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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 
«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. 5

Люстрація. Цей модний нині 
іноземний термін (з грецької 
означає — «очищення») останнім 
часом постійно в нашому житті. 
Ще б пак! Адже мова про СПРА-
ВЕДЛИВІСТЬ — магічну, чарів-
ну принаду кожного суспільства. 
Ну хто ж проти правди, справед-
ливості, рівності і т.д. Протилеж-
не — це вже корупція, зловжи-
вання владою, використання її у 
власних інтересах. Значить, тре-
ба чистити оцю саму владу. Зна-
чить, хай живе люстрація!

Багатостраждальний Закон про 
люстрацію, а це була одна з основних 
вимог Майдану, нарешті ухвалено 
Верховною Радою України. Того таки 
надзвичайного дня — 16 вересня.

Можливо, наша газета готова була 
б надрукувати цей Закон від літери 
до літери, попри те, що він зайняв би 
майже чотири сторінки. Та от пробле-
ма: по сьогодні цього тексту громадя-
ни України не бачили. Бо закон, який 
ставили того дня на голосування кіль-
ка разів, аж до вечора, закон, задля 
якого під парламентом знову вирува-
ло море громадян-протестувальників, 
навіть через три тижні після цього ще 
не був підписаний Президентом. Отже, 
не вважався ухваленим і не був розмі-
щений на офіційному сайті Верховної 
Ради. Можливо, буде підписаний на 
момент виходу газети з друку?

Правда, на тому сайті давно стоїть 
сам законопроект. Та знову пробле-
ма: до нього було внесено депутатами 
кілька сотень (!) поправок. З цими по-
правками законопроект і був розда-

ний того дня, 16 вересня, депутатам. 
Так що в якому вигляді закон проголо-
сований, ми не знаємо. А тут потрібна 
точність, адже в законі іноді важлива 
одна літера чи й кома. І хоча можна не 
сумніватися, що депутати Ради навряд 
чи взагалі читали повний законопро-
ект ще й із сотнями поправок, прого-
лосовано було саме це.

А коли ж депутатам вчитуватися 
в законопроекти? Якщо за один день 
голосувалися три надважливі закони. 
Перший — про ратифікацію Угоди про 
асоціацію з Євросоюзом. Другий — 
про люстрацію. Третій — про особли-
вий статус територій Донбасу, захо-
плених сепаратистами. Це нормально 
— в один день розглядати і голосува-
ти? При тому, що наш парламент може 
тижнями, мало не місяцями не збира-
тися на пленарні засідання. 

Отож поки що маємо «переказ» 
закону його творцями. Найбільш де-
тально розповів про вже остаточний, 
ухвалений варіант закону один з його 
авторів — народний депутат Юрій 
Дерев’янко. Ось головне.

Закон чітко ділиться за своєю сут-
тю на дві частини. Одна означає власне 
люстрацію в її звичному вигляді, як це 
зробили ще понад 20 років тому країни 
колишного соціалістичого табору Єв-
ропи після подолання тоталітарних ре-
жимів. Тобто чітко визначено, які саме 
категорії посад, що обіймали люди у 
старій тоталітарній владі, є перепоною 
для заняття посад у владі нині.

Одразу запитання: чому люди здій-
снили люстрацію ще два десятиліт-
тя тому, а в нас це починається лише 
зараз? Болюча тема для окремої 
розмови, де знову говоритимуть про 
якусь нашу українську «особливість», 
прив’язаність до комуно-радянської 
імперії СРСР, про нашу убогу націо-
нальну еліту. Про те, що всі попередні 
чотири президенти України були ви-
хідцями з Компартії Радянського Сою-
зу, включно з Ющенком. Урешті, може, 
і всі 5 президентів, включно з ниніш-
нім. Дивно, але й досі чомусь чітко не 

оприлюднено простої інформації: був 
Порошенко членом КПРС чи ні? Про-
сто повідомте: був — так був, ні — так 
ні, хоча, якщо був, це теж показово. 

Кажуть, краще пізно, ніж ніколи, 
однак також кажуть, що ще краще, 
якщо вчасно. Отже, нарешті закон ви-
значив ці критерії. Не можуть претен-
дувати на державні посади чи мають 
піти з них люди, котрі обіймали дово-
лі великий перелік посад за СРСР. Це 
насамперед компартійні функціоне-
ри. Хоча сьогодні чимало з них вже й 
на пенсіях. Під заборону закон підво-
дить співробітників радянських спец-
служб, перш за все КДБ. 

Якщо коротко, то під цей аспект 
нового закону потрапляє немало ни-
нішніх держслужбовців. 

Але ще більше їх потрапляє під дру-
гий аспект, власне, саме тут і задекла-
роване масове очищення влади. Дех-
то з її чиновників називає цифру — під 
загрозою близько мільйона держслуж-
бовців. Але суттєва відмінність: це не 
ті, хто автоматично підпадає під забо-
рону на держслужбу, а ті, хто МОЖЕ 
підпасти. Тут і надія для багатьох ни-
нішніх посадовців, і водночас тривога. 
Бо очищення відбуватиметься за кри-
терієм служіння попередньому режи-
мові регіоналів. Критерій дуже й дуже 
розмитий. Тому декларується ПЕРЕВІР-
КА, наскільки антинародними були дії 
службовця минулої влади. 

Те, що закон чітко прив’язаний до 
Єврореволюції в Україні, до Майда-
ну, який повалив старий режим, ви-
дно вже хоча б за декларованими в 
документі часовими рамками. Ось що 
говорить той таки Юрій Дерев’янко: 
«Закон обмежує право для одних по-
садовців режиму Януковича обіймати 
посади в органах державної влади на 
десять років, для інших — на п’ять. За-
борона на заняття посад на 10 років 
застосовуватиметься до осіб, які обі-
ймали сукупно не менше одного року 
посаду (посади) у період з 25 лю-
того 2010 року по 22 лютого 
2014 року».

Люстрація по-українськи
Заявлено масове очищення влади.
Із запізненням на понад 20 років — 

від залишків комуністичного режиму.
Супероперативно — від залишків 
попереднього режиму регіоналів

Люстрація ногами: протестувальники 
під Верховною Радою виклали доріжку з 
портретів депутатів парламенту, по якій 

запропонували депутатам іти в Раду



№40   9 жовтня 2014 року№40   9 жовтня 2014 року2

Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Понад 50 тисяч хворих 
на гіпертонію отримали 
ліки зі знижкою
У Чернігівській області продовжує реалізовувати-

ся пілотний проект щодо запровадження державно-
го регулювання цін на лікарські засоби для лікування 
осіб з гіпертонічною хворобою. Більше 50 тисяч хво-
рих на гіпертонію вже отримали ліки за референтни-
ми цінами.

Щорічно у майже 20 тисяч мешканців області ви-
являють захворювання на гіпертонію.  У медичних за-
кладах на диспансерному обліку  перебуває понад 
270 тисяч осіб з артеріальною гіпертензією.

На сьогодні лікарями виписано майже 80 тисяч 
рецептів на часткове відшкодування вартості лікар-
ських засобів, задіяних у пілотному проекті. Придбати 
ліки зі знижкою за рецептами хворі можуть у 176 ап-
течних закладах Чернігівщини.

У рамках реалізації проекту області на часткове 
відшкодування вартості лікарських засобів виділено 
субвенцію державного бюджету у сумі більше 3 міль-
йонів гривень. На сьогодні отримано та використано 
майже 1,7 мільйона гривень.

Найкраще освоюються кошти на реалізацію пі-
лотного проекту у Новгород-Сіверському, Варвин-
ському, Чернігівському, Носівському районах. 

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій  з громадськістю ОДА

Клієнти банку «Демарк» 
зможуть отримати свої 
кошти з 1 листопада
Правління Національного банку України, розгля-

нувши ситуацію з чернігівським банком «Демарк», ви-
знало його неплатоспроможним.

На підставі рішення НБУ впродовж місяця буде 
вивчатися стан банку. Ніяких операцій банк не про-
водитиме, в тому числі з продажу майна.

Виплати клієнтам розпочнуться з 1 листопа-
да. До першої черги виплат потраплять клієнти, які 
мали в банку поточні рахунки (отримували пенсії та 
зарплати), а також депозити, термін яких закінчив-
ся. Виплати проводитимуться у розмірі вкладу і від-
сотків, нарахованих на день визнання банку непла-
тоспроможним.

Дошкільнята області
В області працює 417 дитячих дошкільних закла-

дів, які відвідує 30,3 тис. вихованців. Крім того, соці-
ально-педагогічним патронатом охоплено 1,8 тис. ді-
тей, які не відвідують дошкільних установ.

Більшість педагогічного персоналу — жінки. Чо-
ловіків лише 1,7%, переважно вони працюють ін-
структорами з фізкультури та музичними керівника-
ми. Більше третини (34%) персоналу — молодь у віці 
до 35 років. Освітній рівень педагогічних працівників 
досить високий: 99,5% з них закінчили вищі навчальні 
заклади всіх рівнів акредитації.

Для забезпечення потреб дітей з порушенням 
мови, зору, опорно-рухового апарату, затримкою пси-
хічного та інтелектуального розвитку в області орга-
нізовано 101 групу спеціального призначення, в яких 
працюють 80 учителів-логопедів, 11 учителів-дефек-
тологів, 18 учителів інших спеціалізацій.

Міжнародні змагання 
лісівників
Міжнародна спартакіада лісівників «Слов’ян ське 

братерство» вже вдванадцяте зібрала кращих пред-
ставників лісової галузі Чернігівської та Гомельської 
областей. Цього року змагання приймало білоруське 
місто Добруш. Учасники показали як спортивну, так і 
фахову майстерність. У програмі були футбол, волей-
бол, настільний теніс, гирьовий спорт, стрільба, шаш-
ки, перетягування каната, розпилювання колоди, ки-
дання сокири. З мінімальною перевагою в один бал 
перемогли господарі — білоруси. Наступного року 
змагання прийматиме Чернігівщина.

Екскурсія для сімей 
переселенців
Департамент культури і туризму, національностей 

та релігій облдержадміністрації спільно з навчально-
методичним центром культури і мистецтв організува-
ли оглядову екскурсію до Чернігова для сімей пере-
селенців з Луганської та Донецької областей. Ці ро-
дини тимчасово проживають у санаторії «Десна» в с. 
Ладинка Чернігівського  району.

Поїздку провели у рамках святкування Всесвіт-
нього дня туризму і Дня туризму в Україні. Наймен-
шим гостям запропонували взяти участь у майстер-
класах з кераміки та гончарства, соломоплетіння, ху-
дожнього розпису й виготовлення ляльки-мотанки.

Того ж дня переселенцям передали гуманітарну 
допомогу: засоби гігієни, теплі речі.

З ініціативи обласної організації 
Спілки жінок України та Чернігівської 
міської ліги (клубу) ділових та профе-
сійних жінок в обласному навчаль-
но-методичному центрі профспілок 
пройшов Другий форум ділових і твор-
чих  жінок  Чернігівщини. Учасницями 
стали близько 70 успішних підприєм-
ниць і майстринь, у тому числі з семи 
районів.

Під час відкриття заходу директор 
центру, голова обласної організації 

СЖУ, президент Чернігівської міської ліги (клубу) ділових та 
професійних жінок Ірина Дорожкіна зазначила, що жінкам 
варто бути ще більш активними в економічній та громадській 
сферах, аби створювати нові робочі місця, виплачувати 
зарплату робітникам, забезпечувати свої родини, по можли-
вості допомагати українській армії, родинам переселенців. 

Про створення і розвиток власного бізнесу розповіли 
директор магазину-студії «Макош» Юлія Заїка, директор 
ательє «Тетяна» Тетяна Капинос, директор ТОВ «Міраві», 
власниця «Кеб-таксі», таксі «Fly» та салону краси «Неферті-
ті» Ірма Мирошниченко, керівник авторської студії макіяжу 

Валентина Плотницька, приватний підприємець, дирек-
тор туристичної агенції «Люкс тур» Світлана Тонконог, май-
стриня капелюшків Валентина Свистун, приватний підпри-
ємець, модельєр, керівник будинку моди «Verba» Тетяна 
Верба (м. Ніжин).

Економіка

Чернігівщина експортує 
товари до 28 країн ЄС

За сім місяців року, порівняно з відповід-
ним періодом минулого року, експорт збіль-
шився майже на 27%, що становить близько 
383 мільйони доларів США. Позитивне саль-
до зовнішньої торгівлі товарами склало по-
над 56 мільйонів доларів США.

Серед експортних товарів провідне міс-
це займають зернові культури — більш як 95 
мільйонів доларів, деревина і вироби з неї — 
близько 27 мільйонів доларів. Також добре 
продаються папір і картон, молоко і  молочні 
продукти, мінеральні продукти, взуття.

Партнерами підприємств та організа-
цій області стали 106 країн світу, з них — 28 
країн ЄС. Експерти підкреслюють збільшен-
ня майже вдвічі експорту товарів до країн 
Євросоюзу. Найбільше Чернігівщина продає 
Литві, Іспанії, Італії, Румунії, Бельгії, Німеччи-
ні, Нідерландам, Польщі та Великій Британії.

ЧеЗаРа на виставці 
«Зброя і безпека 2014»

Виставка, що проходила у столичному між-
народному виставковому центрі, стала де-
монстрацією потенціалу українських підпри-
ємств оборонної промисловості. Учасників 
було більше двох з половиною сотень. На ви-
ставці представили артилерійське та броне-
танкове озброєння, засоби зв’язку, інженер-
ну техніку, літальні апарати, ракетні системи.

Розробки «ЧеЗаРи» доповнюють про-
дукцію багатьох провідних компаній країни. 
Чернігівський радіоприладний завод вони 
називають надійним партнером.

Підпільний торф
Чернігівська міжрайонна прокуратура з нагляду за додержанням за-

конів у природоохоронній сфері розпочала кримінальне провадження за 
фактом незаконного промислового видобутку торфу на землях, орендо-
ваних як пасовища і сіножаті. Видобувні роботи проводились у значних 
масштабах за допомогою спеціальної важкої техніки. На цей час їх зупи-
нено.

Також прокуратура Чернігівської області встановила, що земельну ділян-
ку, на якій незаконно почато видобуток торфу, орендарю передано з грубими 
порушеннями законодавства. 

Фактично ця ділянка площею 280 га на території Смолинської сільської 
ради Чернігівського району є торфовищем, на якому попередніми роками за 
державні кошти вже здійснили комплекс робіт з підготовки до розробки ко-

рисних копалин. За Земельним кодексом України ці землі належать до осо-
бливо цінних, і правом розпорядження ними наділений лише Кабінет Міні-
стрів України. Усупереч закону наказ про передачу ділянки в довгостроко-
ву оренду був виданий Головним управлінням Держземагентства в області. 

Більше того, орендар, якому ці землі були потрібні нібито для фермер-
ства, не мав ні досвіду роботи в аграрному секторі, ні технічних засобів для 
сільськогосподарського виробництва. 

Прокуратура області пред’явила до суду позов з метою повернення землі 
та забезпечення її подальшого цільового використання.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області

Відповідні зміни до законодавства набрали 
чинності. Як повідомив начальник відділу контролю 
за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 
обласної податкової адміністрації Ігор Пирог, ново-
введення передбачають штраф у сумі 85 тисяч гри-
вень за виготовлення спирту без наявності ліцен-
зії. За підпільне виготовлення алкогольних напоїв з 
будь-якого спирту оштрафують не менше ніж на 15 
тисяч гривень.

За оптову чи роздрібну безліцензійну торгівлю 
спиртом, алкоголем або тютюном доведеться спла-
тити 17 тисяч гривень, а раніше за це штрафували 
лише на 1,7 тис.грн.

За оптову торгівлю коньяком, горілкою, лікеро-
горілчаними виробами та вином за ціною, яка ниж-
че від мінімально встановленої законодавством, 
штраф становить 10 тисяч гривень. На стільки ж 
оштрафують і за роздрібну торгівлю за цінами, які 
перевищують максимальні роздрібні.

Форум ділових і творчих жінок 

Учасники  Форуму з народним депутатом України 
Олександрою Кужель

Фото В.Кошмала

Ірина Дорожкіна

Штрафи за виготовлення та продаж підпільного 
алкоголю збільшилися у десять разів
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Бліц-інформ
Новини Чернігова

Запрошує  аукціон 
«Мистецтво  —  воїнам»
З 9 по 17 жовтня 

за організаційної під-
тримки Чернігівської 
торгово-промислової 
палати триватиме ти-
хий аукціон «Мистецтво 
— воїнам», під час яко-
го можна придбати ро-
боти чернігівських мит-
ців, зокрема народного 
художника  України Володимира Ємця, заслуженого 
художника України Анатолія Шкурка та інших відомих 
майстрів. 

Кошти від продажу робіт підуть на матеріально-
технічне забезпечення 13-го, 41-го батальйонів, ба-
тальйону «Чернігів» та 1-ої танкової бригади.

Прийдіть і підтримайте наших захисників!
Адреса: виставковий зал Спілки художників 

України,  м.Чернігів,  проспект Миру, 34.
Контактні тел.: 67-28-93, (097) 103-60-99 — Тетяна.

«Десна» серед лідерів
Чемпіонат України з футболу сезону 2014 – 

2015 років чернігівська «Десна» почала не дуже вда-
ло. Але, здобувши в останніх турах кілька перемог, 
наші земляки увійшли до групи лідерів. У турнірі бе-
руть участь 16 команд, чимало з яких пограли і у ви-
щій лізі. У  першому колі, осінній частині чемпіонату, 
зіграно 11 турів. З великим відривом лідирує «Олек-
сандрія» з Кіровоградщини — 31 очко. По 19 очок ма-
ють «Сталь» (Дніпродзержинськ) і «Тернопіль». 18 очок 
у «Десни», яка має 5 перемог, по 3 нічиї і поразки.

Наступний матч деснянці проводять в суботу,  
11 жовтня, удома. Їхній суперник — «Тернопіль». Убо-
ліваймо за «Десну»!

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

рахунок пожертв. Читачі можуть підтримати сайт, пе-
рерахувавши кошти на картковий рахунок Приват-
банку на ім’я Ясенчука Олександра Анатолійовича: 
5457 0823 9152 9372.

Сайт «Північний вектор» є інформаційним 
партнером Чернігівського культурно-мис-
тецького центру «Інтермеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-часопис «Пів-
нічний вектор» було створено у квітні 2012 року при 
Чернігівській міській громадській організації «Сус-
пільна служба України».

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

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

Шевченка, 9, м. Чернігів, 14000.
Редакція: шеф-редактор Олекса Пекур, журна-

лісти Денис Домоцький, Олександр Ясенчук. 

Вікторина «Що ви знаєте 
про Чернігів?»

Проводять культурно-мистецький центр 
«Інтермеццо» і наша газета

Ставимо запитання про наше чарівне місто, його 
історію і сьогодення. Друкуємо фотознімки цікавих 
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 Чернігівсько-
го культурно-мистецького центру «Інтермеццо» та на-
шої газети.

До конкурсу можна долучатися в будь-який мо-
мент, адже відповідей на  запитання ми ще не друку-
вали. Їх дамо по завершенні конкурсу. Попередні  за-
вдання   читайте у минулих номерах газети, які може-
те 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 
«Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9).

Командир п’ятої ротації зведено-
го загону міліції Чернігівщини, яка 
повернулася із зони проведення ан-
титерористичної операції, розповів 
про будні та нелегку службу наших 
бійців на Сході України.

Бійці спецпідрозділів міліції разом 
із дільничними інспекторами, опера-
тивниками, працівниками обласного 
апарату управління МВС в області та 
міськрайвідділів Чернігівщини кожно-
го місяця вирушають у  відрядження на 
Схід України. 

Як розповів командир спецпідроз-
ділу та зведеного загону міліції Черні-
гівщини Олександр Бредюк, останні 
місяці служби проходили в бойовій об-
становці на Луганщині. 

Якщо раніше працівники міліції 
приділяли увагу охороні громадського 
порядку на звільнених територіях, то 
нині — це постійне бойове чергуван-
ня з військовими на блокпостах та охо-
рона периметра населених пунктів, де 
дислокуються українські силовики. 

Обстріл «Градами» і мінометами 
крайніх блокпостів тривав майже що-
дня, адже в бінокль можна було роз-
гледіти й пости сепаратистів, розта-
шовані за 3 – 5 кілометрів від україн-
ських. Хлопці відкривали вогонь у від-
повідь тільки після артобстрілу з «того» 
боку.

Не всі артобстріли минали для на-
ших хлопців без наслідків. У результа-
ті одного з них тяжке осколкове пора-
нення отримав військовослужбовець 
і наш оперативник із Чернігівського 
міськвідділу міліції. 

Траплялися під час чергування і 
прямі зіткнення з ворогом. Так було, 
коли бійці на центральному блокпосту 
побачили ворожих розвідників. Почав-
ся вогневий контакт із ворогом, після 
якого терористи, забравши поранених 
і вбитих, відійшли.

Під час несення служби декілька 
разів доводилося затримувати сепа-
ратистів, а також ворожого корегу-
вальника вогню. Затриманих потім пе-
редали військовій контррозвідці.

 «Завдяки керівництву УМВС у Чер-
нігівській області та постійній допомо-
зі його очільника, генерал-майора мі-
ліції Олега Демченка, забезпечення у 
нас дуже хороше, — розповідає Олек-
сандр Бредюк. — Харчі, пальне, ліки, 
одяг та інше — всім цим ми забезпе-
чені. Генерал особисто піклується про 
стан і забезпечення особового скла-
ду зведеного загону. Окрім регуляр-
них конвоїв з усім необхідним, генерал 
Демченко сам постійно приїздить до 
нас у зону АТО для підтримання  бойо-
вого духу бійців».

«Українські силовики на звіль-
нених територіях здобули собі за-
служену повагу завдяки гуманному 
ставленню до місцевого населення, 
— продовжує Олександр Бредюк. — 
Неодноразово місцеві зверталися 
до нас за допомогою: чи то довезти 
хворого до лікарні, чи то продукта-

ми допомогти. В одному з населених 
пунктів наші бійці допомагали місце-
вим локалізувати пожежу, в іншому 
— провести світло. Ніколи ми не від-
мовляємося допомогти громадянам. 
Дітлахи, коли бачать наш транспорт, 
постійно махають нам руками. Зна-
ють: якщо в нас є солодощі та згу-
щенка чи інші харчі, завжди зупи-
нимося і віддамо їх  малечі. Адже в 
тих місцях, де ми несемо службу, ба-
гато хто з батьків малечі вважають-
ся неблагополучними, зловживають 
спиртним і за дітлахами не догляда-
ють. Ось і шукають вони допомоги у 
військових та міліції».

Як повідомив Олександр Бредюк, 
це було третє його відрядження на 
Схід. Нині — 10 днів відпочинку для 
нього та всіх його бійців. У подальшо-
му правоохоронці готові знову вико-
нувати завдання із  забезпечення по-
рядку для настання спокою на терито-
рії Донбасу. 

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

По 30 жовтня в області і 
по всій Україні проводиться 
місячник добровільної зда-
чі зброї. У зв’язку з нелегкою 
криміногенною ситуацією в 
країні закликаємо громадян 
із розумінням поставитися  до 
вимог МВС і здати до органів 
міліції зброю, що не є законно 
зареєстрованою.

Усі, хто до 30 жовтня до-
бровільно здасть до підроз-
ділів дозвільної системи вог-
непальну чи холодну зброю, 
боє припаси та вибухівку, бу-
дуть звільнені від адміністра-
тивної і кримінальної відпові-
дальності.

Для інших закон передба-
чає досить суворе покаран-
ня. Стаття 263 Кримінального 
кодексу України — «Незакон-
не поводження зі зброєю, бо-
йовими припасами та вибухо-
вими речовинами» —  перед-
бачає позбавлення волі на 
строк від двох до п’яти років. 
Щодо гладкоствольної мис-
ливської зброї передбачена 
адміністративна відповідаль-
ність. 

Кримінальна відповідаль-
ність настає і в разі вияв-
лення незареєстрованої хо-
лодної зброї (кинджалів, фін-

ських ножів, кастетів та ін.) 
згідно з ч.2 ст. 263 — «штраф 
до п’ятдесяти неоподаткова-
них мінімумів доходів грома-
дян або обмеженням волі на 
строк від двох до п’яти років, 
або позбавленням волі на 
строк до трьох років».

Мисливські гладкостволь-
ні рушниці, газові пістоле-
ти, які не були раніше зареє-
стровані в органах внутрішніх 
справ, після перевірки (якщо 
зброя не була викрадена чи 
не була знаряддям злочину) 
можна зареєструвати і в по-
дальшому володіти та корис-
туватися нею.

