І тут 
знову словоблуддя. Замість того, аби 
чесно сказати, що це території, які за-
раз під контролем сепаратистів, або, 
якщо вони там пішаки і маріонетки, то 
чітко сказати, що це території  тимча-
сово окуповані, і назвати, ким, — за-
коном введено гру слів про окремі 
«райони, міста, селища, села, 
що визначаються рішенням 
Верховної Ради України».

Насправді це закон 
не про люстрацію, 

а про очищення влади
Верховна Рада ухвалила довгоочікуваний закон, 

якого так вимагав Майдан. Люди спрощено назива-
ли його законом про люстрацію і весь цей процес — 
тим же терміном. Насправді ж це підміна понять: цим 
словом люди назвали очищення влади. Процес теж 
потрібний, але люстрація означає дещо інше, як вона 
пройшла у ряді країн колишнього соцтабору. Там за-
кон чітко визначив категорії громадян, які не мають 
права обіймати такі-то категорії посад. Наприклад, 
йшлося про колишніх функціонерів комуністичних і по-
дібних партій, спецслужб. 

Значно інакше — у нас. Не випадково і сам закон 
називається «Про очищення влади». У законі бракує 
чітких критеріїв, кого і за якими ознаками не мож-
на допускати у владу. Натомість чимало розплив-
частих понять про противників демократії, Майдану, 
прихильників колишнього режиму. Не зовсім чіткий і 
механізм цього очищення влади. Це дає можливість 
продовжувати те, що ми й так бачимо останніми міся-
цями: під виглядом оновлення, очищення влади йде 
боротьба з конкурентами, чвари за посади. 

Асоціацію ратифіковано, 
але основну частину 

відкладено більш ніж на рік
Верховна Рада України 16 вересня ратифікувала підписа-

ну Україною Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це та 
багатостраждальна Угода, зрив підписання якої в листопаді ми-
нулого року спричинив Майдан, Єврореволюцію і зметення ре-
жиму регіоналів. Паралельно, в ті ж хвилини, Угоду ратифікував 
у Страсбурзі Європарламент.

Щоправда, агресія Росії змусила нашу владу піти на поступ-
ки Кремлю. Виконання основної частини Угоди — про вільну тор-
гівлю з ЄС — відкладено аж на початок 2016 року. Росія взага-
лі всіляко тиснула на Україну, змушуючи її внести якісь зміни до  
Угоди. На це наша держава не пішла, але ось такі поступки зро-
била. Росія заявляла, що вільна торгівля Украни з ЄС негативно 
вплине на російський ринок. І тоді Кремль введе більш жорсткі 
для України правила торгівлі з Росією.

В економічному плані наша держава нічого не втратила. На-
впаки, ЄС погодився на економічні збитки: наші українські то-
вари йтимуть до Європи без мита, а європейські товари й далі 
обкладатимуться митом при ввезенні в Україну. Це додаткові 
прибутки нашій державі. От тільки для рядових громадян нічого 
доброго: ввезені з-за кордону товари будуть недешевими, на-
приклад, ліки.

ДОНБАС: МИР ЧИ КАПІТУЛЯЦІЯ?
Невже Українська держава вперше за часи незалежності 

відмовляється від частини своєї території?
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Володимир Івашко звільнений 
з посади голови обласної 
державної адміністрації

Указ Президента України № 722/2014
Звільнити ІВАШКА Володимира Олександровича з 

посади голови Чернігівської обласної державної адміні-
страції.

Президент України Петро Порошенко
15 вересня 2014 року

Область будує
У січні – серпні 2014 р. в області здійснювали буді-

вельну діяльність 126 підприємств, якими виконані буді-
вельні роботи на суму 369,7 млн грн. Три чверті загальних 
робіт виконано на спорудженні будівель, решта — на бу-
дівництві інженерних споруд.

Підприємствами міст обласного значення (Чернігів, 
Ніжин та Прилуки) виконано 92,9% загального обсягу бу-
дівництва, зокрема 40,8% — будівельниками Чернігова. 
Вагому частку робіт здійснено підприємствами Чернігів-
ське ДП «Укрсівербуд», Ніжинське ТОВ «Північноукраїн-
ський будівельний альянс», Прилуцьке ПП «Трансвіт», Чер-
нігівське ТОВ «Житлобудсервіс», Прилуцьке управління 
бурових робіт, Прилуцьке НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ 
«Укрнафта».

Митники — на варті
Протягом 8 місяців Чернігівською митницею Міндохо-

дів виявлено 357 адміністративних правопорушень та за-
тримано предметів і товарів на суму понад 4,5 млн грн.

За вартістю вилученого переважають промислові то-
вари, сировина й матеріали на суму понад 3 млн грн, про-
довольчі товари та сільгосппродукція — 28 тис. грн, а та-
кож транспортні засоби на суму 773 тис. грн.

На розгляд до судових інстанцій направлено 255 ад-
міністративних справ на суму 6,2 млн грн. За результата-
ми їх розгляду конфісковано в дохід держави товарів на 
2,6 млн грн і накладено штрафів на 2,7 млн грн. 

За цей же період митницею розглянуто 87 справ 
про порушення митних правил, при цьому накладено 
штрафів на суму 567 тис. грн та стягнуто з порушників 
396 тис. грн. 

Підприємці надають перевагу 
роздрібній торгівлі
На Чернігівщині загальну систему оподаткування об-

рали 18614 фізичних осіб-підприємців (або 43,5%). Вони 
створили 3514 робочих місць для найманих працівників, 
яких офіційно оформили. 

За вісім місяців року ця категорія платників сплатила 
близько 27 мільйонів гривень податку на доходи від під-
приємницької діяльності. Майже у половини підприємців 
загальної системи оподаткування основний вид діяль-
ності — роздрібна торгівля. Ще 4,4 відсотка підприємців 
займаються оптовою торгівлею. А у сфері виробництва їх 
усього 3,8 відсотка.

Експерти оцінили 
підприємства області 
Засідання експертних груп Всеукраїнського конкурсу 

якості товарів, робіт, послуг «100 кращих товарів України» 
відбулося днями.

Цього року у всеукраїнському етапі конкурсу беруть 
участь 5 підприємств нашої області. Це ПАТ «Чернігів-
ський молокозавод», ПАТ «Ічнянський завод сухого моло-
ка та масла», ФСГ «Золотий Пармен», ФОП Мовлян та ФОП 
Кобцев.

Експертні групи при оцінюванні якості продукції вра-
ховували чимало факторів, зокрема наявність на підпри-
ємстві сертифікованої системи управління якістю, без-
печністю харчових продуктів. Результати конкурсу ста-
нуть відомі наприкінці вересня.

Однак уже сьогодні відомо, що серед товарів Черні-
гівщини найвищі оцінки одержала продукція ПАТ «Ічнян-
ський завод сухого молока та масла» — сир «Бринза», ПАТ 
«Чернігівський молокозавод» — кефір ТМ «Добряна» 0% 
жирності в упаковці еколін 900 г. 

Підприємства отримають нагороди і можливість узя-
ти участь у національній виставці «100 кращих товарів 
України», яка відбудеться на початку листопада в Києві.

Прес-служба ДП «Чернігівстандартметрологія» 

На виставці 
«Фермер України 2014» 
За підтримки Міністерства аграрної політики та про-

довольства України на території виставкового центру На-
ціональний комплекс «Експоцентр України» в Києві про-
ходить щорічна виставка «Фермер України – 2014».

Нашу область представляють СФГ «Колос» і ФГ «Пі-
нова» Куликівського району, ФГ «Рибництво, індустріаль-
ні технології» Чернігівського, ФГ «Білі роси» Коропського 
та ФГ «Бутенко» Менського районів, ФГ «Соната» Город-
нянського і ФГ «Рось 2008» Ріпкинського районів та інші. 
Учасники виставки і покупці мають можливість ознайо-
митися із пропозиціями на реалізацію сільгосппродукції 
нашої області — це картопля, овочі, фрукти, ягоди та про-
дукти переробки ягід, зернові культури, м’ясна продукція.

Надзвичайно складна си-
туація з бюджетом уже сьогод-
ні є причиною зростання соці-
альної напруги в області. Зо-
крема, під стінами Кабінету Мі-
ністрів працівники бюджетної 
сфери із Прилук вимагають ви-
платити заборгованість із за-
робітної плати. Подібна ситуа-
ція спостерігається по всій об-
ласті.

Заборгованість 
із зарплати в області 
— одна з найвищих 

в Україні
Більше того, не роз-

в’язавши вчасно цих питань, 
обласна адміністрація (всу-
переч законодавству) розпо-
чала скорочення працівників 
освіти та (що, на мій погляд, є 
аморальним) з використан-
ням адмінресурсу примусила 
«добровільно» піти у відпустку 
за власний рахунок тисячі бю-
джетників.

Звичайно, є розуміння 
складної ситуації з бюджетом 
в усій країні, але як пояснити 
відсутність навіть спроб голо-
ви обласної державної адміні-
страції не те щоб розв’язувати, 
а взагалі порушувати ці питан-
ня перед урядом та Верховною 
Радою. Це свідчить про сабо-
таж виконавчою владою об-
ласті питання бюджету, адже 
багато голів ОДА по Україні 
змогли отримати дотацію ви-
рівнювання з Державного бю-
джету чи взяли короткотермі-
нові позички для того, щоб за-
безпечити виплату заробітних 
плат. На жаль, на Чернігівщині 
ситуація одна з найгірших.

Iвашко через кричущий не-
професіоналізм самоусунувся 
від найважливіших для облас-
ті питань — погашення забор-
гованості із заробітної плати, 
а спілкування з органами дер-
жавної влади замінив надан-
ням беззмістовних доручень, 
які призведуть лише до поси-
лення соціальної напруги в об-
ласті.

Можливо, Iвашко свідомо 
занижує цифри заборгованос-
ті в області, щоб таким чином 
покращити показники своєї 
ефективності в очах уряду і та-
ким чином зберегти посади?

Питання кадрової 
політики — провалено

Через халатність керівни-
ка ОДА не виконується еколо-
гічна програма обласної ради, 
гроші на яку вже виділені, але 
використані лише частково че-
рез не підписані вчасно розпо-
рядження пана Iвашка. А це і 
питання облаштування поліго-
нів, придбання баків для сміт-
тя і багато іншого. Хіба це не 
саботаж важливих для облас-
ті питань?

Об’єкти соціальної інфра-
структури, які збудовані вже 
на 95%, через відсутність фі-

нансування не вводяться в 
експлуатацію. А це і полікліні-
ка в Бахмачі, і корпус лікарні 
в Талалаївці, і гімназія в Горо-
дні. Питання про фінансуван-
ня закінчення будівництва цих 
об’єктів соціального значення 
навіть не порушуються керів-
ництвом області.

Як оцінити той факт, що в 
багатьох районах області фак-
тично провалена підготовка до 
зими та опалювального періо-
ду?

Фактично за 7 місяців, які 
пан Iвашко керує областю, він 
провалив питання кадрової 
політики на рівні апарату ОДА, 
ключових департаментів, під-
порядкованих ОДА комуналь-
них закладів та на районних 
рівнях. Водночас ми бачимо 
переслідування окремих ке-
рівників та декілька незакон-
них звільнень. Багато кадро-
вих призначень відбулося на 
рівні виконуючих обов’язків, 
що не забезпечує стабільної 
роботи важливих департамен-
тів (наприклад, фінансового).

Можна стверджувати, що 
пан Iвашко виявився неспро-
можним на фахові призначен-
ня, а професіоналізм для нього 
не був вирішальним фактором, 
на відміну від особистої відда-
ності та політичної доцільності.

Обласна влада 
самоусунулася від 

проблем учасників АТО
За посадою голова облас-

ної адміністрації очолює штаб 
територіальної оборони. В умо-
вах фактичної війни провал 
питань, пов’язаних з АТО, є не 
просто кричущою недбалістю, 
а злочином. Як інакше назва-
ти свідоме ігнорування питань 
матеріально-технічного забез-
печення батальйонів терито-
ріальної оборони? Якщо голо-
ва ОДА не проконтролював за-
безпечення їх технікою та одя-
гом, то він повинен нести за це 
відповідальність!

Сьогодні ми спостерігає-
мо повний безлад у питаннях, 
пов’язаних із переселенцями. 
Це — пряма відповідальність 
голови облдержадміністрації! 
До мене неодноразово звер-
талися люди, які вимушено по-
кинули свої домівки на Донба-
сі. Найчастіше вони скаржили-
ся на нелюдське ставлення до 
них у коридорах чернігівської 
влади, коли один чиновник від-
правляє до іншого, а питання 
не вирішуються.

I такі кричущі недопрацю-
вання, які частіше схожі на са-
ботаж, спостерігаються прак-
тично в кожній сфері, яка хоч 
якось підпорядкована ОДА. Го-
ловна причина — повна без-
відповідальність і фахова не-
спроможність Володимира 
Iвашка на посаді голови Чер-
нігівської обласної державної 
адміністрації.

Питання його звільнення я 

вважаю вже вирішеним, а його 
роботу на чолі області — при-
крою несподіванкою.

 

Кадрова політика — 
відповідальність 

Дубіля і «Батьківщини»
Але я би поставив питан-

ня політичної відповідальнос-
ті партії «Батьківщина» та осо-
бисто Валерія Дубіля, які деле-
гували пана Iвашка на найви-
щу посаду в області.

Якщо таких відверто слаб-
ких і бездіяльних керівників ви 
делегуєте на такі відповідальні 
посади, то чи не є це свідчен-
ням того, що у вашій партії не-
має спроможності змінювати 
країну, про що ви говорите у 
своїх передвиборних обіцян-
ках? Чи не є це дискредитаці-
єю Майдану, який вимагав змі-
ни влади, але ж не на таких ке-
рівників?

I мова йде не лише про 
Iвашка, якого звільнять не 
сьогодні, так завтра. У керів-
ництво виконкому Чернігів-
ської міської ради ви делегу-
вали Миколу Миргородського 
та Владислава Кухаря, які нічо-
го не зробили для міста, але по 
них уже «плачуть» кримінальні 
справи. Те ж саме можна ска-
зати про керівників райдерж-
адміністрацій, управлінь, ко-
мунальних підприємств. За 6 
місяців партія «Батьківщина» 
та люди Валерія Дубіля у вла-
ді дискредитували саму управ-
лінську функцію виконавчої 
влади на Чернігівщині.

Куди дивляться 
правоохоронні органи?

Діяльність усіх цих горе-ке-
рівників мала б стати об’єктом 
детального аналізу правоохо-
ронних органів і прокуратури. 
Але, на жаль, силовий блок на 
Чернігівщині також був сфор-
мований паном Дубілем і за-
плющує очі на більшість зло-
вживань та порушень чинов-
ників. I не лише на ці питання. 
Бездіяльність у нашій області 
характерна не лише виконав-
чим органам влади, а й проку-
ратурі, міліції тощо.

Як можна інакше поясни-
ти відсутність кримінального 
провадження стосовно подій, 
які мали місце під час Майда-
ну? Чи прізвища політиків, які 
сидять у Чернігівській міській 
раді і особисто керували ді-
яльністю «тітушок», відомі лише 
громадськості, але не право-
охоронцям? Чи той факт, що 
до голів РДА особисто доводи-
лася кількість людей, яку вони 
мали привезти на антимайдан, 
не є свідомим провокуванням 
громадянського протистоян-
ня? Чи розгін міською вла-
дою та міліцією чернігівського 
Майдану не потребує розсліду-
вання? Чи має за це хтось не-
сти відповідальність? На думку 
обласної прокуратури — ні.

Кілька тижнів тому під-
приємці з усієї області у при-
сутності голови ОДА на каме-
ру протягом 2 годин називали 
конкретні цифри хабарів, які 
від них вимагають, називали 
прізвища чиновників, які пере-
шкоджають їхній роботі. Досі 
жодної уваги від прокуратури, 
жодної порушеної справи. По-
вна тиша.

Чотири місяці минуло, коли 
секретар міської ради Влади-
слав Кухар з порушенням усіх 
можливих норм регламенту 
протягнув питання дерибану 
землі в Ялівщині. Прокурату-
ра встановила факт підробки 
протоколу земельної комісії, 
але досі ніхто не поніс відпо-
відальності. Чи не тому, що лі-
дер партії, яка призначила об-
ласного прокурора, проти того, 
щоб був покараний член «Бать-
ківщини» пан Кухар?

Чому прокуратура блокує 
порушення кримінальної спра-
ви проти мера Чернігова Со-
колова, постійно призначаючи 
якісь додаткові експертизи? 
Чому при достатній кількос-
ті підстав для перевірки діяль-
ності комунального підприєм-
ства «Чернігівводоканал» і по-
рушення кримінальної справи 
проти його керівництва про-
куратура робить вигляд, що не 
бачить очевидних порушень? 
Чому досі на своїй посаді пра-
цює пан Філашкін, коли до-
статньо підстав для його звіль-
нення через постійний тиск та 
вимагання хабарів із підпри-
ємців, який здійснюють пра-
цівники УБОЗ?

I ці питання також входять 
до відповідальності керівника 
ОДА та свідчать про його повну 
бездіяльність.

Така людина у вертикалі 
виконавчої влади нової Украї-
ни — повний нонсенс. Звичай-
но, такий політичний опонент, 
як представник «Батьківщини» 
Володимир Iвашко — це пода-
рунок під час виборчої кампа-
нії. Але дуже шкода рідної Чер-
нігівщини, яка стала заручни-
ком його очевидної невідпо-
відності займаній посаді.

Однак головне запитання 
хочеться адресувати не пану 
Iвашку, а партії «Батьківщина»: 
навіщо вам іти на вибори з ме-
тою сформувати владу, працю-
вати в якій ви просто неспро-
можні?

«Чернігівський монітор», 
16.09.2014 

Оновлення влади чи боротьба  за посади?
Публікуємо заяву депутата Верховної 

Ради України Владислава Атрошенка, об-
раного на виборах 2012 року по мажори-
тарному округу, до якого входять частина 
Чернігова, Чернігівський і Ріпкинський ра-
йони. Суть заяви очевидна: посадовці від 
партії «Батьківщина», які після перемоги 
Майдану, Єврореволюції, отримавши най-
важливіші посади в місцевій владі Черні-
гівщини, включно з посадою голови об-
ласної державної адміністрації, не змогли 
впоратися з цією важливою роботою. По 
суті, скомпрометували ідеї Майдану, в яко-
му партія брала найактивнішу участь. 

Зрозуміло, що це й випад проти іншого, 
не раз згаданого тут депутата парламенту, 

теж мажоритарника від Чернігова Валерія 
Дубіля, представника тої ж партії «Батьків-
щина», адже не секрет, що він брав актив-
ну участь у формуванні місцевої влади об-
ласті, гарантував, що люди будуть гідні ви-
соких посад.

Не зовсім зрозуміло, як бути іншій ви-
щій посадовій особі області — голові об-
ласної ради Миколі Звєрєву, котрий теж 
представляє партію «Батьківщина» і, як 
Івашко, прийшов у владу одразу після пе-
ремоги Майдану. 

Що ж відбувається — процес оновлен-
ня, очищення влади чи чвари за посади, ще 
й стимульовані розпочатою новою вибор-
чою кампанією?

Як би не було, звинувачення висунуті 
в заяві серйозні, деякі вже й криміналь-
ного плану. Прикро, якщо це виявить-
ся правдою і компрометацією Майдану і 
революції.

У засобах інформації області ця заява 
була оприлюднена у вівторок, 16 верес-
ня. А в середу 17-го ЗМІ повідомили про 
звільнення голови облдержадміністра-
ції Указом Президента України. При тому, 
що сам Указ був підписаний у понеділок, 
15 вересня. 

Друкуємо документ без жодних змін, 
оскільки це офіційна заява державного 
службовця високого рангу, і він несе по-
вну відповідальність за її зміст. 

Заява народного депутата України 
Владислава Атрошенка



№39   25 вересня 2014 року№39   25 вересня 2014 року 3  Світ Чернігівщини

Бліц-інформ
Нові тролейбуси 
Чернігів отримав два нові тролейбуси марки 

«Барвінок» від ПрАТ «Чернігівський автозавод». 
Чернігівський міський голова Олександр Со-

колов назвав важливим  досягненням  заводу ви-
робництво тролейбусів. Свого часу було чимало 
скептиків  щодо започаткування виробництва ав-
тобусів, а тепер їх знають не тільки у Чернігові, а й  
за його межами. 

Директор «Чернігівського автозаводу» Вале-
рій Купцов передав міському голові документи і 
ключі від тролейбусів. Соколов вручив їх керівни-
ку комунального підприємства «Чернігівське тро-
лейбусне управління» Олегу Коржову. В  урочис-
тостях взяв участь керівник корпорації «Еталон», 
до складу якої входить «Чернігівський автозавод», 
Володимир Бутко.

Машини  працюватимуть на маршруті №4. 
Загалом щодня на  маршрути виходять 63  –65 
тролейбусів.

Рівень безробіття
За даними державної служби зайнятості, кіль-

кість зареєстрованих безробітних в області за сер-
пень зменшилася на 1,3% та на початок вересня ста-
новила 13,8 тис. осіб. Допомогу з безробіття отриму-
вали 81,3% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше по-
ловини становили жінки, 38,2% — молодь у віці до 
35 років.

За сприяння державної служби зайнятості в 
серпні 2014 року працевлаштовано 0,8 тис. меш-
канців області, серед яких 44,7%  були у віці до 35 
років.

Середній розмір допомоги з безробіття в об-
ласті становив 1122  грн, що дорівнює 92,1% за-
конодавчо визначеного розміру мінімальної заро-
бітної плати (1218 грн).

Виставка до 25-річчя 
Народного Руху 
У державному архіві Чернігівської області від-

крито виставку архівних документів, друкованих 
видань, присвячених діяльності Чернігівської об-
ласної організації НРУ. 

Чернігівські рухівці ще 2009 року передали до 
обласного державного архіву понад 800 аркушів 
оригінальних й рідкісних документів обласної ор-
ганізації НРУ за 1989 – 1992 роки. Готуються до 
архіву й інші документи щодо діяльності обласно-
го Руху.

Хто присмоктався 
до нафтової труби?
Мобільна група співробітників Талалаївсько-

го райвідділу міліції разом із працівниками НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» під час огляду нафтопроводу 
поблизу села Грабщина виявили несанкціонова-
ну врізку. На місце події була направлена слідчо-
оперативна група, яка з’ясувала, що труба нафто-
проводу проходить по угіддях, нині засіяних куку-
рудзою, і труба прихована від сторонніх очей.

Навколо несанкціонованої врізки слідів людей 
і техніки, а також слідів розливу нафтопродуктів не 
виявили. 

Силами працівників «Чернігівнафтогазу» неза-
конна врізка була ліквідована.

Відкрито кримінальне провадження за час-
тиною 1 статті 292 Кримінального кодексу Украї-
ни (пошкодження об’єктів магістральних нафто-, 
газо- та нафтопродуктопроводів). За подібні дії 
вин ним загрожує покарання у вигляді позбавлен-
ня волі на строк до 5 років.

У Куликівці затримано 
злодія-гастролера
Оперативники карного розшуку Куликівсько-

го райвідділу міліції затримали злодія, який обкра-
дав дачі, квартири і будинки на території району. 
У селі Дрімайлівка він скоїв крадіжку запчастин з 
мотоцикла «Ява», що знаходилися в сараї дачного 
господарства. У селі Грабівка шляхом пошкоджен-
ня вхідних дверей будинку викрав кольоровий те-
левізор і 500 гривень.

Зловмисником виявився 35-річний мешка-
нець Корюківки, який ніде не працював. 

Міліцією Куликівського РВ відкрито криміналь-
ні провадження за частиною 1 та 3 статті 185 Кри-
мінального кодексу України (крадіжка, поєднана з 
проникненням у житло), що карається позбавлен-
ням волі на строк від 3 до 6 років. 

Про споживання енергоресурсів в умо-
вах вимушеної економії йшла мова під час 
брифінгу в облдержадміністрації.

Директор департаменту ЖКГ, регіональ-
ного розвитку та інфраструктури обласної 
державної адміністрації Петро Головач ска-
зав, що зараз стоїть нині існує гостра необ-
хідність переходу на альтернативні види па-
лива: «Дуже складна ситуація склалася з 
постачанням вугілля. Мости, дороги, які по-
єднують нас із Донецькою областю, зруйно-
вані. Наша область має достатню кількість 
альтернативного палива — дрова, торф, пе-
лети».

Також він зазначив, що з 1 січня поміт-
но зросли ціни на деякі послуги. Наприклад, 
ціна на газ піднялася на 92%, на водопоста-
чання і водовідведення — на 74%. Водночас 
з державного бюджету передбачено виді-

лення 7 мільярдів гривень на компенсаційні 
виплати населенню.

Директор департаменту зазначив, що, 
на жаль, для нашого регіону неможливий 
перехід на мазутне паливо, адже із 940 ко-
телень Чернігівщини лише одна може пра-
цювати на такому паливі.

У 2012 – 2013 роках на альтернативні 
види палива перевели 44 котельні, цього 
року планується зробити такий перехід ще у 
94 котельнях. Здійснюватиметься це за ра-
хунок інвесторів.

Про економне використання електрич-
ної енергії говорили представники ПАТ 
«Чернігівобленерго» — технічний директор 
Володимир Рубанка та директор з енерго-
збуту Роман Бондар.

Мова йшла про невідворотність відклю-
чень. Адже на сьогоднішній день майже всі об-

ласті України, в тому числі Чернігівська, переви-
щують граничні величини електроспоживання.

«Національна енергетична компанія 
«Укренерго» встановила для Чернігівщини 
ліміт електричної потужності — 210 мега-
ват. У вечірні години максимуму наванта-
ження на енергосистему споживачі Черні-
гівщини перевищують його на 70 – 80 мега-
ват, у ранковий час — на 30 – 40 мегават, 
— сказав Володимир Рубанка. — Уникнути 
відключень реально, якщо споживачі усві-
домлять, що, дотримуючись нескладних пра-
вил, варто обмежити роботу електроприла-
дів у період максимального навантаження 
— з 7.00 до 10.00 та з 19.00 до 22.00».

А ось телефон «гарячої лінії» Чернігів-
обленерго, за яким споживачі можуть 
звертатися цілодобово з питань електро-
постачання: 0-800-210-310.

Напередодні свята Чуда в 
райцентрі Куликівка сталася 
пожежа. Загорілася двоповер-
хова порожня аварійна будівля 
в самому центрі селища, через 
дорогу від пожежної частини. 
Старий великий дерев’яний бу-
динок горів яскравим полум’ям, 
і кілька пожежних машин нічого 
не могли вдіяти. До ранку зго-
ріло все, і ще й на саме Чудо, 
у п’ятницю 19 вересня, згари-
ще продовжувало тліти й димі-
ти, пожежники поливали водою 
останні осередки вогню.

Між тим, обласна служба з 
надзвичайних ситуацій 19 ве-
ресня у своєму зведенні над-
звичайних подій по області за 
добу дала ось таке повідомлен-
ня: «Пожежа, смт Куликівка, вул. 
Щорса. О 19 год. 37 хв. сталася 
пожежа неексплуатованої бу-
дівлі. Вогнем знищено покрівлю 
по всій площі, пошкоджено сті-
ни. Причина — необережне по-
водження з вогнем невстанов-
леної особи. Збиток — 20 000 
грн. Врятовано матеріальних 
цінностей на суму 100 000 грн». 

Як це вогнем знищено тіль-
ки покрівлю і «пошкоджено сті-
ни», можете судити самі: ось 
це фото я зробив уранці 19 ве-
ресня — лише згарище, і бов-
ваніють височезні труби димо-
ходів опалення, що йшли через 
усе двоповерхове приміщення. 
Щодо збитків питання окреме, 
а щодо «врятованих матеріаль-
них цінностей» та ще й на суму 
100 тисяч, то що могли врятува-
ти на згарищі? Невже пожежни-
кам так хочеться показати, що 
врятувати вдається в кілька ра-
зів більше, ніж згоріло? 

Чому в заголовку таке озна-
чення будівлі? Річ у тім, що 
вона споруджена ще у середи-
ні 1930-их років із матеріалів, 
привезених зі знищеної старо-
винної церкви в селі Ковчин. 
Це була велична споруда в цен-
трі села, уявлення про яку дає 
малюнок у сільському музеї. У 
часи безбожництва, войовни-
чого атеїзму при комуністах  цю 
красиву церкву, як і тисячі хра-
мів СРСР, знищили. А матеріал 
із церкви пішов на споруджен-
ня школи в Куликівці — велико-
го двоповерхового приміщен-
ня. Воно й було навчальним за-
кладом  кілька десятиліть, поки 
1976 року в райцентрі відкрили 
новозбудовану школу.

Потім доля будівлі така. Три-
валий час тут була районна бі-
бліотека. Але будівля з кожним 
роком старішала, її стягували 
металевим кріпленням, обкла-
дали зовні плитами. Ніщо вже 
не допомагало. І настав час, 
коли будівлю оголосили аварій-
ною.

Районну бібліотеку висели-

ли. Доля її теж цікава. Букваль-
но за 50 метрів звідси стояв на 
той час уже порожній чималий 
одноповерховий будинок, де 
колись була школа. Якби будів-
лю трохи поремонтувати, було б 
гарне приміщення для райбіблі-
отеки. Такий план мали, але од-
разу не знайшли коштів. А потім 
— як у приказці, що бідний і ску-
пий платять двічі. Порожня, не-
заселена, неексплуатована бу-
дівля швидко руйнувалася сама 
і за сприяння злодіїв. З кожним 
роком коштів на її відновлення 
потрібно було б усе більше. Нині 
будинок стоїть напівзруйнова-
ний. А районна бібліотека цієї 
осені готується переїхати вже у 
четверте (!) приміщення, колиш-
ню друкарню, де теж потрібен 
великий ремонт.

Двоповерхова ж будівля, що 
згоріла, довгі роки стояла пуст-
кою серед райцентру. Стала не 
просто аварійною, а вже небез-
печною. Тут постійно крутилися 
бомжі, п’янички, лазили діти, що 
було особливо неприпустимо. І 
ось будівля спалахнула.

До речі, дехто вже говорить 
і про містичне: мовляв, оце роз-
плата з небес через 80 років за 
знищену колись церкву. Причи-
ну пожежі зараз з’ясовують.

Є ще й такий аспект. Цю бу-
дівлю давно викупила одна по-
тужна бізнесова структура: не 
для відновлення, звичайно, бо 
це вже було неможливо, а, так 
би мовити, «під місце» — тут 
вони планували спорудити тор-
гово-розважальний центр. Але 
спочатку треба було знести цей 
великий двоповерховий буди-
нок. Це вимагало немалих гро-
шей на його демонтаж і виве-
зення величезної кількості бу-
дівельного сміття кудись на 
сміттєві полігони, можливо, і в 
Чернігів. Тепер у Куликівці жар-
тують: мовляв, усе вирішилося 
само  собою. Звичайно, ніхто не 
стверджує, що власники спору-
ди підпалили її умисно. Це були 
б злі жарти. Адже така пожежа 
в самому центрі селища — це 
серйозно. Коли горить покрів-
ля, і лопається шифер, а ще ши-
ферні плити на стінах, усе це ле-
тить, як осколки снарядів, і за-
грожує життю людей, сусіднім 
будинкам. Добре, що було без-
людно і не було сильного вітру, 
адже за якісь 30 метрів — дво-
поверхові житлові будинки.

Так чи інакше, цей інцидент 
має привернути увагу до порож-
ніх  приміщень, яких вистачає 
по області. Це і довгобуди, і ось 
такі вже списані аварійні спору-
ди. Довгобуди треба добудову-
вати. А руїни — зносити, не че-
каючи пожеж чи ураганів. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

У Щорсі прикрили 
місцевий «Лас-Вегас»

Управлінням державної служби боротьби з економічною зло-
чинністю УМВС України в Чернігівській області постійно прово-
дяться заходи щодо протидії кримінальним правопорушенням у 
сфері грального бізнесу.

Співробітники УДСБЕЗ УМВС  задокументували факт діяльності 
грального закладу в м. Щорсі, де всупереч Закону України «Про заборону 
грального бізнесу в Україні» надавалися послуги азартних ігор на граль-
них автоматах.

Організатори незаконного бізнесу в приміщенні щорського торгово-
го центру «Вега» замаскували гральний заклад під більярдну, де в окре-
мій кімнаті знаходився міні-«Лас-Вегас». З метою недопущення потра-
пляння до закладу небажаних відвідувачів заклад було обладнано відео-
спостереженням.

Під час візиту працівників міліції в закладі знаходилися відвідувачі, 
які постійно користувалися  його послугами. Працівниками міліції вилу-
чено 8 гральних автоматів, системний блок, монітори, грошові кошти та 
камери відеоспостереження.

За цим фактом розпочато досудове розслідування, кваліфіковане за 
частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України, а організаторам 
закладу загрожує штраф у розмірі понад 170 тисяч гривень.

 CГЗ УМВС України в Чернігівській області

Давайте економити, 
особливо електрику, щоб її не відключали

На Чудо в центрі селища вщент 
згоріла «церква-школа-бібліотека»

За наполягання прокуратури 
підприємство повністю розрахувалося 

за куплену земельну ділянку
Понад 100 тисяч гривень заплатило комер-

ційне підприємство до міського бюджету після 
пред’явлення прокуратурою м. Чернігова позову 
до господарського суду області.

Як раніше повідомлялося, прокуратура м. Черніго-
ва звернулася до господарського суду області з позо-
вом до одного із приватних підприємств, яке 2012 року 
придбало земельну ділянку площею майже 2 га в ме жах 
міста, але вчасно та в повному обсязі за неї не розра-
хувалося.

Прокурорською перевіркою встановлено, що то-
вариство мало сплатити Чернігівській міській раді за 
земельну ділянку 805 239 грн, проте станом на поча-
ток серпня поточного року залишилися несплаченими 
79 523 грн від ціни за земельну ділянку та 22 640 грн 
пені за несвоєчасне виконання умов договору.

Після пред’явлення позову товариством сплачено 
до бюджету всю заборговану суму.

Прес-служба прокуратури м. Чернігова
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Бліц-інформ
17 вересня, в день 150-ої річниці від дня 

народження Михайла Коцюбинського, на мо-
гилі письменника на Болдиній горі в Чернігові 
відбувся урочистий мітинг, участь у якому взя-
ли керівники області та міста, представники 
громадськості. Присутні поклали квіти на мо-
гилу письменника.

Своїми думками про життя і творчість Ми-
хайла Коцюбинського поділилися голова об-
ласної ради Микола Звєрєв, поет, лауреат На-
ціональної премії імені Шевченка, головний 
редактор газети «Гарт» Дмитро Іванов, лауре-
ат обласної літературно-мистецької премії ім. 
М.Коцюбинського поет Михайло Шевченко, а 
також правнук класика, директор літературно-
меморіального музею письменника Ігор Коцю-
бинський, який кілька останніх місяців служив 
військовим на Донбасі, воював у зоні АТО.

Колективи філармонії —  капела бандурис-
тів ім. Остапа Вересая та Чернігівський народ-
ний хор — виконали улюблені пісні письменника. 

Того ж дня в обласному академічному му-
зично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка 
пройшло ювілейне урочисте зібрання громад-
ськості. Гості свята оглянули виставку видань 
творів Михайла Коцюбинського, картини ху-

дожників та книги письменників-лауреатів об-
ласної літературно-мистецької премії ім. М. Ко-
цюбинського за період від часу її заснування 
1992 року.

Привітав присутніх і вручив премії цього-
річним лауреатам заступник голови облдерж-
адміністрації Сергій Журман.

Цього року лауреатами стали (за номіна-
ціями): «поезія» — Тетяна Винник, «проза» — 
Олександр Забарний (обоє — з Ніжина), «на-
родознавство» — Світлана Ключник (Черні-
гів), «театральне та музичне мистецтво» — ко-
лектив капели бандуристів ім. Остапа Вересая 
(керівник — заслужена артистка України Раї-
са Борщ), «декоративне та образотворче мис-
тецтво» — художник із Чернігова Володимир 
Матвейцев.

Учасників свята привітав секретар Націо-
нальної спілки письменників України, лауреат 
Шевченківської премії, критик і літературозна-
вець Михайло Слабошпицький, котрий того дня 
представив у Чернігові свою нову книгу про Ко-
цюбинського «Що записано в книгу життя».

Потім на сцені було показано літератур-
но-музичну композицію за творами Коцю-
бинського, представлену артистами музич-

но-драматичного та Молодіжного театрів, 
філармонії. 

У наступні два дні у літературно-меморі-
альному музеї  М. Коцюбинського пройшла 
все українська  наукова конференція «Михайло 
Коцюбинський: погляд з ХХІ століття». З допо-
відями виступили науковці  області й  багатьох  
інших регіонів країни, від Галичини до Донбасу.  
Були представлені, зокрема,  Тернопіль,  Хер-
сон,  Слов'янськ.  

На фото: вшанування 
біля могили письменника. 

П’ятницька церква 
не горіла, її ремонтували

Перехожі, які днями побачили в само-
му центрі Чернігова поруч із  П’ятницькою 
церквою пожежну машину, спершу стриво-
жилися, а роздивившись, заспокоїлися. Цій 
прекрасній пам’ятці архітектури, одному з 
п’яти чернігівських храмів домонгольсько-
го періоду, пожежа не загрожувала. Про-
сто йшов ремонт на значній висоті, для чого 
й стала потрібною пожежна машина з ви-
сокою драбиною.

От тільки цікаво: а як же давньо-
слов’янські будівельники у ХІІ столітті, 900 
років тому, зводили цю церкву без отаких 
машин? Молодці!

Фото Петра Антоненка 

Затримано 
високопосадовця, який 
вимагав 20 тисяч доларів
Неподалік Чернігівського залізничного 

вокзалу оперативники Управління держав-
ної служби боротьби з економічною зло-
чинністю УМВС у Чернігівській області за-
тримали високопоставленого чиновника у 
своєму  автомобілі після одержання непра-
вомірної вигоди.

Як повідомив начальник Управлін-
ня МВС України в Чернігівській області ге-
нерал-майор міліції Олег Демченко, цими  
співробітниками в ході документування 
протиправної діяльності викрито одно-
го з керівників інспекції Державного архі-
тектурно-будівельного контролю Чернігів-
ської області. Він вимагав у приватного під-
приємця 20 тисяч доларів США за вирішен-
ня питання щодо дострокового отримання 
декларації про введення в експлуатацію 
одного з об'єктів торгівлі.

Відкрито кримінальне провадження за 
частиною 3 статті 368 Кримінального ко-
дексу України (одержання неправомірної 
вигоди посадовою особою) —  карається 
позбавленням волі на строк від п'яти до де-
сяти років з конфіскацією майна.

Громадянин затриманий в порядку 
статті 208 Кримінального процесуально-
го кодексу України і знаходиться в ізолято-
рі тимчасового тримання. Триває досудове 
розслідування.

CГЗ УМВС України 
в Чернігівській області

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

садах за рахунок пожертв. Читачі можуть 
підтримати сайт, перерахувавши кошти на 
картковий рахунок Приватбанку на ім’я 
Ясенчука Олександра Анатолійовича: 5457 
0823 9152 9372.

Сайт «Північний вектор» є інфор-
маційним партнером Чернігівсько-
го культурно-мистецького центру 
«Інтермеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-ча-
сопис «Північний вектор» було створено у 
квітні 2012 року при Чернігівській міській 
громадській організації «Суспільна служба 
України».

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

E-mail: www.pivnich.info@gmail.com
Адреса для листування: КМЦ «Інтермец-

цо», вул. Шевченка, 9, м. Чернігів, 14000.
Редакція: шеф-редактор Олекса 

Пекур, журналісти Денис Домоцький, 
Олександр Ясенчук. 

Прокуратура 
розбирається, куди 

витрачено понад 
64 мільйони гривень 
бюджетних коштів

Прокуратурою Чернігівської облас-
ті з огляду на складність, великі обсяги 
та актуальність передано з міськвідді-
лу внутрішніх справ до Слідчого управ-
ління УМВС області два кримінальних 
провадження щодо розкрадання бю-
джетних коштів при виконанні робіт на 
замовлення КП «Чернігівводоканал».

В обох провадженнях розсліду-
ються виявлені контролюючими орга-
нами випадки виведення бюджетних 
коштів, виділених на проведення ро-
біт, через фірми-підрядники на рахун-
ки суб’єктів господарювання з ознака-
ми фіктивності.

Про це повідомив перший заступ-
ник прокурора області Олександр 
Шморгун: 

— У першому випадку мова йде 
про кошти в сумі 64 млн грн за вико-
нання робіт із заміни аварійних ділянок 
водопровідних та каналізаційних сис-
тем. У другому випадку в рамках кримі-
нального провадження з’ясовуються 
обставини освоєння майже 300 тис. 
грн бюджетних коштів при виконан-
ні робіт з будівництва напірного ка-
налізаційного трубопроводу. Ці фак-
ти змушують підозрювати розкрадан-
ня бюджетних коштів, тому мають бути 
ретельно перевірені й отримати свою 
правову оцінку.

У № 31 нашої газети в публі-
кації «Алея Героїв? Катів? Жертв» 
було порушено тему так званої 
алеї Героїв у самому центрі Чер-
нігова. Кому ці 8 пам’ятників, а 
деяким з них уже кілька десяти-
літь? Окрім героїв війни — ге-
нерала Кирпоноса і льотчика 
Сенька, інші 6 — це діячі тоталі-
тарного комуністичного режиму, 
який нищив незалежну Україну. 
І далеко не рядові: Юрій Коцю-
бинський, Примаков, Антонов-
Овсієнко, Щорс, Подвойський, 
Кропив’янський. Нищили Україну, 
тисячі людей, а потім і самі нищи-
ли одне одного. Ось такі земляки. 

Газета ставила питання, що 
не треба чекати, поки обурені па-
тріоти розтрощать ці бюсти ку-
валдами, а треба рішенням вла-
ди їх давно демонтувати і пере-
нести до спеціального музею то-
талітаризму. Якщо вже чернігівці 
знесли пам’ятник Леніну, то яка 
логіка в тому, що стоять його по-
плічники, ленінці. 

А є ще й продовження цієї 
алеї, за кілька десятків метрів від 
її закінчення. У скверику, поруч 
із Катерининською церквою, на-
впроти древнього Валу. Саме тут 
давно вже стоїть пам’ятник Ми-
хайлові Фрунзе. Нема потреби 
детально описувати всім відому 
біографію цього активного, осо-

бливо на військових теренах, ді-
яча комуністичного режиму. Про 
це, очевидно ж, добре знають, 
мають знати студенти історично-
го факультету (нині інституту) на-
шого педуніверситету, під вікна-
ми якого, через дорогу, стоїть цей 
пам’ятник, виховуючи майбутніх 
молодих учителів України. Щодо 
України, де Фрунзе встиг побути 
від Москви командувачем  ра-
дянських військ, то на совісті 
його — активна участь у знищен-
ні селянської армії Нестора Мах-
на і війська Української Народної 
Республіки під командуванням 
Юрія Тютюнника під час Зимово-
го походу.

Більшовицькі подвиги Фрунзе 
добре передає панегірик, захо-
плюючий напис на п’єдесталі цьо-
го пам’ятника в Чернігові. Ось він, 
дослівно, з усією неграмотністю, 
в тому числі щодо пунктуації:

«Хоробрішому хоробрих кра-
щому червоноармійцеві непохит-
ному більшовикові послідовному 
ленінцеві проводиреві і будівни-
кові робітниче-селянської черво-
ної армії МИХАЙЛОВІ ВАСИЛЕВИ-
ЧЕВІ ФРУНЗЕ».

Така оцінка не стала на зава-
ді тому, що «непохитний більшо-
вик», як і багато таких же діячів, 
став жертвою режиму, за який 
воював. Фрунзе загадково по-
мер під час операції в лікарні у 
віці 40 років. Дослідники радян-
ської історії не без підстав вва-
жають, що його було знищено 
за наказом Сталіна, котрий все 
більше опановував вершини вла-
ди в Радянському Союзі. 

Що робити з цим пам’ят-
ником? Те ж саме, що й з усією 
алеєю Героїв. Обличчя кам’яного 
Фрунзе вже й так пощерблене до-
брячими ударами. То що ж, чекати, 
поки його остаточно розіб’ють? Чи 
не ліпше — до пропонованого ви-
щезгаданого музею.

 
Текст і фото Петра Антоненка 

Ставимо запитання про наше чарівне місто, його 
історію і сьогодення. Ми друкуємо фотознімки ціка-
вих споруд Чернігова. 

Запитання вікторини: яка будівля  на фото, де, 
за якою адресою знаходиться, що  про неї  знаєте? 

Можете відповісти коротко, а можна й більш роз-
ширено. 

За підсумками  вікторини ми визначимо пере-
можців. Вони отримають подарунки від Чернігів-
ського культурно-мистецького центру «Інтермеццо» 
та нашої газети.

До конкурсу можна долучатися в будь-який мо-
мент, адже відповідей на  запитання ми ще не дру-
кували. Їх дамо по завершенні конкурсу. Попередні  
завдання читайте у попередніх номерах газети, які 
можете отримати в «Інтермеццо». 

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

Проводять культурно-мистецький центр «Інтермеццо» та наша газета

Вікторина «Що ви знаєте про Чернігів?»

Непохитний більшовик «Василевичевич» Фрунзе 
стоїть в історичному центрі українського міста

Відзначено 150-ту річницю від дня народження 
Михайла Коцюбинського
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1 ДОНБАС: МИР ЧИ КАПІТУЛЯЦІЯ?

Але саме 
з цим ключовим 

пунктом закону стався 
також скандал. Вже другого 

дня після голосування на офі-
ційному сайті Верховної Ради 
з’явився текст закону з абсо-
лютно іншим визначенням: 
йдеться про території, які ви-
значає керівник Антитеро-
ристичного центру Служби 
безпеки України. Парламент 
цим наче підкреслив, що не 
хоче вживати неприємного 
терміну про непідконтрольні 
державі території, і сховався 
за терміном про території, де 
йде АТО. Власне, так воно і є. 
Але хіба ж визначення тери-
торій, які тимчасово втрачає 
держава, — це повноважен-
ня одного з п’ятисот генера-
лів, які в нас числяться? По-
дання може робити хто за-
вгодно, однак ключове рі-
шення — за парламентом, 
навіть не за Президентом. 

Ця підміна стала приво-
дом до ще одного політичного 
скандалу, слідом за «затем-
неним» голосуванням. 

Законом визначається 
тимчасовий, на три роки, по-
рядок організації і діяльності 
органів місцевого самовря-
дування в окремих районах 
Донецької та Луганської об-
ластей. У ньому передбаче-
на неможливість достроково-
го припинення повноважень 
депутатів місцевих рад і по-
садових осіб, обраних на цих 
позачергових виборах. Як це 
розуміти? 

Одне з найбільш дивних і 
скандальних положень — за-
провадження особливого 
порядку призначення ке-
рівників органів прокура-

тури і судів, який перед-
бачає участь органів міс-
цевого самоврядування 
у вирішенні цих питань. 
Знов поза рамками Конститу-
ції України. Ну, нема в ній та-
кого, щоб призначення суддів, 
прокурорів районів, міст узго-
джували з міською і район-
ною владою. Є чітка верти-
каль правоохоронних органів 
із призначенням на посади. 

Ще один гострий момент 
— можливість створен-
ня рішенням міських, се-
лищних, сільських рад із 
числа громадян України, 
які постійно проживають 
у відповідних населених 
пунктах, на добровільних 
засадах загонів народної 
міліції. І хоч далі йдеться, що 
ця місцева міліція, як і місце-
ва влада, що її утворила, дія-
тиме згідно із законами Укра-
їни, вже саме її створення і ді-
яльність під орудою сільської, 
районної, міської влади має 
мало спільного з нашими за-
конами. 

Є й положення щодо 
укладання угод між місце-
вими органами влади і уря-
дом та іншими вищими ор-
ганами влади — щодо роз-
витку цих територій. Але ж 
угоди укладаються між по-
вноправними СТОРОНАМИ, 
суб’єктами угод, а тут — між 
керівними органами держави 
і її частинами, так, наче мова 
про якісь міжнародні угоди. 

Тепер про економіку. За-
кон проголосив надання дер-
жавної підтримки розви-
тку окремих районів шляхом 
відмінного від загально-
го економічного режиму. 
Знову — ОСОБЛИВИЙ статус, 
цього разу економічний. У ту-
мані словес потонуло ще одне 
ключове положення про осо-
бливість — це визнання та-
ких видатків Державного бю-
джету України захищеними 
видатками. У  перекладі на 
звичайну, не бюрократичну 
мову це означає, що на іншій 
території України навіть зар-
плату бюджетникам ніхто в 
повному обсязі не гарантує, 
що ми й бачимо вже зараз, а 
от на цих територіях ці випла-
ти бюджету, і на зарплату, і на 
багато що інше, стають ЗАХИ-
ЩЕНИМИ, тобто гарантовани-
ми видатками. І це знов  дає 
привід гостро критикувати 
закон: його противники пря-
мо говорять, що ми фінансу-
ватимемо сепаратистів і те-
рористів. 

І загалом, узагальнюючи 
шквал критики, говориться, 
що виборами ми узаконює-
мо, легітимізуємо сепаратис-
тів на посадах у місцевих ор-
ганах влади, що узаконюємо 
їхні якісь особливі суди, про-
куратури, не кажучи вже про 
особливу місцеву міліцію. 

Ключове питання: а як 
узагалі Українська держава 
зможе контролювати ці те-
риторії, які зараз ФАКТИЧНО 

поза її контролем? Як можна 
добитися виконання самого 
цього ж закону? Що змінить-
ся завтра на цих територіях? 

Дещо підняв завісу над 
цим Президент Порошенко. 
В інтерв’ю з тележурналіста-
ми в понеділок, 22 вересня, 
він дав відповідь на запитан-
ня якраз щодо фінансування 
Українською державою тери-
торій, окупованих сепаратис-
тами чи іноземцями. Вияв-
ляється, вважає Президент, 
усю надію покладаємо на са-
мих жителів Донбасу, яким 
набридла війна, сепаратис-
ти і які на місцевих виборах 
оберуть нормальну місцеву 
владу. І от Українська держа-
ва фінансуватиме ті території, 
ті райони, населені пункти, 
над якими майорітиме укра-
їнський державний прапор. 
Цікаво! Значить, надія — на 
«точкові удари» самих донба-
сівців по сепаратистах. Заче-
каємо виборів 7 грудня?

Коротко — про другий за-
кон як продовження першо-
го, ухвалений тоді ж і так само 
«втемну». Це Закон «Про недо-
пущення переслідування та 
покарання осіб-учасників по-

дій на території Донецької та 
Луганської областей». 

Законом від кримінальної 
відповідальності звільняють-
ся особи, які вчинили в пері-
од з 22 лютого 2014 року по 
день набуття чинності зако-
ну на території Донецької, Лу-
ганської областей, на якій 
проводилась антитеро-
ристична операція, діяння, 
що містять ознаки злочинів і 
які під час вчинення діянь:

— були учасниками 
збройних формувань або осо-
бами, задіяними в діяльності 
таких формувань, та/або 

— брали участь у діяль-
ності самопроголошених ор-
ганів у  Донецькій, Луганській 
областях або протидіяли про-
веденню антитерористичної 
операції.

Останнє означає — ті, що 
воювали зі зброєю в руках 
проти України. 

Названі особи звільня-
тимуться від кримінальної 
відповідальності, якщо вони 
протягом місяця з момен-
ту набуття чинності закону 
звільнили або не утримують 
заручників, добровільно зда-

ли зброю, боєприпаси, вій-
ськову техніку, звільнять за-
хоплені будівлі.

Дія закону не поширюва-
тиметься на осіб, які є підо-
зрюваними в тяжких злочи-
нах або вже засуджені за них. 

Тут знову головне питан-
ня: хто саме і як розбирати-
меться, хто ж  вчинив тяж-
кі злочини (вбивства, викра-
дання, катування людей), за 
які амністії нема. І визнача-
тиме на територіях, підконт-
рольних сепаратистам.

* * *
Підсумки. Ухвалено зако-

ни, які просто неможливо ви-
конати. Навіщо? Очевидно, 
тривають якісь ігри в євро-
пейській і світовій політиці до-
вкола України. Україна поки 
що не може звільнити свої те-
риторії, і тому придумано ось 
такий засіб, як це нам оголо-
шено, для досягнення зараз 
миру, а згодом відновлення 
державності на Донбасі.

Щодо миру. Можна б на-
гадати, що мінська угода про 
перемир’я вже неодноразово 
порушувалася сепаратиста-
ми і їхніми  закордонними ха-
зяями, що справжнього миру 
поки що нема, що наші вій-
ськові щодня гинуть на Сході, 
що сепаратисти вже змінили 
умовну «лінію фронту» (її, до 
речі, ніколи й не існувало, і в 
цьому теж проблемність за-
стосування закону), захопив-
ши нові території, і після Мін-
ська, і вже після ухвалення 
Закону. До речі, закони щодо  
Донбасу і через тиждень піс-
ля ухвалення ще не були під-
писані навіть спікером Турчи-
новим, а лише тоді їх має під-
писати Президент. 

…Подаючи закони до пар-
ламенту, Президент звернув-
ся до депутатів Ради зі сло-
вами, що «краще ця малень-
ка ганьба, ніж велика війна». 
Хоча є давно відомий вислів 
Уїнстона Черчилля: «Хто віддає 
перевагу ганьбі перед війною, 
отримає і ганьбу, і війну». 

Ми не мали б ні ганьби 
таких законів, ні війни, якби 
були сильними. На жаль, це 
не так, суспільство знову вки-
нуте у виборчу колотнечу. До-
сить подивитися на її брудні 
прояви в Чернігові й  області. 
Усе, як раніше. Невже оце і є 
наш ОСОБЛИВИЙ статус?

Петро АНТОНЕНКО

З 15 вересня в Україні подорожчав те-
лефонний зв’язок.

Абонплату за користування стаціонар-
ним телефоном для жителів міст збільшать 
на 14%, а для сільських мешканців — майже 
на третину.

Відповідне рішення Нацкомісія з регу-

лювання у сфері зв’язку ухвалила на почат-
ку вересня. Відтепер максимальна плата для 
населення та бюджетних організацій у міс-
ті становитиме майже 34 гривні на місяць, 
у селі — 27. Небюджетні організації в місті 
платитимуть 48 гривень, у селі — майже 42 
гривні.

ООН: На Донбасі загинуло більше 3500 людей, 
понад 8 тисяч поранено

Унаслідок боїв на Донбасі загинуло 3543 людей, ще 8198 людей поранені. Про це 
йдеться у повідомленні представництва ООН в Україні. Такі дані організація наводить 
станом на 21 вересня.

Біженців з окупованого Криму — майже 18 тисяч, 
із зони АТО на Донбасі — понад 238 тисяч 

Загальна кількість громадян України, які переселені з Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя до інших регіонів, складає 17 тис. 837 осіб. Про це йдеться у по-
відомленні Міжвідомчого координаційного штабу при ДержНС. Серед переселених — 5 
тис. 38 дітей, 1 тис. 264 інвалідів та осіб похилого віку.

З району проведення АТО до інших регіонів переселено 238 тис. 235 осіб, з них 79 
тис. 242 дитини, 35 тис. 388 інвалідів та осіб похилого віку (у тому числі тимчасово пе-
реміщених у межах Донецької області — 53 тис. 507 осіб).

Економіка поборів Уже від 1 серпня із громадян бе-
реться податок на відсотки, отримані 
за депозитами.

Закон України від 4.07.2014 р. «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих ак-
тів України щодо пасивних доходів» запро-
вадив механізм оподаткування депозитів.

Від 1 серпня цього року розпочало-
ся оподаткування відсотків, нарахова-
них на суму поточного або вкладного (де-
позитного) банківського рахунку. Розмір 
податку — 15 відсотків.