Тож усіх громадян, які ма-
ють незареєстровану зброю, 
боєприпаси та вибухівку, а та-
кож тих, хто знайшли зброю, 
боєприпаси часів Другої сві-
тової війни, просимо зверну-
тися до працівників дозвіль-
ної системи Чернігівського 
міського чи районних відділів 
внутрішніх справ.

Едуард АЛЬОХІН,
заступник начальника, 

начальник міліції 
громадської безпеки

УМВС України 
в Чернігівській області

СБУ винесла 
попередження громадянам, 

які розповсюджували 
у соцмережах інформацію 
терористичного характеру

Протягом берез-
ня – вересня ц.р. 
співробітники 
Служби без-
пеки України 
на Чернігів-
щині викрили 
і припинили 
протиправну 
діяльність 14 
громадян Украї-
ни, які через Інтер-
нет поширювали матеріали щодо виго-
товлення саморобних вибухових пристро-
їв (гранат, вибухових шашок та сумішей 
тощо).

Встановлено, що на власних сторінках 
у соціальних мережах ці особи розміщу-
вали детальну текстову інформацію та ві-
деоматеріали про виготовлення у домаш-
ніх умовах вибухівки і  методику її засто-
сування при вчиненні терактів.

Відповідно до статей 258, 258-4 Кри-
мінального кодексу України ці громадяни 
були офіційно попереджені щодо недопу-
щення подібної протиправної діяльності. 
Інформацію терористичного характеру зі 
сторінок видалено. 

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Володимир ЄмецьВолодимир Ємець

Із зони АТО — у відпустку додому

За добровільну здачу зброї 
покарання не буде

берез-
ц.р.

ки 

раї-
Інтер
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Наші кандидати
Завершилася реєстрація канди-

датів у депутати Верховної Ради Укра-
їни на вибори 26 жовтня 2014 року. 
Щоправда, до 13 жовтня кандидат ще 
може відмовитися від балотування, 
що, мабуть, чимало з них і зроблять 
з певних причин. Також ще є час тим, 
кому ЦВК відмовила в реєстрації, до-
битися її через суд.

У Раду, як і завжди, йде сила-си-
ленна кандидатів. Загалом зареє-
стровано їх понад шість з половиною 
тисяч. З них 3111 — від 29 партій, які 
йдуть списками, і 3468 — по мажори-
тарних округах. 

За змішаною пропорційно-мажо-
ритарною системою від партій і окру-
гів обирається по половині складу 
Ради, по 225 депутатів. Оскільки в 
окупованому Криму і на частині Дон-
басу з відомих причин вибори не про-
йдуть, до Ради потраплять близько 
200 мажоритарників. Отже, в серед-
ньому по округах припадає приблиз-
но 17 кандидатів на мандат. По нашій 
Чернігівщині ця цифра — понад 16 на 
округ, разом — 100 кандидатів. 

В області, як і на виборах позато-
рік, — 6 округів, у тих же межах. Пода-
ємо ці округи і повний список канди-
датів. Лише прізвища, з простої при-
чини: навіть сухі офіційні дані (дата на-
родження, місце проживання і роботи, 
партійність, хто висунув) зайняли б у 
газеті десь три сторінки тексту. Тому 
— коротко, без усяких коментарів про 
конкретних кандидатів і агітації щодо 
них. Просто колективний портрет.

Із сьогоднішніх депутатів по на-
ших 6 округах три балотуються там 
же: Владислав Атрошенко, Микола 
Рудьковський, Ігор Рибаков. Валерій 
Дубіль і Олег Ляшко балотуються за 
списками своїх партій, відповідно — 
«Батьківщини» і Радикальної. 

Серед кандидатів є і діючі депута-
ти, і колишні, і ті, хто не раз уже бало-
тувався, хоча б на минулих виборах 2 
роки тому. Тобто люди більш-менш ві-
домі. Але сила-силенна людей, мало 
відомих навіть у   межах округу. Чима-
ло тих, хто тимчасово не працює, оче-
видно, люди сподіваються працевла-
штуватися депутатами парламенту 
держави. 

У нашій області забажали бало-
туватися люди, які мешкають в інших 
областях, що, звісно, дозволено за-
коном. Чимало киян, але є й кандида-
ти здалеку. Дехто має якийсь стосу-
нок до області, скажімо, звідси родом. 
Дехто — доволі відомий: наприклад, 
у нас балотується перший космонавт 
України Леонід Каденюк. 

Щодо висування, то способів їх за 
законом два — партіями і самовису-
ванням. Тут і ті, й інші. Партії, які вису-
нули кандидатів, різні, але переважно 
доволі відомі.

Про так звані клони. Це давній 
прийом політтехнології, коли на про-
тивагу кандидату, якого хтось хоче не 
допустити в Раду, висувають однофа-
мільця та ще й тезку, буває, що й од-
накового по  батькові. Розрахунок, що 
виборець не розбереться в бюлетені, 
і клон відбиратиме голоси в іншого 
кандидата.

Що ж, виборцям залишається сте-
жити за агітацією, аби знати, хто є хто. 

Одномандатні виборчі округи 
Чернігівської області 

по виборах Верховної Ради 
України 26 жовтня 2014 року

 
№ 205. Центр — місто Чернігів, 

Деснянський район.
Межі: Деснянський район, час-

тина Новозаводського району міс-
та Чернігова (виборчі дільниці № 
741086, 741096 – 741099).

№ 206. Центр — місто Чернігів.
Межі: частина Новозаводського 

району міста Чернігова (виборчі діль-
ниці № 741061 – 741085, 741087 – 
741095, 741100 – 741108), Ріпкин-
ський, Чернігівський райони.

№ 207. Центр — місто Корюківка.
Межі: місто Новгород-Сіверський, 

Городнянський, Коропський, Корюків-
ський, Новгород-Сіверський, Семенів-
ський, Сосницький, Щорський райони.

№ 208. Центр — місто Бахмач.
Межі: Бахмацький, Борзнян-

ський, Куликівський, Менський, Тала-
лаївський райони, частина Ічнянсько-
го району (виборчі дільниці № 740197 
– 740201, 740204, 740208, 740209, 
740215, 740218, 740221, 740225, 
740228, 740231, 740232, 740235, 
740236, 740239, 740240).

№ 209. Центр — місто Ніжин.
Межі: місто Ніжин, Варвинський, 

Ніжинський, Носівський, Срібнян-
ський райони, частина Ічнянського 
району (виборчі дільниці № 740202, 
740203, 740205 – 740207, 740210, 
740212 – 740214, 740216, 740217, 
740219, 740220, 740222 – 740224, 
740226, 740227, 740229, 740230, 
740233, 740234, 740237, 740238).

№ 210. Центр — місто Прилуки.
Межі: місто Прилуки, Бобровиць-

кий, Козелецький, Прилуцький райони.
 

Кандидати в депутати 
по округах: 

№ 205
Андрійченко Ігор Володимирович

Багмут Геннадій Васильович

Бартков Олександр Іванович

Бей Олександр Анатолійович

Геращенко Віктор Михайлович

Грецький Володимир Миколайович

Дериземля Андрій Васильович

Долеско Анатолій Олександрович

Живенко Світлана Віталіївна

Каденюк Леонід Костянтинович

Куліч Валерій Петрович

Лисенко Ігор Григорович

Лобода Павло Андрійович

Пицків Роман Ігоревич

Постніков Павло Олександрович

Приходько Володимир Валентинович

Ткач Юрій Володимирович

Шкурат Олександр Володимирович

Шуман Едуард Павлович

Ясь Олександр Олексійович

№ 206
Аверченко Сергій Миколайович

Атрошенко Владислав Анатолійович

Бережний Віталій Олександрович

Бойправ Борис Степанович

Бунін Андрій Юрійович

Вашуров Олександр Валерійович

Велігорський Володимир Федорович

Ганжа Микола Миколайович

Корж Олексій Олексійович

Мекшун Олександр Михайлович

Поліщук Володимир Андрійович

Примаченко Ольга Григорівна

Скепський Анатолій Семенович

Федорок Володимир Костянтинович

№ 207
Божок Григорій Володимирович

Божок Григорій Никифорович

Бондар Анатолій Миколайович

Губар Віктор Іванович

Дячук Юрій Вікторович

Євлахов Анатолій Сергійович

Євтушенко Юрій Вікторович

Жадченко Андрій Миколайович

Котельчук Андрій Леонідович

Науменко Олександр Миколайович

Нерета Олександр Миколайович

Полулященко Марина Миколаївна

Рибаков Ігор Олександрович

Сергієнко Сергій Федорович

Солодаренко Роман Васильович

Трофименко Володимир Михайлович

Якуб Іван Миколайович

Яценюк Ігор Михайлович

№ 208
Бєлова Валентина Миколаївна

Брюховецький Володимир Борисович

Вегера Ірина Дмитрівна

Веремієнко Олександр Борисович

Голиця Михайло Миколайович

Давиденко Валерій Миколайович

Запорощук Валентин Анатолійович

Лозицький Валерій Григорович

Неволько В’ячеслав Анатолійович

Ткаченко Віктор Іванович

Устенко Петро Іванович

Череп Микола Миколайович

Шимко Павло Миколайович

Шимко Павло Миколайович

Шиш Віктор Миколайович

№ 209
Авраменко Олексій Михайлович

Бакуменко Петро Іванович

Боровик Валерій Анатолійович

Волощук Олег Георгійович

Делія Сергій Миколайович

Дєдкова Ірина Станіславівна

Дубина Олександр Михайлович

Зуб Валерій Олексійович

Івашин В’ячеслав Анатолійович

Кодола Олександр Михайлович

Полуда Микола Миколайович

Походня Анатолій Олександрович

Салогуб Валерій Володимирович

Смаль Ігор Вікторович

Ухо Руслан Валерійович

Харченко Олександр Володимирович

№ 210
Авер’янов Олег В’ячеславович

Антошин Вадим Леонідович

Дмитренко Олег Іванович

Дмитренко Олег Миколайович

Іллющенко Сергій Андрійович

Костюк Ольга Іванівна

Кравчук Сергій Володимирович

Кучеренко Петро Анатолійович

Лабазов Віктор Станіславович

Рудьковський Микола Миколайович

Середа Олександр Володимирович

Скварський Олег Віталійович

Тютюнник Іван Васильович

Хмельницький Дем’ян Раянович

Шевченко Євген Володимирович

Шеляпін Юрій Матвійович

Якименко Віталій Володимирович

Обіцянки у форматі 
«Соціальної угоди»

Кандидати в депутати по округах ще 
на попередніх виборах позаторік поча-
ли застосовувати таку форму обіцянок 
виборцям, як підписання так званих 
«Соціальних угод». У цій угоді кандидат 
обіцяє виборцям те-то і те-то. 

Минуло два роки. Час глянути на 
ті обіцянки і звірити, що з них викона-
но. Ось одна така угода, підписана рів-
но два роки тому. Не вказуємо округу, 
села, кандидата, щоб це не було агітаці-
єю чи антиагітацією. Тим паче, картина 
ця доволі типова. 

Отже, в окрузі Х (Ікс) кандидат Y 
(Ігрек) пообіцяв жителям села Z (Зет) на-
ступне: 

Ремонт та благоустрій колодязів гро-
мадського користування. 

Встановлення вуличного освітлення.

Ремонт школи, а саме заміна вікон, 
вхідних дверей, даху. 

Встановлення комп’ютерного класу в 
школі. 

Реконструкція системи опалення бу-
динку культури (заміна двох  котлів).

Придбання глибинного насоса для во-
допостачання. 

Заміна водогону по вул. (такій-то).

Ремонт дошкільного навчального за-
кладу.

Поточний ремонт доріг: такої-то (за-
гальною протяжністю 24 км), такої-то 
(протяжністю 14 км).

Що виконано з 10 обіцянок (доріг 
обіцялося відремонтувати дві)? М’яко 
кажучи, не все. Правда, обіцялося на 
5 років, а пройшло лише два. То, може, 
виконано хоча б частково, пропорційно 
терміну, — відсотків на 40? Виконано… 
півпункту, і то найлегшого, другого. Зна-
чить, на 5 відсотків. Чому «пів»? Може, 
навіть і менше: «встановлення вулично-
го освітлення» обмежилося подаровани-
ми кількома десятками лампочок. 

Читач резонно скаже: але ж точно 
такі обіцянки кандидати мусять давати по 
всьому округу. А це кілька районів, близь-
ко 100 сіл. Перемножимо ось такий спи-
сок обіцянок на 100 сіл: скільки це треба 
коштів? Хіба це можливо виконати? Пра-
вильно, неможливо. Тоді зустрічне запи-
тання: нащо давати такі обіцянки? 

Втім, це теж зайве запитання. 
Ось нові «соціальні угоди», вже цієї 

виборчої кампанії, осені 2014 року. 
Отже, в окрузі Х (Ікс) кандидат Y (Ігрек) 
пообіцяв виборцям Z (Зет) наступне: 

«Допомагати в підготовці до зими та 
в отриманні виборцями скрапленого 
газу та твердого палива.

Забезпечити виконання органами вла-
ди і підприємствами ремонту й уте-
плення будинків, освітлення вулиць, 
очищення криниць, організації нових 
сміттєзвалищ, автобусного сполучен-
ня та ремонту доріг.

Не допустити підвищення комунальних 
тарифів вище соціально та економічно 
обґрунтованої межі за рахунок упро-
вадження енерго- і  ресурсозберігаль-
них технологій та внутрішніх резервів 
підприємств енергозабезпечення.

Встановити 100 нових дитячих і спор-
тивних майданчиків та видати 10 кни-
жок для дітей і юнацтва».

Це доволі конкретні обіцянки. Бо є 
ще й загальні, притаманні загалом про-
грамам кандидатів, як-то:

«залучати вітчизняні та іноземні 
інвестиції»; 

«реалізувати бізнес-проекти»; 

«сприяти безперебійному отриманню 
соціальних виплат»;

«нещадно боротися з корупцією».

Що гласить закон 
(якщо в нього заглядають)?

Закон про вибори народних 
депутатів України
Стаття 74. Обмеження щодо 
ведення передвиборної агітації
14. Забороняється проводити пе-

редвиборну агітацію, що супроводжу-
ється наданням виборцям, закладам, 
установам, організаціям коштів або 
безоплатно чи на пільгових умовах то-
варів (крім товарів, що містять візуаль-
ні зображення назви, символіки, пра-
пора партії, за умови, що вартість та-
ких товарів не перевищує три відсотки 
розміру мінімальної заробітної плати), 
послуг, робіт, цінних паперів, креди-
тів, лотерейних білетів, інших матері-
альних цінностей. Така передвиборна 
агітація або надання виборцям, закла-
дам, установам, організаціям коштів 
або безоплатно чи на пільгових умовах 
товарів, послуг, робіт, цінних паперів, 
кредитів, лотерейних білетів, інших ма-
теріальних цінностей, що супроводжу-
ється закликами або пропозиціями го-
лосувати за або не голосувати за пев-
ну партію чи кандидата у депутати або 
згадуванням назви партії чи імені кан-
дидата, є непрямим підкупом виборців.

Щоправда, уважний читач скаже, 
що в законі йдеться про підкуп шляхом 
«НАДАННЯ ВИБОРЦЯМ» матеріальних 
цінностей чи послуг. І якщо раптом десь 
колись кимось для когось це зараз ро-
биться, то це протизаконно. А от те, про 
що йшлося вище і що відбувається за-
раз на кожному кроці, оті «соціальні уго-
ди» — це ще НЕ НАДАННЯ того-то, а на-
дання ОБІЦЯНОК надати все оте. Обі-
цянки ж давати не заборонено. Навпа-
ки: виборці це дуже люблять.

Підготував Петро АНТОНЕНКО

Люстрація 
по-українськи

За його сло-
вами, до списку уві-

йшли, зокрема, пре-
зидент, прем’єр-міністр, 

перший віце-прем’єр, віце-
прем’єри, міністри, керівни-
ки центрального органу вико-
навчої влади, який не входить 
до складу Кабінету Міністрів, 
голова Нацбанку, Антимо-
нопольного комітету, Фонду 
держмайна, Комітету телеба-
чення і радіомовлення, їх пер-
ші заступники, генпрокурор, 
голова СБУ, голова Служби зо-
внішньої розвідки, начальник 
Управління державної охоро-
ни, керівники центральних ор-
ганів виконавчої влади з по-
даткової та митної політики, 
податкової міліції, їх перші за-
ступники; заступники міністра 
внутрішніх справ; секретар 
РНБО, його перший заступ-
ник; глава Адміністрації пре-
зидента, керівник Державно-
го управління справами і ба-
гато інших категорій. Чимало 
в переліку і посад представ-
ників судів, правоохоронних 
органів, Збройних сил.

Будуть усунені від вла-
ди на 10 років також голови 
обласних державних адміні-
страцій, їх заступники, голови 
райадміністрацій, які працю-
вали під час Януковича сукуп-
но не менше року, а також ті, 
що працювали у період Май-
дану і не звільнилися за влас-
ним бажанням.

Звернімо увагу на оце да-
тування — чітко визначено 
період, держслужба під час 
якого визнана злочинною: 
25 лютого 2010 року — день 
інавгурації, вступу на поса-
ду президента Януковича, 
22 лютого 2014 року — день 
перемоги Майдану, Євроре-
волюції, коли Верховна Рада 
відсторонила Януковича від 
влади, власне, констатувала, 
що він утік з країни і вже не 
виконує функцій глави дер-
жави. Закон встановлює чіт-
кі часові рамки Майдану: 21 
листопада — початок масо-
вих протестів, 22 лютого — 
перемога революції. Якщо 
чиновник до самого краху ре-
жиму залишався на своїй по-
саді і добровільно не пішов з 
неї, він оголошується не гід-
ним бути нині у владі. 

Встановлювати, чи були 
дії того чи іншого посадовця 
антинародними, і має процес 
люстрації. Оскільки критерії 
антинародності доволі розми-
ті, в багатьох випадках оста-
точний вердикт виноситимуть 
судді, які, до речі, самі зна-
чною мірою  підпадають під 
люстрацію. Також плануєть-
ся доволі складний механізм 
очищення влади під керіви-
цтвом самої ж влади, зокрема  
Міністерства юстиції і, що вже 
досить дивно, місцевих орга-
нів влади. Тобто в районах і 
областях цим займатимуть-
ся самі посадовці. Щоправда, 
як втілення ідей Майдану де-
кларується участь в очищен-
ні влади і представників гро-
мадськості. Як воно буде в ре-
аліях, сказати важко.

…Люстрація по-
українськи у нас почалася 
ще понад півроку тому, одра-
зу після перемоги Майдану і 
краху старого режиму. Всі ці 
місяці вона триває бурхливо. 
У багатьох випадках цей про-
цес очищення влади перетво-
рюється на боротьбу і чвари 
за посади у цій же владі. 

Що ж, процес це непро-
стий. Як і загалом наш пере-
хід від тоталітаризму до демо-
кратії, який так надовго у нас 
затягся.

Петро АНТОНЕНКО 

У Верховну Раду, парламент держави, йдуть, кому не лінь. 
Служити народу? Звичайно…
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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: ось газеті чималі гроші, а ви 
за це прославте мене, красивого. Підхід інший — ми гово-
римо людям: якщо вам імпонує саме така газета, можете 
підтримати її, а тим самим — нову незалежну українську 
пресу. Усім, хто досі підтримував «Світ-інфо», — величезне 
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 телепПонад місяць минув після підписання у Мінську 5 вересня до-
мовленостей про припинення бойових дій на Донбасі і виведення 
звідти російських військ. Понад три тижні —  після ухвалення на-
шим парламентом закону про нормалізацію ситуації на Донбасі. 
Миру як не було,  так і нема. Бої не припиняються,   сепаратисти і 
російські військові щодня обстрілюють позиції українських військ,  
населені пункти. Щодня гинуть, отримують поранення наші вій-
ськові і мирні жителі Донбасу.

Помер видатний режисер, 
творець «Таганки» Юрій Любимов

У Москві на 98-му році життя помер видатний ре-
жисер сучасності, засновник Театру на Таганці Юрій 
Любимов.

Юрій Любимов народився 30 вересня 1917 року. 
У 1964 році він заснував знаменитий Московський 
Театр на Таганці, який став символом епохи відлиги 
в мистецтві, потужним осередком духовної свободи. 
Саме в цьому театрі грали Володимир Висоцький, 
Валерій Золотухін, Алла Демидова, Борис Хмель-
ницький, Веніамін Смєхов,  Леонід Філатов. Сам Лю-
бимов поставив тут десятки спектаклів, у тому числі «Гамлет», «Майстер і Маргарита». Режисер 
керував театром до 1984 року, коли був позбавлений громадянства і висланий з СРСР. У 1989 
році Любимов знову повернувся на посаду художнього керівника «Таганки», яку очолював ще 
понад 20 років. 

Режисер працював і на десятому десяткові літ. 20 травня 2014-го в театрі «Нова опе-
ра» відбулася прем’єра опери-буф «Школа дружин» за комедією Мольєра у постановці 
Любимова.

Пряма мова
Анатолій 
ГРИЦЕНКО, 
міністр 
оборони 
(2005 – 
2007), лідер 
партії 
«Громадян-
ська позиція»: 

Більший рейтинг — 
більша протидія. 

Прорвемося!
В Одесі розказують лю-

дям, що я — американський 
шпигун. У Вінниці — що шпи-
гун російський і працюю на 
Путіна. Можна ще додати: і 
Моссаду, і Бен Ладена шпи-
гун... «Плюси» Коломойсько-
го щосуботи переконують, 
що проект Фірташа з Льо-
вочкіним, у співпраці з Пу-
тіним плануємо призначити 
Льовочкіна головою уряду і 
повернути до України Януко-
вича з його бандою. Сьогод-
ні на каналі Порошенка, так 
само в ТСН і по сайтах по-
ширили нову брудну історію: 
Гриценко продав ворогу — 
Росії військовий шпиталь у 
Дніпропетровську. 

Як же ж поперек горла ми 
їм усім, олігархам різних ко-
льорів, зі своїм рейтингом і 
фракцією «Громадянської по-
зиції» у новій Раді!

04.10.2014 

Панорама

У Литві — 
виставка про 
Євромайдан 
фотографа 
з Чернігова
У Білоруському домі 

прав людини у Вільню-
сі (Литва) відкрилася ви-

ставка «Революція гідності — в серці подій» укра-
їнського фоторепортера Маріанни Харді з міста 
Чернігова. Тут 40 фотографій, присвячених поді-
ям у центрі Києва в період з листопада 2013-го 
по лютий нинішнього. 

Маріанна Харді — фотограф-фрілансер. Її 
разом з ніжинським журналістом Ігорем Воло-
сянкіним було побито 18 лютого під час наступу 
«Беркута» на вулиці Інститутській у Києві.

Українська 
спортсменка 

перемагає 
в Москві
Українка Да-

рина Зевіна здо-
була бронзову ме-
даль на етапі Куб-
ка світу з плаван-
ня, який проходить 

у Москві: посіла третє місце в запливі на 
спині на дистанції 100 м з результатом 
57,57 сек.

Дарина зібрала тут повний комплект на-
город Кубка світу: перед цим у запливах на 
спині взяла «золото» на 50 м і «срібло» на 
200 м.

ДОНБАС: 
війна під час «перемир'я»

Це карта протистояння на 
Донбасі станом на 6 жовтня, яку 
оприлюднила Рада національ-
ної  безпеки і оборони України. Під 
контролем наших сил — дві тре-
тини Донбасу, під контролем се-
паратистів і їхніх  російських хазя-
їв — південна частина Луганської  
і східна Донецької областей, при-
леглі до Росії. Про суцільну лінію 
фронту говорити важко, вона ско-
ріше умовна. Але на такій самій 
карті від РНБО початку вересня 
сепаратисти контролювали  мен-
шу територію.   За час перемир'я 
вони її збільшили. Правда,  РНБО 
пояснює це відходом наших сил 
для «вирівнювання фронту».

Відповідь Генпрокуратури 
України наклепникам

Генеральна прокуратура України розпочала кри-
мінальне провадження щодо посадових осіб Слід-
чого комітету Російської Федерації. Воно стосується 
вчинення злочинів, передбачених ст. 258-3 (сприян-
ня терористичній організації), ст. 343 (втручання в ді-
яльність працівника правоохоронного органу), ст. 344 
(втручання в діяльність державного діяча) КК України. 

 ГПУ встановлено, що у травні – червні 2014 року 
в структурі Центрального апарату СК РФ створено 
управління з розслідування злочинів, пов’язаних із 
застосуванням заборонених засобів та методів ве-
дення війни. Мета діяльності цього управління, згідно 
з інформацією, розміщеною на офіційному сайті уста-
нови, — притягнення українських військових до кримі-
нальної відповідальності за нібито вчинені ними зло-
чини стосовно мирних громадян. Зокрема, СК РФ роз-
слідує провадження стосовно «невстановлених вій-
ськовослужбовців Збройних Сил України, Нацгвардії 
та активістів громадської організації «Правий сек-
тор» за нібито вчинені ними обстріли міст та інших те-
риторій Донецької та Луганської областей, убивства 
мирних громадян. «Таким чином, шляхом організації 
безпідставного кримінального переслідування здій-
снюється незаконне втручання в діяльність правоо-
хоронних органів України, ЗСУ», — заявили в Генпро-
куратурі України. «Вчинення вказаних кримінальних 
правопорушень посягає на охоронювані міжнародни-
ми договорами та законами України інтереси держа-
ви, її суверенітет і територіальну цілісність», — дода-
ли в ГПУ. 