Цей податок державі перераховує 
сам банк, вилучивши ці кошти з відсо-
тків, нарахованих вкладникам.

Що це означає на практиці? Незва-
жаючи на загальну бідність, мільйони 
громадян усе ж кладуть свої скромні за-
ощадження на депозитні рахунки, тоб-
то для отримання на них відсотків. Вони 
в різних банках різні. Як правило, солід-
ні, потужні банки дають менші відсотки, 
зате є повна гарантія їх нарахування і 
повернення в зазначений термін і від-
сотків, і самого вкладу громадянинові. 
Бідніші банки обіцяють більші відсотки. 
Чимало людей спокушаються на це, але 
ризикують: раптом банк «лопне», довго 
чекатимуть не лише своїх відсотків, а й 
самого вкладу, навіть якщо банк є учас-
ником Фонду гарантування вкладів. 

Отже, припустімо, якась бабуся, на-
складавши певну суму, резонно вирі-
шила: нащо ці кошти без толку лежати-

муть удома, нехай краще в банку і дають 
якийсь дохід. Поклавши, скажімо, 3 ти-
сячі гривень на депозитний вклад під 20 
відсотків річних, людина матиме за рік 
600 гривень відсотків. Можна покласти 
вклад і на півроку, тоді набіжить 300 гри-
вень. Так чи так, це 50 гривень на місяць. 
Для бідних людей і то гроші, які на дорозі 
не валяються.

Новий податок означає, що держа-
ва забирає 15 відсотків з цих відсотків. 
У даному випадку це буде 90 гривень на 
рік або по 7,5 гривні на місяць. Як кажуть, 
з миру по нитці для нашої нещасної еко-
номіки. Начебто небагато, проте 15 від-
сотків — це розмір усім відомого прибут-
кового податку. Але ж його платять гро-
мадяни за те,  що держава дає їм можли-
вість заробити гроші, отримати зарплату 
чи в державному, чи в приватному бізне-
сі. А відсотки за депозитами — це не ко-
шти, зароблені людиною завдяки робо-
ті. Це в людини були якісь заощадження, 
які вона по суті позичила банку на пев-
ний час. Банк користується людськими 
грішми, пускаючи їх в обіг, напевно ж, під 
більший відсоток, на чому й живуть бан-
ки. Наприклад, видаючи комусь кредит, 
у тому числі, як не парадоксально, тій же 
людині. І ось на цей скромний дохід гро-
мадян теж «накладено лапу».

Перед введенням цього податку сер-
йозні економісти застерігали проти ньо-
го, попереджали, що він суперечить здо-
ровому глузду, ринковій економіці. Але 
хто їх слухає, коли тут інша економіка… 

Кабінет Міністрів про-
понує Верховній Раді в 
рамках податкової рефор-
ми зберегти норму про 
стягнення військового 
збору до 2016 року, збіль-
шити ставку пенсійного 
збору при придбанні ва-
люти до 2%.

Про це йдеться в проекті 
Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України.

Також пропонується 
скасувати пільги зі стяг-
нення податку на нерухо-
мість. «Скасувати неоподат-
ковуваний мінімум загаль-
ної площі житлової нерухо-
мості всіх видів. Розширити 
базу оподаткування подат-
ком на нерухоме майно за 

рахунок оподаткування ко-
мерційної нерухомості. На-
дати місцевим громадам 
право встановлювати став-
ки на нерухоме майно для 
об’єктів житлової і нежитло-
вої нерухомості в розмірі 2% 
мінімальної зарплати за 1 
квадратний метр площі», — 
йдеться в пояснювальній за-
писці до проекту закону.

Загалом проект зако-
ну передбачає скорочення 
кількості податкових плате-
жів з 22 до 9, введення нових 
норм визначення оподатку-
вання доходів фізичних осіб, 
включаючи скасування пільг 
з оподаткування доходів з 
одночасним збереженням 
соціальної пільги в розмірі 

50% прожиткового мінімуму.
Також Кабмін пропонує 

ввести в Україні 5-відсотко-
вий збір з роздрібного про-
дажу підакцизних товарів 
і поєднання всіх акцизних 
платежів і тарифних над-
бавок в єдиний акцизний 
податок.

Раніше Кабмін запро-
понував парламенту в рам-
ках внесення змін до Бю-
джетного кодексу передати 
на місцевий рівень адміні-
стрування низки податків, 
збільшивши, таким чином, 
ресурс місцевих бюджетів 
на 39 млрд грн. Правда, це 
означає, що місцева влада 
отримає право встановлю-
вати все нові збори. 

В Україні різко подорожчав телефонний зв’язок

Військовий податок можуть продовжити до 2016 року

Новий податок: відсотки на відсотки за депозитами
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Бліц-інформ
Як знекровлювали країну
За правління регіоналів робочу 

військову техніку продавали на брухт 
за заниженими цінами

Донедавна цілком придатну до вико-
ристання військову техніку розпродували 
на брухт за заниженою ціною — у 2 – 5 ра-
зів.

Про це йдеться у сюжеті Антоніни та Во-
лодимира Торбічів для проекту «Слідство. 
Інфо».

Як зазначається, близько десятка та-
ких автомобілів від знищення вдалося вря-
тувати активістам Рівненщини.

Надлишкову і списану військову техніку 
розпродують від 2000 року згідно з поста-
новою та розпорядженнями уряду. Остан-
нє таке розпорядження було в серпні 2013 
року. Ним, зокрема, пропонувалося прода-
ти гаубиці, міномети, БМ-21 «Град», автомо-
білі, тисячі одиниць іншої техніки і приладів, 
а також медичної техніки, зокрема  рентге-
нівські апарати та апарати штучної венти-
ляції легень.

Цього року рішення про відчуження 
списаного військового майна не ухвалю-
валися.

Військове майно реалізовують на аук-
ціонах підприємства, яким Кабмін надав 
відповідні повноваження. Зокрема, це кон-
церни «Техвоєнсервіс»  і «Укроборонпром».

У квітні цього року активісти Самообо-
рони, УНСО та «Правого сектора»  знайшли 
на металобазі у селищі Рокитне (Рівнен-
ська область) шість досить нових на вигляд 
військових автомобілів ЗІЛ та ще з десяток 
порізаних на металобрухт. Серед порізаних 
були ракетні тягачі. Військові експерти, які 
приїхали у Рокитне, визначили: ЗІЛи щойно 
розконсервовані, їх не можна було спису-
вати, оскільки мають менше двох тисяч кі-
лометрів пробігу.

Реалізацією цієї техніки займався «Тех-
воєнсервіс», який наприкінці минулого 
року – на початку цього року продав ма-
шини фірмі «Мет Фокс». Паливозаправни-
ки на основі ЗІЛ-131 1970 – 1980-х років 
випуску при продажу оцінили у 19 тис. грн, 
а на сайтах продажу такі ж автівки, залеж-
но від років випуску, мають ціну від 45 до 
130 тисяч.

Разом з тим автомобілі ГАЗ-66 Мін-
оборони продало у 3 – 4 рази дешевше, ніж 
пропонується на ринку.

Діяльність «Техвоєнсервісу»  нині не 
перевіряють. Між тим, у червні цього року 
Генпрокуратура відкрила кримінальне про-
вадження щодо «Укроборонпрому»  за підо-
зрою у службовій недбалості, яка призвела 
до втрати 27 млн грн.

«Наші гроші»
(«Українська правда», 16.09.2014) 

Кількість порушень прав 
журналістів збільшилася 
майже вдвічі
За 8 місяців 2014 року у зв’язку з 

війною та подіями на Майдані збіль-
шилася кількість випадків порушення 
прав журналістів.

Про це повідомляє Інститут міжнарод-
ної інформації (ІМІ) на основі барометра 
свободи слова.

Цього року зафіксовано 7 випадків 
убивств журналістів, 70 випадків викра-
дення, 120 фактів цензури, 120 випадків 
перешкоджання діяльності журналіста, 265 
фактів нападів на журналістів і їх побиття.

«Ми, на жаль, не бачимо розслідувань, 
не бачимо системного діалогу із владою», 
— пояснила «Українській правді»  виконав-
чий директор ІМІ Оксана Романюк.

Вона також пояснила причину зрос-
тання кількості порушень порівняно  з 
поперед німи роками. «Було два основних 
виклики — це протистояння влади і наро-
ду на Майдані та російська агресія на Схо-
ді України і в Криму», — сказала Романюк. 
Як 2013 року, так і в 2014-ому,  найбільша 
кількість порушень прав журналістів відбу-
валася з боку правоохоронців. «На Майда-
ні кількість нападів була більшою, ніж в АТО. 
На Сході можна говорити про викрадення, 
утримання в заручниках, убивства, заля-
кування, напади», — зазначила виконав-
чий директор Інституту міжнародної інфор-
мації. Вона також уточнила, що з 7 убивств 
журналістів під час виконання їхньої про-
фесійної діяльності один працівник ЗМІ за-
гинув під час Майдану, а інші шість — в АТО.

Пройшли з’їзди політичних партій, 
котрі визначилися з тим, як вони йдуть 
на позачергові вибори Верховної Ради 
України 26 жовтня

Список «Блоку Порошенка» 
очолив Кличко 
Список кандидатів на парламентські ви-

бори від «Блоку Петра Порошенка» очолив мер 
Києва, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко. 

До першої десятки увійдуть Юрій Луцен-
ко, Ольга Богомолець, Володимир Гройсман та 
Мустафа Джемілєв. Окрім того, до списку попе-
редньо увійшли легендарний майор Юлій Мам-
чур, Микола Томенко, Рефат Чубаров. 

До списку Блоку увійдуть провідні журна-
лісти «Української правди» і Громадського теле-
бачення Сергій Лещенко, Мустафа Найєм. 

«Народний фронт»: 
Яценюк і Турчинов
На з’їзді партії «Народний фронт», яку очо-

лює Арсеній Яценюк, що в нинішньому пар-
ламенті був головою фракції «Батьківщина», 
оприлюднено прізвища першої десятки канди-
датів. Яценюк очолив список. Далі йдуть Голо-
ва Верховної Ради, до цього — багатолітній со-
ратник Юлії Тимошенко і заступник її як голо-
ва партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, 
журналістка Тетяна Чорновол, екс-секретар 
РНБО і комендант Майдану Андрій Парубій, 
глава МВС Арсен Аваков, медiаексперт Вікто-
рія Сюмар, нардепи В’ячеслав Кириленко та 
Лілія Гриневич, а також комбат Юрій Береза 
(батальйон «Дніпро-1»). Турчинов поступився 
другим місцем у списку Тетяні Чорновол, став-
ши третім. 

У другому десятку списку — міністр юсти-
ції Павло Петренко, відомі політики Сергій Па-
шинський, Микола Мартиненко, Віктор Пинзе-
ник, Євген Червоненко.

Також стали відомі кандидати в деяких 
мажоритарних округах: це історик, дирек-
тор Інституту національної пам’яті Володимир 
В’ятрович, активіст Майдану Михайло Гаври-
люк, спортсмен Василь Вірастюк.

Список «Батьківщини» 
на виборах очолила 
льотчиця Надія Савченко
Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко 

поступилася першим місцем у списку канди-
датів полоненій льотчиці Надії Савченко. Тимо-
шенко йде другою, далі в списку — Ігор Луцен-
ко, Сергій Соболєв. 

З’їзд партії затвердив кандидатів у депута-
ти по 182-х мажоритарних округах.

Анатолій Гриценко веде 
в Раду громадянських 
активістів, молоду зміну
Четвертий «призер» недавніх президент-

ських виборів Анатолій Гриценко веде за спис-
ком очолюваної ним партії «Громадянська по-
зиція», що має дуже добрі шанси пройти в 
парламент, багато нових молодих політиків, 
громадських активістів. До цієї політсили приєд-
налася недавно створена партія «Демократич-
ний альянс», представники якої балотуватимуть-
ся за списком «Громадянської  позиції». Перша 
десятка списку: Анатолій Гриценко, Василь Гаць-
ко, Марина Соловйова, Олег Дерев’янко, Віталій 
Шабунін, Петро Ландяк, Тарас Стецьків, Анато-
лій Забарило, Іван Апаршин, Олег Канівець.

«Свобода» йде до Ради 
перевіреним списком 
на чолі з Тягнибоком 
Всеукраїнське об’єднання «Свобода»: спи-

сок очолив лідер партії Олег Тягнибок. Також до 
першої п’ятірки увійшли віце-спікер ВР Руслан 
Кошулинський, Олександр Сич, Богдан Бенюк 
та командир взводу в АТО, старший лейтенант, 
голова Харківської «Свободи» Олексій Мирго-
родський. Далі у виборчому списку — Анатолій 
Вітів, Олександр Мирний, Андрій Мохник, Олег 
Панькевич та Ігор Мірошниченко.

Ляшко і його команда 
Список «Радикальної партії» очолив її лідер 

Олег Ляшко.
До списку увійшли Андрій Лозовий, Сергій 

Мельничук (комбат батальйону «Айдар»), співач-

ка Злата Огневич, юрист Артем Запотоцький, Ігор 
Попов (Комітет виборців України), Артем Відко 
(командир «Луганськ 1»), спортсмен Денис Сілан-
тьєв, депутат Київради Ігор Мосійчук. Загалом 
у списку Радикальної партії — 225 кандидатів, 
максимум, що може виставляти партія. До спис-
ку увійшов депутат парламенту 5-ти скликань, 
перший заступник голови Народного Руху Украї-
ни Іван Заєць. Отже, Рух так і не наважився йти 
на вибори саме як партія, списком кандидатів. 

Партія регіонів 
не йде на вибори
Про це заявив секретар президії Партії регіо-

нів, народний депутат України Борис Колесніков: 
«Партія не має морального права брати участь у 
виборах, коли майже 7 млн виборців (на півден-
ному сході) не можуть проголосувати». «Я особис-
то не буду брати участі у виборах по мажоритар-
них округах, але, якщо хтось із моїх товаришів по 
партії піде, — це нормально», — пояснив він.

Пізніше стало відомо, що «регіонали» брати-
муть участь у виборах як безпартійні. 

Насправді аналітики пояснюють рішення 
ПР не йти на вибори тим, що рейтинг партії став 
украй низьким. Адже саме ця партія попередні 4 
роки була правлячою, уособлювала антинарод-
ний режим, зметений Майданом і Єврореволюці-
єю в Україні. До цього додалися трагічні події на 
Донбасі, і відповідальність за сепаратизм, теро-
ризм, сприяння російській агресії люди також по-
кладають на регіоналів. Тому дуже багато вибор-
ців вважають, що ця партія не має морального 
права бути далі в парламенті України.

А Компартія на вибори йде
Попри вкрай підірваний Майданом і Євро-

революцією, подіями в Криму і на Донбасі рей-
тинг комуністів, вони вирішили йти на вибори 
до парламенту. Загалом до виборчого списку 
КПУ внесено 205 кандидатів. Очолюють список 
Петро Симоненко, Адам Мартинюк, Катерина 
Самойлик, Василь Сіренко та Петро Цибенко.

Нині у суді перебуває позов Міністерства 
юстиції про заборону діяльності КПУ — за зви-
нуваченням у підтримці сепаратизму і терориз-
му на Донбасі, діяльності, спрямованій на роз-
кол держави. 

У Києві презентували проект ство-
рення музею, присвяченого революцій-
ним подіям на майдані Незалежності.

Серед експонатів — революційна «йолка», 
плакати з Януковичем, захисне обмундируван-
ня Самооборони та багато іншого, повідомляє 
Радіо Свобода.

До сьогодні робоча група вже зібрала по-
над 1400 музейних експонатів, тимчасовим 
місцем їхнього зберігання стане музей Іва-
на Гончара. Створення повноцінного музею 
пам’яті подій на Майдані, за розрахунками ор-
ганізаторів, займе кілька років.

За словами Євгена Нищука, міністра куль-
тури України, який також брав активну участь у 
подіях на Майдані, нині обговорюються можли-
ві варіанти приміщень для музею. «Зараз три-
вають розмови про те, де саме має бути музей 
Майдану: в Українському домі, чи, можливо, 
варто повністю переробити Будинок профспі-
лок, — зазначив Нищук. — Але поки всі ці роз-

мови йдуть, треба мати місце, де все це збері-
гати до того часу, як ми повністю створимо ін-
ституцію — музей Майдану».

Про створення музею, який би став осеред-
ком збереження відомостей про революцію 
Гідності, розмови почалися після подій на Гру-
шевського, а саме 24 січня. 

Василь Рожко, який зараз обіймає поса-
ду начальника управління музейної справи 
Міністерства культури України, взимку 2014 
року був активістом Майдану. «Згадую цю ніч. 
Мене видзвонив зі штабу один із його учасни-
ків і сказав: «Знаєш, ми вже перемогли, поду-
май, як зберегти це для історії». — І тоді ми по-
чали проводити перші зустрічі, почали думати 
над створенням музею Майдану», — сказав 
В. Рожко.

Нині ініціатори займаються пошуком свід-
чень, відео-, аудіо-, фотофактів про події в цен-
трі Києва. У планах проекту — створення мо-
більної експозиції, яка буде демонструватися в 
різних регіонах нашої країни.

Щоб вберегти пам’ять про Майдан, Укра-
їнський інститут національної пам’яті вже на-
прикінці лютого розпочав запис спогадів учас-
ників. До ініціативи долучилися Самооборона 
Майдану, Автомайдан, медична служба Май-
дану, Мистецька сотня, психологи Майдану та 
інші. Ініціатори створення музею закликають 
громадськість приєднатися до збору артефак-
тів та спогадів про революційні події у центрі 
Києва.

«Українська правда» — «Історична правда»

Майдан сьогодні. Вулиця Інститутська, що 
веде знизу, з майдану Незалежності, повз го-
тель «Україна», до Нацбанку і Адміністрації Пре-
зидента. Саме тут точилися жорстокі бої, тут за-
гинуло найбільше людей. Тут планується спо-
рудити Меморіал. А поки що — добровольці, 
учасники Майдану самі скромно обладнують це 
місце пам'яті.

Фото Петра Антоненка

Вибори парламенту: партії, списки, кандидати
До Верховної Ради балотуються відомі політики, 

герої Майдану, військові з АТО, журналісти, спортсмени

Презентували проект Музею Майдану
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У Києві відбулося засідання 
«круглого столу» на тему »Як вберег-
ти Росію від «залізної завіси»: роль 
та значення російської інтеліген-
ції», організоване Українським на-
ціональним інформаційним агент-
ством «Укрінформ». Ось короткий 
виклад основних виступів. 

Ірина 
БЕКЕШКІНА: 
«Російській ін-
телігенції: чому 
ви такі сприй-
нятливі до офі-
ційної ідеології?

Відомий соціолог, директор Фон-
ду «Демократичні ініціативи» Ірина Бе-
кешкіна шукає відповідь на запитан-
ня, чому в епоху Інтернету російське 
суспільство, зокрема інтелігенція, на-
стільки сприйнятлива до офіційної ро-
сійської ідеології, що стала інструмен-
том для розв’язання війни в Україні.

«Я згодна, що рушійною силою цієї 
війни (яку Росія веде в Україні) є вла-
да і гроші. Але, з іншого боку, чому це 
підтримують ті, яким це обіцяє втрату 
грошей, тому що жодного позитиву — 
реального, матеріального — від цих 
подій росіяни не мають і не матимуть, 
і вони це розуміють? Йде дуже масова-
на ідеологічна обробка. Але ні про яку 
«залізну завісу» ми сьогодні, в епоху Ін-
тернету, говорити не можемо, можли-
вість відшукати іншу інформацію є. То 
чому російське суспільство піддається 
на цю потужну ідеологічну обробку?» 

У Радянському Союзі справді була 
«залізна завіса», була одна ідеоло-
гія, ніяка інша не дозволялася. «Але у 
нас ніколи не було такої жахливої за-
шореності, ми були дуже сприйнятли-
ві до інших джерел інформації, ми, ін-
телігенція, дуже скептично ставилися 
до офіційної ідеології і ніколи на віру 
не сприймали того, що говорило нам 
керівництво. Чому нинішні громадяни 
Росії, які вже зазнали і перебудови, і 
перший етап лібералізму, і мають мож-
ливість користуватися різними джере-
лами інформації, такі консолідовані, 
одновимірні і настільки сприйнятливі 
до офіційної ідеології?» 

Крім того, за її словами, у радян-
ському суспільстві антизахідництво 
було ідеологією, але інтелігенти абсо-
лютно не були антизахідниками. А в Ро-
сії зараз ідеологічна обробка вже дав-
но вийшла за межі обґрунтування кон-
флікту з Україною. Насправді там йде 
дуже потужне наростання антизахід-
них настроїв.

«Чому інтелігенція, авторитетні 
люди, які фактично розхитували ра-
дянську систему, зараз стали антиде-
мократами, підтримують ідею «Русско-
го мира»?»

Пилип 
ІЛЛЄНКО: 
«Україні 
потрібен 
свій 
культурний 
простір» 

Україні потрібен свій культурно-ін-
формаційний простір зі своїми куль-
турними символами та міфами, заявив 
голова Державного агентства України 
з питань кіно Пилип Іллєнко.

Проблемою України є те, що кра-
їна повністю культурно та інформа-
ційно  живе «в середовищі російсько-
го культурного контексту, російського 
культурного продукту». На українсько-

му телебаченні значною є частина ро-
сійського продукту, більше того, тре-
тина цього продукту виробляється в 
Україні.

Держагентство з питань кіно пра-
цюватиме над створенням українсько-
го кінематографічного продукту, «який 
буде цікавий, в першу чергу, глядачу». 
«І також спробуємо використати кі-
нематограф як інструмент формуван-
ня національної ідентичності». Іллєнко 
наголосив, що Україна обмежуватиме 
прокат російського кіно. Він порівняв 
плюралізм думок і наявність «ворожої 
пропаганди під час війни»: «Під час ві-
йни іноді градус ліберальності до воро-
жої пропаганди треба зменшити».

Матвій
ГАНАПОЛЬСЬКИЙ: 
«Інтелігенція 
в Росії 
не потрібна»

У цьому пере-
конаний російський 
журналіст, громад-

ський діяч, ведучий радіостанції «Ехо 
Москви» Матвій Ганапольський.

Справжня інтелігенція, на його 
думку, не потрібна тим росіянам, які 
«допомагають Путіну будувати велику 
імперію до Британських морів». Понад 
третина росіян готова покласти себе і 
своїх близьких на боротьбу з «Кока-ко-
лою» і «Біг-маком», такому населенню 
не потрібна інтелігенція. Він навів дані 
голосування московської Інтернет-га-
зети «Власть», згідно з яким у відпові-
дях на запитання «На які жертви ви го-
тові, щоб протистояти Заходу?» пункт 
«Готовий пожертвувати своїм життям 
і здоров’ям, життям і здоров’ям своїх 
близьких» набрав найбільше відсотків 
— 37%.

На думку Ганапольського, у сучас-
ного «гомосовєтікуса» донька навча-
ється у Гарварді, є квартира у Майя-
мі, непоганий бізнес у Москві, але «по-
вний Кримнаш головного мозку».

Володимир 
В’ЯТРОВИЧ: 
«Путін 
бавиться 
в «совкову» 
ідеологію, 
що домінує 
в російському 
суспільстві» 

Таке переконання висловив дирек-
тор Інституту національної пам’яті Во-
лодимир В’ятрович. «Те, що відбулося 
в Україні, в першу чергу на Майдані, 
було своєрідним антисовєтським по-
встанням, спробою українців розірва-
ти з радянським минулим. А це очевид-
но загрожує реалізацію цілей, які вже 
практично відкрито ставить перед со-
бою Владімір Путін, — про відроджен-
ня Радянського Союзу... Але пробле-
ма, на жаль, не тільки в Путіні — Путін 
пристосовується до тих настроїв, які є 
в суспільстві».

Значна частина правлячого ро-
сійського класу використовує ідеоло-
гію просто як інструмент. «Це ідеологія 
своєрідного відродження «совка», коли 
була велика держава, коли за держа-
ву було «не обидно, когда нас все бо-
ялись». Це те, що приблизно пропонує 
зараз Путін, і те, що, на жаль, «ковтає» 
абсолютна більшість російського сус-
пільства, те, чому дуже поки що незна-
чний опір здатна сформулювати росій-
ська інтелігенція». 

Російська агресія спирається не на 

російськомовних українців, не на ет-
нічних росіян, а на людей, які є носія-
ми радянських цінностей. «І таких — у 
силу соціально-економічних, історич-
них причин — на жаль, зараз найбіль-
ше на Донбасі, і саме вони є опорою 
розгортання цих агресивних планів. 
Через це конфлікт, який нині триває 
між Україною і Росією, дуже ідеологіч-
ний. А через те, що він є таким ідеоло-
гічним, таку важливу роль у ньому віді-
грає не тільки воєнний конфлікт, а й ін-
формаційна війна».

Євген 
КИСЕЛЬОВ: 
«Путіним 
рухають 
влада та 
гроші, 
а зовсім 
не ідеологія»

Причиною війни, яку розв’язав ро-
сійський президент проти України, є не 
ідея «Російського світу» або збирання 
«російських» земель. Таке переконан-
ня висловив Євген Кисельов — відо-
мий російський та український журна-
ліст, телеведучий.

«Те, що відбувається, — це про вла-
ду і про гроші, а не про ідеологію. А іде-
ологія — це тільки оболонка... Реаль-
ні політичні сили, що діють зараз у Ро-
сії, мають два базових інтереси: мак-
симальна концентрація влади у руках 
нинішнього правлячого режиму й мак-
симальна концентрація матеріальних, 
фінансових та інших ресурсів. А під 
яким прапором пан Путін це робитиме 
— під прапором «Російського світу» чи 
під прапором якоїсь іншої ідеології — 
це питання другорядне».

Протягом останніх 15 років, поки 
Володимир Путін перебуває на тій або 
іншій посаді при владі, він був і лібе-
ралом-ринковиком, і прихильником 
держкапіталізму, й товаришував з 
Америкою, і лаявся з Америкою.

«Для того, щоб ще п’ять років за-
лишитися при владі, він будь-який ло-
зунг може взяти на озброєння. Зараз 
— такий зручно. Дивись, мине пару ро-
ків, щось інше візьме на озброєння... 
Мій меседж полягає у тому, що, грубо 
кажучи, завтра у Путіна зміниться век-
тор його інтересів — і за «Російський 
світ» він садитиме до в’язниці, за спро-
би відродити ідеологію «совка» садити-
ме до в’язниці».

«Якщо ви гадаєте, що більшість лю-
дей при владі дійсно вірить у лозунг 
«Російського світу», то запевняю, що 
ви помиляєтеся. Тому що серед росій-
ських політиків, бізнесменів, чинов-
ників вищого рангу повно цинічних ге-
доністів, які з насолодою їздять до цієї 
Європи, селять там свої сім’ї, віддають 
дітей туди навчатися, незважаючи на 
існуючі заборони, тим чи іншим спосо-
бом тримають там свої капітали».

При цьому Кисельов зазначив, 
що «як місцеві проросійські сили, 
яких зовсім небагато, так і так зва-
ні добровольці, що потекли рікою з 
різних кінців Росії і не тільки Росії», 
які ведуть бойові дії на Сході Украї-
ни, дійсно сповідують «деякий символ 
віри». «Вони вірять, що Радянський 
Союз розвалили Горбачов з Єльци-
ним, Кравчуком, Шушкевичем і аген-
ти впливу американського ЦРУ, що 
примкнули до них. У них є свій панте-
он богів і героїв, серед яких — Сад-
дам Хуссейн, Мілошевич, список мож-
на продовжити. Окреме публіцистич-
не завдання — створити символ віри 
пострадянського імперіаліста».

Укрінформ

ЧОМУ МОВЧИТЬ 
РОСІЙСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ?

Наша газета —
в передплаті

Про телепрограми
Оскільки газета виходить не щотижня, а один раз на 

два тижні, нема жодного сенсу друкувати телепрограми. 
Адже й самі телеканали не можуть дати редакціям про-
граму своїх передач на два тижні наперед. 

Нічого не маю проти телебачення, але щодо телепро-
грам іноді складається враження, що й самі глядачі пере-
важно їх не читають. Адже сітка мовлення складена так, 
що кожен знає: ось по оцьому каналу о такій-то годині йде 
«Роксолана», а по оцьому тоді-то — «Поки станиця спить» 
або ще щось «довгограюче». 

Словом, телепрограми читайте в інших газетах, у нас 
читайте ІНШЕ. 

Про літературуПро літературу
Прагнемо представити читачам відомих, цікавих 

письменників, їх творчість. Уже представили таких пись-
менників як Габріель Гарсіа Маркес, Екзюпері, О.Генрі, 
Мопассан, Карел Чапек, Ярослав Гашек, Володимир Со-
лоухін, Олександр Солженіцин, Євген Євтушенко, Воло-
димир Дрозд, Остап Вишня, українські поети Тарас Шев-
ченко, Іван Франко, Леся Українка, Ліна Костенко, Василь 
Симоненко, Павло Мовчан, білоруські письменники Во-
лодимир Орлов, Олексій Бєлий (надруковані в оригіна-
лі, білоруською мовою). У найближчих планах — Стефан 
Цвейг, Болєслав Прус, Іван Бунін, Володимир Винничен-
ко. 

Окремо — про детектив. Є перевірена часом класика 
цього жанру, шедеври. Газета продовжує знайомити чи-
тачів із королевою детективу Агатою Крісті. Ми друкувати 
новелу Буало-Нарсежака. У планах — Артур Конан Дойл, 
Жорж Сіменон. 

Про кошти на газетуПро кошти на газету
Досі газета масово не йшла на реалізацію, тобто про-

даж і передплату. Виходячи на пожертви, вона й поширю-
валася безкоштовно — на бібліотеки, навчальні заклади, 
лікарні. Тепер час подумати про реалізацію «Світ-інфо», 
щоб розвиватися далі. 

Від самого початку газета видавалася на кошти її за-
сновника і редактора та на пожертви добрих людей. Мож-
на було б назвати чимало таких людей, які давали на га-
зету хто 2 гривні — умовну вартість примірника, хто 50 
чи 100 гривень. Умова пожертвувань одна: жодних умов 
щодо змісту публікацій. Тобто такого нема, щоб хтось, 
особливо з політиків, сказав, що ось газеті чималі гроші, 
а ви за це прославте мене, красивого. Підхід інший — ми 
говоримо людям: якщо вам імпонує саме така газета, мо-
жете підтримати її, а тим самим — нову незалежну укра-
їнську пресу. Усім, хто досі підтримував «Світ-інфо», — ве-
личезне спасибі від імені її читачів. 

А тепер найбільш реальною, гарантованою підтрим-
кою газети буде її передплата. Вона дозволить газеті й іс-
нувати, й розвиватися.

Акція «1+1». Це не про популярний телеканал, це наша 
акція. Пропонуємо, аби кожен наш читач, який оформив 
передплату на газету, долучив до неї ще хоча б одного 
передплатника — колегу, родича, знайомого. І нас буде 
більше!

Про інші газетиПро інші газети
Як журналіст нічого не маю проти інших газет області. 

Нехай їх буде більше, вони будуть різні, буде здорова кон-
куренція між ними. Передплачуйте і «Світ-інфо», й інші га-
зети. Непогано, якщо родина передплатить і дві – три різ-
ні газети, врешті, це не такі вже й великі кошти. 

 

Про газету «Сіверщина»Про газету «Сіверщина»
Окремо хочу звернутися до колишніх читачів, перед-

платників газети «Сіверщина». Маю на це право, бо на по-
чатку 1990-их разом із товаришами по Руху і «Просвіті» 
створив цю газету і 12 з половиною років, аж до 2006-
го, був її редактором. І мені дуже прикро, що з весни цьо-
го року газета перестала виходити. Як і її дочірнє видан-
ня — обласна газета «Біла хата». Якщо колись ці газети 
відновляться, буду радий, коли читачі повернуться до них. 
Оскільки поки що передплати на ці газети нема, пропону-
ємо передплатити «Світ-інфо» саме колишнім читачам цих 
газет. Наша газета продовжує традиції цих видань.

Днями один із читачів нашої газети зазначив, що 
«Світ-інфо» — газета для мислячих, розумних читачів, для 
еліти. Звичайно, це так. Але ж можна сказати, що наші 
люди загалом мислячі, розумні. Тож до зустрічі на сторін-
ках газети. 

Петро АНТОНЕНКО,
засновник і редактор газети «Світ-інфо» 

Про телепПро телеп
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Сторінками старих газет

Повышать активность
Задачи профсоюзных организаций, выте ка-

ющие из решений октябрьского (1984 г.) Плену-
ма ЦК КПСС, положений и выводов, содержащих-
ся в речи на Пленуме товарища К. У. Черненко, 
обсуждены на состоявшемся 20 ноября в Москве 
собрании профсоюзных активистов страны. 

В докладе секретаря ВЦСПС С.В. Козлова и 
выступлениях отмечалось, что важнейшая зада-
ча всех профсоюзных организаций — мобилизо-
вать трудовые коллективы на борьбу за реализа-
цию принятой Пленумом ЦК КПСС Долговременной 
программы мелиорации земель. 

 Поворот 
от больничных ворот
ВАШИНГТОН. Истина «лучше не болеть» приоб-

рела для многих жителей американской столицы 
буквальный смысл. Частные больницы всё чаще 
отказываются принимать на лечение тех вашинг-
тонцев, у кого пусто в кармане.

КОРОТКО
Жизнь Италии парализована. Не работает тран-

спорт, не выходят газеты. 18 миллионов трудящихся 
не вышли 21 ноября на работу по призыву профсо-
юзов в знак потеста против существующей в стране 
системы налогообложения.

Подслушивает 
«Спешл бранч»
В семь раз увеличен штат секретного отде-

ла полиции. Слежка устанавливается за каждым 
«инакомыслящим» Лондона.  Широкомасштаб-
ная слежка, прослушивание телефонных разго-
воров, перлюстрация корреспонденции — та-
ков далеко не полный перечень грязных методов, 
используемых английскими спецслужбами против 
инакомыслящих граждан страны.

Как пишет газета британских коммунистов «Мо-
нинг стар», лишь в распоряжении секретного отдела 
полиции, известного под названием «Спешл бранч», 
имеется досье на 3 млн человек, причём 500 тыс. из 
них находятся под особо пристальным наблюдением. 

(«Известия», орган Верховного Совета СССР, 
22.11.1984 г.)

От сохи к трактору 
и станку, не выпуская 
из рук винтовки
Если бы всего три года назад кто-то стал утверж-

дать, что афганская женщина сядет за штурвал тракто-
ра, его назвали бы, пожалуй, безнадёжным оптимис-
том. Сегодня это реальность. Да, быстро меняется об-
лик демократического Афганистана, которому апрель-
ская революция принесла подлинную молодость. 
Успехи страны в политической, экономической, соци-
альной и культурной областях несомненны. Их призна-
ет всякий непредвзятый человек. Однако укрепление 
революционной власти, поддержка, которой пользу-
ется Народно-демократическая партия Афганиста-
на у широких трудящихся масс, не дают покоя врагам 
ДРА — внешняя и внутренняя реакция не прекраща-
ют необъявленную войну против народа, сбросившего 
цепи феодального и империалистического гнёта.

(«За рубежом», газета Союза журналистов СССР, 
№ 30,1982 г.)

«Караоке» — новое 
увлечение японцев
90 процентов баров и ночных колубов Японии 

приветствуют исполнение песен самими посетите-
лями. И клиенты, среди которых немало почтенных 
бизнесменов, делают это не без удовольствия. 

«Певческий бум» возник с появлением 
электрон ного устройства, представляющего собой 
магнитофон особого вида, который может воспро-
изводить аккомпанемент к любой заложенной в 
него песне. А люди исполняют вокальную партию.

(«За рубежом», № 8,1985 г.)

 ЗВЕРНЕННЯ
трудівників села Вересоч 
до всіх жителів Куликівського району

Широку програму піднесення добробуту намі-
тила Комуністична партія на одинадцяту п’ятирічку і 
вісімдесяті роки в цілому. Ця програма охоплює по-
ліпшення всіх сторін життя радянських людей. Вели-
ка увага приділена в ній кращому постачанню насе-
лення продовольством високої якості в потрібному 
асортименті.  

Настроєність на діла 
Рішення грудневого (1983 р.) Пленуму 
ЦК КПРС — бойова програма дій
В ці дні в районі проходять партійні збори, на яких 

обговорюються підсумки грудневого (1983 р.) Плену-
му ЦК КПРС і завдання, які випливають з виступу Ге-
нерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Вер-
ховної Ради СРСР Ю.В. Андропова на Пленумі. 

(«Поліська правда», орган Куликівського райкому 
Компартії України та районної ради народних 

депутатів Чернігівської області, 21.01.1984 р.)

Вітання Людмилі Млош
Голову Цен-

тральної спілки 
українців Німеччи-
ни Людмилу Млош 
привітала з особис-
тим ювілеєм Укра-
їнська всесвітня ко-
ординаційна рада. 
У привітанні, під-
писаному головою 
УВКР Михайлом Ра-
тушним, зокрема, 
сказано: «Знаємо Вас як відому громадську діячку, що 
десятки років самовіддано працює на користь Украї-
ни. Ми високо цінуємо всі акції, які були здійснені Цен-
тральною спілкою українців Німеччини, зокрема «Запа-
ли свічку», присвячені 75-річчю та 80-річчю Голодомору 
в Україні, мітинги у Берліні на підтримку Помаранчевої 
революції, Євромайдану та антитерористичної операції 
на Донбасі.

Визначною є діяльність українців у Німеччині й 
щодо збереження національної культури, української 
мови, традицій і звичаїв: влаштування мистецьких ви-
ставок, українських вечорів, концертів, пошанування 
державних свят, відзначення історичних та культурних 
дат. Особливо відзначаємо Вашу діяльність у налаго-
дженні культурного діалогу з німецькою спільнотою та 
державними чинниками».

Нідерланди повернули до України 
скіфське золото та скарби сарматів. 
Але чимало цінностей ще не повернуто

Нідерланди повернули до України скіфське золото та скарби сар-
матів.

19 експонатів уже виставлені у Музеї історичних коштовностей 
України у Києво-Печерській лаврі. 

Скіфське золото три місяці залишалося в Амстердамі після завер-
шення тамтешньої експозиції «Крим — золотий острів у Чорному морі» 
ще у травні. Це пов’язано із суперечкою, що виникла через анексію 
Криму Росією: і Москва, і Київ заявляли свої права на коштовності.

Водночас у Нідерландах досі залишається близько 565 експонатів 
із музеїв Сімферополя, Керчі, Бахчисарая і Херсонеса — до юридично-
го вирішення питання про місце їх повернення.

Будівництво укриття 
у Чорнобилі — під загрозою

Добудова новітньо-
го укриття над зруйно-
ваним реактором Чор-
нобильської АЕС може 
зупинитися через не-
стачу коштів.

Про це повідомляє 
Укрінформ з посилан-
ням на dpa.

Як повідомили ви-
данню в урядових ко-
лах ФРН, на добудову саркофага не вистачає близько 615 мільйонів 
євро. «Без фінансової допомоги Німеччини та інших країн G7 будівни-
цтво вкрай необхідного нового захисного саркофага над зруйнованим 
атомним реактором у Чорнобилі може зупинитися», — йдеться у пові-
домленні.

За інформацією dpa, у середині жовтня Міністерство довкілля ФРН 
організовує зустріч на рівні G7 з питань ядерної безпеки, на якій пла-
нується обговорити питання виділення Заходом для цього додаткових 
коштів.

Як нагадує агентство, 1997 року країни G7 погодили створення 
фонду, з якого фінансується спорудження саркофага над зруйнованим 
1986 року четвертим блоком Чорнобильської АЕС.

Тепер захисна конструкція зі сталі готова наполовину.

Україна накопичила мільярдний 
борг за рішеннями ЄСПЛ

Борг України за рішеннями Європейського суду з прав людини та 
національних судів, рішення яких підтверджені в Страсбурзі, досяг 
1 млрд грн. Про це заявила журналістам урядовий уповноважений у 
справах ЄСПЛ Наталія Севостьянова: «Це борг за рішеннями Європей-
ського суду та національних судів. Тому що у більшості справ ми повинні 
не тільки сплатити компенсацію, а й виконати рішення національного 
суду — сплатити ту суму, яка визначена у рішенні».

Як відомо, левова частка позовів проти України в ЄСПЛ пов’язана з 
тим, що держава, державні органи, а також держкомпанії не виконують 
рішень національних судів і не сплачують боргів громадянам України.

За словами урядового уповноваженого, існує спеціальна програма 
виконання рішень міжнародних судів, за якою здійснюються виплати. 
«На поточний рік у нас виділено 170 млн грн», — уточнила Н. Севостья-
нова і зазначила, що нові рішення різко збільшують суму заборгова-
ності. «Були винесені декілька рішень проти України, цього року на ве-
лику суму — 5 млн євро. Тому загальна сума дуже значна», — сказала 
уповноважена.

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

У США відзначили 400-ліття 
Києво-Могилянської академії 

Ювілей Націо-
нального університету 
«Києво-Могилянська 
академія» відзначи-
ли на високому рівні 
у Чикаго та Вашингто-
ні. Урочистості органі-
зували на підтримку 
України. 

У Чикаго святку-
вання відбулися в Уні-
верситетському клубі 
Чикаго.

До урочистостей 
було запрошено високих гостей, таких як міський голова Рам Емануель, губер-
натор штату Іллінойс Пет Квін, сенатори від штату Марк Кірк та Дік Дурбін, ко-
лишній посол США в Україні Вільям Грін Міллер, в.о. президента Києво-Моги-
лянської академії Володимир Моренець, почесний президент В’ячеслав Брю-
ховецький та міністр освіти й науки України Сергій Квіт. Також долучилися ге-
неральний консул України в Чикаго Андрій Праведник, члени Конгресу штату 
Іллінойс та члени мерії Чикаго.

У Вашингтоні урочистості пройшли в одній із будівель Конгресу США.
Гостями стали ряд конгресменів, президент організації «Freedom House» Де-

від Крамер, посол України у США Олександр Моцик, посли балтійських країн та 
Польщі у США, представники українсько-американської спільноти у США.

550 польських стипендій 
для українців

Польське Міністерство науки та вищої освіти 
пропонує пакет стипендіальних програм для 500 
українських студентів та 50 аспірантів у навчаль-
ному 2014/2015 році. Йдеться про річне перебу-
вання і навчання у Польщі, насамперед для осіб з 
територій, що охоплені тепер військовими діями.

На думку польського міністра науки та вищої освіти, 
професора Лени Колярської-Бобінської, молоді люди, ко-
трі приїдуть до Польщі в рамках стипендії, повинні повер-
нутися в Україну з ідеями задля побудови демократичної 
держави, що стане важливою складовою Європи.

Програма покликана забезпечити безкоштовне на-
вчання і стипендію на проживання (900 злотих на місяць 
на людину) у відомих польських університетах. Після річ-
ного перебування стипендіати поверталися б в Україну. 
Програма охоплює такі напрямки: управління, європеїс-
тика, економіка, адміністрація, техніка.

Програма призначена для 550 осіб, у тому числі:
 — для 100 студентів з територій, охоплених військо-

вими діями (Луганської, Донецької областей, Автономної 
Республіки Крим), після другого курсу бакалаврату; 

— для 400 студентів з України (перевагу надавати-
муть особам з областей, охоплених військовими діями) 
— тут могли б подати заявку на стипендію також особи, 
що вже навчаються в Польщі, походять з територій, охо-
плених військовими діями в Україні, і втратили джерело 
утримання; 

— для 50 аспірантів з України, які мають право роз-
почати студії ІІІ рівня, в першу чергу пов’язаних з вузами, 
що співпрацюють з польськими партнерами.

Набір на участь у програмі здійснюватиметься за під-
тримки Посольства Республіки Польща в Києві та Кон-
сульства РП у Харкові, за участю української обласної ад-
міністрації та українських неурядових організацій (НУО).

Варто знати, що студенти з України є найбільшою на-
ціональною групою з-поміж усіх іноземців, що навчають-
ся в Польщі (42% з майже 36 тис. іноземців). У навчаль-
ному 2013/2014 році в Польщі студіювало 15 тис. гро-
мадян України. 4 тисячі з них вже тепер отримують різні 
види фінансової підтримки їхнього навчання (стипендії, 
звільнення з оплат).

Корисна для українців інформація знаходиться на спе-
ціальному польському сайті для студентів www.go-poland.
pl. Україномовна версія сайту www.go-poland.pl/uk.

На фото: університет  міста Перемишля, де вчиться 
багато студентів з України.

Поштова адреса університету: PWSW, ul. Tymona 
Terleckiego,  6, 37-700 Przemysl, POLSKA.  Тел.(з кода-
ми 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 
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Фашизм  Росiї i Нiмеччини
Український інститут націо-

нальної пам’яті провів круглий 
стіл «Закляті друзі. Нацизм і ко-
мунізм у розпалюванні ІІ світо-
вої війни (до 75-их роковин пак-
ту Ріббентропа – Молотова)». 
Історики і правники обговори-
ли наслідки пакту Ріббентропа 
– Молотова, намагалися дати 
правову оцінку гітлерівсько-
сталінському переділу Європи 
1939 року та з’ясувати, чи чека-
тиме комунізм свій «Нюрнберг».

Учасниками круглого столу були: 
віце-прем’єр-міністр України Олек-
сандр Сич, директор УІНП Володи-
мир В’ятрович, доктор історичних 
наук Іван Патриляк, голова прав-
ління Української Гельсінської спіл-
ки з прав людини, директор Харків-
ської правозахисної групи Євген За-
харов, відомий правник Володимир 
Василенко, голова Всеукраїнського 
товариства «Меморіал» Степан Ку-
бів, історики та громадські діячі Іван 
Заєць, Ярослав Антонюк, Ярослав 
Файзулін, Ростислав Пилявець, Во-
лодимир Іванченко, Сергій Рябенко, 
Олександр Іщук, Микола Боровик та 
інші зацікавлені особи.

Захід розпочався із вступного 
слова Володимира В’ятровича. Він 
наголосив, що тема круглого столу 
є актуальною ще й тому, що зараз 
Україна зіштовхнулася з подіями, які 
багато в чому нагадують події 1939 
р. Російська Федерація активно під-
тримує сепаратистів на Донбасі 
та втручається у внутрішні справи 
України, і її дії сильно нагадують дії 
гітлерівського та сталінського режи-
мів періоду 1939 – 1941 рр. 

Степан Кубів наголосив на кіль-
кох важливих моментах. По-перше, 
запропонував вважати 23 серпня 
днем пам’яті жертв змови гітлерів-
ського і сталінського режимів, як це 
є в деяких країнах Європи. По-друге, 
доповідач висловив думку, що укра-
їнській владі слід відмовитися від 
використання давніх пропагандист-
ських штампів, які існують від часів 
СРСР, і стимулювати вивчення істо-
рії ХХ століття. Це не означає, що іс-
торію слід переписувати чи зміню-
вати, в чому нерідко звинувачують 
молодих авторів. Навпаки, це озна-
чає, що слід ретельно розібратися 
у подіях минулого. По-третє, зразки 
таємної дипломатії, які мали місце в 
період 1939 – 1941 рр., мають бути 
визнані неприпустимими. Важливі 
міждержавні угоди повинні бути від-
критими, щоб суспільство знало їх 
зміст. Фактично таємний протокол 
23.08.1939 р. призвів до подальших 
військових конфліктів і Другої світо-
вої війни. Кубів висловив думку, що 
події Майдану спричинили певні змі-
ни в ментальності українців і сприй-
нятті ними сучасності. Особливо це 
стало помітно після початку бойо-
вих дій на Донбасі й неприхованої 
підтримки Росією сепаратистів в 
Україні. 

Олександр Сич від імені уряду 
привітав усіх учасників. Доповідач 
наголосив, що українці повинні трак-
тувати свою історію з власної точки 
зору, а не повторювати її слідом за 
російськими авторами. Саме завдя-
ки таким повторам, нав’язаним з ро-
сійських книг і ЗМІ, Росії досить лег-
ко вдалося опанувати Крим, і мати 
стільки прихильників у Донбасі. Та-
кож Сич висловив таку думку: якщо 
у світі засудили нацизм на Нюрн-
берзькому трибуналі, то так само 
слід засудити і комунізм. 

В. В’ятрович нагадав присутнім, 
що два тоталітарні режими (німець-
кий і совєтський) були дуже схожі 
між собою. Саме тому немало істо-
риків небезпідставно вважають, що 
сучасний світ ніколи не буде спокій-
ним, поки офіційно не засудять ко-
мунізм. Сучасна загроза з боку Ро-

сії до України — теж походить саме 
звідси. Адже президент Росії В.Путін 
не раз заявляв, що вважає розпад 
СРСР гео політичною катастрофою 
ХХ століття, і, очевидно, хоче відро-
дити СРСР у новому вигляді. Це може 
бути як Митний союз, так і т.зв. «Рус-
ский мир». 

З виступом про передумови і 
причини підписання пакту Ріббен-
тропа – Молотова виступив профе-
сор історичного факультету КНУ іме-
ні Т.Шевченка Іван Патриляк. Корін-
ня співпраці нацистів і більшовиків 
закопане дуже глибоко. Ще 1848 р. 
німецькі автори комуністичного ма-
ніфесту К.Маркс і Ф. Енгельс писали, 
що в перспективі можлива велика 

війна внаслідок виникнення і поши-
рення у світі революції, спричиненої 
комуністичними ідеями. Зазнача-
ли, що така революція могла навіть 
знищити найбільш слабкі нації, в т.ч. 
слов’ян (українців, росіян та  інших). 
Про можливість такої революції і ві-
йни є згадки і в інших працях цих ав-
торів.

Такі прогнози були небезпід-
ставні. У 1914 р. почалася Перша 
світова війна, спричинена конфлік-
том інтересів найбільш потужних 
держав світу. Ця війна, на думку ба-
гатьох більшовиків, могла перерос-
ти в революцію. В.Ленін 1916 р. у 
Швейцарії зазначав, що одночасна 
комуністична революція в усіх кра-
їнах світу неможлива, і тому вона 
спочатку відбудеться лише в части-
ні країн. Але якщо так, то світ зго-
дом чекає ще й Друга світова війна 
з новою хвилею революцій. Фактич-
но Ленін напророкував Другу світо-
ву війну. Після захоплення влади в 
Російській імперії керовані ним біль-
шовики поширили революцію на всі 
провінції своїми багнетами, але в 
Польщі 1920 р. зазнали поразки, і 
в Європі поширити революцію їм не 
вдалося, хоча окремі події в Угор-
щині, Німеччині вказували на таку 
можливість. Зате на території Росії 
більшовики досягли повної влади, 
приєднали до себе Україну та інші 
колишні національні території Росій-
ської імперії, утворили СРСР. Радян-
ська Росія мала намір і далі вплива-
ти на ситуацію у світі, готувалася до 
подальших воєн. Так званий «екс-
порт світової революції» був одним 
із головних завдань російських біль-
шовиків. 

Починаючи з 1919 р., радянська 
Росія досить активно співпрацюва-
ла з Німеччиною, а 1922 р. було під-

писано Рапальський договір, в яко-
му обидві держави відмовилися від 
взаємних претензій.

Тим часом уже в 1920-х рр. СРСР 
відкрито висловлював намір поши-
рити свою ідеологію на весь світ. 
Сталін 1931 р. заявив, що СРСР по-
винен за 10 – 15 років пройти шлях 
індустріального розвитку, який більш 
розвинені країни пройшли раніше за 
50 років, інакше СРСР неминуче «зі-
мнуть» у майбутній війні. Саме тому 
від 1928 р. активно проводили полі-
тику індустріалізації і колективізації. 
Також суттєво зростала чисельність 
Червоної армії, яка стала найбіль-
шою у світі. Згодом стало зрозумі-
ло, що утримувати таку велику армію 

без її активного використання прак-
тично неможливо.

Коли 1933 р. у Німеччині до вла-
ди прийшов Гітлер, Сталін уважно 
стежив за ним. Він сподівався, що 
війна в Європі, на яку так сподівали-
ся більшовики, все-таки почнеться з 
подачі Гітлера, рівень життя робітни-
ків погіршиться, і пролетарі почнуть 
боротися за покращення свого жит-
тя, що дасть змогу СРСР втрутитися в  
європейські справи. Але ці його на-
дії так і не справдилися.

У 1938 – 1939 рр. Сталін дещо 
змінив свою політику. Коли амбіції 
Гітлера стали цілком очевидними і 
він захотів отримати частину терито-
рії Чехословаччини,  Сталін запропо-
нував Чехословаччині військову до-
помогу, але президент Бенеш її не 
прийняв. Він боявся Червоної ар-
мії куди більше, ніж військ Гітлера. 
Власне, із  захоплення території Че-
хословаччини, не населеної німця-
ми, і почалася війна. Уперше Гітлер 
претендував на ненімецькі терито-
рії, де не було більшості німецького 
населення. Виправдати такі дії за-
хистом інтересів німців, як у випад-
ку з Австрією, ніякої можливості не 
було. Гітлер, звісно, перестрахову-
вався, цікавився позицією Крем-
ля, навіть перестав лаяти комунізм, 
що постійно робив до того. Очевид-
но, йому був бажаний нейтралітет з 
боку СРСР.

Сталін знайшов спосіб повідо-
мити, що він цілком здатен на збли-
ження з Німеччиною. 10 березня 
1939 р. Сталін у своєму виступі на 
18-му з’їзді більшовицької партії 
сказав про те, що «капіталістичним 
країнам посварити між собою Ні-
меччину і СРСР не вдасться». Сталін 
турбувався і українським питанням, 
зокрема, щоб німці не зайняли Кар-

патську Україну, щоб не утворили 
там плацдарм для просування влас-
них інтересів в Україні. Ці сигнали 
були почуті в Берліні. У результаті 14 
березня 1939 р. Гітлер дав відмашку 
на захоплення Карпатської України 
Угорщиною. Фактично в Карпатській 
Україні вперше серйозно зійшлися 
геополітичні інтереси СРСР і Німеч-
чини. Сталін побачив, що Гітлер по-
чинає активно руйнувати мирну сис-
тему, і це його цілком влаштовувало. 
Німці ж, у свою чергу, з виступу Ста-
ліна зрозуміли, що він не проти до-
мовлятися з ними. 

У той же час Німеччина готува-
лася до нападу на Польщу. Головни-
ми гарантами незалежності Поль-

щі згідно з Версальською системою 
виступали Франція і Англія. Ці країни 
запропонували СРСР чітко визначи-
тися і підтримати Польщу та прибал-
тійські держави. Переговори СРСР із 
французами та англійцями зайшли 
у  глухий кут. Приховані перегово-
ри з Німеччиною просувалися зна-
чно активніше. Німці готові були на 
поступки: віддати до сфери впливу 
СРСР Прибалтику, Бессарабію, час-
тину Польщі та інші території.

18 серпня 1939 р. була підписа-
на торговельна-кредитна угода між 
СРСР і Німеччиною. Гостро потребу-
ючи нейтралітету СРСР у майбутній 
війні проти Польщі, Гітлер 20 серпня 
1939 р. написав особистого листа 
Сталіну із  пропозицією про зустріч. 
Він запропонував, щоб 22 серпня 
1939 р. відповідальний державний 
діяч Німеччини відвідав Москву для 
особистого обговорення всіх важли-
вих питань, які цікавлять уряд СРСР.

Гітлер сказав своєму міністру 
закордонних справ Ріббентропу їха-
ти, дав повноваження і вказівки 
щодо того, яку позицію слід зайня-
ти на переговорах. Він вважав, що 
у разі вироблення домовленостей з 
СРСР «весь світ опиниться у мене в 
кишені». Сталін вважав, що він зда-
тен на цих переговорах обманути 
Гітлера і забезпечити просування 
своїх інтересів.