Прем'єр Яценюк: «Росія не виконує  
мінських  домовленостей»

Про це у понеділок під час зустрічі з постійними 
представниками держав-учасниць ОБСЄ в Києві за-
явив Прем’єр-міністр України. 

Він нагадав, що згідно з мінськими домовленостя-
ми Росія повинна була вивести свої війська з Украї-
ни:  «Це не виконано Російською Федерацією. Друге: 
РФ мала припинити підтримку очолюваних Росією те-
рористів у Донецькій та Луганській областях  —  і це 
також не виконано».

«Кожного дня українські солдати — під обстрілами 
керованих Росією терористів. Ми втрачаємо військо-
вослужбовців, втрачаємо мирних жителів. Закликає-
мо Росію зробити все, щоб керовані нею терористи зу-
пинили обстріли»,  —  наголосив Арсеній Яценюк.

У Росії придумують 
«геноцид російськомовних» Донбасу 

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримі-
нальну справу про геноцид російськомовного населення Донецької та Лу-
ганської областей України. Про це повідомив представник відомства Во-
лодимир Маркін. Він підкреслив, що стаття 357 Кримінального кодексу РФ 
(геноцид) передбачає до двадцяти років позбавлення волі або страту.

Смертна кара в Росії передбачена Кримінальним кодексом. 1999 року 
на її застосування було накладено мораторій. 2009 року Конституційний 
Суд остаточно заборонив цю міру покарання. Характерно, що російська 
влада затіяла справу саме за особливо тяжкою статтею законодавства, 
адже геноцид у світі вважається одним із найтяжчих злочинів проти лю-
дей. Цинізм ще й у тому, що жертвами «геноциду» виставляють російсько-
мовне населення Донбасу, і це у вкрай зрусифікованому регіоні України. 

Згідно з повідомленням Маркіна, російські слідчі з’ясували, що, почи-
наючи з 12 квітня, «невстановлені представники української влади», ке-
рівництва Національної гвардії та руху «Правий сектор» нібито наказували 
своїм підлеглим знищувати російськомовних громадян, що живуть на Схо-
ді України. Убивства нібито відбувалися із застосуванням систем залпово-
го вогню «Град» та «Ураган», а також авіаційних некерованих ракет та інших 
видів важкого озброєння. Тобто саме українську сторону Росія звинува-
чує в масових обстрілах населених пунктів Донбасу, коли гине мирне насе-
лення. Українська влада неодноразово заявляла, що не обстрілює мирно-
го населення, що це роблять саме місцеві терористи і російські військові.
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Бліц-інформ
Молоде українське кіно є!
8-го та 9 жовтня (початок — о 18.30) у Синій залі столично-

го Будинку кіно — показ короткометражних фільмів творчого 
об’єднання «ВІЛЬНІ».

Буде представлено 11 фільмів молодих українських кінематографістів, з 
якими вони сьогодні входять у простір українського кінематографа. Це кіно-
стрічки випускників нинішнього року Інституту екранних мистецтв Київського 
національного університету театру, кіно і телебачення імені І.Карпенка-Карого.

Автори фільмів — ровесники незалежної України. Майже всі народилися 
1991 року. 2014 року, коли майбутні режисери завершували навчання, їм зно-
ву, як і 23 роки тому їхнім батькам, довелося відстоювати незалежність своєї 
країни на Майдані. Вони були активними учасниками Майдану, Єврореволюції 
в Україні. 

У цих фільмах — широка палітра жанрових рішень: від психологічного три-
лера до легкої комедії. А також фільми, присвячені 200-річчю Тараса Шевченка, 
і документальний фільм, знятий на Майдані 2013 – 2014 рр. Переважно це ігро-
ві стрічки, в яких молоді режисери, сценаристи, актори, кінооператори, звуко-
режисери, композитори і  художники доводять свій професіоналізм. 

Ця талановита молодь вже готова знімати українське кіно і замінити на на-
ших кіно- і телеекранах чужі й ворожі фільми і телесеріали, які прославляють 
чужу армію, чужих героїв, чужі цінності.

До українського мистецького світу входить нове покоління. Щасти вам,  
«Вільні»! 

Перегляд у Будинку кіно відбуватиметься за підтримки Спілки кінематогра-
фістів України, Інституту екранних мистецтв КНУТКТ ім. І.Карпенка-Карого, ка-
федри режисури телебачення, майстерні Василя Вітра та Віталія Савчука, студії 
«ВІАТЕЛ».

8 жовтня 
«Статуя Свободі», 35 хв., ігровий, реж. Ольга Гончар. 
Історія жорстоких стосунків у середовищі молодих людей. Головна героїня 

— дівчина, яка найбільше цінує відвертість і стосунки зі своїм хлопцем — тала-
новитим скульптором.

«Знеболювальне», 16 хв., ігровий, реж. Валерія Сочивець. 
Історія короткого романтичного кохання двох молодих людей — лікаря і 

його пацієнтки. Навіть безнадійно хвора людина може навчити іншу людину лю-
бити життя і цінувати природу та людські стосунки.

«Убивці», 19 хв., ігровий, реж. Андрій Кравченко. 
Екранізація за мотивами однойменного оповідання Е.Хемінгуея. Історія 

боксера, який знає про свою загибель від убивць. Ця історія несе асоціації з де-
якими реаліями в сучасному середовищі молодих людей в Україні. 

«Сироїд», 15 хв., ігровий, реж. Софія Лаврів. 
Легка комедійна історія з повчальним фіналом. 
«Покоління», 23 хв., ігровий, реж. Мар’яна Литвинова. 
Історія із середовища старшокласників. Дівчина-красуня подобається двом 

однокласникам. Бійка між ними була жорстокою, а жертвою стала дівчина.
«Обличчя», 25 хв., документальний, реж. Нікон Романченко.
Історія українського Майдану 2013 – 2014 років, яка проходить через об-

личчя героїв української революції ХХІ століття. Від романтичного співочого по-
чатку — до палаючої вогненної боротьби за свободу і незалежність. 

9 жовтня 
«Solo la Mia», 16 хв., ігровий, реж. Юрій Дзедзінський. 
«До гармонії», 19 хв., ігровий, реж. Вероніка Зісельс.
Про те, як важко буває втримати баланс стосунків між найближчими людьми. 
«Як Шевченко шукав роботи», 22 хв., ігровий, реж. Арсеній Бортник. Екра-

нізація однойменного іронічного оповідання Осипа Маковея. У фільмі розгор-
тається неймовірна історія, де йдеться про те, як сам Тарас Григорович сходить 
зі свого портрета після відзначення його ювілею на банкеті наукового товари-
ства, що носить ім’я поета. Шевченкові нудно слухати велеречиві промови про 
свою геніальність, і він вирішує знайти собі роботу. 

«Казка про Катерину», 20 хв., ігровий, реж. Наталя Ноєнко. 
За мотивами поеми Т.Шевченка «Катерина». 
«Парад планет. Сімейна хроніка», 30 хв., документальний, реж. Дмитро За-

барило. 
Історія навчання одного курсу режисерів в університеті імені Карпенка-Ка-

рого. Розповідається про те, як важливо сформувати особистість. Цей курс про-
жив надзвичайно цікаве і наповнене життя — 5 років спільних студентських 
проектів. 

Подешевшали залізничні квитки
1 жовтня в Україні подешевшали залізничні квитки. Ціни знижені на всі 

види вагонів: СВ, купейні, плацкартні, загальні, а також перший, другий і 
третій класи швидкісних потягів. А от вартість проїзду в приміських потягах 
залишиться незмінною. Але цими нововведеннями залізничники не обмеж-
илися. Відтепер на вартість квитка впливатиме і день тижня, на який за-
планована подорож. Квитки на четвер і суботу обійдуться на 10% дешевше 
від базової вартості проїзду, а от квитки на п’ятницю і неділю – навпаки, на 
10% дорожчі. 

Українці заборгували за комуналку 
11,2 мільярда гривень
Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних по-

слуг у серпні 2014 року порівняно з липнем дещо знизилася — на 1,3%, але 
все одно сягає 11,18 мільярда гривень. Про це повідомляє Державна служ-
ба статистики України. Середній термін заборгованості становить 3,8 місяця.

Усього в січні – серпні 2014 року українці сплатили за житлово-кому-
нальні послуги 24,3 млрд грн, що становить 103,4% нарахованих за цей пе-
ріод сум.

За інформацією Держстату, середні нарахування за житлово-комуналь-
ні послуги на одного власника особового рахунку з урахуванням споживан-
ня електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) у серпні 2014 року порівняно 
з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 2,2% — до 236,8 грн.

У Держстаті кажуть, що реальні доходи українців 
зросли. І це попри зростання цін і тарифів? 
Реальні доходи населення, визначені з урахуванням цінового чинника, 

у другому кварталі 2014 року збільшилися на 1,9%. Згідно із даними Держ-
стату, у квітні – червні 2014-го наявні доходи населення, які можуть бути 
використані на придбання товарів та оплату послуг, зросли на 7,9%. Наяв-
ний дохід із розрахунку на душу населення у квітні – червні 2014 року ста-
новив 6900,9 грн, що на 522,9 грн більше порівняно з другим кварталом 
2013 року.

На вибори до Ради йдуть 
понад 6500 кандидатів

Cтаном на 27 вересня ЦВК зареєструвала 3111 кан-
дидатів у нардепи від 29 політичних партій. В одноман-
датних виборчих округах зареєструвалося 3468 канди-
датів-мажоритарників. Із зареєстрованих кандидатів 
2087 балотуються як самовисуванці, 1381 — висунутий 
політичними партіями. При цьому до 13 жовтня включно 
кандидати зможуть відмовитися від балотування, а ЦВК 
зможе до 15 жовтня включно скасувати реєстрацію та-
ких кандидатів.

 

127 «голосувальників за диктатуру» 
знову йдуть до Ради

127 народних депутатів, які 16 січня підтримали «за-
кони про диктатуру», знову балотуються до Ради. Про це 
йдеться в результатах аналізу руху «Чесно».

Нагадаємо, що йдеться про ухвалені Верховною Ра-
дою України, де домінували регіонали і комуністи, зако-
ни, якими в Україні практично вводилася диктатура. Так 
режим регіоналів робив спробу утриматися при владі. 
Ці закони, ухвалені в розпал Єврореволюції, Майдану, 
викликали новий сплеск народного обурення. Саме ці 
закони призвели до різкого посилення конфронтації у 
столиці, перших боїв на вулиці Грушевського і перших 
загиблих серед учасників протестів. Невдовзі під тис-
ком народу Рада скасувала ці закони, але революція 
вже наближалася до свого апогею. 

39 із цих кандидатів балотуються за списками пар-
тій, 88 — у мажоритарних округах. Найбільше «голосу-
вальників за диктатуру» у списку «Опозиційного блоку» 
— 15. 13 таких кандидатів — у списках Компартії. Сер-
гій Тігіпко до списку своєї «Сильної України» записав 11 
таких кандидатів.

Серед 88 кандидатів, що голосували за «закони 
про диктатуру» і висуваються в одномандатних вибор-

чих округах, 2 кандидати висунені Компартією, 1 канди-
дат — Блоком Петра Порошенка. Решта 85 кандидатів 
йдуть самовисуванцями.

Кандидатами, які голосували за «диктаторський за-
кон» 16 січня, вважаються в тому числі й депутати, які 
пізніше написали заяву «про відкликання голосу».

Турчинов вважає, 
що вибори до парламенту на 

окупованих територіях неможливі. 
А місцеві можливі? 

Спікер парламенту Олександр Турчинов виступає за 
проведення позачергових виборів до Верховної Ради 
тільки на підконтрольних українській владі територіях. 
«На моє переконання, реально вибори можуть відбути-
ся тільки в тих районах і містах, які контролюються сьо-
годні українською владою й українськими військовими, 
де ми можемо забезпечити право наших громадян на 
вільне волевиявлення», — вважає спікер. «Що стосуєть-
ся тимчасово окупованих районів, я переконаний, що, 
поки вони під окупацією, там не можуть проводитися 
вибори. Це буде фарс», — додав він.

За його словами, там влада не зможе гарантувати 
безпеку виборців і спостерігачів.

Водночас на сайті ЦВК зареєстровані кандидати на 
всіх округах Донецької і Луганської областей. Хоча сама 
ЦВК вважає, що вибори депутатів Верховної Ради мо-
жуть бути організовані лише в 15 із 32 округів Доне-
цької й Луганської областей.

Так само не зовсім зрозуміло, яким чином влада 
держави зможе контролювати дострокові місцеві вибо-
ри на територіях, підконтрольних сепаратистам. А саме 
ці вибори задекларовано на 7 грудня 2014 року зако-
ном про особливий статус цих територій, ухваленим 16 
вересня. І як там під час цих виборів буде гарантована 
безпека виборців і спостерігачів? 

Вульгарна форма політич-
ного протесту у вигляді затя-
гування невгодних політиків у 
баки для сміття набула остан-
нім часом неабиякого поши-
рення. Докотилася вона й до 
Чернігівщини. Резонансною 
стала спроба запхати днями у 
сміттєвий бак в Одесі одіозно-
го політика-регіонала Нестора 
Шуфрича. 

Міліція вже попередила га-
рячі голови, що таке насилля 
над людьми, незалежно від їх-
ніх політичних поглядів, є кри-
мінальним злочином.

Але що за цим явищем? Його 
аналізує автор цього тексту. 

Вибори в розігрітій атмосфері

Сміттєві баки — Сміттєві баки — 
як елемент політики?як елемент політики?

Перша сторона — 
це сам Шуфрич.
Нагадаю: під час Євромайдану 

Шуфрич був одним із тих, хто керу-
вав тітушками. Особисто бачив його 
під час знесення так званих «дальніх 
барикад». Тоді тітушки діяли синх-
ронно із силовиками, вдавали себе 
за комунальників та МНСників.

Якщо людина обирає собі кримі-
нальне життя, то вона погоджується 
на те, що її можуть убити під час чер-
гової кримінальної розборки. Сьо-
годні ти — завтра тебе.

Так і з Шуфричем. Він сам вирі-
шив керувати знесенням наметових 
містечок та побиттям учасників Єв-
ромайдану. Нині настала його чер-
га...

Друга сторона — 
це чинні правоохоронці. 
І в першу чергу — 
Генеральний прокурор.
7 місяців минуло від моменту 

зміни влади. Цього часу достатньо, 
щоб країна побачила резонансні 
«посадки». Лише за події на Євро-
майдані сидіти мали б десятки осіб. 
Натомість люди бачать геть інше.

Ось, наприклад, днями відпусти-

ли з-під варти командира роти «Бер-
кута», якого підозрюють у розстрі-
лі людей. Він, можливо, і не винен. 
Принаймні суд його провини ще не 
визнав. Але ж нікого іншого не по-
карали. І, звичайно, в багатьох лю-
дей виникає питання: чому ніхто не 
покараний?

Чому всі ці регіонали та кому-
ністи, серед яких багато сепара-
тистів, вільно розгулюють столи-
цею? Чому вони вільно йдуть на 
вибори? Чому не несуть справед-
ливого покарання?

Замість того, щоб давати від-
повіді на ці запитання, Генпроку-
рор скаржиться: проти нього ве-
деться спеціальна операція з дис-
кредитації.

Майже одночасно з інциден-
том в Одесі Віталій Ярема проводив 
прес-конференцію у Києві з промо-
вистою назвою «щодо резонансних 
подій суспільно значимого характе-
ру». Чи не головна новина з цієї по-
дії: Ярема виступив проти Закону 
про люстрацію.

Добре, каже народ. І прово-
дить люстрацію, як може. Зі сміттє-
вими баками, зеленкою та кулака-
ми. Якби Шуфрича та інших одіозних 

представників колишнього режи-
му тримали десь у Лук’янівському 
СІЗО, то синців на обличчі в них було 
б менше...

Третя сторона —
це самі учасники побиття.
Як би ми їх не виправдовували, 

як би не розуміли їхніх дій, як би не 
підтримували, але це стаття Кримі-
нального кодексу — «хуліганство». 
Мінімум. І вони мають так само від-
повідати перед законом.

Але в цьому випадку є великий 
ризик. Якщо їх покарають, а Шуф-
рич продовжить «гуляти на волі», то 
далі настрої ставатимуть ще більш 
радикальними. Бо справедливості 
українці знову не побачать.

* * *
Варто швидше покарати всі три 

сторони. Бо завтра ми побачимо не 
лише депутатів/чиновників у сміт-
тєвих баках та стусани в пики регі-
оналам. «Народний суд» може пере-
творитися на показові страти. А це 
аж ніяк не допоможе нам будувати 
нову країну.

Олексій БРАТУЩАК, 
журналіст, 

«Українська правда», 30.09. 2014

У побитті Шуфрича винні три сторони
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Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визна-
ла, що Росія надіслала в Україну регулярні війська. Таке рішення було ухва-
лено на пленарному засіданні ПАРЄ 2 жовтня в Страсбурзі.

«Росія забезпечує підтримку озброєних повстанців на Сході України, включа-
ючи пряме військове втручання в конфлікт, про яке повідомляється», — йдеться 
в документі.

Асамблея в тексті резолюції окремим пунктом закликала РФ «припинити надання 
будь-якої військової підтримки повстанцям, а також відликати свої війська зі Сходу 
України, а також від її кордонів, а також утриматися від будь-яких дій, які прямо чи не-
прямо загострюватимуть ситуацію на Сході України».

Також ПАРЄ в цій резолюції підкреслила незаконність анексії Криму Росією та за-
кликала РФ скасувати своє рішення, повернувши Крим до складу України.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала наявність російських військ 
в Україні і вимагає їх вивести, а також заявила про окупацію Росією Криму

Лев ШЛОСБЕРГ, 

депутат Псковского 
областного 

Собрания депутатов, 
член бюро «Яблока» 

На востоке Украины продолжается война. В 
Россию при полном официальном отрицании учас-
тия Вооружённых сил РФ в этой войне продолжают 
возвращаться российские граждане — погибшие, 
раненые и живые. Во время этой необъявленной 
войны гибнут российские военнослужащие, их 
похороны проходят по всей стране. Многие погиб-
шие, возможно, до сих пор находятся на террито-
рии Украины и не доставлены домой. Среди погиб-
ших —  военнослужащие дислоцированных в Пско-
ве 76-ой Гвардейской Черниговской (Псковской) 
десантно-штурмовой дивизии и 2-ой отдельной 
бригады специального назначения ГРУ Генштаба. 
Российское государство продолжает лгать своему 
народу и всему миру о том, что «Россия не является 
стороной конфликта между правительственными 
войсками Украины и жителями Донецкой и Луган-
ской областей» и «российских воинских подразде-
лений на территории Украины нет». Каждый день 
этой лжи приносит новые смерти. Ложь убивает. В 
самом буквальном смысле слова. Все участвующие 
во лжи соучаствуют в убийстве.

* * *
Вот уже скоро год, как события в Украине явля-

ются самой главной новостью в абсолютном боль-
шинстве средств массовой информации России. 
Если включить российское телевидение, то в России 
событий практически не происходит: в головы десят-
ков миллионов людей круглосуточно вкладывают 
информационный динамит о происходящем в Украи-
не. И этот динамит взрывается ежедневно. 

Особого озверения информационная поли-
тика Российского государства достигла в тот мо-
мент, когда было решено использовать Россий-
ские Вооружённые силы на территории Украины 
тайно. Под видом «добровольцев», «отпускников», 
«ополченцев». На всем известный, но при этом не 
признанный Российским государством фронт были 
направлены тысячи военнослужащих. Абсолютное 
большинство из них не знали, что поехали не на уче-
ния, а на войну. На войну, где люди убивают людей. 
Ничего другого на войнах не происходит.

Никакой другой момент в этом глобальном 
конфликте не расколол так глубоко и больно рос-
сийское общество, как непосредственное учас-
тие российских военнослужащих в боевых дей-
ствиях на территории Украины, их гибель, их 
странные тайные похороны и реакция государ-
ства на попытки установить и опубликовать правду 
об этой войне и этих безвозвратных потерях.

По решению, возможно, всего одного чело-
века уже больше полугода каждый день напропа-
лую лжёт Российское государство, вышла на гит-
леровские объёмы производства лжи государ-
ственная пропаганда, разрушены отношения Рос-
сии с большинством стран мира, возводится новый 
«железный занавес». И — самое трагичное — на 
необъявленную государством, но настоящую вой-
ну посылаются солдаты и офицеры Российской 
армии, воюют там, убивают других людей и сами 
гибнут. Их участие в этой войне, их гибель на этой 
войне Российское государство отрицает.

Раненые и просто выжившие возвращаются в 
Россию, и никто не знает, как сложится их судьба 
после всего пережитого. Они пополняют ряды «аф-
ганцев» и «чеченцев».

Объявить войну Украине Российское государ-
ство не захотело. Очевидно, решило, что это не-
прилично. А тайно использовать войска в надеж-
де на «быструю победоносную войну» на стороне 
«ополчения» — это, как выяснилось, теперь вхо-
дит в российские государственные приличия. Это 
допускается. На это можно тратить человеческие 
жизни и народные деньги. Ложь и лицемерие ста-
ли фирменным стилем Российского государства. И 
внутри страны, и за её пределами.

* * *
В результате всего произошедшего в россий-

ском обществе — не просто раскол, а прямое пред-
чувствие гражданской войны. Ложь всегда рожда-
ет ненависть. Напитавшись парами государствен-

ной пропаганды, одни российские граждане готовы 
ненавидеть и даже убивать других российских 
граждан — только за то, что они не согласны с Рос-
сийским государством.

Граждане России, протестующие против этой 
подлой братоубийственной войны, пытающиеся 
найти правду о ней, установить имена погибших и 
раненых, не только платными государственными 
пропагандистами, давно расставшимися с честью и 
совестью, но и рядовыми гражданами России гром-
ко, со сжатыми в кулаки руками, называются «пре-
дателями» и «пятой колонной». Несогласных с влас-
тями призывают выгнать из страны, арестовать, су-
дить. За что? За несогласие с государством.

Оказывается, поиски правды и борьба за мир 
против войны, призывы к прекращению убийств, 
за сохранение жизней теперь с тяжёлой руки Рос-
сийского государства называются «предательством».

А восхваление этой войны, разжигание нена-
висти между людьми и народами, распространение 
лжи и оскорблений теперь называется «служением 
государственным интересам». Такие интересы те-
перь у Российского государства.

Российское государство осатанело. Чёрное 
стало белым, белое —  чёрным.

Понятия о добре и зле не просто поменялись 

местами, а размылись до неразличимости. Стало 
можно всё. Всё что угодно. Худшее, что может про-
снуться в народе, проснулось. Никогда за всё пост-
советское время наша страна не была так идеаль-
но готова к фашизму. И это — продукт лжи.

Объяви сейчас публичные казни — и на пло-
щадях не будет пусто. Народ жаждет крови себе 
подобных, то есть своей собственной крови.

Соловьи ненависти с больших телеэкранов 
воспевают эту народную моральную катастрофу с 
таким слюноотделением, с таким усердием и вос-
торгом, что хочется внести в Уголовный кодекс РФ 
скромную меру наказания «Лишение права зани-
маться профессиональной деятельностью пожиз-
ненно», которая не может подпадать под амнистию.

Сидящая на пороховой бочке общенациональ-
ного экономического кризиса, находящаяся в нача-
ле всплеска нищеты, а для многих людей — просто 
голода, страна питается ненавистью и готова на-
чать уничтожать ту свою часть, которая не согласна 
с «политикой партии и правительства».

Если и можно было придумать спецоперацию 
по уничтожению народа как общности в России, 
то опаснее той, которая происходит на наших гла-
зах, придумать невозможно. После таких трагедий 
народы разлагаются и распадаются.

Главная надежда связана с тем, что в каждом 
народе есть воля к жизни — не как воля отдельно-
го человека, но как коллективное бессознатель-
ное народа, основанное на добре, которое спосо-
бно защитить — хотя бы частично — выжившие 
здоровые народные корни.

Чтобы эта воля к жизни проявилась в атмос-
фере всепоглощающего, вскормленного государ-
ством человеконенавистничества, должны про-
изойти события, которые эту волю разбудят. Мера 
цены этих событий неизвестна. Это может быть 
чрезвычайно тяжело и страшно дорого. К этому 
нельзя быть готовым, но это надо понимать.