Розмова між Сталіним, Моло-
товим і Ріббентропом, що відбула-
ся у Кремлі ввечері 23 серпня 1939 
р., виявилася короткою і дуже зміс-
товною. Порозуміння сторони дося-
гли швидко. За основу взяли радян-
ські пропозиції. Таємний протокол 
також був схвалений і підписаний 
ближче до опівночі. Сфери впливу 
в Східній Європі  обговорили і поді-
лили. Поділ відбувся не за етнічними 

інтересами народів (долями яких по-
літики розпоряджалися, що назива-
ється, «по глобусу»), а так, як захоті-
ли Сталін і Гітлер. Незалежна Поль-
ща мала припинити своє існування, 
більша частина її території опинила-
ся у сфері впливу Німеччини. До сфе-
ри  впливу СРСР потрапили Західна 
Україна і Білорусь, прибалтійські 
держави, менша частина Польщі.

1 вересня 1939 р. війська Гітле-
ра напали на Польщу. Сталін же, не-
зважаючи на прохання німців, всту-
пив у війну лише 17 вересня, щоб 
затягти час і зберегти сили. При-
від щодо нападу СРСР на Польщу ні-
мецькі і радянські дипломати приду-
мували фактично разом. СРСР зго-
дом маніпулював тим, що «захища-
тиме інтереси українців і білорусів, 
адже Польща розпалася, її уряд утік 
і залишив усіх  напризволяще».

Де-факто СРСР і Німеччина у ве-
ресні 1939 – червні 1941 рр. були 
союзниками. З осені 1939 р. весь 
світ сприймав СРСР і Німеччину як 
спільників. Фактично у вересні 1939 
р. вони спільними зусиллями поді-
лили територію Польщі, згодом тіс-
но співпрацювали у різних сферах. 
Були навіть спільні військові пара-
ди (наприклад, у вересні 1939 р. у 
Бресті; його приймали танкісти — 
генерали К. Гудеріан та С. Криво-
шеїн). Усі у світі знали, що СРСР ак-
тивно постачав до  Німеччини про-
дукти, вугілля, інші важливі ресурси. 
У свою чергу, німецькі спеціаліс-
ти консультували радянських, СРСР 
отримав від Німеччини новітню тех-
ніку, літаки, мотори тощо. Крім того, 
СРСР активно допомагав Німеччині 
в 1940 р., коли вона воювала проти 
західних країн — Франції, Норвегії. 
Зокрема, в той час надавалася тех-
нічна допомога і місця для базуван-
ня німецьким підводним човнам у 
Балтійському морі.

Співпраця СРСР і Німеччини 
припинилася у червні 1941 р. Охо-
лодження відносин стало помітним 
ще в листопаді 1940 р., коли від-
бувся візит В.Молотова до Берліна. 
Гітлер намагався відволікати ува-
гу Молотова від європейських пи-
тань, намагався втягнути СРСР у ві-
йну з Англією на території її колоній 
в Африці, Індії. Молотов заявив свої 
претензії на значну частину Східної 
Європи, зокрема на Фінляндію, що 
не могло задовольнити німців, які 
ввели туди війська. Саме через мі-
сяць після цього візиту Гітлер при-
йняв рішення і підписав план «Бар-
баросса», який передбачав напад на 
СРСР улітку 1941 р. і його розгром 
за кілька місяців. Отже, Гітлер вирі-
шив першим завдати удар по СРСР, 
вважаючи, що його перемогти лег-
ше, ніж Англію.

Далі слово було надане Євгену 
Захарову. Він розповідав про юри-
дичні оцінки того, що відбувалося 
внаслідок пакту Ріббентропа – Мо-
лотова. Наголосив, що в Росії зовсім 
інше ставлення до дати 23 серпня, 
ніж в Європі. Нині російські історики 
про цю дату зайвий раз не згадують. 
Водночас нерідко у своїх працях ро-
сійські вчені вітають вторгнення 
СРСР до Польщі. 

Тодішня і сьогоднішня риторика 
країн-агресорів дуже схожа. У СРСР 
злочини здійснювалися державною 
машиною переважно за таємними 
наказами, вказівками, шифротеле-
грамами тощо. Тому сучасним істо-
рикам дуже важко знайти докумен-
тальне підтвердження злочинів ста-
лінського режиму. Багато злочинів 
вчинялося навіть за усними розпо-
рядженнями. Отже, пошук докумен-
тів сталінського режиму в архівах — 
це надзвичайно важлива робота.

Захаров навів показовий при-
клад — питання про розстріл 
польських офіцерів у Катині, 
Харкові та інших містах.

«Закляті друзі. Нацизм і комунізм у розпалюванні ІІ світової війни»
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Польський батальйон «Познань» конвоює колону українців, що були 
виселені з рідних місць у рамках акції «Вісла». Квітень 1947 року.

9 70 років тому, 9 вересня 1944 року, було підписано документ, який 
змінив долі майже півтора мільйона українців та поляків, змусив їх 
назавжди полишити свої домівки, з чужої волі почати нове життя.

Цей документ називався «Угода між Урядом Української Радянської Соціаліс-
тичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення про еваку-
ацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території 
УРСР».

Його підписантами були сталінські маріонетки, які не представляли ані укра-
їнського, ані польського народів. Навпаки: були елементами комуністичного то-
талітарного режиму, який доклав чимало зусиль, аби роздмухати давнє поль-
сько-українське протистояння у взаємну криваву бійню.

Урешті комуністам це вдалося — конфлікт ослабив обидва народи й  допоміг 
утвердити владу Кремля на українських і на польських територіях.

Обманом виявилася закладена в Угоді гарантія добровільності переселення: 
з ініціативи Москви до вислання українців з їх етнічних теренів, що опинилися у 
складі післявоєнної Польщі, вже наступного 1945 року місцевий комуністичний 
уряд долучив армію.

Вояки Війська Польського, намагаючись пришвидшити депортацію, вдавали-
ся до залякування, знущань над місцевими українцями, чинили вбивства мирних 
мешканців.

Загалом у рамках виконання Угоди до літа 1946 року з України виселили май-
же вісімсот тисяч поляків, з Польщі — майже півмільйона українців.

Останнім актом цієї трагедії стала організована польським комуністичним 
урядом операція «Вісла», коли близько 150 тисяч українців були примусово роз-
селені на теренах північно-західної Польщі з метою їх денаціоналізації. І знову 
злочинна акція відбувалася за погодження і підтримки кремлівського центру.

Українці та поляки взаємною боротьбою в минулому столітті завдали один 
одному значних втрат. Засуджуючи злочини, вчинені обома сторонами польсько-
українського конфлікту, підкреслюємо, що обидва народи найбільше постражда-
ли від комуністичного тоталітарного режиму.

Саме комуністичні депортації, початок яким поклала підписана 70 років тому 
Угода, призвели до остаточного очищення теренів Західної України від польсько-
го населення і теренів Східної Польщі — від українців.

Переселення було одним із інструментів соціальної інженерії, до 
якого вдавалася радянська влада. Серед його жертв, крім українців і 
поляків, — кримські татари, народи Прибалтики й  Кавказу.

Депортації — важливий доказ злочинної суті комуністичного режиму, який 
не зважав на людські життя. Цей режим, як раніше нацистський, має бути засу-
джений на міжнародному рівні. І саме українці та поляки, які зазнали від нього 
найбільших втрат і чинили йому найактивніший спротив, мають бути ініціаторами 
цього засудження.

Володимир В'ЯТРОВИЧ, 
директор Українського інституту національної пам’яті

«Українська правда» — «Історична правда», 09.09.2014

Злочини не забуваються
У 2014 році Польський інститут нацпам’яті завершив 

розслідування смерті мера Варшави 1939 року
Прокурори Інституту національної пам’яті Польщі — Комісії з розслідування 

злочинів проти польської нації — 8 вересня 2014 року завершили розслідування 
вбивства президента міста Варшава Стефана Сташинського.

На підставі зібраних фактичних даних встановлено, що міського голову  за-
арештували в будівлі ратуші у Варшаві співробітники гестапо 27 жовтня 1939 р. 
У тюрмі Сташинський залишався до 22 або 23 грудня 1939 р., а потім був вивезе-
ний у невідомому напрямку.

До розслідування залучили дані з архівів Польщі та Німеччини. У результаті 
були остаточно спростовані численні версії про смерть Сташинського у нацист-
ських концтаборах чи в’язницях у період з 1940 по 1945 рр. Зібрані під час роз-
слідування докази беззаперечно доводять, що мера Варшави розстріляли в пе-
ріод між 21 і 23 грудня 1939 року в місті чи його околицях.

Безпосередніми виконавцями злочину були обершарфюрер Герман Шим-
манн, гауптшарфюрер Вебер і унтершарфюрер Перлбах. Утім, слідству так і не 
вдалося встановити однозначно, хто саме із функціонерів окупаційної адміні-
страції видав наказ убити Сташинського.

Легендарний мер Варшави у вересні 1939 р. щоденними зверненнями під-
тримував бойовий дух захисників польської столиці і залишався на своїй поса-
ді до останнього дня боїв. Він відмовився скористатися для евакуації присланим 
спеціально за ним літаком і повідомив уряду, що хоче розділити долю решти обо-
ронців столиці.

Слідство у справі Сташинського розпочали ще слідчі органи Польської Народ-
ної Республіки у 1969 – 1972 роках. Воно було відновлено Інститутом національ-
ної пам’яті Польщі 2005 року.

Згідно з чинним законодавством Інститут нацпам’яті Польщі має право вести 
слідчі дії в усіх справах, що стосуються періоду з 1939-го по 1989 рр., криміналь-
но переслідуючи злочини проти польської нації. Крім того, ця установа координує 
люстрацію в сучасній Польщі. 

«Історична правда»

Фашизм  Росiї i Нiмеччини
Досить довго про ці 

події не було жодних до-
кументальних підтверджень. 

Лише згодом президент Росії 
Б.Єльцин передав копії відповідних 
документів (та й то — не всіх) уряду 
Польщі. А до 1991 р.  розстріли по-
ляків видавалися за злочини німців. 
Крім того, реабілітувати знищених 
поляків у СРСР не було можливос-
ті, адже не існувало кримінальних 
справ, на підставі яких їх розстрі-
ляли. І це питання юридично досі 
не вирішене. В Україні теж є поді-
бні питання. Частина польських вій-
ськових були розстріляні в Харкові. 
Отже, Україна могла б зробити жест 
доброї волі — реабілітувати цих лю-
дей. 

Далі Є.Захаров розповідав про 
деякі особливості українського за-
конодавства, зокрема про забо-
рону зворотної дії законів. Це фун-
даментальний принцип права. Але 
нині є потреба застосування зако-
нів у випадку з розглядом питання 
про масові вбивства людей у роки 
Другої світової війни, Голодомору, 
репресій. Існують міжнародні кон-
венції, ратифіковані Україною, де 
порушуються питання про важли-
вість розслідування злочинів проти 
людяності. Масові злочини слід ка-
рати незалежно від часу. 

Володимир Василенко заува-
жив, що всі злочини, які були вчи-
нені нацистським і комуністичним 
режимами, потребують засуджен-
ня. Цивілізовані люди їх давно засу-
джували. Але є різниця у підходах до 
цього. Нацизм — це в першу чергу 
расова зверхність, адже німці про-
голошувалися арійцями, обраними, 
вищими за інші народи. Комунізм 
— це в першу чергу доктрина кла-
сової зверхності. А результати діяль-
ності обох режимів вийшли схожи-
ми. У Німеччині знищували євреїв. 
У СРСР за класовою ознакою зни-
щували заможних селян, буржуа-
зію та  інших неугодних владі людей. 
Отже, необхідно говорити про забо-
рону комуністичної ідеології як лю-
диноненависницької. Саме так було 
заборонено нацистську ідеологію, і 
так треба заборонити комуністичну. 
У Німеччині політика расової зверх-
ності була відкритою, фактично — 
державною політикою. А  комуніс-
тична ідеологія багато в чому була 
завуальована. Класова зверхність 
робітничого класу демонструвала-
ся, а расова зверхність — одна з 
рис комуністичної ідеології під гас-
лами «братства народів», забезпе-
чення прав національних меншин, 
права на самовизначення і т.п. — 
приховувалася. 

На практиці активно пропагу-
вали ідею великодержавного росій-
ського шовінізму. І ця ідея теж є іде-
єю зверхності російської нації. При-
клад — активна русифікація в СРСР. 
У 1924 р. у СРСР було до 200 різних 
народів, згодом багато з них втрати-
ли свою рідну мову. Василенко на-
голосив, що багато людей в СРСР 
знищували і за етнічною ознакою. 
Достатньо згадати операції НКВС 
у 1937 – 1939 рр. — так звані «ні-
мецька операція», «польська опера-
ція» та інші. 

Окреме питання — знищення 
кримських татар, чеченців, масо-
ві виселення і депортації. Василен-
ко розповів, що одне з підґрунть 
для заборони комуністичної ідеоло-
гії — ст. 7 Європейської конвенції 
про права людини, а також ст. 9 Кон-
ституції України і міжнародні угоди, 
які ратифіковані Верховною Радою 
України. 

Доцент історичного факульте-
ту КНУ ім. Т.Шевченка Микола Бо-
ровик наголосив,  що у питанні про 
пакт Ріббентропа – Молотова є де-
які дискусійні тези.

1. Мотиви учасників пакту Мо-
лотова – Ріббентропа. Розуміння 
мотивів виведе нас на уроки і відпо-
відальність учасників. Треба визна-
ти, що режими Гітлера і Сталіна все-
таки підтримувала значна частина 
населення.

2. Погляд на пакт як на ви-
ключно злочин нацизму і комуніз-

му — це теж спрощений підхід. І це 
не дає збагнути історичних уроків. 
Приклад. У СРСР панувала ідея ра-
дянського патріотизму, мілітариза-
ції. Станом на 1933 р. Червона ар-
мія стала найбільшою у світі. Побо-
ювання нападу з боку західних кра-
їн дозволяло уряду СРСР пояснити 
населенню зниження рівня життя, 
розпочати арешти всіх підозрілих, 
згодом — масові політичні репресії 
проти свого ж народу і т.п. Відповід-
но, якщо у держави є велика армія, 
в неї повинен бути супротивник, бо 
інакше в армії може бути дуже ве-
ликий ентузіазм, і армія може уда-
рити правителеві в спину. Кошти на 
індустріалізацію і на армію в СРСР 
були вкладені капітальні. Отже, ар-
мію потрібно було кидати в бій. І це 
одна з причин, чому в 1939 р. було 
запущено механізм Другої світової 
війни. Саме тому, вважає Боровик, 
ось така політика «поділу сфер впли-
ву» мала значну підтримку серед на-
селення СРСР. А питання розподілу 
сфер впливу в Європі було актуаль-
ним і раніше, а також залишилося 
актуальним і потім. 

У своїй репліці В. В’ятрович на-
голосив, що в сучасній Росії політику 
В. Путіна підтримують понад 80% на-
селення. Отже, більшість росіян ре-
ально підтримують президента, його 
дії, які вельми схожі на дії Сталіна і 
Гітлера. А часи давно змінилися, ме-
тодами Гітлера і Сталіна діяти вже 
неможливо: все-таки нині  ХХІ сто-
ліття, існує система міжнародного 
права, інформацію приховати важ-
ко, є альтернативні джерела інфор-
мації, Інтернет. Але, як показують 
події, Путін не соромиться багато в 
чому копіювати Сталіна.

Олексій Курінний, викладач Ки-
єво-Могилянської академії, вважає, 
що у подіях після пакту Ріббентропа 
– Молотова важливу роль відіграла 
Галичина. Коли Західну Україну при-
єднали до УРСР, це багатьма і досі 
вважається так званим «вимуше-
ним злом». Серед істориків нерідко є 
ті, які вважають, що Сталін фактично 
подарував нам соборну Україну. Ві-
домо: коли в 1923 р. Галичину при-
єднали до Польщі, поляки там обі-
цяли шанувати права української 
меншини. Але цього не сталося. «Зо-
лотий вересень» 1939 р. — це була 
фактично ще одна форма боротьби 
Німеччини і СРСР проти української 
державності. Обидві імперії прагну-
ли не дати ні в якому вигляді виник-
нути Українській державі. СРСР не 
погоджувався на такий варіант, щоб 
Україна існувала навіть під протек-
торатом Німеччини. Між тим, терито-
рія України могла бути зовсім іншою, 
адже етнічні землі мають інші межі, 
ніж зараз. Але відновлення україн-
ської державності в 1939 р. просто 
задавили. Між тим, є інший приклад: 
Словаччина з 1939 р. була маріонет-
ковою державою у сфері впливу Ні-
меччини, але це певною мірою на-
віть пішло їй на користь. А вересень 
1939 р. — це фактичне знищення 
української державності, ще й ре-
пресії проти українців, євреїв, по-
ляків, економічні репресії в Західній 
Україні.

Іван Заєць говорив про сучас-
ну політичну ситуацію в Україні, про 
уроки пакту Ріббентропа – Молото-
ва для сьогодення, сказав, що су-

часна Комуністична партія України 
заглиблена в російську ідеологічну 
традицію. Це фактично не українські 
комуністи, їм куди ближче радян-
ське минуле, ніж сучасна Україна. 
Вони зараз породили сепаратизм, 
чого в принципі не мало би бути. Си-
туація на Донбасі виникла ще й тому, 
що там діяла КПУ, яка стимулювала 
сепаратизм, базуючись на досвіді 
своїх попередників. Отже, треба шу-
кати підстави, щоб полегшити про-
цес боротьби проти сепаратизму 
в Україні. Є законопроекти про бо-
ротьбу проти сепаратизму. Цей за-
кон слід обов’язково ухвалювати. 
Передбачено боротися трьома ме-
ханізмами: люстрація керівних ка-
дрів у системі органів влади (полі-
тична відповідальність); ліквідація 
– заборона діяльності КПУ і різних 
антиукраїнських громадських орга-
нізацій. А ще — конфіскаційні захо-
ди (вилучення літератури, майна іні-
ціаторів сепаратизму і т.п.)

Ігор Мельник висловив думку, 
що фактично СРСР і Німеччина у ве-
ресні 1939 р. усе зробили, щоб між 
собою поділити територію України. 
Нині не існує ні Третього рейху, ні 
СРСР, а тому українська складова в 
поборюванні цих двох тоталітарних 
режимів є дуже важливою. Україн-
ці зробили величезний внесок у роз-
гром Німеччини в 1939 – 1945 рр., а 
також у процес розпаду СРСР 1991 
р. На цьому слід обов’язково наголо-
шувати.

Ростислав Пилявець наголосив 
на двох важливих аспектах.

Перший: будь-яка держава мала 
і матиме національні міфи. Питан-
ня лише в тому, що це за міфи. СРСР 
трималася на недійсних міфах, на 
потужній державній машині примусу 
і терору. Досі в Росії діє міф про Ве-
лику Вітчизняну війну, хоча і на неї 
вже є різні погляди.

Другий аспект: сучасна Росія — 
це дедалі більша відсутність демо-
кратії, порушення прав людини, по-
тужна державна пропаганда, дезін-
формація, агресивність, втручання 
у справи інших держав. Україна це 
відчуває особливо гостро.

Тому слід звернутися до україн-
ського уряду з ініціативою визнати 
Росію країною, що спонсорує теро-
ризм, і країною-агресором. Необхід-
но ставити питання про виведення 
Росії зі складу членів ООН. Адже по-
дібні приклади є: СРСР після нападу 
на Фінляндію 14.12.1939 р. був ви-
ключений з Ліги націй — попередни-
ці ООН. 

В.В’ятрович зачитав присут-
нім такі основні пункти резолюції 
учасників круглого столу, яка буде 
направлена до Кабінету Міністрів 
України: порушити питання про ви-
знання в Україні злочинності кому-
ністичного і нацистського режимів; 
сприяти розвитку наукових дослі-
джень на цю тематику; забезпечити 
доступ до архівів документів кому-
ністичних спецслужб; організувати 
вшанування на державному рівні 23 
серпня як День пам’яті і примирен-
ня. Цю загальноєвропейську тради-
цію  варто запровадити і в Україні. 
На державному рівні вшановувати 
жертв Другої світової війни.  Війна 
в Україні почалася 1939 року — це 
треба офіційно визнати. 

Олександр ІЩУК

Чорний день двох народів
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Іван Виговський доручив 
Гуляницькому охороняти 
північно-східний кордон.

Остап Гоголь — полковник із про-
тилежного краю Козацької держа-
ви, з Могилева-Подільського (1660 
– 1670-ті роки). Григорій Гуляниць-
кий, можливо, й не такий був зовні 
(портрета не збереглося), але вдя-
гався і вуса мав точнісінько такі…

Сейм під Конотопом. Приблизно такий вигляд мав театр воєнних дій. 
Фото: splavseym.at.uа

Він народився на Волині, 
мешкав на Черкащині і зробив 
непогану чиновницьку кар’єру 
в Гетьманській державі. 1659 
року вже був ніжинським пол-
ковником. А оскільки Ніжин-
ський полк простягався аж до 
московського кордону, саме 
Гуляницький зустрів російську 
армію.

Наприкінці червня – на почат-
ку липня 1659-го відбулася Коно-
топська битва. Про розгром укра-
їнсько-татарськими союзними си-
лами величезного московсько-
го війська написано багато. Тому 
ми розповімо не про подію, а про 
людину.

Представляємо вам головно-
го героя тих подій — ніжинського 
полковника Григорія Гуляницько-
го, одну із найяскравіших постатей 
українського розтятого світу другої 
половини XVII ст.

Бюрократ, 
який став солдатом

Гуляницькі належали до право-
славної малоземельної волинської 
шляхти, «шляхетської дрібноти»; їх-
нім родовим осідком було село Гу-
ляники (Гуляльники). Уперше ця 
шляхта згадується 1516 року.

Загальна кількість членів цьо-
го роду, за висловом українсько-
го історика Наталі Яковенко, «при-
голомшує». «Луцькі актові книги 70 
– 90-х рр. XVI cт., — пише історик у 
своїй відомій праці про українську 
шляхту, — рясніють згадками про 
нескінченні бійки та сварки Гуля-
ницьких то під час сутичок на «бесі-
дах», то в корчмі, то в конфліктах на 
межі, то у вуличних сутичках, то при 
захопленні одне в одного худоби».

Дрібне землеволодіння штов-
хало Гуляницьких на службу, шука-
ти засобів на прожиття: служити у 
панських та князівських дворах, у 
судово-адміністративному апараті 
(займатися зокрема адвокатурою).

Із середовища Гуляницьких ви-
йшло кілька луцьких підписків (по-
мічників писаря — представни-
ків бюрократичного апарату, діло-
водів тодішньої Речі Посполитої). 
Скажімо, підпис Тимофія Гуляниць-
кого стоїть під листом на охорону 
луцького православного братства 
1619 р.

Канцелярія в ті часи виконува-
ла роль осередку публічного жит-
тя певного регіону, там плекалася 
чудернацька канцелярська твор-
чість, яка передувала бурлескній 
літературі та, власне, й пишнотам 
барокового письменства.

Якщо Гуляницький працював 
«чиновником», то саме з канцеляр-
ського досвіду засвоїв характерне 
для його листів уміння переконува-
ти, наголос на любові до Вітчизни 
і риторику про захист прав і воль-
ностей, котру так любила козацька 
старшина.

Як і багато інших представни-
ків православної шляхти, чимало 
Гуляницьких підтримали повстання 
Богдана Хмельницького.

Пізніше, у 1658-ому ніжинський 
полковник Григорій Гуляницький 
гордо промовить царським воє-
водам: «Будучи під владою королів 
польських і великих князів литов-
ських, за права й вольності свої ми 
все стояли і з неволі ми освободи-
лись. Так само й вам кривд і грабе-
жу не подаруємо».

У Хмельницького наш 
герой дослужився до 

«голови облдержадміністрації»
Але це буде потім. У переписі 

Корсунського полку 1649-го (це дру-
гий рік Хмельниччини, іде процес ак-
тивного створення козацької держа-
ви) натрапляємо у перших лавах по-
руч із Григорієм на чимало Гуляниць-
ких: двох Іванів, Клима, Стефана, 
Данила, Васька, Квітку, Яцька тощо.

Відомо, що 1649 і 1654 рр. Гри-
горій їздив у посольстві Богдана 
Хмельницького до Москви, а 1653 
р. був в опозиції до гетьмана. Є ві-
домості, що він навіть утік від гніву 
Богдана у заснований ним Онуфрі-
ївський монастир поблизу Корсуня 
(нині Черкащина). При цьому, прав-
да, Хмельницький зберіг за Гуля-
ницьким нажиті останнім земельні 
володіння.

Напередодні смерті Богдана 
Хмельницького Гуляницький до-
служився вже до ніжинського пол-
ковника. Це була неабияка посада, 
щось на кшталт голови Чернігівської 
облдержадміністрації — бо Ніжин-
ський полк у ті часи адміністрував 
величезну територію від Стародуба 
(нині Брянська область РФ) і Глухова 
(нині Сумщина) до Носівки (нині рай-
центр на Чернігівщині).

«Губернатор» Гуляницький га-
ряче підтримав політику наступни-
ка Хмельницького — «президента» 
Івана Виговського. Політика Мос-
ковської держави, що підтримувала 
опозицію до Виговського, виклика-
ла незадоволення у керівника при-
кордонного Ніжинського полку.

У жовтні 1658 р., вислухавши 
розповідь російських послів про під-
писаний шведами мир із Москвою, 
ніжинський полковник Григорій Гуля-
ницький вилаявся й заявив: «Король 
шведів ніколи згоди з царем не учи-
нить, а буде з нами у згоді».

Гуляницький брав учать у при-
душенні антигетьманського заколо-
ту полтавського полковника Марти-
на Пушкаря і у складанні Гадяцьких 
пунктів про створення нової Речі По-
сполитої трьох народів, де україн-
ці мали увійти до союзної держави 

як рівне полякам і литовцям Велике 
Князівство Руське.

Але угода в Гадячі виявилася ве-
ликою ілюзією, з огляду на ситуацію 
на прикордонні.

Московське величезне військо, 
загартоване походами в Білорусь у 
1654 – 1657 роках, стояло поруч. 
Варто відзначити, що в цих походах 
велику роль відіграли і українці, які 
вирізали у тодішній Литві значну час-
тину населення.

На самому кордоні (на північно-
му сході від Путивля, тоді висунуто-

го на південь форпосту Московської 
держави) за сприяння російської 
влади «свавільники» — колишнє ото-
чення Мартина Пушкаря на чолі з 
Іваном Донцем — збирали охочих 
повоювати із гетьманом. 

Підписавши у вересні 1658 року 
Гадяцьку угоду, Іван Виговський ви-
рушив до Чигирина (тодішньої адмі-
ністративної столиці), зосередив-
шись на проблемі вибиття з Києва 
московської залоги і ратифікації Га-
дяцьких угод.

На тривожному кордоні зали-
шився наказний (тимчасово призна-
чений) сіверський гетьман, ніжин-
ський полковник Гуляницький.

Восени 1658 р. загони Гуляниць-
кого розбили військо Івана Донця, 
яке вторгнулося в Україну. У відпо-
відь російські війська почали воєнні 
дії проти Гуляницького.

«Москва наступає 
безбожна...»

Своє занепокоєння військо-
вою ситуацією Григорій Гуляницький 
яскраво описує в листах до наказного 
ніжинського полковника (тобто свого 
зама) Григорія Кобилецького. З цих 
листів Гуляницький постає не лише 
яскравим промовцем, а й постаттю з 
авторитарними нахилами, таким собі 
антикризовим менеджером.

«Москва наступає безбожна із 
свавільниками, де нікому не норо-
вять, все вогнем та мечем розоря-
ють, церкви Божі палять та монас-
тирі, священиків та ченців й черниць 
без всякого милосердя вбивають, а 
понад те над паніями добрими, ді-
вками та дівицями гвалт чинять, гру-
ди ріжуть й малим дітям не спуска-
ють, очі вилупляють й гірше за по-
ган», — пише наказний гетьман 31 
жовтня (10 листопада за новим сти-
лем) 1658 року й закликає, щоб Ко-
билецький зганяв усю волость до ні-
жинської фортеці, а хто не хоче, того 
«карати горлом» (страчувати).