Но даже в атмосфере почти всеобщего поме-

шательства есть право и обязанность одного кон-
кретного человека не сойти с ума. Есть долг одного 
конкретного человека перед собой и своими близ-
кими не отравиться злобой, не стать её частью. Не 
только не участвовать в насилии и лжи, но проти-
востоять ей. Потому что когда выживший после 
приступа умопомрачения народ будет искать свои 
моральные истоки, ему нужно будет опираться на 
живые действия своих сограждан. Народу завтраш-
нему будет очень важно знать, что не все оказались 
по ту сторону добра и зла.

* * *
Народ должен знать свои утраты и понимать 

их причины.
Что знает сейчас Россия о трагической гибели 

псковских десантников в боевых действиях на тер-
ритории Украины?

Неделю назад Левада-Центр провел общерос-
сийское исследование на эту тему и 29 сентября 
опубликовал результаты. И в этих относительных 
данных, словно в наполовину заплаканном зерка-
ле, видно, как раскололась страна.

Нужно учитывать, что это общественное мне-
ние сложилось в условиях тотальной государствен-
ной пропаганды вражды, войны и ненависти.

Число тех россиян, которые слышали о гибе-

ли псковских десантников на территории Украины, 
практически равно числу тех, кто ничего об этом не 
знает (46% против 50%), при этом «много слышали и 
читали об этом» только 7%, а 39% «слышали, но без 
подробностей».

Большая часть респондентов (54%), как-то 
знакомых с историями гибели десантников, счи-
тают, что они были добровольцами, самостоятель-
но отправившимися на помощь ополченцам. 22% 
опрошенных, которые слышали о погибших де-
сантниках, считают, что военнослужащие были 
направлены туда командованием части, что, конеч-
но, отражает полное непонимание этими людьми ме-
ханизма принятия и исполнения решений в армии.

Россияне, которые вовсе не знакомы с подроб-
ностями гибели военных, склонны считать, что это 
вообще дезинформация, и это вполне логично.

Термин «добровольцы» оказался универ саль-
ным солдатом информационной войны: соглаша-
ясь с такой формулировкой, человек снимает и с 
государства, и в какой-то степени с себя как граж-
данина ответственность за жертвы. Сами захоте-
ли пойти на войну — по своему желанию рискова-
ли собой, так случилось, что погибли. Это лукавство 
на грани цинизма, и многие люди это инстинктивно 
чувствуют, но прячутся за нечестные определения 
— им так легче жить, спокойнее спать.

Конечно, только тем, кого эта война не косну-
лась лично.

На вопрос «Верите ли вы сообщениям о потерях 
среди российских военнослужащих, участвующих в 
боях на Украине» 42% опрошенных ответили, что ве-
рят, 31% сообщили, что не верят, 27% затруднились 
с ответом.

Исследователи отмечают, что в общественном 
сознании России сохраняется фрагментарность, 
неясность относительно участия российских граж-
дан в боях на востоке Украины.

В целом число тех, кто одобряет участие рос-
сийских военнослужащих в украинских событиях, 

по-прежнему составляет большинство (57%). Одна-
ко, в сравнении с весной этого года, доля сторонни-
ков, «целиком положительно» оценивающих учас-
тие граждан России в боевых действиях в Украине, 
заметно сократилась: с 24% в марте до 13% в сен-
тябре.

Очень важно: 40% опрошенных считают, что 
гибель российских солдат вследствие поддерж-
ки Россией ополченцев нельзя ничем оправдать, 
эти люди согласились с формулировкой «это не-
допустимо и неоправданно, поскольку Россия ве-
дет скрытую, необъявленную войну, и солдаты 
оказываются заложниками». Только каждый третий 
респондент уверен, что Россия должна оказывать 
помощь «ополченцам», жертвуя жизнью своих сол-
дат, потому что это «неизбежно и оправданно». Ещё 
треть опрошенных затруднилась с ответом на этот 
вопрос.

Нужно признать, что с учётом многомесячного, 
ежедневного и ежечасного оболванивания людей 
государственной пропагандой это ещё далеко не 
самая страшная картина из возможных. Желающие 
узнать правду люди ищут её в немногочисленных 
независимых СМИ, в социальных сетях, на Интер-
нет-форумах. И правда находит себе дорогу.

* * *
Но что может остановить ложь? Что может оста-

новить войну? Что может спасти людей?
В Российском государстве сегодня таких 

рычагов нет. Они выломаны или парализованы.
Российскому государству приказали лгать — и 

оно лжёт, спотыкаясь только на деталях, когда ука-
зания об их трактовке не доходят до всех лжецов 
одновременно. Оно само никогда не остановится.

Остановить Российское государство может 
только общественное мнение, массовая народ-
ная оценка происходящего. Народный голос про-
тив войны. Прямые заявления людей о том, что 
они никогда больше не будут голосовать за тех, кто 
поддержал войну, кто участвовал в пропаганде 
войны, кто посылал людей на смерть ради своих по-
литических амбиций. Не будут больше голосовать 
за тех, кто лгал.

Этих мнений сегодня намного больше, чем зву-
чащих вслух голосов несогласия и протеста. Мно-
гие люди решают молчать об этом, сохраняют своё 
мнение в тайне, при себе. Потому что им страшно. 
Но — не участвуют во лжи.

Тем важнее для общества голоса тех, кому тоже 
бывает страшно, но для кого понимание необходи-
мости действий стало выше уровня страха.

Что сильнее — страх за себя или страх за на-
род, за последствия того, во что государство пре-
вращает народ? Каждый сам отвечает себе на этот 
вопрос.

Жизненно важно, чтобы таких людей было как 
можно больше.

Ложь умножает насилие и смерть. Ложь крадёт 
у народа будущее, лишает его мира в душе и мира в 
стране. Ложь развращает народ.

Но ложь временна.
Настанет день, и правда станет известна.
Будут официально названы имена погибших. 

Надеемся — всех. Будут официально названы име-
на приказавших. Надеемся — всех, начиная с са-
мого первого. Для тех, кто считает сейчас, что ин-
формация и об участии Российской армии в боях 
на территории Украины, и о погибших российских 
военнослужащих является неправдой, это будет 
очень сильный моральный шок. Это будет крушение 
картины мира, построенного на лжи.

И тогда станет ясно, что предатель — это тот, 
кто лжёт о неучастии армии в войне, лжёт о поте-
рях, лжёт о похоронах. Предатель — это тот, кто 
лжёт народу и оболванивает народ, чтобы взрас-
тить в народе ненависть и воспользоваться этой 
ненавистью.

Ложь — это и есть язык предательства, язык 
измены народу.

А язык правды — это язык верности народу.
Всё встанет на свои места.
Белое станет белым, чёрное станет чёрным.
Борьба за правду — это борьба за жизнь. 

Жизнь отдельного человека и жизнь всего народа.
У каждого из живых есть право и возможность 

решить, за что бороться.
30.09.2014.

Радіо «Эхо Москвы»
(«Українська правда», 02.10.2014)

Приказано лгать
Есть прямая зависимость между ложью, 

насилием, гибелью людей и гибелью народа
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Протистояти 
агресії

Редакція журналу україн-
ської громади Австралії «Про-
зріння» бажає висловити дум-
ки редакції і читачів.

На військову дію гібридної 
схеми війни тяжко відреагува-
ти, особливо в такому стані Укра-
їни, який нам залишили путін-
ські агенти, керівники держа-
ви Янукович, Азаров і компанія. 
Кордон Східної України з імпер-
сько-агресивною Московщиною 
є фактично відкритим, російські 
танки, артилерія, ракетні бата-
реї, транспортні машини, вій-
ськові угруповання вільно вхо-
дять на територію України і за-
ймають фронтові позиції, разом 
з цим вони поповнюють кадра-
ми так званих «сепаратистів» — 
путінських терористів — і забез-
печують їх військовим обладнан-
ням. Ніде не оголошується про 
прибуття регулярних російських 
військ в Україну. На фронтових 
позиціях воюють так звані «се-
паратисти» із «ДНР» та «ЛНР», а 
в зовнішньополітичній інформа-
ції московська пропаганда по-
ширює пояснення, що це україн-
ці воюють поміж собою, а Росія 
лише намагається гуманітарно 
допомогти народові. Ніде не зга-
дується про те, як ці путінські ка-
нібали-сепаратисти чинять такі 
варварства, які можна порівня-
ти зі сталінськими та гітлерів-
ськими.

А депутати-зрадники олійни-
ки, чечетови, бондаренки, си-
моненки, колєснікови, мірошни-
ченки, царьови, шуфричі та їхні 
соратники, виступаючи як уболі-
вальники за долю України, про-
водили антиукраїнські закони. 

Головний путінський пред-
ставник в Україні Медведчук до-
раджує Путіну не вживати мілі-
тарної сили для окупації Украї-
ни, бо це викличе негативну ре-
акцію світу. Він радить, щоб без 
офіційної військової участі РФ, 
«мирним» методом ведення гі-
бридної війни перетворювати 
певні регіони на республіки. По-
дібно, як Крим, «Новоросія», вже 
планується створити «Республі-
ку Приазов’я», а в  пропагандист-
ських фільмах Росії показується, 
як у червні 2015 року російські 
війська окупували Київ і в будин-
ку Верховної Ради підписується 
капітуляція України.

Москва надіється, що про-
пагандою вона переконає світ 
у своїй підступно фальшивій 
«правді». Бо Західний світ не про-
являє активної пропагандист-
ської діяльності.

Нелегко, особливо в демо-
кратичних принципах урядуван-
ня, протиставлятися сильному 
противнику, та й його п’ята ко-
лона недавно була при владі. 
Євромайдан вигнав путінську 
агентуру, яка обікрала Україну 
і довела її майже до економіч-
ного краху. Народ об’єднався, 
вибрали свого Президента, ви-
беремо і нашу Верховну Раду, і 
тоді вже гряде перемога нашої 
Української Унітарної Незалеж-
ної Держави, яка має стати чле-
ном Європейського Союзу, і ми 
здійснимо гасло Хвильового — 
«Геть від задрипанки Москви!» 
Ми станемо жити нормально в 
цивілізованому європейському 
світі.

Федір ГАБЕЛКО, 
читач газети «Світ-інфо»,  

 Австралія 

«Навіть у Південному Суда-
ні люди обізнані щодо ситуації 
в Україні, висловлюють спів-
чуття українцям і бажають як-
найшвидшого завершення бо-
йових дій, бо самі нещодав-
но ледь вижили під кулями», 
— розповідає капітан міліції 
Оксана Зубець із Чернігова. 
Вже понад місяць жінка-офі-
цер несе службу у складі ми-
ротворчого контингенту ООН у 
цій африканській країні.

Спроба державного переворо-
ту в Південному Судані в грудні ми-
нулого року переросла у тривалий 
і дуже кривавий міжетнічний кон-
флікт, під час якого сотні тисяч лю-
дей змушені були залишити свої по-
мешкання і зараз перебувають у та-
борах для біженців. В одному з та-
ких таборів у місті Бор і несе службу 
капітан української міліції Оксана 
Зубець. До її обов’язків входить за-
хист громадян, перш за все — жінок 
і дітей, від проявів насильства.

Сам принцип роботи на цьо-
му напрямку Оксані Василівні до-
бре знайомий, адже на Батьківщи-
ні вона обіймає посаду заступни-
ка начальника обласного підроз-
ділу кримінальної міліції у справах 
дітей. А це — регулярне спілку-
вання з дітьми та їхніми батьками, 
роз’яснювальна робота у навчаль-
них закладах, проведення тренінгів 
і  семінарів, у тому числі — з проти-
дії різним формам насильства, зо-
крема й сімейного. Подібні функції 
українка мусить виконувати і в да-
лекій африканській країні.

ООН допомагає Південному Су-
дану підтримувати мир у країні, 
Оксана Зубець — підтримувати мир 
та спокій в одному, окремо взятому, 
таборі для біженців. Щодня, без ви-
хідних, жінка-офіцер здійснює па-
трулювання території табору. Обхід 
розпочинається з візиту до лідерів 
табірної общини (населення табору 
— представники племені нуер, тож 
суспільна ієрархія у них збережена). 
Представниця миротворчих сил об-

говорює зі старійшинами, як мину-
ла ніч у таборі, чи не було яких подій. 
Якщо траплялися неприємності — 
негайно проводять розслідування.

В обході чималої території по-
руч із Оксаною Зубець завжди кро-
кує представник місцевої грома-
ди. Він допомагає у спілкуванні зі 
своїми співвітчизниками, оскільки 
більшість з них не володіє англій-
ською. Оксана зауважує цікаву де-
таль: люди племені нуер величезно-
го значення надають рукостискан-
ням. Співрозмовникам, скільки б їх 
не було, треба обов’язково кожно-
му потиснути руку, інакше дуже об-
разяться. Якби цього відразу не за-
своїла, працювати в таборі було б 
неможливо. А так — біженці добро-
зичливо ставляться до красуні-офі-
цера, охоче йдуть на контакт.

Основу робочого дня Оксани Зу-
бець складає робота з жінками й  
дітьми. Дітей у таборі дуже багато, 
оскільки традиції племені нуер до-
зволяють чоловікам одружуватися 
на двох і на трьох жінках. Усе зале-
жить від заможності нареченого: він 
має сплатити викуп родині майбут-
ньої дружини. Сума викупу встанов-
люється у традиційній «валюті» там-

тешніх селян — коровах, від 10 до 25 
голів за наречену, а інколи й більше.

Щоденне спілкування з дітьми 
яскраво демонструє приязне став-
лення  африканської малечі до офі-
цера міліції з України. За словами 
Оксани, на території табору вона за-
вжди зустрічає цілий натовп дітей 
різного віку. Всі оточують, тягнуть-
ся, намагаються потримати за руку. 
Представниця миротворчих сил 

ООН регулярно проводить з дітлаха-
ми різноманітні заняття. Каже, хоч у 
таборі для біженців і є школа, вона 
досить своєрідна: діти не мають ні 
підручників, ні паперу та письмово-
го приладдя, навчання зводиться 
до бесід і тренінгів. Подібні заходи 
здійснює і Оксана Василівна. Теми 
занять офіцера з дітьми спрямовані 
на формування правильних суспіль-
них взаємовідносин.

Час від часу тематичні тренінги 
з питань власної безпеки та проти-
дії насильству проводяться і з жін-
ками. Регулярно їх проводити про-
сто неможливо, зазначає Оксана 
Зубець. Адже, за племінними тра-
диціями, всю хатню й господарську 
роботу виконують переважно жін-
ки, і спроби часто їх відволікати за-
грожують гострим невдоволенням 
чоловічої частини громади. Цьо-
го тут старанно уникають. Головне 
нині (зовсім як і для України) — від-
новити й берегти мир і порозуміння 
між людьми, в усіх масштабах, від 
кожної конкретної родини до сус-
пільства в цілому, ділиться досвідом 
Оксана Василівна.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Доцент Джорджтаунського університе-
ту (США) Калев Літару створив пошукову 
базу з 12 млн історичних зображень, на які 
не поширюється авторське право. Йдеть-
ся про ілюстрації з друкованих видань від 
XVI до XX сторіччя.

Науковець уже завантажив 2,6 млн фотогра-
фій на популярний Інтернет-сервіс обміну фото-
графіями Flickr, решту викладуть протягом кіль-
кох місяців.

Фотографії та малюнки взяті з понад 600 
мільйонів сторінок бібліотечних видань, відска-
нованих некомерційною організацією «Архів 
Інтернету».

За словами науковця, більшості ілюстрацій, 
розміщених у старих виданнях, немає у жодній 
художній галереї світу, а їхні оригінали давно 
втрачені.

Зображення датуються від 1500 до 1922 року 
— період, на який не поширюються обмеження у 
зв’язку з авторським правом. Фактично від почат-
ку книгодрукування (першим друкованим видан-
ням у Західному світі вважається «Біблія» Гутен-
берга 1452 року).

Програміст Літару почав роботу над про-
ектом, досліджуючи комунікаційні технології в 
Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, в 
рамках гранту від компанії Yahoo (власник серві-
су Flickr).

У результаті користувачі отримали доступ до 
величезного каталогу друкованих ілюстрацій за 
останні 500 років.

Інтернет-адреса проекту на Flickr – 
Internet Archive Book Images.

Також в один клік можна перейти на оригі-
нальні скани сторінок, є інформація щодо джере-
ла кожної ілюстрації.

«Українська правда» – «Історична правда», 
29.08.2014

На захисті дітей Африки

12 млн історичних зображень 
викладають онлайн

Ілюстрація з «Книги про гру в шахи», 
виданої в Болоньї (нині Італія) 1493 року.

XIX сторіччя, телефон з’єднує міста США.  Світанок автомобілізму.

Цей малюнок, датований 1502 роком, є одним із най-
давніших у колекції. Ілюстрація з іспанського видання 

«Трагікомедія Калісто і Мелібеї».

Є ілюстрації ще давніші. Оця мальована інструкція 
з полювання на зайця — картинка до французької 

«Книги про лови» 1486 року видання. 

Реклама з газети «The Saturday Evening Post», грудень 
1920 року. The Dictaphone — машина для запису 
людського голосу на воскові циліндри, перший 

диктофон у світі. Текстова частина реклами 
розповідає, як ділові люди завдяки пристрою економ-

лять на поштових витратах і витратах на персонал.
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Огляд сайтів міст
Угоду про асоціацію України з ЄС підписано й рати-

фіковано. Двері до Європи не просто відчинені, нас на-
полегливо припрошують щонайшвидше приєднуватися 
до спільного європейського господарювання та життя.

Наскільки продуктивним буде цей процес — не в останню 
чергу залежатиме від активності територіальних органів са-
моврядування та й нас самих, небайдужих громадян. І, зви-
чайно ж, за сприяння наших істинних друзів з європейських 
міст-побратимів, а не підступних російських «братів» (Псков, 
Брянськ, Митищі). Після «вкраденого» тролейбуса не варто 
розраховувати на щирі братерські стосунки і з білоруським 
Гомелем.

Достатньо зайти на офіційні сайти побратимських муніци-
палітетів, щоби відчути, наскільки корисним міг би бути їхній 
повсякденний досвід життя за європейськими нормами. Це і 
перевірені часом схеми функціонування комунальних служб, 
і зручна організація міського транспорту, і оптимальне плану-
вання міського середовища та зон відпочинку, креативні куль-
турні проекти.

 

Польський Тарнобжег 
(http://www.tarnobrzeg.pl)

Прапор міста — у синьо-жовтих барвах із зіркою у півмісяці. 
У Середньовіччя місто відновлювала династія Тарновських, чи не 
пов’язані вони з родом чернігівських меценатів Тарновських? Тар-
нобжег розташований на березі повноводної Вісли. Місто болісно 
пережило закриття бюджетоутворювальних підприємств з видо-
бутку і переробки сірки. На місці колишніх копалень облаштова-
на найулюбленіша зона відпочинку — Тарнобжезьке озеро. Наші 
придеснянські озера не гірші, проте бракує зручностей для відпо-
чивальників.

Майданчики при навчальних закладах обладнані схожим з на-
шим спортивним знаряддям, але відрізняються комплексним упо-
рядкуванням територій: тут же лави для відпочинку, стоянка для ве-
лосипедів, урни для сміття. До речі, в жодному з міст-побратимів не 
натрапиш на конструкції зі вкопаних шин, хай навіть і розфарбова-
них, — свідчення налагодженої утилізації.

Є в Тарнобжегу культурний проект, подібний до нашої «Зеленої 
сцени», — виступи творчих колективів на алеї, поруч фонтани, по-
груддя героїв, довкола ті ж самі соціалістичні п’ятиповерхівки, але 
все більш доглянуте.

Тарнобжезький театр не тільки знаний у загальнопольсько-
му культурному просторі, а й успішно представляє себе на між-
народному фестивалі регіональних театрів. Напевне, й нашим 
«Слов’янським театральним зустрічам» час виходити з пострадян-
ського «міжсобойчику» на європейські театральні підмостки. Тоді і 
актори, і глядачі реально відчують нашу спільну слов’янську куль-
турну і мовну єдність, про що, до речі, мріяв і Тарас Шевченко.

Улітку в Тарнобжегу відбувається двомісячний, цього року 
двадцять другий за ліком, міжнародний фестиваль органної музи-
ки, за масштабами подібний до наших міжнародних «Сіверських му-
зичних вечорів».

Історичний музей Тарнобжега виступив організатором Першо-
го фестивалю… наливок, адже місцеві народні напої здавна ціну-
ються не тільки в Польщі, а й у Європі.

Гміна Тарнобжега дбає і про умови життя мешканців, і  реально 
опікується долями бездомних собак.

Хто як не польські побратими могли би поділитися досвідом ад-
міністративно-територіальної реформи та роздержавлення ЗМІ, 
застерегти від повторення помилок.

Пригадується, як наприкінці 1990-х тарнобжегці провели в 
Чернігові торгово-промислову виставку. Чи вдалося встановити 
взаємовигідні стосунки — невідомо.

 

Чеський Градець-Кралове 
(http://www.ic-hk.cz)

Стотисячне місто при злитті Лаби та Орлиці, із захоплюючою ти-
сячолітньою історією. Якщо Чернігів — княжий град, то Градець — 
резиденція чеських овдовілих королев. Спільність історичних доль 

простежується навіть у конкуруючих  свого часу за впливовість па-
рах Чернігів – Київ та Градець – Прага.

Старе місто — музей просто неба, суворий середньовічний го-
тичний центр в обрамленні ошатних кварталів у стилі модернізму.

Центр машинобудування, виготовлення установок для хімічної, 
газової, цукрової, горілчаної, пивоварної промисловості. Значна 
частка продукції експортується.

На відміну від Чернігова, в часи реформ не була загублена фа-
брика музичних інструментів, яка й сьогодні випускає роялі та піані-
но світових марок Hoffmann, Bohemia, Petrof.

Молодь навчається в гуманітарному університеті, на медично-
му та фармакологічному факультетах Карлового університету.

Мешканці міста вміють організувати змістовний відпочинок, 
проводячи популярні фестивалі класичної, джазової, хіп-хоп, рок-
музики. Театральне життя представлено драмтеатром з кількома 
сценами-студіями, в тому числі з інтим-сценою на горищі. Лялько-
вий театр для малечі та підлітків, з оригінальним музеєм ляльок. 
Нашим театралам, думається, було б цікаво пофестивалити разом.

На 50-ти гектарах розташований унікальний зоопарк з найбіль-
шою в Європі колекцією африканських тварин — 2300 особин. Теж 
унікальний у своєму роді Менський зоопарк з купою болючих про-
блем не відмовився б від братерської участі чехів у їх розв’язанні.

У регіоні 5 сучасних аквапарків з різноманітними атракціона-
ми. Хоча би один на наше 300-тисячне місто, яке невпинно омоло-
джується.

У середньовічному замку Детенице (співзвучно з нашим Ди-
тинцем на Валу) шанувальникам історії влітку — щоденні лицарські 
турніри, тут же корчма, броварня.

Вже 20 років на місцевому летовищі відбувається популярне в 
Європі міжнародне авіашоу акробатичного пілотажу.

За кількістю велосипедів і облаштованих велодоріжок Градець-
Кралове справедливо називають «малою Голландією».

Для максимальної відкритості та зручності мешканців працює 
система електронного муніципалітету.

Як бачимо, є чого повчитися у наших чеських братів, засмучує 
лише, що в рекламному ролику на сайті муніципалітету серед міст-
побратимів Чернігів не згадується.

 

Болгарське Габрово 
(http://gabrovo.bg)

Герб із шестернею та молотом нагадує соціалістичний герб Чер-
нігова з колбою та бобіною.

В економіці представлені легка промисловість і машинобуду-
вання, в освіті — технічний університет з факультетами електро-
техніки, електроніки, машино- і приладобудування. Серед багатьох 
партнерів у науковій співпраці наш технологічний університет, на 
жаль, не числиться.

Община Габрово приваблива для туризму, тому й розвивається 
готельний бізнес (лише у самому місті 12 закладів), до послуг відпо-
чивальників — вілли, дачі, сімейні будинки. 

Габровський фестиваль гумору і сатири відомий у всьому світі, 
але ж наші березнянці навряд чи поступляться габровцям в ощад-
ливості. 

Етномузей Етир має статус національного, колоритне середньо-
вічне селище з реальним життям і діючими промислами.

Общинський совєт, незважаючи на те, що населення в Габрово 
у 5 разів менше за Чернігів, міститься у значно більшій і сучасній бу-
дівлі — для зручності мешканців та злагодженої діяльності всі служ-
би сконцентровані під одним дахом. Можливо, й Чернігівраді вже 
час зібрати всі свої підрозділи, рясно розкидані містом, і ефективно 
запрацювати в розкішній будівлі обласної адміністрації, що як ін-
ституція начебто доживає останню каденцію.

Актуальною для Габрово, як і для нас, є проблема засмічення 
парків і зон відпочинку, організації роздільного збирання відходів 
мешканцями, на об’єктах торгівлі, виробництва, адмінустанов.

Габрово активно бере участь у європейських проектах енерго-
збереження, заміщення енергоресурсів на відновлювальні, змен-
шення шкідливих викидів в атмосферу.

Зрештою, слов’янська Болгарія вже 10 років у НАТО. Ціну надій-
ної безпеки ми, як ніхто, зараз відчуваємо на власній шкірі.

 Латвійське Огре 
(http://www.ogresnovads.lv)

На гербі 30-тисячного затишного міста при впадінні Огри в Дау-
гаву  — сосни і хвиля ріки.

Наближеність до Риги, чудові краєвиди, ліси, гори, водойми роб-
лять місцевість привабливою для відпочинку, готельного бізнесу. 

Продукція трикотажної фабрики була відома в усьому Радянському  
Союзі. На початку 1990-их виробництво зупинилося — прямі паралелі з 
нашими КСК, «Хімволокном» і «Шерстянкою». Нині  розвиваються елек-
тронна та електротехнічна промисловість, діє центр бізнес-інновацій.

Мальовничий дендрологічний парк, упорядкований завдяки 
ентузіазму подружжя Шпаковських, вважається одним з найкра-
щих у Латвії. У нас же й дотепер тривають дискусії щодо Ялівщини.

Цього року вводяться електронні податкові книжки.
Насичене культурне життя доповнює привабливість курортної 

зони. Огре відоме своїм музеєм кіно з єдиною у світі експозицією, 
присвяченою режисеру Сергію Ейзенштейну, і що важливо — здій-
снює комунікацію у сфері кінематографа. А літературно-меморіаль-
ний музей Олександра Довженка в Сосниці більше нагадує музей 
етнографії, ніж кіно.

 

Македонський Прилеп 
(http://www.prilep.gov.mk/)

Затишне 65-тисячне місто з тисячолітньою історією може бути 
зразком продуманого і дбайливого облаштування міського сере-
довища. Сквери, парки, пішохідні, внутрішньоквартальні зони мак-
симально зручні для мешканців.

Кількаденний пиво-фест у малознаному для пивоварів Прилепі 
вже став явищем. Місто ж добре знаного пивного бренда «Чернігів-
ське» навіть не здійснює спроб проведення подібного заходу. Дума-
ється, що знайти бажаючих перейняти досвід македонських побра-
тимів не складатиме великої проблеми.

 

Німецький Меммінген 
(http://www.memmingen.de) 

На гербі — теж орел, тільки хрест поруч, а не в лапах. Побли-
зу міста розташований аеродром, звідки можна дістатися навіть до 
Києва. У попередні роки активні стосунки між містами розвивалися 
у професійній освіті, жвавими були культурні обміни.

Проект «Віртуальна ратуша» робить усі адміністративні послуги 
максимально відкритими й доступними.

Запроваджується вдосконалена система збору й вивезення по-
бутових відходів, сміттєвози обладнані бортовими комп’ютерами, 
чиповані персональні баки різної ємності.

Розпочав осінньо-весняний сезон міський льодовий палац.
Юні помічники пожежників збирають макулатуру і старий одяг, 

щоби не захаращувалися будівлі.
 

* * *
Нема в Чернігова побратимів у Франції, яка на початку 1990-

их опікувалася оздоровленням чернігівських дітей. Нині французькі 
спеціалісти працюють на Чорнобильській станції.

Нема побратимів і у зразковій Швеції, хоча шведів на Чернігів-
щині після походу Карла ХII не бракує. Чернігівські художники на по-
чатку 1990-их намагалися встановити побратимські зв’язки, але 
після кількох поїздок стосунки перервалися.

Нема побратимів і в Італії, яка була душевним бальзамом для 
пригніченого життєвими проблемами сонцелюба Михайла Коцю-
бинського.

Коли, як не тепер, надати потужного поштовху в розвитку сто-
сунків міст-побратимів — і депутатам, і творчій інтелігенції, і чи не в 
першу чергу громадським активістам. Двері до цивілізованого жит-
тя відчинені — братаймося та вчимося…

Олекса ПЕКУР,
«Північний вектор»

Досвід європейського життя від міст-побратимів 
майже європейському Чернігову
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Сергій Бутко біля офісу 
Польського інституту 
національної пам’яті.

Лукаш Каменськи (другий справа), директор Польського інститу-
ту національної пам’яті, доктор історії, — за важливістю посади, 

відповідно до закону, на другому місці після прем’єр-міністра. 
Керівництву держави  (президенту, уряду, парламенту) законом 
заборонено втручатися у діяльність Польського інституту націо-
нальної пам’яті. Заступник директора УІНП Олександр Зінченко 
вручає Лукашу Каменському диск з копіями документів про роз-
стріляних владою СРСР 1940 року в Харкові польських офіцерів.

У рамках візиту «Польський до-
свід збереження історичної пам’яті», 
який відбувся 21 – 28 вересня, спів-
робітники Українського інституту 
національної пам’яті, музейники та 
журналісти відвідали польські уста-
нови, які працюють у сфері націо-
нальної пам’яті, зокрема Інститут на-
ціональної пам’яті (IPN). Поїздка від-
булася за підтримки Програми Study 
tours to Poland Колегії Східної Євро-
пи ім. Яна Новака-Єзьоранського.

Володимир В’ятрович, голова 
Українського інституту національ-
ної пам’яті: «Україна і Польща ма-
ють чимало сторінок історії, які по-
трібно переосмислити. У ці важ-
кі часи необхідне примирення у 
складних сторінках історії та єднан-
ня у питаннях, які стосуються нашо-
го майбутнього. Українці та поляки 
— народи, які чи не найбільше по-
страждали від нацизму і комунізму. 
Тож ми зобов'язані поєднати зусил-
ля, аби довести світові їх однакову 
злочинність».

Лукаш Камінський, директор 
IPN: «Переконаний, що співпраця 
Польського та Українського інститу-
тів національної пам’яті, яка базу-
ється на щирому прагненні до істо-
ричної правди, допоможе у створен-
ні спільного сусідського майбутнього 
України та Польщі. Це сприятиме по-
доланню трагічної спадщини з часів 
тоталітарних систем ХХ століття». 

Пан Камінський зустрівся з учас-
никами української делегації та по-
ділився польським досвідом подо-

лання наслідків тоталітаризму. 
Польський Інститут національ-

ної пам’яті займається розслідуван-
ням злочинів, скоєних у роки Другої 
світової війни та за комуністичного 
режиму. IPN — це також великий ар-
хів історії Польщі ХХ століття, дослід-
ницька установа, видавництво і  на-
вчальний центр, прокуратура, яка 
переслідує винуватців злочинів, а 
також люстраційний відділ.

На зустрічі заступник голови 
Українського інституту національної 
пам’яті Аліна Шпак запропонувала 
створити робочу групи істориків з 
України і Польщі, відновивши пері-
одичні зустрічі стосовно різних тем 
нашого минулого.

Свідченням налагодженої 

спів праці двох інституцій стала 
участь голови УІНП Володимира 
В’ятровича і віце-директора поль-
ського ІНП Агнєшки Рудзіньскої у 
церемонії перепоховання останків 
жертв масових розстрілів НКВС та 
гестапо у Володимирі-Волинському 
в Україні. Захід відбувся 23 верес-
ня водночас із візитом української 
делегації до Польщі.

Під час візиту його учасники від-
відали у Варшаві, окрім Інституту на-
ціональної пам’яті, громадську орга-
нізацію «Осередок Карта», музей іс-
торії Польщі, музей історії польських 
євреїв, музей Варшавського по-
встання; у Ґданську — музей Другої 
світової війни та Центр солідарності.

Делегація УІНП на православно-
му цвинтарі «Воля» у Варшаві впо-
рядкувала низку українських вій-
ськових поховань козаків та стар-
шин Армії УНР, пам’ятник жертвам 
Голодомору 1932 – 1933 років в 
Україні.

Український інститут 
національної пам’яті

Коментує член делегації Сер-
гій Бутко, представник Українсько-
го інституту національної пам’яті у 
Чернігівській області: «Наше спіл-
кування з керівництвом та колек-
тивом Польського інституту націо-
нальної пам’яті, низки провідних му-
зеїв Варшави і Ґданська показало, 
що в цій країні добре розуміють за-
гарбницьку сутність сучасного ро-
сійського імперіалізму, його загро-

зу не тільки Україні, а також Польщі, 
всій Європі й цивілізованому світу. 
Польське суспільство доволі міцно 
засвоїло трагічні уроки історії відно-
син із Російською імперією – СРСР – 
Російською Федерацією. Для Польщі 
історія та національна пам’ять є пи-
танням національної безпеки. Від-
новлення співпраці УІНП з польськи-

ми колегами з проблематики історії 
та національної пам’яті також сприя-
тиме збільшенню допомоги Україні з 
боку Польщі та загалом ЄС у справі її 
захисту від російської агресії. Тепер 
Російській Федерації буде ще склад-
ніше намагатися роздмухувати кон-
фліктні непорозуміння між нашими 
народами на ґрунті минулого».

2 – 17 жовтня 1990 року на столичній централь-
ній площі Жовтневої революції (нині — майдан Неза-
лежності) проходила наймасовіша та найуспішніша 
студентська акція протесту за незалежність України і 
проти комуністичного режиму.

Перші дні голодування. Спочатку відчайдухів було мало, зго-
дом намети зайняли практично всю площу, яку саме під час цієї 
акції стали називати майданом Незалежності.

У перший день на граніт площі вийшли всього кілька де-
сятків студентів із Києва, Львова, Дніпродзержинська, Іва-
но-Франківська та кількох інших міст, через пару днів їх буде 

вже кілька сотень, а навколо —  десятки тисяч українців, які 
підтримували протестувальників.

За легковажним бар’єром з ниток і дерев’яних стовпчиків 
нуртувало життя — кияни майже цілодобово відвідували цей 
гайд-парк, підтримували студентів, переконували опонентів. 
За час акції сотні комуністів і тисячі комсомольців кинули свої 
партійні і комсомольські квитки, серед них і видатний письмен-
ник Олесь Гончар, онука якого теж брала участь у голодуванні, а 
сам письменник не раз відвідував студентів, щоб підтримати їх. 
Сюди ж прийшли підтримати молодь видатна поетеса Ліна Кос-
тенко, письменник, дисидент, політв’язень  комуністичного ре-
жиму Олесь Бердник. 

Для керування акцією було обрано трьох співголів — з 
Києва, Львова та Дніпродзержинська. Одному з них — сту-
денту історичного факультету столичного університету ім. 
Шевченка Олесю Донію — вдалося виступити з оголошен-
ням вимог із трибуни Верховної Ради УРСР. Інформацій-
на блокада акції з боку комуністичних ЗМІ була зведена 
нанівець.

До голодування приєдналися кілька колишніх політв’язнів, 
зокрема Степан Хмара, а також народна артистка України Ніла 
Крюкова. Напис на значку артистки гласив «Тиждень пам’яті 
жертв КПSS».

Оскільки фізичних сил було замало, студенти охоче зверта-

лися до Бога за допомогою. Святе причастя відбувалося про-
сто неба.

Щовечора підтримати студентів приходили молоді митці, се-
ред них — Марійка Бурмака, Едуард Драч, гурт «Рутенія».

У гості до голодувальників завітав лідер «Народної Ради» — 
демократичної опозиції у Верховній Раді академік Ігор Юхнов-
ський. 

На акцію надіслали тисячі телеграм з усього світу. На одній, 
із Запоріжжя — від 12 жовтня 1990 р. — можливо, вперше в іс-
торії вказано адресу: «Майдан Незалежності». Через кілька ро-
ків ця назва стане офіційною.

«Українська правда» — «Історична правда», 01.10.2014

УКРАЇНА І ПОЛЬЩА ВІДНОВИЛИ СПІВПРАЦЮ 
У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Студентська революція на граніті: 
Майдан, незабутній жовтень 1990-го
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Продовження. 
Початок у  № 39.

Ярослав Му-
дрий (близь-
ко 981 – 1054) 
— Ростовський 

князь (989 – 
1010), Нов-
городський 
(1010 – 

1034), Великий князь Київський 
(1016 – 1018, 1019 – 1054). Син 
хрестителя Русі Володимира Вели-
кого від полоцької княжни Рогнеди. 

Неоднозначна постать нашої іс-
торії. Нема сумніву, що це був ви-
значний правитель, і саме при ньо-
му держава досягла найбільшої ве-
личі. Він і на престолі пробув на два 
роки більше за батька — 37 років. 
Але до цього мусив вести боротьбу 
за престол зі своїм старшим бра-
том Святополком. 

Гонор Ярослав виявив ще за 
життя батька. Посаджений ним кня-
жити в Новгороді, Ярослав відмо-
вився платити данину Києву. Воло-
димир вирішив покарати непокір-
ного сина. Але, готуючись до походу 
на Новгород, несподівано помер. 

Ярослав розбив війська Свя-
тополка біля Любеча і посів київ-
ський великокняжий престол. Але 
через два роки, у 1018-ому, мусив 
тікати назад, до Новгорода, бо Свя-
тополк привів собі на допомогу вій-
сько тестя — короля Польщі Боле-
слава Хороброго. Утім, за рік, після 
переможної битві на Альті, Ярослав 
таки повернув собі київський трон. 

По сьогодні залишається вели-
кою історичною загадкою вбивство 
синів Володимира Великого, братів 
Ярослава і Святополка по батьку, 
молодих князів Бориса і Гліба. Пра-
вославна церква згодом канонізу-
вала їх як великомучеників і пер-
ших святих Русі. Історична традиція 
приписує вбивство старшому бра-
тові Святополку, якого навіть затав-
рувала прізвиськом Окаянний. Але 
майже більш як через тисячоліт-
тя з’явилася версія, що насправді 
братів убив Ярослав. Версія доволі 
затуманена: десь щось відкопали у 
скандинавських літописах. Поки що 
цей історичний детектив залиша-
ється нерозгаданим.

Більш певно історія говорить 
про серйозне суперництво Яро-
слава з іншим молодшим братом 
— Мстиславом Чернігівським, Хо-
робрим. Отримавши від батька Во-
лодимира Великого Чернігів і зем-
лі Русі на південний схід, так звану 
Тмутаракань, аж до нинішньої Куба-
ні, Мстислав ще мусив зміцнювати 
тут владу Київської держави затяж-
ними війнами, що успішно й робив. 
Ярослав почав війну із Мстиславом, 
прагнучи до централізації держави. 
Вирішальна битва між братами від-
булася 1024 року неподалік Черні-
гова, біля нинішнього села Листвен.

Мстислав, у війську якого були 
переважно слов’янські, сіверянські 
дружинники і союзні степовики, 
вщент розгромив Ярослава з його 
варязькою дружиною. Яро слав 
знову хотів було тікати до своєї  вот-
чини — у Новгород, але Мстислав 
погодився на мир. Брати поділили 
державу на дві частини. Усі землі 
на схід від Дніпра, крім Переяслав-
щини, перейшли під владу Мстисла-
ва Хороброго. Ярослав залишився 
владарювати в Києві на землях на 
захід від Дніпра. 

Почалася співпраця братів. 
Ярослав допомагав Мстиславові у 
боротьбі з касогами і ясами, що до-
зволило Чернігову поширити воло-
діння аж до Кавказьких гір. Мсти-
слав допомагав Ярославу у зміц-
ненні і поширенні володінь на захід 
від Дніпра, аж до Польщі. Війська 

Ярослава і Мстислава відвоювали 
міста, які 1018 року захопив Боле-
слав Хоробрий. До володінь Ярос-
лава було приєднано смугу землі 
над Сяном, де князь заснував ни-
нішні польські міста Ярослав і Белз.

1036 року Чернігівський князь 
Мстислав несподівано помер, на-
чебто застудившись  на полюван-
ні. Ця смерть могутнього князя та-
кож обросла таємницями. Недо-
брозичливці Ярослава приписують 
йому причетність до смерті і цього 
брата. Хай там як, нарешті Ярослав 
здійснив давню мрію: користуючись 
відсутністю у Мстислава законного 
спадкоємця (син Мстислава помер 
на кілька років раніше від батька), 
спокійно приєднав володіння брата 
до Києва. Держава батька, Володи-
мира Великого, знову стала єдиною  

і значно більшою 
за розмірами.

П е р е д 
цим на знак 
примир ен-
ня і співп-
раці обидва 
брати поча-
ли будувати 

у своїх сто-
лицях велич-

ні християнські 
храми. Мстислав 

— раніше, орієнтовно у 1030 році,   
почав у Чернігові спорудження Спа-
со-Преображенського собору, і в рік 
смерті князя стіни  собору були зве-
дені   вже більш як на 4  метри. Отже, 
за часом заснування Спасо-Преоб-
раженський собор — найдавніший з 
уцілілих християнських храмів Укра-
їни. У  1037-у  Ярослав почав спору-
дження в Києві знаменитого Софій-
ського собору, що став головною 
святинею держави.

Ярослав об’єднав під своєю 
владою всю давню Русь, окрім По-
лоцького князівства. Його батько 
Володимир Великий, начебто споку-
туючи власну вину за знищення По-
лоцького князівства і династії Рог-
волдів, віддав Полоцьк у княжіння 
Ізяславу — своєму старшому сино-
ві від Рогніди, онуку Рогволда. Про-
те Ізяслав помер зовсім молодим, 
1001 року, за 14 років до смерті 
батька. Але Володимир заповів По-
лоцьк нащадкам Ізяслава, полоць-
кій гілці Рюриковичів. До честі Яро-
слава, він не став зазіхати на воло-
діння нащадків свого рідного (і по 
батьку, і по матері) брата Ізяслава.

Яким би жорстоким (цілком за 
традиціями Середньовіччя) не був 
шлях Ярослава до влади, скорис-
тався він ним якнайкраще. Саме за 
його правління Київська Русь пере-
творилася на могутню європейську 
державу. Було завершено розпоча-
те Володимиром розширення меж 
столиці Русі — Києва. Сформува-
лися династичні зв’язки з королів-
ськими дворами Швеції, Норвегії 
та Франції, недарма Ярослава на-
зивали «тестем Європи». Найбільш 
знаменитий шлюб — Анни Ярослав-
ни з королем Франції Генріхом. 

За князювання Ярослава Му-
дрого було укладено збірник зако-
нів, «Правду Ярослава», найдавнішу 
частину законів держави — «Русь-
кої правди».

Поширилося і зміцніло христи-
янство на Русі. Уже від 1039 року 
документально підтверджено іс-
нування Київської митрополії, в 
юрисдикції Константинопольсько-
го пат ріарха. Після перших митро-
политів-греків у 1051-ому першим 
слов’янським митрополитом Київ-
ським обрано слов’янина Іларіона. 
Засновано перші монастирі на Русі: 
св. Юрія, св. Ірини з відповідними 
соборами і знаменитий Києво-Пе-
черський, які стали не лише релігій-
ними, а й культурними центрами. 

У національному плані в Київ-
ській державі варязький вплив за-
лишився тільки в колі військової 
дружини, а державними діячами 
ставали переважно слов’яни. 

Ярослав заснував при Софій-
ському соборі школу і бібліотеку. У 
Києві працювали над перекладами 
грецьких та інших книг, був укладе-
ний літописний звід.

Ярослав встановив начебто ж 
чітку систему наслідування: престол 
успадковував старший із синів. Ним 
був Ізяслав. Але ще за життя Ярос-
лав розподілив між синами управ-
ління частинами держави, надавши 
їм великі права. Святослав отримав 
Чернігівщину, Муром і Тмутаракань, 
Всеволод — Переяславщину, Суз-
даль і Ростовщину, Ігор — Володи-
мир-Волинський, В’ячеслав — Смо-
ленщину. Усі молодші брати мали ви-
знавати старшинство Великого кня-
зя Київського. Насправді ж вийшло 
не так: старші і найбільш гонористі 
Святослав і Всеволод прагнули май-
же повної самостійності, і таким чи-
ном утворився тріумвірат Ярослави-
чів: Ізяслав – Святослав – Всеволод. 

Ізяслав Ярославич (1024 – 
1078) — Великий князь Київський 
(1054 – 1068; 1069 – 1073; 1077 
– 1078).

Після смерті 1054 року Яросла-
ва Мудрого його старший син Ізя-
слав посів київський престол, про-
те не зумів утримати у своїх руках 
владу і мусив поділити її з братами. 

Після поразки від половців у 
битві на Альті 1068 року і відмови 
князя видати киянам зброю для за-
хисту від кочівників у Києві спалах-
нуло повстання проти Ізяслава, і 
йому довелося втекти. Неодноразо-
во втрачав і повертав Київ.

Улітку 1077-го за допомогою 
польських військ Ізяслав знову по-
вернув собі Київ. Утім, правив не-
довго. У жовтні того ж року два стар-
ші Ярославичі — Ізяслав і Всеволод 
— пішли війною на своїх племінни-
ків — Олега Святославича Чернігів-
ського і Бориса В’ячеславича. Вирі-
шальний бій відбувся на Нежатин-

ній Ниві (нині місто Ніжин). Дядьки 
розбили своїх племінників. Але Ізя-
слав загинув у бою. Влада пере-
йшла до його брата.

Всеволод Ярославич (1030 – 
1093) — Великий князь Київський 
(1078 – 1093), четвертий син Яро-
слава Мудрого і шведської принце-
си Інгігерди.

За заповітом батька Всево-
лод отримав Переяславль, Ростов, 
Суздаль, Білоозеро і Поволжя. Тоб-
то саме він став володарем не так 
давно приєднаних до Русі її північ-
но-східних земель, на яких згодом і 
постало спершу Суздальсько-Воло-
димирське, потім Московське кня-
зівство. 

1073 року Ярославичі порушили 
волю свого діда Володимира Вели-
кого і зазіхнули на Полоцьке князів-
ство. На цьому вони пересварили-
ся. Молодші брати Святослав із Все-
володом вигнали з Києва Ізяслава. 
У грудні 1076 року Святослав Черні-
гівський раптово помер. Всеволод 
став княжити в Чернігові, повернув-
ши київський престол Ізяславу. Але 
невдовзі, після загибелі брата, сам 
посів престол батька і діда в Києві. 

Всеволод одноосібно керував 
державою понад 15 років. У роки 
його правління у столиці збудува-
ли церкву Андрія Первозваного, за-
снували Михайлівський і Видубиць-
кий монастирі. Всеволод вніс зна-
чні зміни і доповнення до «Руської 
правди», зведення законів держа-
ви. Підтримував зв’язки з Візанті-
єю та Західною Європою, говорив 
п’ятьма мовами.

Єдність Київської Русі начебто 
знову відновилася після років чвар 
і міжусобиць. 

Святополк Ізяславич (1050 – 
1113), син Ізяслава, Новгородський 
(1078 – 1088), Турівський (1088 – 
1093), врешті Великий князь Ки-
ївський (1093 – 1113). Правління 
його було відносно спокійним, дер-
жава батька, діда і прадіда продо-
вжувала існувати. За часів прав-
ління Святополка збудовано Ми-
хайлівський Золотоверхий со-
бор — перлину української 
архітектури.

Князі Борис і ГлібКнязі Борис і Гліб

Софійський соборСофійський собор
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10 жовтня
1932 — у Запоріжжі запустили ДніпроГЕС.
Народилися: 1813 — Джузеппе Верді, італій-

ський композитор; 1861 — Фрітьоф Нансен, нор-
везький полярний дослідник-мандрівник; 1882 — 
Михайло Бойчук, український художник; 1889 — 
Михайло Драй-Хмара, український поет.

Померли: 1825 — Дмитро Бортнянський, 
український композитор.

11 жовтня
1881 — американець Г’юстон Девід запатен-

тував першу фотоплівку.
1931 — у СРСР ухвалено рішення про повну 

ліквідацію приватної торгівлі.
1944 — СРСР анексував Туву.

12 жовтня
1492 — Христофор Колумб відкрив першу 

землю в Америці — острів, якому він дав назву 
«Сан-Сальвадор» (один із Багамських островів). 
Вважається датою відкриття Америки.

1905 — Норвегія розірвала унію зі Швецією і 
стала незалежним королівством.

Народилися: 1860 — Софія Тобілевич, укра-
їнська письменниця; 1937 — Степан Хмара, укра-
їнський політик, правозахисник.

Померли: 1924 — Анатоль Франс, французь-
кий письменник, лауреат Нобелівської премії з лі-
тератури 1921 року.

13 жовтня
1884 — Гринвіч затверджений як місце про-

ходження нульового меридіана.

14 жовтня
Християни візантійського обряду відзначають 

свято Покрови Пресвятої Богородиці, в Україні — 
День українського козацтва.

1851 — в Англії засноване інформаційне 
агентство Рейтер.