Якщо Гуляницький і перебільшу-
вав небезпеку, то не набагато. Че-
рез півроку після його листа, у трав-
ні 1659 року, московити взяли Борз-
ну (нині райцентр на Чернігівщині).

Те, що місто спалили, було не но-
виною для тих часів, натомість укра-
їнців шокував московський метод 
брати в заручники родини всіх полі-
тичних і військових діячів, щоб потім 
їх шантажувати.

«Піймали людей в неволю над 
звичаї християнські», «що й самі бу-
сурмани у вічну неволю людей не 
беруть, а дозволяють викупляти», — 
пізніше писали козаки командува-

чу московського війська князю Тру-
бецькому.

А мешканці міста Коропа (нині 
райцентр Чернігівщини на кордоні з 
Сумщиною) ще кілька років після за-
кінчення баталій 1662 р. відшукува-
ли своїх узятих у полон дітей.

Через це місцеве населення під-
тримало Гуляницького. У січні 1659 
р. глухівські козаки вирізали мос-
ковську залогу й дали знати про те 
полковнику.

Натомість царські війська взим-
ку – навесні 1659 р. «розорили, ви-
палили й висікли» п’ять прикордон-
них міст: Срібне і Варву (нині рай-
центри на південному сході Черні-
гівщини), Лубни (нині райцентр на 
Полтавщині), Сенчу (нині село Лох-
вицького району Полтавщини) і зга-
дану вище Борзну.

Гуляницький на чолі кількатисяч-
ного загону всю весну намагався 
завадити кампанії московитів. Зре-
штою сили противника, що перева-
жали, змусили ніжинського полков-
ника зачинитися за стінами малові-
домої на той час прикордонної фор-
течки — Конотопа (нині райцентр на 
заході Сумщини).

Болото, де тонуть коні
Українці колонізували цей лі-

состеповий край за десять – двад-
цять років до Хмельниччини. Коно-
топ було збудовано в 1643 – 1644 
рр. на місці слободи (себто вільного 
від податків поселення) Новоселиці, 
яку шляхтич Підкова заснував 1635 
року.

Землі, на яких постала фортеця, 
були претензійними — на них пре-
тендував російський боярин із Пу-
тивля Никифор Яцин.

Суперечки з Яциним та його чис-
ленною ріднею складають окрему 
сторінку історії Конотопа, і цей кон-
флікт з російським боярством спа-
лахнув із новою силою на початку 
1657-го.

Очевидно, така ворожнеча й 
вплинула на те, що населення Коно-
топа і округи підтримало дії чотири-
тисячного загону наказного гетьма-
на Гуляницького.

До всього, восени 1658 року Ко-
нотоп був пограбований військом 
бєлгородського воєводи Григорія 
Ромодановського.

У переказі одного з літописів 
Миколою Маркевичем це було так: 
«Коли Ромодановського зустріла 
процесія від громадян міста, він по-
молився і перехрестився перед ними 
по-християнськи, але пограбував 
місто і його мешканців по-татарськи, 
сказавши «винуватого Бог знайде, а 
війська треба потішити і нагородити 
за труди, в поході понесені».

Місцевість від прикордонного 
московського Путивля до прикор-
донного українського Конотопа за-
болочена, помережена небезпеч-
ними переправами через числен-
ні притоки і заплави Сейму, і назва 
міста цілком відповідала сутності. 
Конотоп — мов злий жарт, що пе-
редбачав майбутню поразку моско-
витів.

У квітні 1659-го після боїв під 
Лохвицею і Варвою загін Гуляниць-
кого витіснили до Конотопа. Козаки 
зачинилися у фортеці, яку оточили 
основні сили російського війська...

Армія, яка закрила Гуляницько-
го в Конотопі, була величезною — 
історики називають цифру близь-
ко 100 тисяч. Та болотистий рельєф 
не давав цій величезній потузі роз-
вернутися на всю силу. Конотоп 
прикував основні московські сили, 
не даючи змоги рухатися до Києва, 
на допомогу обложеному війська-
ми Виговського воєводі Шереме-
тьєву.

Почавши облогу 20 квітня (30 
квітня за новим стилем), після чер-
гового невдалого наступу російські 
війська стали зводити шанці та під-
ступати до міста з настилами. Обло-
жені ж кричали, що «сіли насмерть й 
города не здадуть».

Інтенсивний обстріл міста, хоча 
і завдавав значної шкоди, не був 
критичним, тому що важкі облого-
ві гармати не можна було достави-
ти через болотисту місцевість. Зве-
дені московитами шанці не давали 
користі — козаки нищили їх під час 
вилазок, використовуючи той ґрунт 
для укріплення валів фортеці.

Трубецькой відійшов від міста на 
десять кілометрів, розташувавшись 
в урочищі Таборище, розтягнувши 
військо між табором та лінією на-
ступу.

Три місяці облоги — 
зоряний час Гуляницького

Три місяці — з кінця квітня до 
кінця червня 1659 року — тривала 
героїчна оборона Конотопа. За цей 
час Виговський зміг зібрати належ-
не військо, забезпечити підтримку 
кримського хана й виступити на до-
помогу обложеним.

Інформація, яку московські вій-
ськові діставали у перекинчиків і по-
лонених, досить яскраво змальовує 
ситуацію в місті.

У червні в Конотопі було мало 
хлібних запасів, обложені почали 
їсти коней, тривали спека й духота. 
Існувала загроза зради, підсилена 
московськими шпигунами, тому ко-
заки вимагали, щоб конотопські 
міщани не сходилися в гурти 
більше трьох осіб.

ГРИГОРІЙ ГУЛЯНИЦЬКИЙ — 
ТОЙ, ХТО ЗАБЕЗПЕЧИВ 
ПЕРЕМОГУ ПІД КОНОТОПОМ
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26 вересня
1995 — Україна прийнята до Ради 

Європи.
Народилися: 1832 — Петро Сокаль-

ський, український композитор; 1849 — 
Іван Павлов, російський фізіолог, пер-
ший у Росії лауреат Нобелівської премії; 
1936 — Євген Пронюк, український гро-
мадський діяч; 1965 — Петро Порошен-
ко, Президент України.

27 вересня
1825 — в Англії почався рух пер-

шою залізницею. Паротяг, сконструйо-
ваний Джорджем Стефенсоном, провіз 
потяг із 450 пасажирами з Дарлінгтона 
у Стоктон зі швидкістю 24 км/год.

1893 — у Джерсі-Сіті (США) почав ви-
даватися перший український друкова-
ний орган діаспори — газета «Свобода».

1977 — перша атомна станція Укра-
їни — Чорнобильська АЕС — підключе-
на до енергосистеми країни. Промисло-
вий струм дав перший енергоблок по-
тужністю мільйон кіловат.

28 вересня
Народилися: 1803 — Проспер Ме-

ріме, французький письменник; 1924 — 
Марчелло Мастроянні, італійський кіно-
актор.

29 вересня
1897 — уперше виконано танго. Від-

булося це в Буенос-Айресі, столиці Ар-
гентини, в театрі «Олімпо» на прем’єрі 
вистави «Креольський суд».

Народилися: 1547 — Мігель де Сер-
вантес Сааведра, іспанський письмен-
ник; 1845 — Іван Карпенко-Карий (То-
білевич), український письменник, дра-
матург; 1866 — Михайло Грушевський, 
український політичний і державний 
діяч, історик, голова Центральної Ради в 
1917 – 1919 рр; 1943 — Лех Валенса, 
лідер польської профспілки «Солідар-
ність» у 1980-х рр., президент Польщі у 
1990 – 1995 рр., лауреат Нобелівської 
премії миру 1983 р.

30 вересня
1472 — в Майнці Йоганн Гутенберг 

надрукував першу книжку — Біблію.
1846 — у Чарльстоні (США) під час 

видалення зубів доктор Мортон уперше 
застосував анестезію — ефір.

1882 — в американському містечку 
Аплтон (штат Вісконсін) на річці Фокс за-
працювала перша у світі гідроелектро-
станція потужністю 12,5 кВт.

1928 — англійський мікробіолог 
Александер Флемінг оголосив про вина-
хід пеніциліну.

1929 — англійська служба Бі-Бі-Сі 
вперше провела телетрансляцію.

Народилися: 1841 — Михайло Дра-
гоманов, громадський діяч, літерату-
рознавець, історик, публіцист, фолькло-
рист, економіст, філософ; 1908 — Да-
вид Ойстрах, скрипаль-віртуоз; 1917 
— Юрій Любимов, російський режисер, 
керівник Театру на Таганці.

1 жовтня
1869 — у Відні випущено перші по-

штові листівки.
1884 — на Вашингтонській конфе-

ренції ухвалено рішення про введення 
на всій Землі поясного часу.

1929 — розпочалися численні аре-
шти в Україні членів вигаданої сталінця-
ми Спілки визволення України.

1930 — в Московському Кремлі пі-
дірвано Чудов монастир, закладений 
1365 року.

1948 — розпочалася експлуатація 
газопроводу Дашава – Київ завдовж-
ки 513 км.

1949 — у Пекіні проголошено ство-
рення Китайської Народної Республіки.

Народились: 1735 — Джон Адамс, 
другий президент США; 1903 — Володи-
мир Горовиць, піаніст українського похо-
дження.

2 жовтня
1552 — взяття військами Івана 

Грозного Казані, приєднання Казан-
ського ханства до Московського цар-
ства.

Народилися: 1865 — Денис Січин-
ський, український композитор; 1869 — 
Махатма Ганді, лідер руху за незалеж-
ність Індії; 1906 — Іван Багряний, укра-
їнський письменник; 1914 — Юрій Леві-
тан, диктор Всесоюзного радіо.

Померли: 1974 — Василь Шукшин, 
російський актор, режисер та пись-
менник.

3 жовтня
1621 — перемога війська під про-

водом гетьмана Петра Сагайдачного під 
Хотином.

1952 — у Лос-Анджелесі зробили 
перший відеозапис на магнітну стрічку.

1990 — завершився процес 
об’єднання Східної і Західної Німеччини.

1993 — у Москві танками розстрі-
ляно будівлю парламенту (Верховної 
Ради).

Народилися: 1814 — Михайло Лер-
монтов, російський поет, прозаїк; 1895 
— Сергій Єсенін, російський поет; 1935 
— Армен Джигарханян, актор театру й 
кіно.

4 жовтня
1675 — голландський фізик Хрісті-

ан Ґюйґенс запатентував кишеньковий 
годинник.

1853 — розпочалася Кримська ві-
йна.

1911 — у Лондоні введено в дію 
перший у світі ескалатор.

1957 — з космодрому в Казахстані 
запущено перший у світі штучний супут-
ник Землі.

1958 — із Лондона до Нью-Йорка 
розпочалися перші регулярні трансат-
лантичні рейси реактивних літаків.

5 жовтня
1594 — почалося повстання під 

проводом Северина Наливайка.
1880 — запатентована перша куль-

кова ручка.
Народилися: 1909 — Богдан-Ігор 

Антонич, український поет; 1930 — Пав-
ло Попович, радянський космонавт, 
перший українець у космосі; 1936 — 
Вацлав Гавел, чеський політик і громад-
ський діяч, дисидент, письменник.

6 жовтня
1917 — відбувся І Всеукраїнський 

з’їзд товариства «Просвіта».
1927 — у Нью-Йорку компанія «Вор-

нер Бразерз» представила перший зву-
ковий фільм «Співак джазу».

1975 — київське «Динамо» виграло 
Суперкубок  УЄФА.

Народилися: 1881 — Іван Кочерга, 
драматург; 1914 — Тур Хейєрдал, нор-
везький етнограф, археолог, натураліст, 
мандрівник, письменник.

7 жовтня
1806 — в Англії запатентований 

перший копіювальний папір.
1977 — ухвалена третя і остання 

Конституція СРСР.
Померли: 1747 — Василь Григоро-

вич Григорович-Барський, український 
мандрівник і письменник; 1849 — Едгар 
Аллан По, американський поет і пись-
менник; 1984 — Валерій Марченко, 
український дисидент-правозахисник, 
помер у в’язничній лікарні в Ленінграді.

8 жовтня
1596 — підписано Берестей-

ську унію, створено Греко-католицьку 
церкву.

Народилися: 1864 — Браніслав Ну-
шич, сербський письменник; 1936 — 
Леонід Куравльов, російський радян-
ський кіноактор. 

Померли: 1910 — Марія Коноп-
ницька, польська письменниця; 1917 —  
Сергій Васильківський, український жи-
вописець; 1938 — Гнат Хоткевич, укра-
їнський письменник.

9 жовтня
1731 — Російська імперія анексува-

ла Казахстан.
Народилися: 1874 — Микола Реріх, 

російський художник; 1904 — Микола 
Бажан, український поет.

Померли: 1967 — убито Ернесто 
Че Гевару; 2007 — Анатолій Погрібний, 
український літературознавець, пись-
менник, критик і публіцист, громадський 
діяч.

Календар Чернігівщини
29 вересня 1817 р. у с. Андріївка 

Чернігівського повіту народився Мико-
ла Рігельман, історик, публіцист, ман-
дрівник, громадський діяч.

3 жовтня 1891 р. у с. Івангород Бор-
зенського повіту народився Михайло 
Золотар-Золотаренко, сотник, співро-
бітник Генерального штабу Армії УНР. 

9 жовтня 1884 р. у с. Сугдинка Ко-
зелецького повіту народився Юхим Оси-
пенко, сотник Армії УНР. 

ГРИГОРІЙ ГУЛЯНИЦЬКИЙ — 
ТОЙ, ХТО ЗАБЕЗПЕЧИВ 
ПЕРЕМОГУ ПІД КОНОТОПОМ

Однак у Гуляниць-
кого були і власні шпигу-

ни в таборі Трубецького. Мос-
ковський служилий Лучко Климов-

ський, який ще рік тому перекинувся 
до козаків, добре знав порядки мос-
ковського війська і своїми порадами 
допомагав обороняти місто.

Ще важливою була інформація, 
що обложеним слід протриматися до 
свята Петра й Павла (2 липня — за 
старим, 12 липня за новим стилем). 
Виговський планував прибути не піз-
ніше цього дня.

Наприкінці третього місяця об-
логи стан війська Григорія Гуляниць-
кого в Конотопі був лихим. У місті за-
лишився тільки один колодязь, води 
бракувало. 26 червня (6 липня) Гуля-
ницький написав блискучого за сво-
єю стилістикою листа про становище 
в місті.

Полковник зазначає, що його ко-
заки б’ються вдень і вночі, що непри-
ятель вкопався у рів і відняв воду, 
фортеця постійно обстрілюється, ко-
ней у козаків уже немає, закінчують-
ся порох і кулі, й максимум вони мо-
жуть протриматися тиждень, а здати-
ся «Боже збав».

«Тільки сам Творець Христос Із-
бавитель наш многомилостивий ба-
чить те наше бажання, що ми всіма 
силами стоїмо за вольність Війська 
Запорозького». Весь край довкола 
Конотопа спустошено. «Захисти ж, 
Христе Боже!»

За пізнішими згадками, у Гуля-
ницького залишилося лише півтори 
тисячі козаків з чотирьох тисяч.

24 червня (4 липня за новим сти-
лем) військо Виговського наблизи-
лося до Конотопа, татари сховалися 
у засідку. Виговський з невеликим 
загоном виманив московську кінно-
ту на чолі із князем Семеном Пожар-
ським до свого табору. 29 червня (9 
липня) умілим маневром козаки на 
чолі з братом Григорія Степаном Гу-
ляницьким (він прибув до війська Ви-
говського) ударили з тилу, захопивши 
міст і загативши річку Соснівку.

Пожарський потрапив у болотя-
ну пастку, втекти з якої, за виразом 
козацького літописця Самійла Ве-
личка, «міг тільки той, хто мав крила-
тих коней». Кінноту вирубали і пото-
пили.

Трубецькой, почувши про роз-
гром кавалерії, відкликав війська 
від Конотопа й почав відступати. І 
тоді знову настав зоряний час Гу-
ляницького. Він зібрав рештки сво-
го війська, і обложені з Конотопа на 
чолі з полковником ударили йому в 
тил, захопивши гармати...

30 червня (10 липня) Гуляниць-
кий із залишками війська зустрів 
свого гетьмана.

«Ви ж теж у Малій Росії 
народилися, 

а добровільнo в неволю 
Москві подаєтеся...»

Разом із Трубецьким та Ромо-
дановським залишалося кілька ти-
сяч козаків, прихильних до Москви. 
На хвилі перемоги 1 липня (11 лип-
ня) 1659 року Гуляницький разом з 
козаками і старшиною (серед якої — 
знаменитий Іван Богун) пишуть лис-
та промосковському гетьману Івану 
Безпалому, що також вражає закли-
ками та зворотами:

«Дивуємося ми тому непомалу, 
що Ваша милість народився з нами 
разом вільним народом й скормив-
ся заодно в Малій Росії, Вітчизні на-
шій, а проливаючи через немалий 
час кров свою за вільність всього 
війська Запорозького, тепер самі 
добровільно в неволю подаєтесь і з 
нами, братією своєю, з котрою ра-
зом хліб їли і проти неприятеля сто-
яли, війну ведете і на своїх кровних 

близьких наступаєте... 
Та й відайте, що сам Бог вам не 

поможе, коли ви на власну кров на-
ступати захочете; маємо надію ве-
лику на Бога всемогущого, що як по-
чав неприятелів наших, на здоров’я 
й вольності наші наступаючих, явно 
побивати, тo і до кінця їм воскресну-
ти не дасть, видячи невинність нашу, 
бо ж не від нас до невинного крово-
пролиття причина почалась...».

Водночас компонують листа до 
російських воєначальників, уцілілих 
після Конотопа, де московське вій-
сько звинувачують у розпалюван-
ні війни. «Й ми, бачачи ту неправду, 
— пишуть у колективному листі, — й 
землі нашої спустошення, зібравши 
війська наші й просячи у Бога допо-
могу, принуждені були на вас руши-
ти...».

Як православні православним, 
козаки пропонували московським 
воєначальникам замирення і об-
мін полоненими. Але марево право-
славної єдності спричинило велику 
катастрофу. Риторика Речі Посполи-
тої була марною у розмовах з іншим, 
ніж поляки, ворогом.

В’язень замку 
хрестоносців

Конотопська битва була вели-
ким знехтуваним шансом. Вона що-
найкраще відповідає приказці про 
«виграну битву, але програну війну». 
Внутрішні негаразди, колотнеча між 
черню і старшиною, невиробленість 
чітких принципів зовнішньої політи-
ки, великі соціальні прорахунки Ви-
говського зіграли свою роль.

Уже через чотири місяці піс-
ля Конотопа були ухвалені нові Пе-
реяславські статті щодо підкорен-
ня гетьманської України Москов-
ській державі. Новий гетьман Юрій 
Хмельницький завдяки старшин-
ській змові позбавив влади свого 
попередника та опікуна Івана Ви-
говського.

Однією з умов московсько-
го уряду була й та, щоб заборонити 
найближчому оточенню Івана Ви-
говського (щонайперше «Гришке Гу-
ляницькому») обіймати будь-які по-
сади у козацькому війську.

Cам же Григорій Гуляницький 
через рік повернувся до активно-
го політичного життя. Уже восени 
1660 року — після поразки козаць-
ко-московського війська під Чуд-
новим і нової угоди з Річчю Поспо-
литою — він знову став наближе-
ним до гетьманського двору. Керу-
вав кількома походами військ Юрія 
Хмельницького. У 1662 – 1664 рр. 
очолював Корсунський полк.

Після обрання на гетьманство 
Павла Тетері Гуляницького відряди-
ли до Варшави, щоб король Речі По-
сполитої затвердив цей акт.

Польський історик Веспасіан 
Коховський зазначає, що корсун-
ський полковник переконував ко-
роля та сенат послати військо на 
чолі з королем для походу на Ліво-
бережну Україну, щоб схилити там-

тешнє козацтво до Речі Посполитої. 
І «цими промовами він зумів заче-
пити короля за серце».

Однак похід 1663 – 1664 рр. за-
знав фіаско. За підозрами у підго-
товці повстання проти польської ко-
рони Гуляницький разом із постри-
женим у  ченці колишнім гетьманом 
Гедеоном (Юрієм) Хмельницьким та 
київським митрополитом Йосифом 
Нелюбовичем-Тукальським був схо-
плений і ув’язнений польським уря-
дом у прусській фортеці Марієнбург 
(Мальборк) — колишній твердині 
ордену хрестоносців.

За вольності
 готовий і помирати

На вимогу гетьмана Петра До-
рошенка ув’язнених звільнили 
1667 року. Після служби у Доро-
шенка 1675 року Гуляницький роз-
глядався польським урядом як ке-
рівник Білоцерківського та Київ-
ського полків і претендент на геть-
манство. Значні кошти дозволяли 
Гуляницькому переманювати сер-
дюків (найманих піхотинців) у До-
рошенка.

Не зрадив претендент на геть-
манство і своєму письменницько-
му хисту. У липні 1675 року він ро-
зіслав універсал із закликом при-
єднуватися до нього, який закін-
чувався словами: «А я таке до душі 
своєї приймаю й милістю королів-
ської величності обнадіюю, і з та-
ким за віру й за вольності, прина-
лежні Війську Запорозькому, го-
товий і помирати». Так воно, воче-
видь, і сталося.

З невеликим півторатисяч-
ним військом Гуляницький проти-
діяв татарським загонам на Пра-
вобережній Україні й опирався 
військам гетьмана Івана Само-
йловича.

Наприкінці літа 1675 р. він ви-
рушив від містечка Трипілля (нині 
село Обухівського району Київщи-
ни) до Білої Церкви. Далі дані про 
цього полководця губляться.

У відомому листі полковника 
Гната Кальницького до Самойло-

вича (1676 рік) згадується про по-
дільського полковника Остапа Го-
голя, якого «поляки хочуть звести, 
як звели Гуляницького».

Напевно, Гуляницький загинув 
чи був розстріляний як заколотник 
десь у районі Білої Церкви. У до-
відниках та енциклопедіях ми на-
трапимо на різні дати щодо обста-
вин смерті волинсько-сіверського 
«Грицька» через 17 років після пе-
ремоги під Конотопом.

...Звичайна доля українського 
політика доби Руїни.

Володимир МАСЛІЙЧУК, 
кандидат історичних наук 

(м. Харків), співредактор порталу 
Historians.in.ua

(«Українська правда» – 
«Історична правда», 09.07.2013)

Мальборк. Сучасний вигляд замку. Тут перебували в ув’язненні y 1664 
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Рюрик — літописний князь, 
легендарний засновник динас-
тії Рюриковичів. Князь ладозький 
(862 – 879). За легендою «Повісті 
врем’яних літ» закликаний ільмен-
ськими словенами разом із брата-
ми Синеусом і Трувором княжити 
до Новгорода 862 року. За інши-
ми даними, його запросили про-
сто очолити військо у черговій ві-
йні новгородців, але згодом Рю-
рик узурпував тут владу. 

Щодо походження Рюрика іс-
нують різні версії. Найбільш по-
ширена: він був варягом (вікінгом, 
норманом), представником пле-
мен Скандинавії, предків нинішніх 
норвежців і шведів. Прихильники 
слов’янства, особливо в Україні 
і частково в Росії, шукають якесь 
слов’янське коріння Рюрика, оче-
видно, комплексуючи від того, що 
нашими територіями, державами 
700 років правили варяги. 

Олег Віщий (народився близь-
ко 845 – 912) — легендарний 
князь Київської Русі. Здобув вла-
ду не пізніше 882-го. Його вважа-
ють родичем, можливо, братом Рю-
рика, якому останній доручив опі-
кунство над своїм сином Ігорем, 
направивши обох на завоювання 
Київської Русі. Олег захопив Київ, 
убивши тутешнього князя Асколь-
да і його брата Діра. Кілька десяти-
літь Олег правив Києвом, спершу як 
опікун малолітнього Ігоря, але й по-
тім, коли княжич уже був дорослим. 
Літопис пов’язує діяльність Олега з 
початком становлення єдиної дер-
жави північно-східних слов’ян. Утім, 
дехто вважає Олега руйнівником 
давньослов’янської держави зі сто-
лицею в Києві, заснованому пред-
ками Аскольда і Діра — Києм, Ще-
ком і Хоривом. Олег постійно вів 
війни з хазарами та іншими кочів-
никами, розширюючи князівство. 
Також воював із Візантійською ім-
перією. Після одного з таких успіш-
них походів  907 року уклав відо-
мий договір з Візантією, змусивши 
її платити данину Русі. Першим у 
договорі значився Київ, другим — 
Чернігів, далі — Переяслав, Рос-
тов, Любеч. Саме тут є перша лі-
тописна згадка про Чернігів, хоча, 
звичайно, місто існувало не одне 
століття до цього. Йдучи на Київ, 
Олег спершу захопив Смоленськ і 
Любеч, і саме 882 року наш древ-
ній Любеч на Чернігівщині вперше 
згадується в літописі.

Ігор Рюрикович (не пізніше 
879 – 945) — Великий князь Київ-
ський (912 – 945), засновник ки-
ївської династії Рюриковичів. Ві-
домі великі морські походи Ігоря, 
наприклад, на Константинополь у 
941-ому та 943 роках, в яких бра-
ли участь до 1000 лодій і 40-тисяч-
на дружина. Вбитий у Коростені 
племенем древлян, розлючених 
за те, що князь брав з них надто 
велику данину. 

О л ь г а 
(890 – 969) 
— дружи-
на князя 
Ігоря, київ-
ська кня-
гиня. Пом-
стилася за 
з а г и б е л ь 
ч о л о в і к а 
жорстокою 
розправою 
над дерев-
лянами. Правила Руссю в роки 
неповноліття свого сина Свято-
слава. 957 року відвідала Кон-
стантинополь, де прийняла хрис-
тиянство, але не змогла зробити 
його державною релігією. Щодо 
походження Ольги існують різні 
версії, навіть болгарська і нор-
манська. Найімовірніше, Оль-
га була слов’янкою з Києва або 
Псковщини.

Святослав Хоробрий (934 – 
972) — руський князь, державний 
діяч, політик і військовик з динас-
тії Рюриковичів. Великий князь 
Київський, правитель Русі (945, 
самостійно з 964 – 972). Син кня-
зя Ігоря і його дружини Ольги. Зна-
чно розширивши територію дер-
жави, підкорив волзьких булгар, 
аланів, радимичів, в’ятичів. Спри-
чинив занепад Хазарського ка-
ганату та Першого Болгарського 
царства.

Навесні 965 року Святослав 
відправив хазарському кагану 
своє знамените історичне послан-
ня — «Іду на ви», тобто «Я йду на 
вас», що стало потім традиційним 
у нього. Святослав здійснив без-
прецедентний для тієї епохи вій-
ськовий похід, подолавши кілька 
тисяч кілометрів, захопивши ці-
лий ряд фортець і розгромивши 
не одне сильне вороже військо. З 
карти Європи зникла величезна 
Хазарська держава, і були розчи-

щені торгові шляхи на Схід. У Ки-
єві і далі правила мати, княгиня 
Ольга, державні справи мало ці-
кавили князя, він був природже-
ним воїном.

Карамзін у своїй «Історії дер-
жави Російської» чудово описує 
сцену зустрічі і переговорів Свя-
тослава з владикою могутньої Ві-

зантії — імператором Цимисхієм 
на Дунаї. На березі стояв набун-
дючений імператор зі своїм чис-
ленним почтом. А Святослав, що 
приплив через ріку у звичайному 
човні з кількома дружинниками і 
сам веслував, сидів з веслом у ру-
ках, у простому одязі, і його виріз-
няла від воїнів лише красива біла 
сорочка. 

Навесні 972 року князь з во-
їнами повертався з походу Дні-
пром. На дніпровських порогах 
Святослава вже чекали печеніги. 
Князь загинув у бою з ними.