1942 — офіційна дата заснування Україн-
ської Повстанської Армії, сформованої протягом 
1942 року із розрізнених повстанських загонів 
бандерівського крила ОУН.

1964 — Леонід Брежнєв став генеральним 
секретарем КПРС і головою СРСР, замінивши Ми-
киту Хрущова.

Народилися: 1940 — Лесь Сердюк, україн-
ський актор; 1943 — Раїса Кириченко, українська 
співачка.

15 жовтня
1926 — у Києві відкритий Російський драма-

тичний театр (нині імені Лесі Українки).
1928 — німецький дирижабль «Граф Цепелін» 

здійснив перший комерційний рейс через Атлан-
тичний океан.

1964 — уведений в дію найбільший у світі на-
фтопровід «Дружба».

Народилися: 1814 — Михайло Лермонтов, 
російський поет; 1844 — Фрідріх Ніцше, німець-
кий філософ.

Померли: 1817 — Тадеуш Костюшко, націо-
нальний герой Польщі; 1833 — Міхал Огинський, 
польський композитор і політичний діяч; 1959 — 
убили Степана Бандеру, українського політика, го-
лову  проводу ОУН 1940 – 1959.

16 жовтня
1978 — Іван Павло II став 264-им Папою Рим-

ським.
Народилися: 1907 — Петро Григоренко, укра-

їнський генерал-майор, правозахисник.

17 жовтня
1113 — завершено спорудження Києво-Ми-

хайлівського Золотоверхого собору.
1956 — в Англії відкрита перша атомна елек-

тростанція.
Народилися: 1814 — Яків Головацький, укра-

їнський поет, письменник; 1936 — Іван Драч, 
український письменник, громадський діяч.

Померли: 1849 — Фредерік Шопен, поль-
ський композитор і піаніст; 1937 — Гаврило Ба-
зильський, генерал-хорунжий Армії УНР.

18 жовтня
1867 — Росія продала Аляску Америці.
1918 — утворена республіка Чехословаччина.

1927 — створено англійську компанію 
Бі-Бі-Сі.

1955 — запущено Каховську ГЕС.
Народилися: 1868 — Євгенія Ярошинська, 

українська письменниця; 1876 — Сергій Єфре-
мов, український державний діяч; 1931 — Вітау-
тас Ландсберґіс, литовський політик.

Померли: 1931 — Томас Алва Едісон, аме-
риканський учений; 1941 — Володимир Свідзін-
ський, український поет, перекладач.

19 жовтня
1918 — Українська Національна Рада, полі-

тичний представницький орган українського на-
роду в Австро-Угорській імперії, проголосила За-
хідноукраїнську Народну Республіку.

20 жовтня
1924 — у Харкові відкрита перша в Україні 

радіостанція.
1929 — ЦК ВКП(б) офіційно проголосив су-

цільну колективізацію.
Померли: 1994 — Сергій Бондарчук, кіноак-

тор і режисер.

21 жовтня
1665 — українські козаки на чолі з гетьманом 

І. Брюховецьким підписали Московські статті, за 
якими визначалися взаємини козаків із Росією.

1879 — американський винахідник Томас 
Едісон випробував свою першу лампу розжарю-
вання з вугільною ниткою.

1947 — почалося масове вивезення україн-
ців до Сибіру — операція «Захід». Протягом доби 
виселили 26 644 родини, загалом 76 192 осіб: 
18 866 чоловіків, 35 152 жінки і 22 174 дитини.

1950 — Китайська армія захопила Тибет.
1993 — на Всеукраїнському Православному 

Соборі Володимир Романюк обраний Патріархом 
Київським і всієї Руси-України.

Народилися: 1672 — Пилип Орлик, гетьман 
України у вигнанні в 1710 – 1742 роках.

Померли: 1964 — Григорій Гурійович Верьов-
ка, український композитор і хоровий диригент.

22 жовтня
1980 — Папа Римський Іван Павло II скасу-

вав вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.
Народилися: 1811 — Ференц Ліст, угорський 

композитор, піаніст; 1870 — Іван Бунін, росій-
ський письменник, лауреат Нобелівської премії 
з літератури 1933 року; 1935 — Борис Олійник, 
український поет і громадський діяч; 1943 — Ка-
трін Деньов, французька актриса.

Померли: 1835 — Устим Кармалюк, керівник 
повстанського руху на Поділлі.

23 жовтня
1864 — царським наказом ліквідовано Азов-

ське козацьке військо.
1946 — розпочалося перше засідання Гене-

ральної Асамблеї ООН.
1956 — в Угорщині почалося антирадянське 

повстання.
Померли: 1937 — Михайль Семенко, україн-

ський поет-футурист, редактор багатьох видань, 
загинув у засланні на Соловецьких островах.

Календар Чернігівщини
9 жовтня 1884 р. у с. Сугдинка Козелецько-

го повіту народився Юхим Осипенко, сотник Ар-
мії УНР. 

21 жовтня 1871 р. народився на Чернігів-
щині генерал Микола Володимирович Анісімов. 
У роки Першої світової війни —  командир 754-
го піхотного Тульчинського полку на Румунському 
фронті, генерал-майор. Брав участь в українізації 
частин російської армії. За Гетьманату член комі-
сії генштабу зі створення військових шкіл в Укра-
їні, начальник Полтавської юнацької пішої школи. 

22 жовтня 1890 р. народився Аверкій Гонча-
ренко, полковник Армії УНР. 

23 жовтня 1881 р. у с. Кропивна Конотоп-
ського повіту на Чернігівщині народився Олексій 
Вангенгейм, професор-метеоролог. 

23 жовтня 1888 р. у містечку Срібному наро-
дився Дмитро Соловей, історик, економіст, педа-
гог, публіцист, член УВАН у США.

Календар всесвітньої історії

9 —  преставлення апостола і євангеліста Іо-
анна Богослова.  День прославлення святи-
теля Тихона, патріарха Московського і всієї 
Русі (1989). 

10  —  преподобного Саватія Соловецького. 

11 — преподобного Харитона Сповідника. 

12 — преподобного Киріака пустельника.

13 — сщмч. Григорія єп., Просвітителя Вели-
кої Вірменії. 

14 — Покрова Пресвятої Богородиці.

15 — день священномученика Кипріана і 
святої мучениці Юстини. 

16 — сщмчч. Діонісія Ареопагіта, єп. Афінсько-
го, Рустика пресвітера і Елевферія диякона.

17 — сщмч. Єрофея, єп. Афінського. 

18— мц. Харитини церковне свято. 

19 — апостола Фоми. 

20 — Псково-Печерської ікони Божої Матері 
«Розчулення». 

21 — день пам'яті преподобної Пелагії. 

22 — ап. Якова Алфеєва. Ефеської (Корсун-
ської) ікони Божої Матері. 

23 —  прп. Амвросія Оптинського. Собор Во-
линських святих. 

ВІД РЮРИКА 
ДО МИКОЛИ ІІ

В о л о д и -
мир Моно-
мах (1053 – 
1125) — Ве-
ликий князь 
К и ї в с ь к и й 
(1113 – 
1125). Остан-
ній могутній 
володар, яко-
му вдалося 

об’єднати, зміцнити і навіть 
розширити державу. Після ньо-
го процес подрібнення Русі на-
був незворотного характеру. 
Отже, на троні вже Всеволо-
довичі, нащадки другого сина 
Ярослава Мудрого. Яро слав 
не лише доньок одружував з 
європейськими монархами, а 
й синів — з доньками цих мо-
нархів. Всеволода одружив з 
Анною, донькою візантійсько-
го імператора Костянтина Мо-
номаха. По своєму дідові Воло-
димир і увійшов в історію. 

Володимир був за життя 
батька князем у Смоленську й 
Чернігові, часто заступав його 
в боротьбі з половцями, вико-
нував дипломатичні місії.

Але ще перед цим, після 
смерті матері (1067), покинув 
батьківський дім і за велінням 
батька у 14 років став князем 
Ростовським, на далеких пів-
нічно-східних околицях держа-
ви. Таке своєрідне заслання 
історики пояснюють і родин-
ними обставинами: вдівець 
Всеволод одружився на донь-
ці половецького хана. Мачуха, 
її діти від першого шлюбу, зве-
дені сестри і брат, поставили-
ся до юного княжича Володи-
мира непривітно. І той подав-
ся в далекий ростовський уділ. 
Можливо, цей сімейний кон-
флікт згодом переріс у Воло-
димира в ненависть до одно-
племінників мачухи — полов-
ців,  з якими Мономах так ба-

гато й успішно воював. 
Підрісши, Володимир по-

вернувся на Дніпро, княжити 
у Переяславі поблизу столиці. 
Володимир здобув популяр-
ність організацією спільних 
успішних походів своїх роди-
чів-князів у 1103 і 1111 роках 
проти половців. 

Під час чергового київ-
ського повстання 1113 року 
проти його двоюрідного брата 
Святополка перелякана бояр-
ська верхівка запросила Во-
лодимира Мономаха на кня-
зювання до Києва. Володимир 
придушив повстання просто-
людинів, проте змушений був 
піти на поступки народним ма-
сам, видавши ряд законів, яки-
ми полегшив їхнє становище, 
зокрема скасував холопство 
за борги. Володимира дуже не-
покоїли княжі чвари нащадків 
Ярослава. Тому, ще не будучи 
на престолі, він 1097 року став 
ініціатором відомого з’їду кня-
зів у Любечі на Чернігівщині. 
Тут була проведена реформа 
порядку спадкоємства князів 
на засадах прямого родового 
успадкування.

Мономах відновив вели-
кокнязівську владу на більшій 
частині давньоруських земель 
і тимчасово затримав процес 
остаточного роздроблення 
Давньоруської держави. Про-
те за межами його володінь 
залишилися Галич, Полоцьк і 
Чернігово-Сіверська земля, 
де княжила династія Свято-
славичів. Натомість Мономах 
мав своїх посадників навіть у 
містах по Дунаю.

Близько 1070 року одру-
жився з Ґітою, дочкою англій-
ського короля Гарольда II, який 
загинув у битві з норманами 
при Гастінґсі. Ґіта була виве-
зена близькими до Швеції, а 
звідти потрапила на Русь. Піс-

ля її смерті 1107 року, будучи 
вже на шостому десятку, Воло-
димир таки дещо примирився 
з половцями і одружився з до-
чкою половецького хана Аепи.

Мономах — автор вміще-
ного в Лаврентіївському літо-
писі «Повчання» своїм дітям 
— видатного давньорусько-
го твору, в якому засуджував 
князівські міжусобиці й закли-
кав до об’єднання.

Нарешті про знамениту 
шапку Мономаха. За легендою  
Володимир Мономах нібито 
одержав від свого діда — ві-
зантійського імператора Кос-
тянтина Мономаха цю корону 
як символ царської влади. Зго-
дом прямі нащадки Мономаха 
— князі, а потім царі Московії 
— коронувалися цією релікві-
єю. Насправді ж шапка Моно-
маха не має жодного стосунку 
до князя. Цей красивий виріб 
створили на кілька століть піз-
ніше ординські майстри.

На схилі своїх років Воло-
димир Мономах із задоволен-
ням згадував: «От коли я жив 
у Чернігові, я своїми руками 
стриножив у лісових пущах де-
сятки три диких коней, та ще й 
доводилося їздити по степу, то 
також власноруч ловив їх. Дві-
чі тури підіймали мене разом з 
конем на роги, олень бив мене 
рогами, лось ногами топтав, а 
другий колов, дикий вепр зі-
рвав у мене зі стегна меч, вед-
мідь укусив коліно, а рись, ско-
чивши мені на стегна, звалила 
разом із конем…». Князь та-
кож писав: «А з Чернігова я со-
тні разів мчав до батька у Київ 
за один день до вечірні». 

Відомий історик Татіщев 
дав таку характеристику кня-
зеві: «І любили його всі на-
вколишні і підвладні йому. Він 
не був гордим, не возносився 
у своїх добрих ділах, а славу і 
честь за всі побіди воздавав 
насамперед Богові, на ньо-
го одного надіявся, і за те Бог 
йому престол крім інших дару-
вав, і багатьох супротивників 
покорив. До всіх він був ми-
лостивим і щедрим на пожерт-
ви, у правосудді додержувався 
законів, і хоча винних карав, 
але  зменшуючи їх вину і про-
щаючи. З лиця був гарний, очі 
великі, волосся рудувате і ку-
черяве, чоло високе, борода 
широка, на зріст не вельми ве-
ликий, але міцний тілом і силь-
ний. У ратях вельми хоробрий 
і вмілий виладнувати війська».

Петро АНТОНЕНКО 
Далі буде

Спасо-Преображенський собор

Борисоглібський собор

Церковний православний календар
Жовтень  2014 року 
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Под шум предвыборных 
обещаний
Оптовые цены в США резко подскочили в сентя-

бре, и в предстоящие месяцы потребителю придётся 
столкнуться с новым вздорожанием цен на товары, 
начиная с продуктов питания и кончая автомобилями. 
Как сообщило министерство труда, индекс оптовых 
цен в сентябре поднялся на 0,9 процента, что со-
ответствует 11-процентному росту в год. Это самое 
крупное повышение цен за последние 12 месяцев. 
Цены на сельскохозяйственные продукты подскочили 
почти на 2 процента. Подорожало и топливо, что осо-
бенно сильно ударит по потребителям в предстоящие 
зимние месяцы.

(«За рубежом», газета Союза 
журналистов СССР, № 42, 1976 г.).

Страна, где на деле 
осуществляются 
права человека
Хотя демократические права и свободы декла-

рируются конституциями большинства стран, толь-
ко в условиях социализма человек труда имеет воз-
можность широко и на деле ими воспользоваться. 
Конституция СССР, 40-летие со дня принятия которой 
отмечается в эти дни, гарантирует практическое учас-
тие широких народных масс в управлении страной и 
общественными делами.

«Этот свободный, 
свободный, свободный 
мир…»
В наше время, когда капитализм вынужден шаг 

за шагом отступать в противоборстве с социализ-
мом, когда социалистический строй с каждым днём 
доказывает своё преимущество в экономической, со-
циальной, политической, культурной областях, а бур-
жуазное общество поражено тяжелейшим кризисом, 
затронувшим все сферы жизни — от экономики до 
идеологии, ложь становится главным прибежищем 
угнетателей.

(«За рубежом», № 49, 1976 г.)

Письма читателей
Из села Бугаевки Глобинского района Полтав-

ской области написали в редакцию о формализме 
в организации социалистического соревнования в 
колхозе «Маяк». Работу, проделанную группой людей, 
приписывали одному трактористу и награждали его 
одного, а ценные подарки, предназначенные для по-
бедителей в социалистическом соревновании, рас-
пределяли по усмотрению секретаря парткома колхо-
за между должностными лицами. 

Охрана увеличивается, но…
В докладе министерства торговли США приводят-

ся данные о росте преступлений, совершённых про-
тив представителей большого бизнеса. Корреспон-
дент агентства АП сообщает в этой связи, что еже-
годно американские бизнесмены тратят огромные 
суммы — около шести миллиардов долларов на со-
держание охраны. За десять минувших лет число 
охранников увеличилось почти на 30 процентов, но 
количество преступлений всё равно растёт. 

(«Известия», орган Верховного Совета СССР, 
31.08.1979 г.)

Алексей Федосеевич 
ВАТЧЕНКО
22 ноября 1984 г. после тяжёлой болезни на 71-

ом году скончался член ЦК КПСС, заместитель Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР, Пред-
седатель Президиума Верховного Совета Украинской 
ССР, Герой Социалистического Труда Алексей Федосе-
евич Ватченко. 

…
За большие заслуги перед партией и Советским 

государством А.Ф. Ватченко удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Награждён семью ордена-
ми Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, многими медалями. 

(«Известия», 24.01.1984 г.)
 

Зростає добробут 
трудящих
З року в рік зростає добробут трудящих райцен-

тру. В кожній сім’ї один – два велосипеди, телевізор, 
радіола. Все більше стає мотоциклів. Тільки в ниніш-
ньому ювілейному році культмаг Куликівського сільСТ 
продав населенню райцентру 350 велосипедів, 120 
телевізорів, 16 мотоциклів, 15 баянів, 40 транзистор-
них радіоприймачів.

(«Поліська правда», орган Куликівського райкому 
Компартії і райвиконкому, 05.09.1967 р.) 

29 вересня 2014 року в Харкові 
громадські активісти демонтували 
пам’ятник Леніну, один з найбільших 
в Україні і встановлений чи не на най-
більшій площі країни. І нинішній мер 
міста Геннадій Кернес, і колишній го-
лова облдержадміністрації, не менш 
одіозний Михайло Добкін, уже вихо-
пилися з обуреними заявами про не-
допустимість демонтажу пам’ятника 
і намір його відновити. Що ж, з цими 
постатями все зрозуміло. Але це є 
приводом нагадати торішню історію з 
пошкодженням щойно встановленої 
меморіальної дошки видатному зем-
лякові Юрію Шевельову. І заодно роз-
повісти про цього вченого зі світовим 
ім’ям. 

Харківська влада на прохання відомих 
учених-професорів дозволила на головній 
вулиці міста встановити меморіальну дошку 
видатному землякові, а потім передумала. 
Голова Харківської ОДА Михайло Добкін на-
звав науковця «фашистом».

Але демонтувати дошку тепер буде склад-
ніше. Біля дошки цілодобово чергують добро-
вольці, чекаючи, коли представники влади 
прийдуть з кийками знищувати пам’ять про 
великого українця.

Постать професора Гарварда і Колумбії, 
почесного доктора Харківського університе-
ту і Могилянки, президента Української Віль-
ної академії наук у США, академіка НАН Укра-
їни Юрія Шевельова ще донедавна замовчу-
валася на Батьківщині. За радянських часів 
його ім’я взагалі було під забороною.

Хоча, скажімо, письменниця Оксана За-
бужко вважає, що Харків у кожному з остан-
ніх трьох століть подарував світу по генію: у 
XVIII — Григорія Сковороду, у XIX — Олексан-
дра Потебню, а в XХ — Юрія Шевельова.

Сам же про себе славіст №1 без зайвої 
скромності мав право сказати: «Те, що Гру-
шевський зробив для української історії, я 
зробив для української мови». І це справді 
відповідає дійсності. Творча спадщина най-
відомішого і найпопулярнішого літературо-
знавця українського зарубіжжя становить 
близько 900 праць.

У Гарвардському і Колумбійському уні-
верситетах, професором яких він був, творче 
надбання Шевельова займає визначне міс-
це у скарбниці світової науки. Між тим, як це 
часто буває, у рідному місті про нього відомо 
лише одиницям.

Біографія вченого яскраво відображає 
всю трагічність українства у минулому сто-
літті. Юрій Володимирович Шевельов (один 
із псевдонімів — Шерех) народився у Харкові 
17 грудня 1908 року. Його батько — генерал-
майор російської імператорської армії — був 
німцем, тому при народженні майбутній уче-
ний мав прізвище Шнейдер. Але з початком 
Першої світової війни сім’я стала Шевельо-
вими. Першу літеру прізвища генерал зберіг 
через небажання змінювати монограми на 
серветках.

У радянські часи мати змінила місце на-
родження сина у документах на місто Ломжу 
(Польща), щоб унеможливити перевірку соці-
ального походження сина органами більшо-
вицької влади.

Закінчивши Харківський університет, 
Юрій захистив кандидатську дисертацію та 
викладав в альма-матер, у тому числі в інсти-
туті журналістики. У 1941 – 1943 роках Ше-
вельов завідував кафедрою української фі-
лології.

Під час окупації він займався наукою. З 
нацистами не співпрацював, бо ненавидів як 
фашизм, так і більшовизм. Мав повне право 
назватися «фольксдойчем» (етнічним німцем 
з діаспори) — це б урятувало родину від голо-
ду і страждань часів окупації Харкова, але не 
зробив цього.

1943 року Шерех покинув Харків та ви-
їхав зі старенькою матір’ю до Львова. Саме 
мати Шевельова, наполовину німкеня, напо-
ловину українка, допомогла йому написати 
перший твір українською.

Зрослий у білогвардійському середови-
щі, Шевельов мови не знав і вважав її «неми-
лозвучною». Зауваження двоюрідного брата 
— «Не може бути мова кількох мільйонів не-
милозвучною» — перевернуло життя Юрія 
назавжди.

Після завершення війни Шевельов пра-
цював в Українському Вільному університе-
ті (Німеччина), за запрошенням німецького 
славіста Макса Фасмера читав лекції з росій-
ської і української мов у Люндському універ-
ситеті (Швеція).

З 1952 року — в США. Стає найвідомі-
шим славістом на Заході. Викладає в Гар-
вардському і Колумбійському університетах. 
Завдяки Шереху українська мова входить до 
кола світових наукових інтересів. Якщо пере-
січний громадянин США знає Україну через 
братів Кличків чи Андрія Шевченка, то серед 
інтелектуальної еліти наша країна асоціюєть-
ся саме з постаттю Шевельова.

Своїми дослідженнями він спростував 
офіційну радянську доктрину про існуван-
ня східнослов’янської єдності, «братньої ко-
лиски трьох мов — російської, білоруської й 
української». Йому вдалося науково довес-
ти, що українська мова бере свій початок 
від  VII століття, а завершує формування у XVI 
ст. Саме це зробило вченого персоною нон-
ґрата в СРСР на довгі роки.

Його звинувачували в колабораціонізмі 
під час фашистської окупації. Олесь Гончар до 
кінця днів не міг пробачити своєму вчителе-
ві нібито відмову допомогти визволити його 
із в’язниці, радянська історіографія писала, 
що вчений був сексотом НКВС, а в російській 
версії Вікіпедії й досі змальований демоніч-
ний образ одного з найвизначніших україн-
ських інтелектуалів ХХ століття.

Мабуть, північні сусіди ніколи не виба-
чать Шевельову його відому тріаду страшних 
ворогів України всіх часів: «Москва, кочубе-
ївщина і провінціалізм».

За 93 роки свого життя він об’їздив пів-
світу, але, де б не працював Юрій Шевельов, 
Харків назавжди залишався у серці письмен-
ника. Його книги — безцінна енциклопедія 

харківського життя першої половини ХХ сто-
ліття, неупереджена розповідь про україн-
ську інтелігенцію, студентство, неповторну 
мистецьку ауру «першої столиці».

Ось як Шерех розповідає про еволюцій-
ний розвиток нашого міста:

«Перший Харків — це місто слобод, ху-
торів, ремісників. Хронологічно — це дру-
га половина ХVІІ – ХVІІІ і навіть початок ХІХ 
століття. Другий Харків — «провінційне ку-
пецьке місто несходимої і безвихідно-сірої 
російської імперії». Хронологічно — це друга 
половина ХІХ і початок ХХ століття.

Третій Харків — «символ українського ур-
банізму», «здибленої і м’ятежної України». Це 
Харків «буйного ренесансу української духо-
вності 1920-х років».

Російська більшовицька влада проголо-
сила Харків столицею Радянської України, і 
«покоління запальних романтиків, покоління 
юнок з голубими прозорими віями рушило на 
завоювання Харкова. «Ви проголосили Хар-
ків столицею України? — сказали вони. — Га-
разд, ми зробимо його таким. Ми сповнимо 
його українським змістом».

Українська молодь прийняла виклик: 
зробімо Харків осередком і символом нової 
України! Третій Харків — це «Харків Хвильо-
вого і ВАПЛІТЕ, Курбасового «Березоля», ви-
ставок АРМУ в залах колишнього монастиря, 
непримиренно-палких диспутів у Будинку лі-
тератури ім. Блакитного на Каплунівській, 
Курсів сходознавства, українського студент-
ства, українського походженням, душею, про-
грамою і прагненням, поволі українізованих 
заводів і установ, неповторний, невідтвор-
ний, сповнений життя і безумствування».

Звісно, з цими намірами — підняти Хар-
ків на рівень світового центру — Москва ми-
ритися не бажала. І тому доклала всіх зусиль 
для знищення «незручного» покоління вче-
них, студентів, творчих особистостей.

За справу взялося ДПУ (Державне полі-
тичне управління). Десятки тисяч харків’ян 

після допитів на Совнаркомівській і Черни-
шевській прощаються з життям або відтранс-
портовуються на північ і схід. Уночі зникає 
з майдану пам’ятник Еллану-Блакитному, 
«Березіль» робиться казенним «театром ім. 
Т.Шевченка», закладається російська газета 
«Красное знамя», а український «Харківський 
пролетар» перейменовується на «Соціаліс-
тичну Харківщину» — газету для селян.

Ніяких столиць, ніякої України. Вирок 
«м’ятежному» третьому Харкову завершує 
перенесення столиці до Києва і таємне зни-
щення могил Блакитного, Скрипника, Хви-
льового.

Лишився четвертий Харків, що за плана-
ми партії й уряду мав бути «суцільною про-
вінцією». Це була політика Москви, «щоб усю 
Україну тримати в стані і на рівні сірої провін-
ційності».

Четвертий Харків — місто «старої моло-
ді, обивателів-слимаків, де необхідно дума-
ти одне, а говорити друге; говорити одне, а 
робити друге, де банкрутство слів породжує 
банкрутство смислів, де панують обереж-
ність, забріханість, цинізм, егоїзм, і в глиби-
ні душі людина відчуває: щастя нема, народу 
нема, батьківщини нема».

І тут виникає мрія про п’ятий Харків. У 
перші роки Незалежності Шевельов, незва-
жаючи на похилий вік, майже щороку приїж-
джав до України, вдивляючись в перші озна-
ки нового Харкова.

Він усіма силами допомагав своїм земля-
кам. За його ініціативи в середовищі емігра-
ції створили фонд «Друзі Харкова». Цей фонд  
фінансово підтримував журнал «Березіль», 
підтримував українські церкви — Івано-Бо-
гословську та Свято-Димитрієвську парафії, 
театр Т. Шевченка, музейні виставки.

Свою Шевченківську премію Шевельов 
віддав на розвиток української школи № 6.

Особливий внесок був зроблений в роз-
виток Історико-філологічного товариства. 
Саме завдяки активній діяльності вченого 
були знайдені кошти на видання перших то-
мів нової серії  «Збірника ХІФТ». 1994 року 
Юрій Шевельов став першим почесним чле-
ном Товариства, яке у 2011-му і рекоменду-
вало топонімічній комісії міста увіковічити 
вченого у Харкові.

«Для того, щоб виготовити меморіальну 
дошку та оформити всі документи, треба було 
зібрати близько 15 тис. грн», — розповідає 
одна з ініціаторів громадського вшанування 
видатного харків’янина, автор радіопрогра-
ми «П’ятий Харків» Вікторія Склярова.

Перший внесок у 20 грн зробила пен-
сіонерка на Мовному Майдані. Потім, іноді 
здаючи по 2 грн, долучилися студенти, не-
байдужі харків’яни, українська інтелігенція. 
Необхідну суму збирали всім миром, не до-
лучаючи до втілення ідеї великий бізнес та 
політиків.

У березні цього року відбувся «Концерт 
для Шереха» за участю Сергія Жадана, гур-
ту «Ойра», молодих харківських поетів. Усі зі-
брані кошти пішли на встановлення пам’ятної 
дошки за проектом знаного харківського ху-
дожника-графіка Валерія Бондаря, у вико-
нанні скульптора Олександра Демченка.

3 вересня 2013 року, за два дні до уро-
чистостей, дошку встановили на будинку «Са-
ламандри» по вулиці Сумській, 17, де з 1915-
го по 1943 роки у 8-метровій кімнаті жив Ше-
вельов з матір’ю.

Хтозна, може, коли через півстоліття іс-
торики згадуватимуть теперішню добу, саме 
ця подія буде визначати незламний дух на-
шого міста. Українського, вільного й інте-
лектуального п’ятого Харкова, про який так 
мріяв найвідоміший на Заході наш земляк 
Юрій Шевельов.

Володимир ЧИСТІЛІН 
(«Українська правда», 04.09.2013)

ПРО ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА. 
СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ДОБКІНА
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інтерв'ю, які дає читачам головний лікар Чернігівського 
обласного наркологічного диспансеру Петро Михайло-
вич СЕДЕНЬ. У першій бесіді, в минулому номері газети, 

ми говорили про наркоманію. Сьогодні — про алкого-
лізм, у наступному номері газети — бесіда про куріння.

Зекономимо час на констатації очевидного — того 
величезного суспільного зла, яким є пияцтво. Нищен-

ня здоров'я і життя людини, розбиті сім'ї, аварії на шля-
хах, злочини аж до вбивств — усе це алкоголь. Гово-
римо про суто медичні аспекти, втім, не обминаючи і 
соціальних. 

«Наливаймо, браття…» А навіщо?
Головний лікар Чернігівського обласного наркологічного диспансеру 

Петро СЕДЕНЬ — про одну з бід нашого часу 

— Петре Михайловичу, люди, ко-
трі страждають і від наркоманії, і від 
алкоголізму, — хворі, ваші пацієнти. 
Що спільне між цими бідами? Адже 
алкоголь формально не вважається 
наркотиком. Однак офіційний перелік 
наркотиків постійно розширюється. 
Мабуть, дехто пропонує вже занести 
до наркотиків і алкоголь?

— До 1972 року, до одної з поста-
нов партії і уряду, алкоголь вважався 
в СРСР наркотичною речовиною. Я за-
став час, коли ми ставили діагноз «ал-
когольна наркоманія». Хоча в Радян-
ському Союзі офіційно «наркоманії не 
було». В Україні був у 1970-ті роки лише 
один ЛТП (лікувально-трудовий профі-
лакторій) — у Новгороді-Сіверському, 
де лікували і наркоманів. У 1972 році 
влада визнала, що надто багато людей 
стає залежними від наркотиків. Заби-
ли на сполох. Вийшла  постанова про 
боротьбу з пияцтвом і алкоголізмом. 
Потім були ще такі постанови у 1974, 
1977 роках. Як же так, заявили у нас, 
«загниваючий Захід» поглинула нарко-
манія, а виходить, що у нашій чудовій 
країні розвинутого соціалізму теж ба-
гато наркоманів. Бо діагноз ставився 
саме отой.

Тому терміново поміняли діагноз і 
алкоголь віднесли до харчових продук-
тів, а діагноз змінили на просто «алко-
голізм». Донині алкоголь офіційно не 
вважається наркотиком, це психоак-
тивна речовина. Зараз у світі взага-
лі тенденція до більшої свободи поши-
рення не лише алкоголю, а й наркотич-
них речовин.

— Але, враховуючи науковий під-
хід, невже не простежується зв’язок 
між алкоголем і наркотиками?

— Простежується. За міжнародною 
класифікацією хвороб психічні та пове-
дінкові розлади відбуваються внаслі-
док вживання психоактивних речовин. 
Перший діагноз — найпоширеніший — 
це розлади внаслідок вживання алко-
голю. Далі йдуть ці ж розлади внаслідок 
вживання наркотиків. Усього 10 діа-
гнозів, лише один стосується алкоголю. 
Але рубрика — одна. Перше, що спіль-
не, — залежність, яка виникає і при ал-
коголізмі. Ця залежність при алкоголіз-
мі проявляється іноді сильніше, ніж при 
деяких наркоманіях. Непереборна тяга 
до спиртних напоїв — саме це об’єднує 
алкоголь з наркотиками.

— Наскільки сильний і масовий 
оцей потяг людини до алкоголю?

— Людину спиртне супроводжує 
від дня народження. Хоча є певні куль-
тури, традиції, релігія, коли   спиртне не 
вживається. Але, якщо говорити про 

Європу, тут тисячолітні традиції вино-
робства. Північні регіони Європи, до 
яких належимо і ми, більше спожива-
ють міцні напої. Пояснення просте: у 
нас не росте так масово виноград, як у 
Греції, Італії, Іспанії.

— Кажуть, що чисте, непідробле-
не сухе вино в певних дозах навіть ко-
рисне для здоров’я?

— Вживання 200 – 300 грамів гар-
ного сухого вина щодня є доброю про-
філактикою серцево-судинних хвороб, 
і не лише їх. Там, особливо в червоно-
му вині, є унікальна речовина, що пози-
тивно впливає на організм.

—  Давайте уточнимо: це реко-
мендація лише для літніх людей?

— Для людей, яким потрібна ця 
профілактика, а вона не завадить уже 
після 40 років.

— Молодші обійдуться без цієї 
профілактики.

— Людям до 18 років узагалі не 
варто вживати спиртне, через осо-
бливості їхнього несформованого 
організму. Але і для дорослих, літніх 
обов’язковою має бути перерва: не 
можна пити щодня і тривалий час, щоб 
не було звикання. Тобто кілька днів 
вживати, а потім перерва на два – три 
дні.

— Що народ п’є? Ось хоча б вино: 
кажуть, надто багато його виготовле-
но з винного порошку?

— Це ще не так страшно, все ж на-
туральне. Біда — підробки, сурогат. А 
такого серед вин — відсотків 75.

— Багато хто говорить, що кра-
ще чарка гарної горілки, бо, мовляв, 
горілка — це щось більш чисте, нату-
ральне.

— Просто у нас не розвинуте ви-
ноградарство. Грузин не стане пити го-
рілки, молдаванин теж. Але що важли-
ве для горілки? Якість спирту і води. На 
жаль, цього зараз нема. Ми не знаємо, 
що то за спирт, звідки. Спиртзаводи об-
ласті ж стоять. Нема монополії держа-
ви на спирт, виготовляють, хто хоче і що 
хоче. Проблема і з водою. Тому якість 
горілки, порівняно з тою, що було 30 – 
40 років тому, значно погіршилася.

— При тому, що стільки модних 
брендів, така красива тара, етикетки.

— Так на це ж і «купуються».
— А я же наші численні контролю-

ючі органи? Контролюють «не дуже»…
— На жаль. Звичайно, є і якісні на-

пої. Їх можна купити і у нас у Чернігові, 
те ж французьке вино. Але ж пляшка 
його буде коштувати 200 гривень. Те 
ж каберне одного винороба Одещини, 
але ціна — 250 гривень.

— Тоді про нашу українську горіл-

ку. Є таке грубувате слово — «само-
гон», урешті це — саморобна домаш-
ня горілка.

— Якщо самогон зроблено для 
себе, з якісних продуктів, то він, будучи 
все ж гіршим від якісної магазинної го-
рілки, кращий від численних сурогатів. 
Але для інших продають таке…

— Чому люди п’ють? Ключове пи-
тання.

— Перше — щоб підвищити на-
стрій. Невеликі дози спиртного й під-
вищують. Друге — потреба релакса-
ції, розслаблення нервової системи. 
Влучно сказав про потяг до спиртно-
го Салтиков-Щедрін: «Это потребность 
огорчённой души». Коли душа радіє, їй 
не потрібні психоактивні речовини.

— І чому ж саме виникає потреба, 
по-перше, підвищення настрою, по-
друге, релаксації?

— Від житейських проблем. Тоді й 
виникають біосоціальні фактори. А що 
найбільш просте і доступне для тонусу 
і релаксації? Спиртне. Зацитую Бер-
тольда Брехта, який так сказав про су-
часну йому Німеччину з економічною 
депресією, сірим життям: «У цій країні 
такі сірі фарби, що алкоголь повинен 
роздаватися безкоштовно».

— І ось людина, при всіх цих про-
блемах, у тому числі матеріальних, 
знаходить далеко не зайві гроші й ку-
пує пляшку горілки.

— Це вже людина, в якої з’явилася 
залежність від спиртного.

— Як починається цей потяг? Як 
стають алкоголіком? Про родинний 
фактор: за спадковістю алкоголізм не 
передається?

— Ген залежності від психоактив-
них речовин поки що не знайшли. Але 
сімейне середовище вкрай важливе. 
Якщо дитина народилася в сім’ї, де ви-
пивають, шанс рано почати пити в неї 
значно вищий. Дехто з батьків умудря-
ється сам піднести дітям випивку. Ще 
1977 року ми провели такий експери-
мент. Попросили діток у дитсадку пока-
зати, як відзначати сімейні свята. І ось 
вони зробили з паперу чарки, почали 
чокатися ними. Це ж звідки? Із сім’ї!

— А траплялися Вам випадки, що 
приклад батька-алкоголіка протилеж-
но діяв на сина: у того з’являлося аб-
солютне несприйняття спиртного?

— Таке буває. Але, на жаль, навіть 
багато з цих людей років через 20 – 30 
таки починали пити: гени «вистрелили».

— Прокоментуйте термін «п’яне 
зачаття».

— Це просто небезпечно. Навіть 
якщо батьки не зловживали спиртним, 
але під час зачаття дитини були п’яні, це 
може призвести до народження психіч-
но і фізично неповноцінної дитини. І ри-
зик тут дуже великий.

— Перейдімо до градації вживан-
ня спиртного.

— Є епізодичне вживання, є епі-
зодичне зловживання, а є залежність 
— алкоголізм. Умовно алкоголізм ді-
лять на три стадії. Що характерне для 
алкоголізму, коли людині вже варто за-
мислитися? Перше — це тяга до спирт-
них напоїв. Вона носить нав’язливий 
характер. Спочатку людина бореть-
ся проти цього. Але частота вживан-
ня спиртного зростає, стає щоденною. 
Зростає толерантність, умовно кажучи, 
— терпимість, прийнятна доза спирт-
ного. Коли людина вперше вживає 
спиртне, може навіть розвинутися не-
сприйняття його. Але з часом починає 
пити. І доза росте. Спершу достатньо 
було 50 – 70 грамів «для настрою», але 
ось уже потрібно 150 – 200. Минає  ще 
рік, треба вже пляшку на день чи й біль-
ше. Оце вже хвороба. Якщо людина не 
візьметься за розум і негайно не пере-
стане пити, далі буде ще гірше.

Такі люди, на жаль, до нас не при-

ходять. На цій стадії людину ще можуть 
зупинити соціальні фактори — бо-
язнь втратити роботу, сім’ю. Але з ча-
сом людина знову «зривається». При-
чому переходить з коньяку, дорогої 
горілки чи вина на хтозна-які напої. 
З’являються вже й соматичні, психічні 
розлади. Я зараз малюю картину ти-
пового розвитку алкоголізму протя-
гом 5 – 7 років у нормальної людини. 
З часом з’являється суто фізична за-
лежність від алкоголю, потреба похме-
литися вранці. Ось цей синдром у всіх 
країнах є критерієм алкоголізму. Цій 
людині треба лікуватися. Інакше про-
ходить ще кілька років, толерантність 
падає, тобто йому вже досить меншої 
дози для сп’яніння. Коронна фраза: 
поки людина не візьме себе в руки, її 
лікувати важко. Так от на першій стадії 
ще можна взяти себе в руки, на другій 
вже неможливо. Може бути якийсь пе-
ріод відмови від спиртного, але через 
якийсь час знову людина п’є.

— Кажуть, людина може кинути 
пити, коли допилася до того, що вже 
все болить?

— Хіба на якийсь час. Як тільки від-
пустить, знову береться за пиятику. Я 
говорив досі про класичну схему роз-
витку алкоголізму. Але буває й нетипо-
вий перебіг. Якщо людина, причому й 
молода, отримала травму черепа, на-
приклад, в аварії. У них і сп’яніння про-
ходить нетипово, п’яними вони стають 
дратівливими, запальними, і розвиток 
алкоголізму проходить значно швидше. 
Це я до того, що людям із такими трав-
мами, а їх не так і мало нині, краще вза-
галі не пити.

— Чи є якісь особливості жіночого 
алкоголізму?

— Колись вважалося, що жіно-
чий алкоголізм розвивається швидше, 
ніж чоловічий. Але це не так, насправ-
ді цей процес ще довший. Жіночий ор-
ганізм узагалі більш стійкий. І ота толе-
рантність, тобто необхідна доза, у жі-
нок росте ще повільніше, ніж у чолові-
ків. Особливістю є те, що жінки часто 
п’ють маленькими дозами і у вузько-
му колі знайомих — іноді навіть чоло-
вік не знає, що у його дружини вже дру-
га стадія залежності. Чому жінок важ-
ко вилікувати? Бо, на жаль, жінки до 
нас потрапляють у більш пізній стадії 
хвороби. Коли в родині вже забили на 
сполох, це, як мінімум, запущена друга 
стадія алкоголізму, коли вже почалася 
деградація особистості. «Театральний 
обман» у жінок не має меж. Чоловіки 
якось завжди на видноті, а жінка так 
усе обставляє, що важко здогадатися. 
На весіллі, в гостях така жінка ніколи 
багато не випиває, але прийде додо-
му — і п’є. Жінка — створіння емоцій-
не, до чарки її часто спонукає депресія. 
Суїциди жінок-алкоголіків зустрічають-
ся значно частіше, ніж у чоловіків. Але 
загалом на першій стадії жінкам лег-
ше кинути пити, ніж чоловікам. Мате-
ринський інстинкт часто спрацьовує, 
тому хворих на алкоголізм жінок уза-
галі менше.

— Хворий має сам себе взяти в 
руки. Але для цього йому, як мінімум, 
треба визнати, що він хворий. Чи це 
просто?

— Непросто. Тому людині потрібно, 
щоб їй допомогли в цьому оточуючі, ви-
знати, що вона таки ж хвора.

— Перейдімо до статистики алко-
голізму.

— Але перед цим треба сказати, а 
що вважається у світі допустимою до-
зою. Наука вважає: якщо в країні на 
душу населення спожито до 8 літрів чи-
стого спирту на рік — це ще терпимо.

— Це десь 20 літрів горілки, або 40 
півлітрових пляшок. Чи не забагато?

— Врахуйте, що це ж у середньому 
на душу населення, в тому числі на не-

мовля, яке не випило ні краплі. Так що 
на дорослих припадає значно більше.

— І це терпима норма? По кілька 
пляшок щомісяця! Оце людство, точні-
ше частина його, отак спилося?

— Якщо більше й цієї дози, то в кра-
їні треба бити на сполох. Починається 
вимирання нації.

— Нам уже час бити на сполох?
— Офіційної статистики добитися 

непросто. Хіба у нас монополізовано 
виробництво спиртного? І все ж вва-
жається, що в Україні споживають 13 – 
15 літрів на людину на рік.

— Більш як у півтора рази від нор-
ми! Як це приблизно рахують?

— Продане спиртне, плюс якось 
приблизно облікований продаж само-
гону. Хоча насправді цього самогону 
значно більше.

— Який ми вигляд маємо в розрі-
зі Європи?

— Нас іноді порівнюють із Франці-
єю, там цифра ще більша. Але ж зважа-
ючи що пити. Франція, Португалія п’ють 
переважно вино. А статистика все одно 
переводить це на чистий спирт. Чехія 
входить за цією статистикою до першої 
п’ятірки, але ж там у спожитому спирт-
ному дуже великий відсоток пива. А 
чим міцніший спиртний напій, тим він 
отруйніший для організму. Так що треба 
враховувати й це.

— А наші сусіди-росіяни як?
— Нас обігнали. І п’ють відомо що: 

домінує зовсім не пиво чи вино.
— Про статистику хворих на 

алкоголізм у нас. Стадії тут уже не 
пишуться?

— Ні, просто діагностується алко-
голізм. Отже, по Чернігівській облас-
ті станом на 1 липня цього року на об-
ліку було 17894 хворих на алкоголізм. 
Серед них по місту Чернігову — 5125. 
У тому числі жінок по області — 2400.

— А який вигляд має наша об-
ласть у розрізі України? Вас свого 
часу не критикували за низькі показ-
ники в «соціалістичному змаганні» об-
ластей?

— Критикували. Не враховую-
чи, що наша північна область — це не 
Крим, Одещина, Закарпаття, де роз-
винене виноробство, що у нас в об-
ласті було так багато спиртзаводів, 
які стільки виробляли спирту, і скільки 
його йшло «наліво». По країні статисти-
ку дають один раз на рік, і на початок 
нинішнього року хворих на алкоголізм 
в Україні налічувалося 651398.

— Це значно більше, ніж один хво-
рий на сто мешканців. У нашій же об-
ласті значно менше, хоч теж ціле хво-
ре місто. Що може дозволити собі ви-
пити головний нарколог області?

— Відповім тостом: «Життя надто 
коротке, щоб пити погане вино. Хоро-
ше вино продовжує життя. Бажаю, щоб 
у вас завжди була можливість вжива-
ти тільки хороші вина». Максимум, що 
можу дозволити, — келих гарного су-
хого вина.

— Є люди, які взагалі не вжива-
ють спиртного, вміють без цього і на-
стрій поліпшити, і  розслабитися.

— У нас ще складається хибне вра-
ження, що довкола всі вже поспива-
лися, так само, як і начебто масово ку-
рять. Насправді це не так.

— Просто курці і п’яниці на 
видноті…

— Скажу про свого 28-річного 
сина і його друзів. Коли вони зустріча-
ються, то не п’ють спиртного, не курять. 
Ходять на природу, до річки і нормаль-
но обходяться без випивки. Я таких лю-
дей бачу щодня, більшість їх не вживає 
психоактивних речовин, живуть і раді-
ють життю. Хоча немало й питущих.

Бесіду вів Петро АНТОНЕНКО
Закінчення — в наступному номері
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Незадовго до вечері, почувши, 
що Джеральд повертається, вона 
поспішила на кухню і зробила ви-
гляд, що дуже зайнята приготуван-
ням їжі, аби приховати своє зніяко-
віння. 

Відразу ж було видно, що Дже-
ральд не бачив Діка Віндіфорда. 
Алікс відчула полегшення і водночас 
розгубленість — вона нічого не при-
ховувала від чоловіка раніше. Тіль-
ки після невибагливої вечері, коли 
вони обоє сиділи в обшитій дубом 
їдальні, через відчинені вікна якої 
струменіло запашне нічне повітря, 
Алікс згадала про записник. 

— А ось чим ти поливав сьогодні 
квіти, — сказала вона і кинула книж-
ку йому на коліна. 

— Напевно, загубив де-небудь у 
саду. 

— Так. І тепер я знаю всі твої се-
крети. 

— Невинний, — похитав голо-
вою Джеральд. 

— А що за любовне побачення ти 
призначив на 9.00 увечері? 

— Це... — На мить він здавався 
приголомшеним, але через секун-
ду весело посміхнувся, наче згадав 
щось смішне. — Це любовне поба-
чення з дуже красивою дівчиною, 
Алікс. У неї каштанове волосся і бла-
китні очі, і вона дуже схожа на тебе. 

— Не розумію, — сказала Алікс 
з награною серйозністю. — Ти ухиля-
єшся від відповіді. 

— Ні. Власне кажучи, я написав 
це, щоб не забути проявити сьогодні 
кілька негативів. Я хочу, щоб ти мені 
допомогла. 

Джеральд Мартін був завзятим 
фотографом. Мав фотоапарат, прав-
да, трохи старомодний, але з відмін-
ними лінзами, і проявляв пластинки 
в підвалі, який пристосував під фото-
лабораторію.

— І це треба зробити точно о 
9.00, — подражнила чоловіка Алікс.

— Люба моя дівчинко, — в його 
голосі відчувалося роздратування, 
— все завжди слід точно планувати. 
Тоді й роботу свою зробиш як треба. 

Деякий час Алікс сиділа мовчки, 
спостерігаючи за чоловіком. Заки-
нувши голову на спинку стільця, він 
курив: різкі лінії його чисто виголе-
ного обличчя чітко вимальовувалися 
на темному тлі. 

Раптово незрозумілий страх охо-
пив її, і вона, не втримавшись, вигук-
нула: 

— О, Джеральде, як би я хотіла 
знати про тебе більше! 

Він здивовано подивився на неї. 
— Але, Алікс, дорога, ти ж усе 

знаєш про мене. Я розповідав тобі 
про своє дитинство в Нортумберлен-
ді, про своє життя в Південній Африці 
і про те, як десять років жив у Кана-
ді, де мені пощастило і я розбагатів. 

— Це все справи!— посміхнула-
ся Алікс. 

— А-а, знаю, про що тобі хотіло-
ся б знати! — раптово розсміявся 
Джеральд. — Усі ви, жінки, однако-
ві. Ніщо не цікавить вас так, як осо-
бисті справи. 

Відчувши, що в неї пересихає в 
горлі, Алікс невиразно пробурмоті-
ла: 

— Але були ж у тебе інші жінки. Я 
хочу сказати... якби я знала... 

Вона замовкла. Джеральд насу-
пився; коли він заговорив, у голосі 
його не було й тіні доброти. 

— Ти віриш, Алікс, у цю... «кімнату 
Синьої Бороди»? У моєму житті були 
жінки; так, я цього не заперечую. Та 
ти б мені й не повірила, якщо б я на-
думав заперечувати. Але я можу за-
присягтися, що жодна з них не зна-
чила для мене так багато, як ти. 

Щирість, яка прозвучала в його 
голосі, заспокоїла Алікс.

— Задоволена? — посміхаю-
чись, запитав він. У погляді Дже-
ральда промайнула цікавість. — Що 
змусило тебе говорити про ці речі 
саме сьогодні? 

Алікс встала і почала неспокійно 
ходити по кімнаті. 

— Сама не знаю. Я весь день не-
рвувала. 

— Дивно, — упівголоса, ніби 
про себе, пробурмотів Джеральд. — 
Дуже дивно, — повторив він. 

— Чому дивно? 
— Дівчинко моя дорога, не ди-

вись на мене так. Я тільки сказав, 
що це дивно, бо зазвичай ти така 
спокійна і ласкава. 

Алікс через силу посміхнулася. 
— Сьогодні все, як навмисне, 

мене дратує, — зізналася вона. — 
Старий Джордж ще взяв собі дум-
ку, що ми збираємося їхати до  Лон-
дона. Він сказав, що дізнався про це 
від тебе. 