Мати, княгиня Ольга, ставши 
християнкою, всіляко схиляла до 
цього сина. Але Святослав до кін-
ця життя залишився язичником, 
поклонявся древнім богам. 

Ярополк I Святославич (956 
– 980) — Великий князь Київ-
ський (972 – 978), старший син 
Святослава Хороброго. Бажаючи 
об’єднати всю Русь під своєю вла-
дою, Ярополк вів боротьбу з бра-
тами: 977 року, перемігши Олега, 
який загинув при штурмі стольно-
го града деревлян, приєднав його 
деревлянську землю і одразу ж 
захопив Новгород, прогнавши Во-
лодимира, який, проте, за допо-
могою варягів 978 року повернув 
собі Новгород, а згодом здобув і 
Київ. Ярополк відступив до Роде-
ня, де був убитий з відома Воло-
димира.

В о л о д и -
мир Вели-
кий, Хрести-
тель (близь-
ко 958 – 
1015), князь 
Н о в г о р о д -
ський (969 
– 978, 979 

– 988), Великий князь Київський 
(980 – 1015). Канонізований ка-
толицькою і православною церк-
вами як святий рівноапостольний 
князь Володимир. 

Найвеличніший князь Київ-
ської Русі мав досить незвичну як 
для правителів генеалогію. Мо-
лодший син князя Святослава, а 
матір’ю його була Малуша, ключ-
ниця княгині Ольги. Це зовсім не 
була рабиня, рабства як такого 
на Русі взагалі не було, її посада 
означала щось на кшталт управи-
тельки князівського дому. Малуша 
— наша землячка, вона з Любеча, 
дочка Мала, любецького воєводи. 
Її рідний брат Добриня, вихова-
тель свого знаменитого племінни-
ка Володимира, відігравав значну 
роль у державі. Звичайно, гоно-
риста княгиня Ольга воліла б мати 
більш знатну дружину своєму си-
нові. Але і Святослав мав свій го-
нор, він узяв Малушу за одну з дру-
жин (як язичник визнавав багато-
женство). 

У бурхливій біографії Володи-

мира — і традиційна міжусобна 
боротьба за владу з братами, і до 
прийняття християнства — бага-
тоженство з більш як півдесятком 
дружин, легендарна кількість на-
ложниць у гаремі (кілька сотень). 
Наш національний герой для біло-
русів, які знають і люблять свою іс-
торію, — деспот і загарбник. Адже, 
будуючи велику державу, Володи-
мир завоював і древнє Полоцьке 
князівство, колиску білоруської 
державності. Полоцького князя 
Рогволда і його синів убив, перед 
цим зґвалтувавши на їх очах донь-
ку князя Рогніду, силоміць узявши 
її у дружини. Між іншим, вона була 
засватана за рідного брата Во-
лодимира — Ярополка. Саме від 
Рогніди народився майбутній Яро-
слав Мудрий. 

Володимир, звичайно, не був 
таким видатним полководцем, як 
його батько, а хто міг тут порів-
нятися зі Святославом Хоробрим. 
Але тим не менше за 35 років 
правління фактично став творцем 
величезної слов’янської держави, 
від Польщі до Волги, від Новгоро-
да до Чорного моря.

Друге чи, може, й перше, чим 
уславлений в історії Володимир 
Великий, — запровадження ним 
на Русі християнства 988 року. 
На честь цього князь спорудив у 
княжому граді на дитинці перший 
кам’яний храм Русі — Десятинну 
церкву. У цій величній споруді шу-
кали останній захист кияни під час 
штурму міста монголами в грудні 
1240 року. Храм був зруйнований 
загарбниками, а з плином століть 
остаточно знищений. 

Численні шлюби Володими-
ра мали здебільшого династичний 
характер. За звичаями Середньо-
віччя, шлюбами правителів зміц-
нювалися міжнародні стосунки 
держав. Серед дружин Володими-
ра була донька перемишльського 
князя одного з хорватських кня-
зівств. Від неї (за іншими джерела-
ми — від дружини з Чехії) народив-
ся знаменитий воїн Мстислав Хо-
робрий, основний суперник свого 
брата Ярослава Мудрого в бороть-
бі за київський престол, правитель 
могутнього Чернігівського князів-
ства племені сіверян.

Тривала війна Володимира з 
Волзькою Булгарією завершилася 
одруженням князя зі знатною бул-
гаркою. Саме від неї народилися 
сини Володимира — князі Борис 
і Гліб, убиті в міжусобній бороть-
бі їхніх братів. Вони були каноні-
зовані православною церквою як 
перші святі Русі. На честь убієнних 
братів у Чернігові в ХІІ столітті спо-
рудили Борисоглібський собор. 
Він і нині є окрасою княжого ди-
тинця — Валу в Чернігові.

 
Петро АНТОНЕНКО 

Далі буде

Історію творять люди. Особливо 
якщо це люди на троні. Навіть якщо 
вони не дуже достойні, а часом і ні-
кчемні, все одно ці правителі є част-
кою історії.  

Нинішня агресія Росії проти України 
знову спонукає глянути на нашу спільну 
історію, спільну не в примітивному сен-
сі перебування в одній державі, а в сенсі 
пов’язаності подій на їхніх територіях, які 
постійно змінювалися. 

Мене давно цікавило, як стався цей 
процес, коли маленький уділ великої дер-
жави Давньої Русі — Москва — поступо-
во трансформувався у найбільшу державу 
планети. Особиво саме початок цієї трас-
формації. 

В історії так бувало не раз, що колиш-
ній уділ, власне колонія такої-то держави, 
поступово підносився над метрополією і 
навіть поглинав її, і ролі ці кардинально 
змінювалися на протилежні: вже колишня 
метрополія ставала колонією або залиша-
лися на рівних. Класичний приклад — Ан-
глія і Америка, США. Надворі вже не XVІ, а 
XXI століття. І, мабуть, Англії не варто пи-
шатися, що вона свого часу була метропо-
лією, владичицею тої Америки, яка стала 
США, і водночас комплексувати, що цей 
статус втратила. Америці не варто пиша-
тися, що стала на рівних з Англією, а зго-
дом і піднеслася над нею, і комплексува-
ти, що колись була колонією Англії. 

Росії, росіянам нині не варто пишати-
ся за своє піднесення над Києвом і комп-
лексувати, що колись були його колонією. 
Києву, українцям не варто пишатися, що 
Москва свого часу заснована онуком їх-
нього князя і була нашою колонією, і не 
варто комплексувати, що ми з метропо-
лії стали колонією колишньої колонії. Так 
пішла історія. Так сталося, що Київ піс-
ля Мономаха десь на 800 років втратив 
свою державність і пішов по різних імпе-
ріях. 

Не будемо копати в глибину століть і 
тисячоліть, до горшків Трипілля. Не буде-
мо торочити про те, що українці — пра-
батьки не лише Московії, а й людства. Такі 
твердження мають право на існування, як 
і всякі інші. Так само не будемо торочити, 
що московити в наші славні часи ще «ла-
зили по деревах» — такі думки теж побу-
тують. 

Візьмемо останні одинадцять з поло-
виною століть. До речі, в Росії позаторік 
якраз відзначали так зване 1150-річчя 
«російської державності». Почнімо і ми з 
цього. 

У заголовку значаться Київ і Москва. 
Слід зазначити, що після занепаду Києва 
як центру державності,  цей центр далеко 
не одразу «перетік» у Москву. Цей центр 
дійсно переміщався з південного заходу  
Русі на далекий північний схід, але через 
розташовані там Суздаль і особливо Во-
лодимир. Приблизно на два століття саме 
вони стали цим центром тяжіння, і ми має-
мо говорити про Суздальське, Володими-
ро-Суздальське і врешті Володимирське 
велике князівство, уділом якого довго й 
була Москва. 

Щодо деяких історичних персона-
жів, особливо початку описуваного пері-
оду, достовірних даних не так багато, на-
томість чимало версій. Згадаймо про них 
і поставимося саме як до версій. Ще одне. 
Окрім років життя правителів, головне — 
вказуватимуться роки їх перебування на 
престолі. Дехто з них займав його кілька 
разів. Ще більш заплутує справу те, що 
в період становлення Київської Русі та й 
Московії точилися запеклі битви за пре-
стол. Правителями часто проголошува-
ли себе не один, а два чи й більше кня-
зів. Тому важко говорити про чітку гене-
алогію, спадкоємність трону. Десь були 
провали, «безтроння», десь — політичний 
хаос. Але все ж спробуймо пройтися по 
цій генеалогії. 

І нарешті про гени, національний мо-
мент. Так звана «норманська» династія 
Рюриковичів насправді дуже швидко за 
кров’ю стала слов’янською, а ще й з до-
мішком крові східних кочівників. Бо князі 
одружувалися зовсім не з норманками, а 
зі слов’янками (Подніпров’я чи Східної Єв-
ропи) або із представницями хазарів, по-
ловців. Так само й пізніше династія Рома-
нових доволі швидко перестала бути ро-
сійською, а стала, по матерях і дружинах 
царів, німецькою. Отже, почнімо. 

«Закладення Десятинної церкви в Києві». «Закладення Десятинної церкви в Києві». 
Картина В.Верещагіна.Картина В.Верещагіна.

Сама Десятинна церква не збереглася. Сама Десятинна церква не збереглася. 
Одна з її історичних реконструкцій. Одна з її історичних реконструкцій. 
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Наша газета продовжує започатковану в минулому номе-

рі сторінку «Світ нашого здоров’я». Це бесіди з відомими в об-
ласті і Україні медиками, де ми говоримо про нашу медицину, 
здоров’я нації, торкаємося морально-етичних проблем. Мета 
— дати людям цікаву інформацію і практично допомогти їм. 

Урешті, кожна сфера медицини дотична до якихось со-
ціальних, суспільних моментів. Той же стоматолог може 
розповісти, як вживання газованих солодких напоїв (по-

ширене нині явище) руйнує зуби. Але чи не найбільше 
пов’язана із суспільними проблемами наркологія. Ця сфе-
ра охорони здоров’я опікується, окрім власне наркоманії, 
також алкоголізмом, курінням. Тобто це «три кити» пробле-
ми, точніше, триголовий змій, одного з яких саме так і на-
зивають — «зелений змій». Сфера настільки об’ємна, що в 
одній публікації про все сказати неможливо. Тому Петро 
Михайлович СЕДЕНЬ, головний лікар обласного наркодис-

пансеру, провідний фахівець Чернігівщини в цій галузі, лі-
кар із 40-річним стажем, котрий багато робить у плані про-
паганди, боротьби за здоровий спосіб життя, люб’язно по-
годився на цикл інтерв’ю. Додамо, що Петро Михайлович 
— постійний і зацікавлений читач нашої газети «Світ-інфо». 
Зараз ми говоримо про чи не найтяжчу сферу його «пара-
фії» — наркоманію. Наступні бесіди — на не менш резо-
нансні теми — алкоголізм і куріння. 

— Петре Михайловичу, пред-
ставтеся нашим читачам.

— Я народився 6 липня 1951 
року в селі Тупичів Городнянського 
району в сім’ї вчителів. У 1974 році 
закінчив Київський медичний інсти-
тут. Пройшов інтернатуру з психіатрії. 
Працював лікарем-психіатром у Бах-
мацькій райлікарні, потім переїхав 
на роботу до Чернігова. На курсах у 
Львові мешкав в одній кімнаті з ліка-
рем із Миколаєва В.О. Рязанцевим, 
який займався наркологією, а вона 
тоді ще не відокремилася від психі-
атрії. Дуже цікава людина, мене, мо-
лодого лікаря, він перетяг на бік нар-
кології. Це серйозна наука і праця. 
І наркологічно хворі — це теж хво-
рі, якими треба серйозно займати-
ся, лікувати їх. Тут я працюю ось уже 
40 років. Починав як психіатр. Коли 
1983 року було утворено наш дис-
пансер, працював лікарем-нарко-
логом поліклінічного відділення. А з 
1998 року я головний лікар.

— Дайте наукове визначення: 
що таке наркоманія? 

— Наркоманія — це психічна і фі-
зична залежність від психоактивних 
речовин, що належать до наркотич-
них. Є залежність і від алкоголю, але 
він на сьогодні не вважається нарко-
тичною речовиною, хоч теж є психо-
активною. Врешті, психоактивними є 
і кава, і чай. Це все речовини, що ак-
тивно впливають на психічну діяль-
ність, при вживанні яких змінюються 
процеси свідомості, самосвідомості, 
мислення. Але наркотики — психоак-
тивні речовини, які офіційно віднесе-
ні до наркотичних. 

— Хто це визначає? 
— На основі науки і практики 

це визначає Міністерство охорони 
здоров’я й інші міністерства, а за-
тверджує уряд.

— Які речовини вважаються 
наркотиками? Скажіть у міру мож-
ливого, аби не сприймалося, що ми 
пропагуємо якісь речовини. 

— Ось, наприклад, якась речо-
вина, що сьогодні вільно, без рецеп-
та продається в аптеці. Але наші хімі-
ки, «менделєєви», щось у ній переро-
били, і вона через кілька років може 
стати наркотичною речовиною й по-
трапити до  цього списку. Зараз ба-
гато говорять про кодеїновмісні ре-
човини, це можуть бути навіть дитя-
чі крапельки. Там цього кодеїну дуже 
мало. Але ж сам кодеїн — наркотич-
на речовина. Саме він і морфін вхо-
дять до складу основних алкалоїдів 
опію, які виробляються з маку. Пи-
тання в дозах. У 2012 році уряд ухва-
лив продавати в аптеках препарати з 
кодеїном лише за рецептами. Бо по-
мітили, що в аптеках купували над-
то багато цих препаратів — крапе-
льок, іншого. Виявляється, знайшли-
ся «майстри», які виробляли з цих лі-
ків наркотичну речовину. 

Або ось флюколд, колд-флю — 
препарати від застуди, кашлю. 15 
років тому харківські вчені забили 
на сполох: у місті масово почали ку-
пувати ці препарати. Виявляється, 
їх переробляли на стимулятор, який 
підвищував сексуальну потенцію чо-
ловіків, але водночас при його вжи-
ванні виникала наркотична залеж-
ність, а також енцелопатія — різке 
зниження рівня розумової діяльнос-

ті. І за декілька місяців вживання лю-
дина стає хворою. Продаж таких пре-
паратів упорядкували, обмежили.

— Тобто злочинна, наркотична 
фармакологія діє.

— Є так звані прекурсори, які 
самі по собі не вважаються нарко-
тичними речовинами. Але додаван-
ня їх дає можливість звичайні пре-
парати робити наркотичними. Ось 
відомий прекурсор — перманганат 
калію.

— У народі його називають 
«марганцівка», яка чомусь зникла з 
продажу. 

— Вона є, але тепер продається 
за рецептами. 

— А при домашньому лікуван-
ні куди тільки не застосовували цю 
«марганцівку» — і зовнішньо, і вну-
трішньо.

— Скажу таке: нема «шкідливих» 
речовин, є їх шкідлива концентрація. 

— Яка статистика наркоманії? 
— Коли я починав працювати 

наркологом, у нас по області було 
зареєстровано всього 18 наркома-
нів. З них 10 — інваліди Вітчизняної 
війни. Люди пройшли війну, ампута-
ції, больові шоки, їм давали як зне-
болювальне наркотик морфій, вони 
й не були винні, що стали залежни-
ми. Зростання наркоманії, за статис-
тикою, в Україні припадає на 1990-
ті роки. Пік усіх видів наркоманії був 
між 2000-им і 2005 роками. Потім 
пішло на спад. Але річ у тому, що нар-
комани почали вживати інші речови-
ни, і наша статистика стала менш до-
стовірною. Якщо раніше більше нар-
котиків вживалося шляхом ін’єкції, і 
це було легше виявити, то потім біль-
ше поширилося вживання у вигля-
ді пігулок, куріння. Тому сказати, що 
нині менше наркоманів, ніж 10 років 
тому, я не можу. Зараз більше нар-
команів, що курять наркотики. Але 
вони значно рідше потрапляють до 
поля зору медицини, міліції. 

На 1 липня цього року медици-
ною було зареєстровано в нашій 
Чернігівській області 1737 хворих на 
наркоманію. З них по Чернігову — 
1138, у Прилуках — 161, Ніжині — 
88, Чернігівському районі — 50, най-
більше серед районів у Козелецько-
му — 95. 

— У Чернігові більше половини 
зареєстрованих по області, хоча в 
місті мешкає трохи більше чверті її 
населення.

— Я поясню це. Саме в Чернігові 
розташований наш диспансер. Тут ак-
тивно працює міліція. Тобто мова — 
про ВИЯВЛЕННЯ наркоманів. Але в 
нас є Срібнянський, Варвинський ра-
йони, де за останні 4 – 5 років не взя-
ли на облік жодного наркозалежного.

— Виходить, якщо чесно, то циф-
ри свідчать не про реальну кількість 
наркоманів, а про їх виявлення?

— Так. Хіба у Срібнянському ра-
йоні нема наркоманів, у тій же сіль-
ській місцевості, де вирощують мак? 
Якщо хворий звернувся за допомо-
гою сам, а такі випадки є, або звер-
таються його рідні, то, згідно з нака-
зом Міністерства охорони здоров’я 
ще за 1997 рік, районний лікар-нар-
колог сам не має права поставити ді-
агноз. Він повинен цю людину напра-
вити в наркодиспансер на обстежен-
ня. А його не приводять ні міліція, ні 
лікарі-наркологи, яких у деяких райо-
нах узагалі немає. У тому ж Срібному 
працює хоч на півставки, а у Варві 
взагалі нема. Можна, правда, звер-

нутися в Прилуки, де теж є наркодис-
пансер. 

— Що мають робити правоохо-
ронні органи? 

— Згідно із законом, теж мають 
долучатися до виявлення наркома-
нів. Так само, як і на виконання зако-
ну про психіатричну допомогу, вони 
мають право і повинні привозити лю-
дей до нас на обстеження. Тим біль-
ше, у структурі міліції є спеціальні під-
розділи із боротьби з наркоманією. 
Але чи активно вони виявляють нар-
команів? Питання до них. 

— Схоже, для цих служб пріо-
ритетне — боротьба з поширенням 
наркотиків.

— Коли до нас збільшується потік 
тих, хто прийшов добровільно чи з іні-
ціативи батьків? Є сезонні коливан-
ня. Коли маку достатньо, не йдуть. 
Але коли він закінчується взимку, 
ідуть і просять лікувати. Насправді 
це просто зменшення дози, до якої 
звик наркоман. Ми лікуємо, «збиває-
мо» цю дозу, і він замість 12 «кубиків» 
обходиться одним-двома. А потім за-
цвів мак, став доступнішим і дешев-
шим, і доза знову росте. Ми це розу-
міємо, але маємо ж хоч якось його 
лікувати. Або ось цієї осені до нас 
стали більше приходити добровіль-
но. Виявляється, останніми місяця-
ми міліція значно посилила боротьбу 
з наркоманією, а ще дуже збільшила-
ся ціна наркотиків. Ось дехто й побіг 
«знижувати дозу».

— Які види наркотичних речо-
вин найбільше поширені?

— Канабіноїди — куріння коно-
пель, це на першому місці. На дру-
гому — психостимулятори, деякі ми 
вже називали. Наркотична речови-
на — взагалі-то ліки, знеболюваль-
не, анальгетики. Я застав часи, коли 
в аптеці давали крапельками опіум 
як знеболювальне.

— Ви згадали анальгетики.  
Найперше — анальгін, так популяр-
ний у  домашньому лікуванні, його 
вживають, де що тільки заболить.

— А його взагалі вживати не 
слід. Він уже знятий з виробництва в 
багатьох розвинутих країнах, тільки 
у нас чомусь випускають. Коли при-
їздить до хворого швидка допомога, 
що одразу роблять? Вводять диме-
дрол з анальгіном. Або чоловік пи-
ячить, і в родині кажуть: треба йому 
дати димедрол як снодійне. Ні в яко-
му разі! Димедрол ніколи не був сно-
дійним препаратом. Горілка у поєд-
нанні з димедролом може виклика-
ти так звану «білу гарячку». Я читаю 
лекції, намагаюсь людям це розказу-
вати, щоб не вводили анальгіну з ди-
медролом, якщо немає показань для 
введення. 

— Кому розказуєте — молодим 
фельдшерам? 

— І лікарям теж. Було, що баб-
ці продавали самогон з димедро-
лом, поки його не почали відпуска-
ти за рецептом, як і марганцівку. 
Адже марганцево-кислий калій бере 
участь у хімічних реакціях, коли оці 
«менделєєви» роблять ті психостиму-
лятори. І соляна, сірчана кислоти — 
теж прекурсори, і оцтовий ангідрид. 
Є ж список їх, перелік. І він постійно 
розширюється. Коли я починав пра-
цювати, список вміщався на одній 
сторінці, а зараз — на шести.

Я ще додам про третій за поши-
реністю вид наркотичних речовин — 
опіоїдні препарати: екстракт солом-
ки маку, що вживають ін’єкційно. А 

це, за суттю, той же героїн, формула 
одна.

— Але ж героїн належить до так 
званих «важких» наркотиків.

— Я не ділю наркотики на легкі 
й важкі. Поділ вигадала наркомафія, 
щоб заспокоїти: мовляв, канабіоїди 
— це легенькі наркотики, можна ку-
рити. Он в Аргентині дозволили про-
давати в аптеках, у Голландії навіть 
є клуби, де це можна покурити. Але 
це «прокладка»: сьогодні курить «ле-
геньке», а завтра перейшов на щось 
дуже небезпечне. 

— Чому в сучасних цивілізова-
них країнах таке дозволяють? По-
дейкують уже навіть про якийсь 
«наркотуризм».

— І з’явився такий термін — «ку-
ризм», їхати покурити. Але все це вже 
починають обмежувати, в тій же Гол-
ландії.

— Повернімося до статистики: 
майже дві тисячі зареєстрованих 
наркоманів на нашу невелику за на-
селенням область — це немало. 

— Можна сміливо помножити цю 
цифру на 4, і буде більш реальна кар-
тина. 

— Який вік наркоманів? 
— Середній — 35 – 45 років, 

якраз квітучий працездатний вік. 
Мало наркоманів доживають до 60 
років. Наймолодші зареєстровані 
наркомани — 14 років. Таких усьо-
го троє. Усупереч поширеній думці, 
наркоманів серед підлітків не так ба-
гато. Але в чому тут небезпека? Під-
літки, на жаль, часто починають ку-
рити звичайні цигарки, а від них пе-
реходять до куріння наркотичних ре-
човин, бо такого нема, щоб одразу 
починали курити наркотик, почина-
ють саме з цигарок. Тому так важли-
ва профілактика тютюнопаління. 

— Від яких хвороб помирають 
наркомани? 

— Від будь-яких, бо вони помира-
ють на фоні різкого зниження імуні-
тету організму, стають дуже вразли-
вими до інших хвороб, як і при ВІЛ-
інфекції. Наприклад, можуть захво-
ріти на пневмонію чи туберкульоз і 
померти. Загалом же від цих хвороб 
зараз помирають не так часто.

— Як Ви дивитеся на те, що на 
наркоманію страждають багато ві-
домих творчих людей, зірок шоу-біз-
несу? 

— Знаєте, коли проходить фес-
тиваль «Рок – проти наркотиків», це 
просто якось дивно. Це все одно, що 
бджола проти меду.

— Бо якраз серед рокерів нар-
команів вистачає. Пошесть зачепи-
ла багатьох розумних людей, боро-
тися з нею дуже непросто. Тоді по-
говорімо про профілактику, про те, 
що є причинами наркоманії і як їй 
запобігати. 

— Причини наркотичної залеж-
ності — біопсихосоціальні фактори. 
Можливо, соціальні фактори впли-
вають і не так сильно, той же майно-
вий стан.

— Тобто наркоманія серед лю-
дей небідних поширена, може, й 
більше, ніж серед бідних.

— Психологічний фактор. Світ 
сповнений різних тривог. Знімати їх 
можна по-різному, в тому числі циві-
лізованими методами, відпочинком, 
фізичною культурою, тим же колек-
ціонуванням, іншими захопленнями. 
Але найпопулярнішим засобом у сві-
ті став алкоголь, бо це найпростіше 
і найдоступніше. Узагалі соціальні, 

суспільні фактори мають другоряд-
не значення для розвитку наркоза-
лежності. Головний фактор — біоло-
гічний. Говорю про гени: в третьому 
– п’ятому поколінні «вистрелить» за-
вжди. І дуже важлива ситуація в сім’ї. 
Наведу конкретний приклад. Ось тут, 
у моєму кабінеті, 15 років тому сиділи 
полковник і його дружина-вчитель-
ка. І я три  роки намагався вилікува-
ти від наркоманії їхнього сина, учня 
9-го класу. Ніяк не міг ви явити при-
чину його наркозалежності. Серйоз-
ні розумні батьки, цілком нормальна 
родина. Я знав навіть бабусю цього 
хлопця. І ось під час однієї з наших 
зустрічей, зневірившись у лікуванні 
сина, дружина говорить чоловікові: 
«Я ж тобі казала, що треба було пе-
рервати вагітність». З’ясувалося, що 
у подружжя вже було дві доньки, а 
чоловік захотів ще сина. Дружина за-
вагітніла. Оскільки доньки були вже 
майже дорослими, жінка вирішила 
більше не народжувати. Задумала 
аборт, хоча йшов уже шостий місяць 
вагітності, і справа була дуже ризи-
кована. Чоловік наполіг не робити 
цього, і вона народила. Але аж через 
півтора десятка років дитина пом-
стилася мамі, що та хотіла вбити ди-
тину в своєму лоні. Отак хлопець став 
наркоманом. 

— Це вже якась містика…
— Нічого подібного. Плід у лоні, 

а насправді вже маленька люди-
на, відчував, що його хочуть вбити, і 
запам’ятав це. Урешті завершилося 
це благополучно. Хлопець порозу-
мівся з батьками, закінчив інститут, 
одружився, має дитину. І я радий ба-
чити це. Так що не містика. Років п’ять 
тому я б так не говорив, три роки 
тому став говорити про це в медич-
них колах. А коли зараз бачу по теле-
візору, як семимісячний плід, власне 
вже дитина, усміхається в лоні мате-
рі, кажу: це вже жива істота, яка все 
відчуває. І те, що було закладено, ко-
лись «прорве». Я почав говорити про 
це відкрито, коли побачив, що з 20-
ти таких пацієнтів 18 перестали вжи-
вати наркотики, змінилися. У одного 
з моїх улюблених письменників Ан-
дрія Платонова в романі «Чевенгур» я 
прочитав таке, написане 1927 року: 
«Судьба человека предопределена 
в утробе матери и не требует надзо-
ра». Якщо добрі гени в людини, якщо 
у батьків справжня любов і ця дитина 
— плід такої любові, дитина не стане 
наркоманом.

— Ви говорите про мікроклі-
мат у родині. А я подумав, що, може, 
наркоманія передається генетич-
но, спадково?

— Так ще не можна говорити, ген 
залежності від психоактивних речо-
вин ще не знайшли. Але я вже лікую 
онуків і навіть чотирьох правнуків 
своїх перших пацієнтів. І часто гени 
«стріляють» у третьому поколінні, на-
приклад, сильно пив дід цього хворо-
го на алкоголізм. Але повторю: все 
— від сім’ї. Навіть якщо дитина з до-
брої сім’ї потрапила в погане середо-
вище, здоровий інстинкт спрацює, 
вона виправиться і буде гарною лю-
диною. І навпаки. Починати дорос-
лим треба із себе. Якщо мама при-
водить до мене лікувати сина, а сама 
виходить на балкон покурити, що ми 
тоді хочемо?

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО
Продовження інтерв’ю — 

в наступному номері 

У наркотичному чаду
Головний лікар Чернігівського обласного наркологічного диспансеру 

Петро СЕДЕНЬ — про одну з бід нашого часу 
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Котедж 
«Соловей»

— До побачення, люба. 
— До побачення, любий.
Алікс Мартін стояла, прихилив-

шись до маленької, грубо збитої 
хвіртки, і дивилася вслід чоловіко-
ві, який ішов по дорозі в село. 