— Де ти його бачила? — різко 
пролунав голос Джеральда. 

— Він прийшов попрацювати 
сьогодні за п’ятницю. 

— Клятий старий дурень, — 
розсердився Джеральд. 

З подивом Алікс побачила, 
як спотворилося обличчя Дже-
ральда. Вона ніколи не бачила 
його таким злим. Помітивши її 
здивування, Джеральд спробував 
опанувати себе. 

— Але він дійсно втратив здо-
ровий глузд, старий дурень, — по-
вторив Джеральд. 

— Що такого ти міг йому сказати, 
аби він так подумав? 

— Я? Я нічого не сказав. Принай-
мні... А-а, так, пригадав. Я якось по-
біжно пожартував, що ми їдемо до 
Лондона, а він сприйняв це всерйоз. 
А може, просто не дочув. Ти, звичай-
но, пояснила йому? 

— Ну так. Але він належить до 
такого сорту стариганів, котрі, якщо  
втовкмачать собі що-небудь, то вже 
нізащо їх не переконати. 

І Алікс розповіла, як Джордж на-
полягав, що за котедж заплачено 
тільки дві тисячі фунтів. 

Помовчавши трохи, Джеральд 
повільно вимовив: 

— Еймс хотів отримати дві тися-
чі готівкою, а решту тисячу — по за-
ставних. Ось звідки у старого омана. 

— Ну от усе і з’ясувалося, — по-
годилася Алікс. 

Вона глянула на настінний годин-
ник і лукаво вказала на нього: 

— А ми повинні братися за робо-
ту. Уже на п’ять хвилин спізнилися. 

На обличчі Джеральда з’явилася 
дивна посмішка. 

— Я передумав, — спокійно ска-
зав він. — Сьогодні не буду займати-
ся фотографією. 

Розум жінки — цікава річ. Йдучи 
спати, Алікс була спокійна й безтур-
ботна. Її щастя, що похитнулося, зно-
ву стало безхмарним, як раніше. Але 
до вечора наступного дня вона зро-
зуміла: щось заважає відчуттю щас-
тя. Дік Віндіфорд більше не телефо-
нував, але Алікс здавалося, що саме 
він — причина її смутного неспокою. 
Знову і знову вона згадувала його 
слова: «Ця людина тобі зовсім чужа. 

Ти нічого про нього не знаєш». І од-
разу в пам’яті виникло обличчя чо-
ловіка, коли він говорив: «Ти віриш у 
цю... «кімнату Синьої Бороди»?» Наві-
що він це сказав? У його словах зву-
чало застереження — майже загро-
за: краще не копайся в моєму житті. 

До ранку п’ятниці Алікс була вже 
переконана, що у Джеральда є інша 
жінка — «кімната Синьої Бороди», 
яку він старанно намагався від неї 
приховати. 

Ревнощі, що повільно пробуджу-
валися, тепер охопили її. На дев’яту 
годину вечора він призначив поба-
чення! Чи не придумав він похапцем, 
що збирався проявляти негативи? 

Якихось три дні тому Алікс могла б 
заприсягтися, що вздовж і впоперек 
знає свого Джеральда. Тепер він зда-
вався їй чужим чоловіком, про яко-
го вона нічого не знала. Вона згада-
ла його безпідставну злість на старо-
го Джорджа, це було так не схоже на 
зазвичай врівноваженого Джераль-
да. Ця нібито дрібниця зняла полуду з 

очей: вона зовсім не знає, що 
за людина її чоловік.

У п’ятницю Алікс потрібно було 
сходити в село, аби купити дещо. 
Вона сказала про це Джеральду, за-
пропонувавши йому залишитися в 
саду. Він гаряче відкинув цей план і 
наполіг, що сам піде в село, а вона 
залишиться вдома. Це трохи здиву-
вало Алікс. Вона змушена була по-
ступитися чоловіку, але його наполе-
гливість і здивувала, і стривожила її. 
Чому він так старався перешкодити 
їй іти в село? 

І раптом Алікс збагнула: хіба не 
могло трапитися так, що Джеральд 
зустрів Діка Віндіфорда, не сказав-
ши їй про це? Адже її власні ревно-
щі, що дрімали досі, тільки зараз 
прокинулися. Могло те ж саме тра-
питися і з Джеральдом? Хіба не міг 
він подбати, аби Алікс більше не зу-
стрічалася з Діком Віндіфордом? Це 
припущення настільки все пояснило, 
настільки заспокоїло Алікс, що вона 
сприйняла його повністю. 

І все ж з часом відчула невираз-
не занепокоєння. Алікс намагала-
ся приглушити в собі бажання, що 
виникло у неї, як тільки пішов Дже-
ральд. Нарешті, заспокоївши свою 
совість тим, що в кімнаті Джераль-
да дійсно потрібно як слід прибрати, 
вона піднялася в кімнату чоловіка. 

Прихопила із собою ганчірку, ніби 
дійсно мала намір узятися за при-
бирання. «Якщо б я була впевнена, 
якщо б я тільки була впевнена», —  
твердила вона подумки. 

Даремно Алікс запевняла себе, 
що Джеральд давно вже все зни-
щив, якщо й було дещо, що компро-
метує чоловіка. Інший голос говорив 
їй, що іноді чоловіки зберігають до-
кази, які викривають їх, через над-
мірну сентиментальність. Нарешті 
Алікс не витримала. З палаючими 
від сорому щоками, задихаючись від 
хвилювання, вона передивлялася 
пачки листів і документів, оглянула 
навіть усі  кишені. 

Алікс не змогла зазирнути у два 
ящики — нижній комода і маленький 
ящик з правого боку письмового сто-
лу. Але тепер вона не відчувала со-
рому, бо була впевнена, що в одно-
му з цих ящиків знайде докази про-
ти тієї жінки, яка існувала в минуло-
му Джеральда і повністю оволоділа 
свідомістю Алікс. Вона згадала, що 
Джеральд залишив свої ключі на бу-
феті внизу. Принесла їх і стала підби-

рати відповідний. Третій ключ 
підійшов до ящика письмово-

го столу. Алікс нетерпляче 
відчинила його. Там лежав 

гаманець, туго набитий 
банкнотами, а біля зад-

ньої стінки лежа-
ла пачка листів, 

зав’язана стріч-
кою. Задиха-
ючись, Алікс 
р о з в ’ я з а л а 
пачку. Її облич-
чя зашаріло-
ся від сорому, 
вона кинула 

листи до ящика 
і замкнула його. 

Листи були від неї 
— Алікс писала їх 

Джеральду до заміж-
жя.
Тепер узялася за комод 

— аби не залишалося сумні-
вів, що вона зробила все, що 

хотіла. Уже не сподівалася від-
шукати там дещо. 

Як не було прикро, але жоден 
із ключів Джеральда не підходив до 

цього ящика. Не погоджуючись на 
поразку, Алікс рушила до інших  кім-
нат і принесла зв’язки ключів. Наре-
шті ключ від порожньої гардеробної 
підійшов. Вона повернула ключ і ви-
сунула ящик. Але в ньому не було ні-
чого, крім згортка газетних вирізок, 
вже пожовклих від часу і вкритих по-
рохнявою. 

Алікс полегшено зітхнула. Однак 
їй закортіло дізнатися, що так ціка-
вило Джеральда, чому він зберігає 
цей припалий пилом згорток. Май-
же всі вирізки були з американських 
газет, що вийшли кілька років тому. 
У них йшлося про відомий процес 
над шахраєм і багатоженцем Чарл-
зом Леметром. Леметр підозрював-
ся в тому, що вбивав жінок, які стали 
його жертвами. Під підлогою будин-
ку, який він орендував, був знайде-
ний жіночий скелет, і про більшість 
жінок, з якими він «одружився», біль-
ше ніхто ніколи не чув. 

Він блискуче захищався від 
пред’явленого обвинувачення. До-
помагав йому один з найкращих ад-
вокатів США. 

У Шотландії рішення присяжних 
засідателів звучить у подібних ви-
падках так: «Злочину не доведено». 
Саме тому він був оголошений не-
винним у головному звинуваченні, 
хоча і був засуджений до тюремного 
ув’язнення за інші злочини. 

Алікс згадала, як схвилював усіх 

той процес, а потім — втеча Леме-
тра через три роки. Його не зловили. 
Особа цієї людини і його незвичай-
на влада над жінками довго обгово-
рювалися на сторінках англійських 
газет. Там же описували його збу-
джений стан на суді, його пристрас-
ні протести; писали про те, як іноді 
сили раптово покидали Леметра че-
рез хворобу серця, хоча неосвіче-
ні люди вважали, що це була лише 
спритна гра. 

В одній з вирізок була розмі-
щена фотографія. Алікс із цікавіс-
тю розглядала довгобородого, схо-
жого на вченого джентльмена. Кого 
він нагадував їй? Раптом, вражена, 
вона збагнула, що це Джеральд! Очі 
і брови у чоловіка на фотографії були 
дуже схожі на очі і брови Джераль-
да. Алікс стала читати текст під фото-
графією. Їй здалося, що деякі дати, 
згадані там, вона бачила в його за-
писнику, і це були  ті самі дні, коли він 
розправлявся зі своїми жертвами.

Одна з жінок виступала свідком 
і впевнено впізнала в’язня за ма-
ленькою родимою плямою на його 
лівій руці, якраз нижче долоні. 

Алікс випустила папери й похит-
нулася. На лівій руці, нижче долоні, в 
її чоловіка був маленький шрам. 

Кімната попливла в неї перед 
очима. Пізніше Алікс дивувалася, 
як  вона одразу впевнилася в тому, 
що Джеральд Мартін — це Чарлз Ле-
метр. Вона знала це, вмить у це по-
вірила. 

Окремі епізоди спливали в її 
пам’яті як складові частини карти-
ни-загадки: гроші, заплачені за бу-
динок, — її гроші, тільки її гроші; об-
лігації, які вона йому довірила. На-
віть її сон набував значення. Не-
усвідомлено вона завжди боялася 
Джеральда Мартіна і хотіла позбути-
ся його. І допомоги вона чекала, так 
само несвідомо, від Діка Віндіфор-
да. Це теж пояснювало ту легкість, 
з якою вона сприйняла правду, без 
сумніву і вагань. Алікс мала стати 
черговою жертвою Леметра. Мож-
ливо, дуже скоро... 

Вона скрикнула, згадавши його 
запис: «Середа, 9 година вечора». 
Підвал, в якому так легко було ви-
тягнути зі стіни камінь! Усе було за-
плановано на вечір середи. Але за-
нотовувати це в записнику, не зра-
джуючи своїй методичності, — це ж 
божевілля! Ні, це було логічно. Дже-
ральд завжди робив нотатки, пла-
нуючи що-небудь. Убивство було для 
нього таким же бізнесом, як і всяка 
інша справа. 

Однак що врятувало її? Що вза-
галі могло її врятувати? Зглянув-
ся останньої хвилини? Ні. Раптом її 
пройняло: старий Джордж! Тепер їй 
став зрозумілий нестримний гнів чо-
ловіка. Без сумніву, Джеральд уже 
готує ґрунт, кажучи всім, кого зустрі-
чав, що наступного дня вони їдуть до 
Лондона. А потім Джордж несподі-
вано прийшов попрацювати в саду, 
згадавши про цю розмову, а Алікс 
сказала йому, що не збирається до 
Лондона. Занадто ризиковано було 
вбивати її того вечора — Джордж 
міг запам’ятати її слова. Вона лед-
ве врятувалася! Бо якби не згада-
ла тоді про ту дріб’язкову розмову... 
Алікс здригнулася. 

Не можна було втрачати жодної 
хвилини. Вона зараз же, до повер-
нення чоловіка, має бігти звідси. 

Алікс квапливо поклала згорток 
на місце і замкнула ящик.

Раптом вона завмерла на місці: 
почула скрип хвіртки, що веде на до-
рогу. Повернувся чоловік. На мить 
Алікс заціпеніла. Потім навшпиньки 
підійшла до вікна і обережно визир-
нула з-за фіранки. 

Так, це був чоловік. Він посміхав-
ся чогось і муркотів якусь пісеньку. 

Алікс мало не померла від стра-
ху, побачивши, що чоловік ніс у ру-
ках. Це була абсолютно нова лопата. 

Алікс одразу зрозуміла, що мало 
статися сьогодні ввечері... 

Але в неї ще був шанс. Дже-
ральд, мугикаючи свою пісеньку, по-
вернув за ріг будинку. Не вагаючись 
ні секунди, Алікс кинулася вниз по 
сходах. Але, вискочивши з будинку, 
вона натрапила на Джеральда, що 
з’явився з іншого боку котеджу. 

Закінчення — 
в наступному номері
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Несподівані 
думки
 Жив духовним жит-

тям, але піклувався про ло-
яльність тіла. (Станіслав 
Єжи ЛЄЦ).

 Живопис — це жа-
гуче мовчання. (Густав 
МОРО). 

 Життєвий світ — це 
годинник, гирі якого — гро-
ші, а маятник — жінка. (Гот-
хольд ЛЕССІНГ).

 Життя — занад-
то серйозна штука, щоб 
сприймати його занадто 
серйозно. (Оскар УАЙЛЬД).

 Життя — це те, що 
відбувається, коли ви об-
мірковуєте інші плани. 
(Д. Леннон).

Було колись...
 Галілео Галілей на-

повнював винайдені ним 
термометри не ртуттю і не 
спиртом, а вином. Якось 
один із таких приладів ви-
датний італієць надіслав 
своєму другові-вченому до 
Англії. Разом із термоме-
тром він послав записку, 
в якій описав призначен-
ня приладу. У дорозі запис-
ка, мабуть, загубилася, а, 
можливо, друг Галілея не 
зрозумів її змісту. Через 
деякий час Галілей одер-
жав таку відповідь: «Вино 
було справді чудове. Будь 
ласка, надішліть мені ще 
один такий прилад». 

 Під час роботи Ісаак 
Ньютон завжди замикав-
ся у своїй лабораторії. Туди 
мав право заходити тільки 
його старий слуга. Якось 
уранці, коли слуга при-
йшов запитати Ньютона 
про сніданок, він побачив, 
що його господар сидить 
перед каміном і про щось 
зосереджено думає. Помі-
тивши старого, Ньютон ска-
зав: «Ніяк не можу зрозумі-
ти, в чому річ: уже близько 
години варю яйце, а воно 
й досі не зварилося!» Слу-
га зазирнув у горщик: там 
варився годинник, а яйце 
Ньютон тримав у руках. 

Куточок 
гумору

— Миколо, Ви їсте лож-
кою чи виделкою? 

— Ой, мені все одно, 
аби так! 

* * *
— Іване, що ти там робиш 

в ополонці? Провалився? 
— Та ні, це зима мене 

застала під час купання. 

* * *
— Знаєш, Миколо, я 

п’ю, щоб утопити свої про-
блеми. 

— І що, виходить?
— Та вони, кляті, так 

уміють плавати…

* * *
Одеська комунальна 

квартира.
— Фімочко, не колупай 

олівцем у замковій щілині, 
таки виколеш бабі Сімі око! 

* * *
— Фімо, навіщо ти взяв 

новий пакетик чаю?
— На старому вже ни-

точка обірвалася.
— І шо таке, рук нема 

пришити?
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Із Книги рекордів Гіннеса
10 найбільших у світі овочів і фруктів  

Найбільша картопля (11,2 кг)
Ліванський фермер Кхаліл Семхат із південного міста Тир не зміг 
повірити своїм очам, коли виявив на власному городі настільки величезну 
картоплину — 11,2 кг.

Найбільший кабачок (65 кг)
Найбільший у світі кабачок виростив австралієць з островів Норфолк. Щоб підняти 65-кіло-
грамовий овоч, знадобилося дві людини. 

Найважчий плід хлібного дерева (34,4 кг)
Такий важкий плід виростили Джордж і Маргарет Шатауер (Гаваї, США). Справжній чемпіон 
важить 34,4 кг, завдовжки він 57,46 см, в обхваті —121,28 см. Хлібні дерева родом з Індії, на 
острові Гаваї вони з’явилися в далекому 1888 році.

Найбільша капуста (34,4 кг)
Джон Еванс з американського штату Аляска славиться тим, що вирощує гігантські овочі, один 
з них — капуста, яка важить 34,4 кг.

Найважча морква (8,5 кг)
Джону Евансу також вдалося виростити 1998 року найважчу моркву.

Найбільша цвітна капуста (14,1 кг)
Еванс ще й виростив 1997 року найбільшу цвітну капусту, що важила 14,1 кг.

Найважча у світі броколі (15,8 кг)
І тут Джон Еванс досяг успіху: в нього виросла броколі-гігант вагою 15,8 кг.

Найбільший кавун (122 кг)
Ллойд Брайт і його ферма Хоуп Фарм Стор постійно вирощують 
кавуни- гіганти, починаючи від 1979 року. Останньою  перемо-
гою став кавун, вагою 122 кг.

Найбільший гарбуз (766 кг)
Найбільший у світі гарбуз виріс 2007 року в Род-Айленді (США), 
важив овоч-гігант 766 кг.

Найдовший огірок (0,9 м)
Найдовший огірок виростив Альф Собб із Західного Шоугроун-
да на південному заході Англії.

Валерій Казаков «Тінь гобліна»Валерій Казаков «Тінь гобліна»  
У Росії до цього роману вельми неоднозначне ставлення 

— від захопленого сприйняття читачами до глухого бурчання 
офіційної критики. Цікаво, що нібито за відсутності офіційної 
цензури видавництво «Вагріус» поставило письменника пе-
ред вибором: вилучити шістнадцятий розділ і погодитися з по-
літично коректними правками, або ж готова верстка книжки 
буде знищена.

Автор вважає, що Росією правлять не лідери, котрі миго-
тять на телеекранах, а певна невидима і бездушна система, 
яка воскрешає в людях страх сталінізму і штовхає країну до 
остаточного розпаду.

Книжка вже перекладена кількома європейськими мова-
ми і набула широкого розголосу.

Валерій Казаков — автор поетичної збірки «Философия 
звука», книжок публіцистики та прози «Разбитое сердце Ка-
рабаха», «Асфальт и тени», «Саморазрушение», «Записки коло-
ниального чиновника», «Сон в бессонницу», «Прогнутые небе-
са». Лауреат «Большой литературной премии Союза писате-
лей России». 

Василь Гришко  Василь Гришко  
«Москва сльозам не вірить»«Москва сльозам не вірить»
У книзі вміщено три науково-публіцистичні праці відо-

мого діяча української діаспори у США Василя Гришка. Вони 
присвячені трагічній темі — штучному голодомору, вчинено-
му російськими шовіністами з Москви у колишній Українській 
Радянській Соціалістичній Республіці. Написані й видрукува-
ні в різний час, але тоді, коли тоталітарний кремлівський ре-
жим безсоромно брехав світовій громадськості, приховуючи 
й заперечуючи факти свого злочину — етноциду, ці  аргумен-
товані виступи в оборону поневолених українців допомогли 
зірвати маску з московських лицедіїв.

зміг 
и величезну 

Шевченківці відкрили 
театральний сезон

89-ий театральний сезон Чернігівський 
академічний музично-драматичний театр 
ім. Т.Шевченка відкрив думою-оперою «Сліпий» 
за поемою Т.Шевченка «Невольник».

Ця вистава пройшла випробування часом. 
Небайдужі чернігівці завітали до театру і підтри-
мали благодійну акцію — кошти від вистави бу-
дуть перераховані на підтримку чернігівських ба-
тальйонів.

Презентація книги 
Дмитра Іванова 

«Родинний вітер»
Лауреат Національної премії України 

ім. Т. Шевченка чернігівський поет Дмитро Іванов 
провів в обласній бібліотеці ім. Короленка презен-
тацію книги «Родинний вітер». Книга вийшла цього 
року в серії «Бібліотека Шевченківського комітету». 

Дмитро Іванов заявив про себе наприкінці 
1970-их книгами «Зерно і любов», «Грай, сопілонь-
ко моя». Потім були збірки поезії: «Там, де народжу-
ються райдуги», «Заповіти мого роду», «Стремено», 
«Червоний корінь», «Маминих слів чорнобривці». У 
2008 р. вийшла збірка поезій «Село в терновому 
вінку», за яку 2010 р. поет отримав найвищу наго-
роду країни — Шевченківську премію.

Поета привітали директор бібліотеки І. Алі-
ференко, голова обласної організації спілки 
письменників України О. Конечна, заслужений 
вчитель України О. Гребницька, доцент ЧДПУ 
ім. Т. Шевченка О.Мамчич, поетеса Н. Галковська, 
редактор журналу «Літературний Чернігів» М.Ткач, 
відомий російський письменник Ю.Сбітнєв. При-
вітали гостей молоді виконавці творчої агенції 
«Калита-МЮЗІК» (керівник В.Макеєв).

«Меди і полини історії» 
від Володимира Сапона

Нова книжка есеїв чернігівського журналіста 
і письменника Володимира Сапона «Меди і поли-
ни історії» (ТОВ «Видавництво «Десна-Поліграф», 
208 стор.) — про минувшину Сіверянського краю. 

Серед есеїв — розповіді про «імпортних» на-
речених давньоруських князів, про «Троянсько-
го коня», якого «подарували» завойовники Чер-
нігова, спаливши місто 1610 року, про «упиря» і 
водночас козацького полковника Дуніна-Бор-
ковського, про «дикого попа» з Козельця Кири-
ла Тарловського — сповідника і вчителя май-
бутньої імператриці Катерини ІІ, про чернігівські 
персонажі полотен Віктора Васнєцова «Бога-
тирі» та Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа ту-

рецькому султану», про незвичайних, але забу-
тих короля сигаретного бізнесу Зіно Давидоффа 
з Новгода-Сіверського і справжнього товариша 
корейського лідера Кім Ір Сена, чернігівця Ми-
хайла Шульмана. 

Ще багато чого захоплюючого, про що свід-
чать вже назви: «Відьма Солоха з… козацькою 
шаблею», «Багатства Кочубеїв: від табунів коней 
до ферми крокодилів», «Іномарка» для гетьмана 
Розумовського», «Місто Київ… Остерського пові-
ту», «Дві бомби для губернатора», «Тінь Наполео-
на» над Хоробичами»…

У другому розділі, присвяченому 200-річчю 
від дня народження Тараса Шевченка, — розпо-
віді про його перебування на Чернігівщині.

У бібліотеці — 
«Рушникові доріжки»
В обласній універсальній науковій бібліоте-

ці ім. В. Короленка відкрито виставку «Рушнико-
ві доріжки». Представлені приватні колекції руш-
ників директора ОУНБ І. Аліференко, працівни-
ків бібліотеки Л. Дубовик, Л. Ткачинської, члена 
клубу творчої інтелігенції «Оберіг» Н. Дорошенко 
та ін.

Кожен експонат виставки має свою оригі-
нальну історію та колекційну цінність. Це україн-
ські рушники, різні за призначенням і технікою 
виконання. 

Кінотеатру імені Щорса 
— 75!

Найстарішому діючому кінотеатру Чернігова 
— 75 років. У Чернігівському історичному музеї 
імені В. Тарновського відбулися музейні зустрічі, 
присвячені ювілею. Співробітник музею Світлана 
Сергєєва розповіла про будівництво кінотеатру, 
його історію. Було показано фільм, підготовлений 
співробітником музею Миколою Горохом. Глядачі 

побачили фото кінотеатру різних років. Цікавим 
також було спілкування із працівниками кому-
нального підприємства «Чернігівкіно» та співро-
бітниками кінотеатру. 

Літературно-мистецька панорама
Репертуар жовтня
Чернігівський академічний театр ім. Т. Шевченка
10 жовтня — В. Василько (за О.Кобилянською) «У неділю 
рано зілля копала».
15 жовтня — Л. Українка «Лісова пісня». Поч. о 17.00.
17 жовтня — Т. Уайлдер «Наше містечко».
22 жовтня — О.Дюма «Нельська вежа». 
23 жовтня — Т.Шевченко «Відьма». Поч. о 17.00.
24 жовтня — Н.Садур (за повістю М.Гоголя «Вій»), «Панночка».

Чернігівський Молодіжний театр
9 жовтня — Е. Портер «Полліанна».
10 жовтня — М.Старицький «За двома зайцями».
11 жовтня  — Б. Брехт «Матінка Кураж та її діти».
15 жовтня — Г. Горін «Поминальна молитва».
16 жовтня — О. Довженко «Зачарована Десна».
17 жовтня — Е.Портер «Полліанна».
18 жовтня — Е.-Л. Войнич «Овід (Прощай, Арлекіне)».
22 жовтня — Т. Шевченко «Гайдамаки».
24 жовтня — К. Касона «Дерева вмирають стоячи».
25 жовтня — О. Островський «Вовки та вівці». 

Афіша