Ось він дійшов до повороту і 
зник, а Алікс усе стояла в тій же 
позі, неуважно поправляючи кра-
сиве каштанове волосся, що спа-
дало їй на обличчя. Очі її були за-
думливі і мрійливі. 

Алікс Мартін не вражала кра-
сою, навіть і гарненькою, правду 
кажучи, її не назвали б. Але її об-
личчя, обличчя жінки вже не пер-
шої молодості, світилося таким 
щастям і ніжністю, що колишні то-
вариші по службі навряд чи впі-
знали б у ній Алікс Кінг — охайну 
ділову дівчину, вмілу, трохи різку, 
здібну і позбавлену фантазії. 

Вона насилу закінчила шко-
лу, ледь зводячи кінці з кінцями. 
П’ятнадцять років, з вісімнадця-
ти до тридцяти трьох, Алікс заро-
бляла собі на життя стенографі-
єю, а протягом семи років з цих 
п’ятнадцяти ще й доглядала хвору 
матір. Ця боротьба за існування 
зробила суворими м’які риси діво-
чого обличчя. 

У неї було щось на зразок лю-
бовної історії з Діком Віндіфордом, 
який працював разом з Алікс. Як 
справжня жінка, вона відчувала, 
що подобається йому, хоча і не по-
казувала цього. Зовні вони були 
друзями, не більше. Зі своєї мізер-
ної платні Дік ледве міг виділити 
гроші, щоб платити за навчання 
молодшого брата. Водночас він не 
міг і думати про одруження. 

Абсолютно несподівано дівчи-
на позбавилася щоденної праці. 
Померла її далека родичка, запо-
вівши Алікс усі свої гроші — кілька 
тисяч фунтів, які приносили двісті 
фунтів щороку. Для Алікс це озна-
чало свободу, життя, незалеж-
ність. Тепер їм з Діком можна було 
одружитися. 

Але Дік повівся несподівано. 
Він ніколи прямо не говорив Алікс 
про кохання; тепер, здавалося, 
найменше збирався це робити. 
Дік уникав її, став замкнутим і по-
хмурим. Алікс швидко зрозумі-
ла причину: гордість і педантич-
ність не дозволяли йому саме те-
пер просити Алікс стати його дру-
жиною. Від цього він подобається 
не менше, і вона вже міркувала, 
чи не зробити їй першого кроку, як 
друга в житті несподіванка звали-
лася на неї. 

У будинку своєї подруги Алікс 
познайомилася із Джеральдом 
Мартіном. Він пристрасно зако-
хався в неї, і вже через тиждень 
відбулися їх заручини. Алікс, яка 
вважала себе «не з тих, які закоху-
ються», втратила голову. 

Мимоволі вона розбудила по-
чуття Діка Віндіфорда. Він при-
йшов до неї і, заїкаючись від гніву, 
вигукнув: 

— Він абсолютно чужий тобі! Ти 
нічого про нього не знаєш! 

— Я знаю, що кохаю його. 
— Як ти можеш знати, адже ти 

знайома з ним один тиждень! 
— Не кожному потрібно оди-

надцять років, аби переконатися, 
що він закоханий у дівчину! — роз-
сердилася Алікс. 

Він зблід: 
— Я кохаю тебе відтоді, як 

уперше зустрів. Я думав, що і ти ко-
хаєш мене. 

— Я теж так думала, — зізна-
лася Алікс. — Але я думала так, бо 
не знала, що таке кохання. 

Дік просив, благав, навіть по-
грожував — погрожував суперни-
кові, який посів його місце. Алікс 
вразив вибух почуттів, які хова-
лися під зовнішньою стриманістю 
людини, яку, їй здавалося, вона 
знала так добре. 

І цього сонячного ранку, прихи-
лившись до хвіртки, вона згадала 
ту розмову. Алікс була одружена 
вже місяць і відчувала себе абсо-
лютно щасливою. Однак, коли чо-
ловік, якого вона так кохала, ви-
ходив з дому, її охоплювало якесь 
незрозуміле занепокоєння. І при-
чиною цього був Дік Віндіфорд. 

За час свого заміжжя вона 
тричі бачила той самий сон: її чо-
ловік лежить мертвий, а поруч з 
ним стоїть Дік Віндіфорд, і Алікс 
абсолютно точно знає, що це його 
рука завдала фатального удару. 
Але найжахливіше було в тому, що 
вона раділа смерті чоловіка. 

У пориві подяки вона простя-
гала руки вбивці, дякувала йому. 
Сон завжди закінчувався однако-
во: Дік обнімає її. 

Алікс не розповідала про свій 
сон чоловікові, але він хвилював її 
більше, ніж цього хотілося. Що він 
означав — застереження? Засте-
реження проти Діка Віндіфорда? 

Різкий дзвінок телефону, що 
долинув з дому, відволік її від цих 
думок. Вона увійшла в будинок і 
взяла слухавку. 

— Як ви сказали? Хто гово-
рить? 

— Алікс, що з твоїм голосом? Я 
тебе не впізнав. Це я, Дік. 

— О... Звідки ти телефонуєш? 
— З бару готелю «Герб ман-

дрівника». Здається, так він на-
зивається? Чи ти навіть не знаєш 
про існування цього бару? Я при-
їхав тільки на вихідний — трохи по-
рибалити. Ти не проти, якщо я від-
відаю вас сьогодні ввечері? 

— Ні, — різко відповіла Алікс. 
— Ти не повинен приходити. 

Запала мовчанка. Потім Дік 
заговорив знову, але голос його 
звучав інакше. 

— Прошу вибачити мене, — хо-
лодно сказав він. — Звичайно, я 
не буду тебе більше турбувати... 

Алікс квапливо перебила його. 
Мабуть, її поведінка здалася йому 
занадто незвичною. Вона й була 
незвичною: нерви в неї абсолютно 
розхиталися. 

— Я тільки хотіла сказати, що 
ми будемо... Що ми сьогодні вве-
чері зайняті... — Вона намагалася, 
щоб її пояснення звучало природ-
но.— Приходь до нас вечеряти за-
втра увечері. 

Але Дік явно вловив нещирість 

в її голосі. 
— Дуже вдячний, — так само 

холодно відповів він, — але я, 
можливо, поїду. Це залежить від 
того, приїде сюди мій товариш чи 
ні. До побачення, Алікс. — І ква-
пливо, зовсім іншим тоном, додав: 
— Бажаю тобі щастя, люба. 

Алікс поклала слухавку і по-
легшено зітхнула. «Він не повинен 
сюди приходити, — твердила вона 
собі. — Яка ж я дурна! Невже мені 
хочеться, щоб він прийшов? Ні, все 
одно я рада, що він не прийде!» 

Вона взяла зі столу простень-
кий солом’яний капелюшок і ви-
йшла знову в сад, зупинившись, 
щоб подивитися на слова, виріза-
ні над входом до будинку: «Котедж 
«Соловей». 

— Яка дивна назва, правда? 
— Сказала вона якось Джеральду 
ще до заміжжя. 

— Маленька моя, — з любов’ю 
відповів він. — Я впевнений, ти ні-
коли не чула солов’я, і радий цьо-
му. Солов’ї повинні співати тіль-
ки закоханим. Вечорами ми буде-
мо слухати їх разом, біля нашого 
власного будинку. 

Стоячи у дверях свого будин-
ку, вона згадала, як вони слухали 
солов’я, і зашарілася від щастя. 

Це Джеральд знайшов котедж 
«Соловей». Якось він прийшов до 
неї і збуджено оголосив, що знай-
шов саме те, що їм потрібно: буди-
нок незвичайний, перлина — це 
шанс, який може випасти лише раз 
у житті. Побачивши будинок, Алікс 
теж була зачарована. Правда, міс-
цевість, де знаходився будинок, 
досить пустельна — до найближ-
чого села було дві милі, але сам 
будинок, старовинної архітекту-
ри, з дуже зручними ванними кім-
натами, гарячою водою, електри-
кою, телефоном, був такий чарів-
ний, усе в ньому так подобалося 
їй, що Алікс не могла вже думати 
ні про яку іншу оселю. Але тут ви-
никла перешкода: власник будин-
ку не погоджувався здавати його 
в оренду, мова могла йти лише про 
продаж. 

Джеральд Мартін, хоча і мав 
хороший дохід, не міг займати сво-
го основного капіталу. Найбільша 
сума, яку він міг отримати готів-
кою, становила тисячу фунтів. За 
будинок просили три тисячі. Але 
Алікс, якій дуже сподобався бу-
динок, вирішила допомогти Дже-
ральду. Її капітал легко міг бути ре-
алізований при пред’явленні чека. 
Вона могла вкласти половину сво-
їх грошей за купівлю будинку. 

Так котедж «Соловей» став їх-
нім будинком, і Алікс жодного разу 
не пошкодувала про це. Однак слу-
гам не подобалася його віддале-
ність, і зараз слуг в оселі взагалі 
не було. Але Алікс, зголоднівши по 
хатній роботі, мала справжнє за-
доволення з того, щоб приготувати 
смачну їжу і вести господарство. 

За садом, де було безліч чу-
дових квітів, доглядав старий са-
дівник, який жив у селі і приходив 
у котедж «Соловей» двічі на тиж-
день. 

Зазирнувши за ріг будинку, 
Алікс побачила садівника, що схи-
лився над квітами. Вона здивува-
лася: він працював у їхньому саду 
по понеділках і п’ятницях, а сьо-
годні була середа. 

— Джордже, що ви тут робите? 
— запитала Алікс, підходячи до са-
дівника. 

Старий випростався і хихикнув, 
поправляючи стареньку кепку.

— Я так і думав, що ви здивує-
теся, пані. У п’ятницю наш сквайр 
влаштовує свято, ось я і сказав 
собі: містер Мартін і його добра 
дружина не будуть проти, якщо я 
один раз прийду в середу замість 
п’ятниці. 

— Звичайно, ні, — сказала 
Алікс. — Сподіваюся, ви гарно 
розважитеся. 

— Та вже так воно і буде, — 
просто сказав Джордж. — Добре, 
коли можеш попити і поїсти досхо-
чу, знаючи, що не ти платиш. Наш 
сквайр завжди добре пригощає 
своїх орендарів. А ще, пані, пев-
но, я вас вже не побачу до вашо-
го від’їзду, так чи не буде вказівок 
на час вашої відсутності? Ви ще не 
вирішили, коли повернетеся, мем? 

— Але я нікуди не збираюся. 
— Хіба ви не їдете завтра до 

Лондона? — здивувався Джордж. 
— Ні. З чого це ви взяли? 
Джордж знизав плечима: 
— Учора я зустрів у селі хазяї-

на. Він сказав, що ви разом з ним 
їдете завтра до Лондона і невідо-
мо коли повернетеся. 

— Нісенітниця! — розсміяла-
ся Алікс. — Мабуть, ви щось не так 
зрозуміли. 

І все-таки їй захотілося дізна-
тися, що ж Джеральд сказав на-
справді. Їхати до  Лондона? Їй ніко-
ли і на думку не спадало ще раз по-
бувати в Лондоні. 

— Ненавиджу Лондон, — рап-
том вирвалося у неї. 

— А-а, — спокійно вимовив 
Джордж, — напевно, я і справді 
що-небудь не так зрозумів, а все 
ж... Адже він чітко сказав. Ну, я ра-
дий, що ви залишаєтеся. Я проти 
того, щоб роз’їжджати, а до Лон-
дона мене і не тягне. Робити мені 
там нема чого. Надто вже там ба-
гато зараз автомобілів. А як тільки 
людина купує машину, вона вже не 
може залишатися на одному міс-
ці. Ось і містер Еймз, колишній гос-
подар цього будинку, прекрасний 
був, спокійний такий джентльмен, 
поки не купив машини. Не минуло 
й місяця, як він оголосив про про-
даж будинку. Адже він витратив на 
нього кругленьку суму і кран у кож-
ній спальні, і електрику провів, і 
все таке. «Ви ніколи не побачите 
своїх грошей», — кажу йому. А він 
мені відповідає: «Зате я отримаю 
за будинок дві тисячі чистеньки-
ми». Так воно і вийшло. 

— Він отримав три тисячі, — 
посміхаючись, виправила старого 
Алікс. 

— Дві тисячі, — повторив 
Джордж. — Усі тоді тільки й гово-
рили про цю суму. 

— Та ні, він отримав три тисячі, 
— наполягала Алікс. 

— Жінки нічого не розуміють 
у цифрах, — наполягав на своє-
му Джордж. — Адже не будете ж 
ви стверджувати, що містер Еймз 
мав нахабство вимагати з вас три 
тисячі? 

— Він не зі мною розмовляв, а 
з чоловіком. 

Джордж знову схилився над 
клумбою. 

— Ціна була дві тисячі, — впер-

то повторював він. 
Алікс не стала з ним спереча-

тися. Вона пішла до однієї з клумб 
і стала рвати квіти. Повертаючись 
додому із запашним букетом, рап-
том помітила якийсь маленький 
предмет темно-зеленого кольору, 
що виглядав з-під листя. Вона під-
няла його — це виявився запис-
ник її чоловіка. Алікс розгорнула 
його і з цікавістю стала читати за-
писи. 

Майже від самого початку їх-
нього сімейного життя вона по-
мітила, що Джеральд, емоційної 
та імпульсивної вдачі, відрізняв-
ся незвичайною акуратністю і ме-
тодичністю. Для нього було дуже 
важливо, щоб вони їли строго в 
той самий час, і він завжди акурат-
но розподіляв весь свій час на ко-
жен наступний день. 

Переглядаючи записник, Алікс 
натрапила на запис, що видався 
їй кумедним. Запис був датований 
14 травня і свідчив: «Одруження на 
Алікс. Церква св. Петра, 2.30». 

«Дурненький», — усміхнула-
ся Алікс, перегортаючи сторінку. І 
раптом: «Середа, 18 червня». Та це 
ж сьогодні! Акуратним, чітким по-
черком Джеральда було написа-
но: «9 година вечора». І більше ні-
чого. «Що це він збирається роби-
ти о дев’ятій вечора?» — здивува-
лася Алікс. 

І посміхнулася, подумавши:  
якби у Джорджа була якась любов-
на історія, то цей записник розпо-
вів би їй усе. У ньому неодмінно 
було б ім’я тієї жінки. Вона ліниво 
перегорнула останні сторінки, де 
були якісь дати, незрозумілі ділові 
записи і тільки одне жіноче ім’я — 
її власне. І все ж, поклавши запис-
ник до кишені і продовжуючи свій 
шлях до будинку, Алікс відчула, що 
її охоплює невиразне занепокоєн-
ня. Вона так чітко згадала слова 
Діка, наче зараз він стояв поруч з 
нею і говорив: «Ця людина тобі зо-
всім чужа. Ти нічого про нього не 
знаєш!» 

І правда. Що вона знала про 
нього? Адже Джеральду сорок ро-
ків, у нього, звичайно, були жінки 
до неї... 

Вона не хотіла про це думати. 
У неї зараз більш нагальні справи. 
Чи потрібно чоловікові розповіда-
ти, що телефонував Дік Віндіфорд? 
Можливо, що Джеральд міг зустрі-
тися з ним у селі. Тоді, прийшов-
ши додому, він неодмінно згадав 
би про це, і справа владналася б 
сама собою. Або... Алікс зрозумі-
ла, що не має найменшого бажан-
ня розповідати чоловікові про це. 
Адже, якщо вона скаже йому, він 
обов’язково запросить Діка при-
йти до них. Тоді їй довелося б по-
яснювати, що Дік сам збирався їх 
відвідати, але вона під слушним 
приводом відмовила йому. І тоді 
Джеральд спитає, навіщо вона це 
зробила. Що вона скаже? Про свій 
дивний сон? Але він тільки посмі-
ється або гірше — подумає, що 
вона надавала цьому візиту яко-
гось значення, хоча насправді він 
нічим особливим для неї не був. 

Зрештою, страждаючи від со-
рому, Алікс вирішила нічого не го-
ворити. 

Це була її перша таємниця від 
чоловіка, і їй стало ніяково.

Продовження — 

«Агата Крісті — короле-
ва детективу». Так назива-
лася публікація в № 4 на-
шої газети, де ми предста-
вили читачам цю знамени-
ту англійську письменницю. 
Дійсно, твори Агати Крісті 
(1890 – 1976) перекладені 
десятками мов світу і вида-
ні колосальними тиражами 
в сотні мільйонів примірни-
ків. Наша газета в номерах 
5 – 7 друкувала один із ві-
домих творів письменниці 
— велике оповідання «Сві-
док звинувачення», за яким 
свого часу був поставле-
ний фільм. Починаємо дру-
кувати ще одне оповідання 
королеви детективу.
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Несподівані 
думки
 Доля перетворює 

радості в горе і дарує нам 
скорботу, що врешті є до-
бром. (Мухаммед ібн Алі Ас-
Самарканд). 

 Ми йдемо із землі, 
а слово від нас залишить-
ся довіку. (Мухаммед ібн Алі 
Ас-Самарканд). 

 Старість починаєть-
ся від того моменту, коли 
людина втратила здатність 
учитися. (Артуро Граф). 

 У справах людських 
краще розбирається не 
той, хто більше прожив, а 
той, хто більше спостерігав. 
(Артуро Граф).

Було колись...
 Славнозвісний фі-

зик Генріх Герц замолоду 
полюбляв токарну справу. 
Коли він вже став відомим 
ученим, професором, його 
колишній майстер токарної 
справи сказав: «Шкода. З 
нього б вийшов непоганий 
токар». 

 1975 року житель 
Бермудських островів, ка-
таючись на мопеді, був ви-
падково збитий таксі і за-
гинув на місці. Звичайна 
історія. Але рівно через 
рік на цьому ж місці заги-
нув його брат. Катаючись 
на тому ж мопеді, був зби-
тий тим же таксі, тим же во-
дієм і з тим же пасажиром 
у салоні. 

 1920 року амери-
канська письменниця Енн 
Перліш, відпочиваючи в 
Парижі, придбала в букініс-
тичному магазині давнє ви-
дання своєї улюбленої в ди-
тинстві книги «Джек, Фрост 
та інші історії». Яке ж було її 
здивування, коли вона на 
титульному аркуші побачи-
ла свій же напис, котрий 
свідчив, що це та сама кни-
га, яка була у неї в дитин-
стві. Як книга через кіль-
ка десятиліть потрапила за 
океан, загадка. 

Куточок 
гумору

— Привіт, Миколо!
— Я Василь. 
— Та яка різниця? По-

зич десятку.

* * *
— Василю, іде дощ, а в 

тебе тече дах. Чого не лаго-
диш?

— Так дощ надворі.
— А як перестане йти?
— Тоді навіщо лагодити?

* * *
Радянський турист за 

кордоном просить у про-
давця в  магазині банку 
сардин в олії.

— Вам які? — запитує 
продавець. — Французькі, 
іспанські, португальські?

— Байдуже. Я не роз-
мовляю жодною з цих мов. 

* * *
Одесити пишуть листа 

Брежнєву. «Шановний Ле-
оніде Іллічу!  До нас дійшли 
чутки, що до вас дійшли чут-
ки, начебто у нас в Одесі по-
гано із м’ясом. Не вірте. Із 
м’ясом у нас в Одесі добре, 
а от без м’яса погано».
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У світі цікавого

ММистецькка паанорраммац рр Що читають в «Інтермеццо»

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

Фестиваль 
«Червона рута» 

У Чернігівському міському палаці куль-
тури відбувся відбірковий конкурс XIV Все-
українського фестивалю сучасної пісні та по-
пулярної музики «Червона рута 2015». 

13 вересня 43 роки тому вперше була ви-
конана знаменита пісня, що стала назвою 
фестивалю. Цьогоріч виповнюється 60 років 
від дня народження автора пісні Володими-
ра Івасюка та чверть віку, як стартував фес-
тиваль.

Журі визначило кращих для виступу на 
Всеукраїнському фестивалі «Червона рута».

Переможці відбіркового туру в Чернігові: 
Ізабелла Іващенко (поп-музика); гурт 

«Інті» (акустична музика); 
тріо «Калита» (фольклорна музика); гурт 

«Лєна Іванова» (рок-музика); Дмитро Нечай 
(інша музика).

Тарас Тарасенко отримав спецвідзнаку 
за авторську патріотичну пісню від військо-
во-музичного центру Сухопутних військ ЗСУ.

Бібліотека — до Дня міста
У Чернігівській  центральній міській  бі-

бліотеці ім. М. Коцюбинського в мистецькій 
галереї «Вернісаж у бібліотеці» відбулося від-
криття персональної фотовиставки Ольги 
Шеремет «Нові мелодії старого міста». Оль-
га Шеремет, за спеціальністю — вчитель хі-
мії та біології, розповіла на виставці, що з ди-
тинства займалася фотографією. 

У рамках відзначення Дня міста в читаль-
ному залі бібліотеки пройшла зустріч «Пере-
гортаючи сторінки історії», присвячена ге-
роям, які в наш час захищають територіаль-
ну цілісність нашої держави на Сході Украї-
ни. Учасники АТО на Сході України, військові 
Чернігівського батальйону Віталій Задорож-
ний та Вадим Піщур розповіли про свої бойо-
ві дні. Вони запевнили, що українські солда-
ти завжди готові захищати країну від загарб-
ників.

Триває конкурс 
«Пам’ятки Чернігова 

в родинних фотографіях»
Національний архітектурно-історичний 

заповідник «Чернігів стародавній», місь-
ке  управління освіти,  педуніверситет, тех-
нологічний університет  проводять  конкурс 
«Пам’ятки Чернігова в родинних фотографі-
ях». Мета — популяризація пам’яток архітек-
тури, поповнен ня фондів  заповідника копія-
ми цих родинних фото. 

Фото  передаються до  заповідника:  Чер-
нігів, вул. Преображенська, 1 (приміщення 
колегіуму) щодня з 10 до 18 години або елек-
тронною поштою oldcher@gmail.com. Запо-
відник гарантує повернення оригіналів фо-
тографій.

Тематика: архітектурні пам’ятки Черніго-
ва, історичні місця, міські краєвиди.  Фото 
мають бути виконані на території Чернігова 
з 1900 по 1990 рр. Термін подання робіт — 
6 жовтня. Переможці отримають дипломи і 
призи. З найкращих робіт буде сформова-
на виставка. Додаткова  інформація за тел. 
645-964. 

В обласній  бібліотеці 
ім. Короленка

Виставка «За єдину Україну». У Чер-
нігівській обласній бібліотеці ім. В. Ко-
роленка відкрито фотовиставку «За єди-
ну Україну». Автори до болю вража-
ючих фотохронік антитерористичної 
операції на Донбасі — фотохудожник 
В. Кошмал, журналісти П. Солодовнік і 
В. Савенок та підполковник В. Мисник.

 Виставка картин.   У Мистецькій ві-
тальні відкрилася  виставка  «Радісні бар-
ви творчості» чернігівської художниці, архі-
тектора, викладача Чернігівського націо-
нального технологічного університету На-
дії Сташкевич. Експозиція складається з 
30 робіт —  портрет, натюрморт, міський 
пейзаж. 

Суботні концерти 
в Борисоглібському соборі

Щосуботи, по 11 жовтня, у Борисо-
глібському соборі (на Валу) відбуваються 
концерти академічного камерного хору 
імені Д. Бортнянського обласного філар-
монійного центру.  Початок концертів — 
о 15.00.

Академічний камерний хор імені Дми-
тра Бортнянського   — лауреат  міжнарод-
них  фестивалів, об’їхав багато міст Укра-
їни, виступав у Німеччині, Росії, Польщі та 
інших країнах, виконує хорову музику віт-
чизняних і закордонних композиторів від 
XVI до XXI століття. В основі репертуару — 
потужний пласт вітчизняної хорової твор-
чості: Д. Бортнянського, М. Березовсько-
го, А. Веделя, М. Вербицького. Виконуєть-
ся й сучасна хорова музика. 

Афіша
Чернігівський 

Молодіжний театр
25 вересня. О.Довженко 

«Зачарована Десна».

26 вересня. Г. Горін 
«Поминальна молитва».

27 вересня. Е.Портер 
«Небезпечний поворот».

28 вересня. М. Себастьяну 
«Безіменна зірка». 

Є й такі закони…
 Італійські закони прирівнюють малювання крей-

дою на асфальті до жебрацтва. 

 У Португалії погана погода є причиною відсут-
ності на роботі. 

 У Швеції власники собак платять по-
даток на них згідно зі  зростом тварин, у Норве- гії 
— за їх довжиною. 

 В американському штаті Мічиган заборонено продавати і публічно пити 
пиво у неділю. 

 Закони Замбії забороняють туристам фотографувати пігмеїв. 

 До 1829 року крадіжка в Англії каралася стратою. 

 В американському штаті Оклахома заборонено полювання на китів. Де вони 
в цьому штаті, що знаходиться посеред США, — питання до законодавців. 

 У Греції по понеділках заборонено полювання. 

Віктор Ющенко Віктор Ющенко 
«Недержавні таємниці»«Недержавні таємниці»
Третій президент України Віктор Ющенко відкриє недер-

жавні таємниці в однойменній книзі. Це щира розмова про 
приватні сторінки біографії, про кохання і кар’єрні поворо-
ти, життя і смерть найдорожчих людей, про те, що відчуває 
людина, похована під сніговою лавиною, і що — гортаючи 
сторінки самвидавного Солженіцина. Ця книжка оповідає, 
як перетнулися долі батьків Ющенка — Андрія і Варвари, 
про диво віщих снів і гіркий полиновий хліб дитинства. 

Олександр Довженко Олександр Довженко 
«Щоденникові записи 1939 – 1956 рр. «Щоденникові записи 1939 – 1956 рр. 
Дневниковые записи 1939 – 1956» Дневниковые записи 1939 – 1956» 
Ця книга — перша повна наукова публікація щоденнико-

вих записів великого режисера Олександра Петровича До-
вженка за 1939 – 1956 роки. Автор фіксує основні події сво-
го особистого і творчого життя, починаючи з виходу на екра-
ни фільму «Щорс» (1939), і до завершення роботи над сценарі-
єм «Поема про море» (1956). Докладно описані історичні події, 
свідком яких був Довженко: приєднання Західної України до 
СРСР, початок Великої Вітчизняної війни, відступ армії та оку-
пація України німецькими військами, визволення України, піс-
лявоєнні роки, смерть Сталіна і повоєнні зміни в житті країни. 

Саме сторінкам щоденника Довженко довіряв свої найпо-
таємніші творчі плани, розробки сценаріїв, оповідання і неза-
вершений роман «Золоті ворота». 

Тексти записів передано в авторському викладі росій-
ською та українською мовами з подальшим перекладом і роз-
ташовані так, як зберігаються в особистому фонді Довженка 
в Російському державному архіві літератури і мистецтва. 

Туди ж внесені й матеріали, що раніше не публікувалися, 
за заповітом вдови Довженка Юлії Солнцевої, і які зберіга-
ються в тому ж архіві. 

Сергій Леп’явко «Козацькі війни Сергій Леп’явко «Козацькі війни 
К. Косинського та С. Наливайка»К. Косинського та С. Наливайка»
Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка (1591 – 

1596 рр.) залишили яскравий слід в історії козацтва. Вони 
завершили перше сторіччя його розвитку й розпочали нове 
—  XVII ст., яке цілком правомірно можна назвати козаць-
ким сторіччям історії України. З кінця XV ст. (саме цього часу 
сягає перша згадка про козаків) козацтво перетворилося із 
дрібних ватаг степових авантюристів-одинаків на окреме 
військове угруповання, яке налічувало тисячі людей і мало 
власні, незалежні від держави, збройні сили. Війни кінця XVI 
ст. стали демонстрацією сил і можливостей козацтва, його 
зростаючого військового, організаційного, політичного й со-
ціального потенціалу. Ці війни поклали початок історії бо-
ротьби козацтва за свої права, і тому саме від них ведуть 
відлік усіх козацьких повстань і війн проти Польщі, які завер-
шилися бурхливими подіями часів Хмельниччини.

Автор книги — відомий чернігівський історик. 


