
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з Вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№42    6 листопада 2014 року Ціна 2 гривніВиходить з лютого 2012 року

5

Наша газета —
в 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 передплату в системі 
державної «Укрпошти». 

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

Передплатна ціна газети — всього 6 гривень на мі-
сяць, тобто 36 гривень на півріччя.

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

Ті, кому наша газета вперше потрапила до рук, мо-
жуть ознайомитися з її попередніми номерами в біблі-
отеках області, а також у нашому кореспондентському 
пункті в Чернігові — культурно-мистецькому цен-
трі «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9), де можна 
й отримати цей і попередні  номери  газети. 

Сепаратисти на Донбасі 
провели фарсові «вибори» 
під дулами автоматів. 
Що далі: «референдум» про приєднання 
до Росії?

Проституція журналістики:
вибори з газети і телевізора.
Журналістику називають другою 
за древністю професією. На жаль, вона 
надто багато запозичила у своєї 
попередниці — найдавнішої професії.

Жовтневий більшовицький 
переворот 1917 року майже 
на століття штовхнув людство 
у прірву тоталітаризму
З архіву самвидаву
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1 «Народний фронт» 22.15

2 «Блок Петра Порошенка» 21.82
3 «Об’єднання «Самопоміч» 10.97
4 «Опозиційний блок» 9.41
5 Радикальна партія Олега Ляшка 7.44
6  Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 5.68

7  Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 4.71

8 Комуністична партія України 3.87

9 Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» 3.11

10 «Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко) 3.10

11 «Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» 2.65

12 «Правий сектор» 1.80
13 «Солідарність жінок України» 0.66
14 «5.10» 0.42
15 «Інтернет партія України» 0.36
16 Партія Зелених України 0.25
17 Українська партія «Зелена планета» 0.24
18 «Відродження» 0.19
19 «Єдина Країна» 0.17

20 «Україна — єдина країна» 0.12
21 «Нова політика» 0.12
22 «Сила Людей» 0.11
23 «Україна майбутнього» 0.08
24 «Сила і Честь» 0.08
25 Громадянський рух України 0.08
26 «Блок лівих сил України» 0.07
27 «Національна Демократична партія України» 0.07
28 Конгрес Українських Націоналістів 0.05
29 Ліберальна партія України 0.05

Підсумки виборів 
за списками партій

(Набрано голосів у відсотках до числі виборців, що проголосували)

Україна зробила вибір: 
парламент без комуністів 
і європейський шлях

Саме такі основні під-
сумки виборів Верховної 
Ради України 26 жовтня 
2014 року. 

Надто незвичними були ці вибори 
парламенту вже аж 8-го скликання (що-
правда, першим скликанням вважа-
ється Рада, обрана ще на фініші СРСР у 
1990 році). Ці вибори були позачергови-
ми, всього після двох років каденції пар-
ламенту, замість передбачених Консти-
туцією п’яти років. Але такою була одна з 
основних вимог Майдану, Єврореволю-
ції в Україні — повне оновлення влади.

Слід також нагадати, що з лютого 
ми знову живемо в парламентсько-
президентській республіці. Це була ще 
одна з вимог Майдану, виконана вже 
в перші дні перемоги революції, — ще 

Рада 7-го скликання відновила Кон-
ституцію з такою формою правління. 
Отже, роль парламенту в державі різ-
ко зросла, насамперед у формуван-
ні виконавчої влади, уряду. Водночас 
дуже вагомою є і роль глави держави. 
Добре, що з великою перевагою пере-
можцями на виборах стали саме пар-
тії Президента Порошенка і Прем’єра 
Яценюка. На двох у них 214 манда-
тів. Трохи не вистачає для більшості — 
отже, правлячу коаліцію формувати-
муть за участю й  інших фракцій. І фор-
мувати є з кого: п’ять партій із шести, 
що пройшли в Раду, чітко декларують 
європейський вибір України. А це за-
раз найголовніше, адже йде по суті не-
прикрита агресія Росії з метою відірва-
ти нас від Європи і пристебнути до но-
вітніх російсько-радянських «союзів».

Вибори вперше були в умовах оку-
пації частини нашої держави — Криму 
— Росією, а також тимчасової втрати 
контролю над частиною Донбасу, за-
гарбаного сепаратистами і їхніми  ро-
сійськими хазяями. На цій частині Укра-
їни вибори не відбулися, не обрано де-
путатів по 27 округах Криму і Донбасу. 
Поки що до  Ради 8-го скликання обра-
но 423 народні депутати: 225 — за пар-
тійними списками і 198 — по округах.

Підсумки голосування за пропор-
ційною системою подано в таблиці 
(зліва). 

А ось загальний результат (здобуто 
мандатів за списком партії, по округах 
кандидатами від партії, сумарно): 

Обрані по округах від інших партій:

«Свобода» — 6,

«Правий сектор», «Воля», «Сильна 
Україна», «Заступ» — по 1.

Обрано по округах 
самовисуванців — 96.

«Блок Петра Порошенка» 63 69 132

«Народний фронт» 64 18 82
«Самопоміч» 32 1 33
«Опозиційний блок» 27 2 29
Радикальна партія Ляшка 22 — 22
«Батьківщина» 17 2 19
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25 років ліквідації 
тоталітарних комуністичних 
режимів у Європі

Вибори пройшли, 
проза життя залишається.
Про тарифи, ціни, «торгове сальдо» 
і курс валюти
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Українська діаспора через 
Суспільну службу допомагає 
родинам учасників АТО
Чернігівська організація «Суспільна служба 

України» завдяки громадській ініціативі Parcels 
from Vancouver to Ukraine надала допомогу роди-
нам учасників антитерористичної операції на Дон-
басі. Зокрема, пакунки з одягом було передано на 
потреби службі Червоного Хреста Сосницького ра-
йону та для поширення  серед тих, хто потребує, во-
лонтерами обласного громадського формування 
«Самооборона Чернігівщини».

Учасники громадського формування «Самообо-
рона» з Ніжина передали посилку від громадської іні-
ціативи Parcels багатодітній родині загиблого учас-
ника антитерористичної операції із с. Богданівка 
Ніжинського району.

Щира дяка доброчинцям і пані Наталії Мали-
шевій.

16 тисяч гривень на спальники 
бійцям зібрали 
небайдужі чернігівці
Благодійний ярмарок «Зимовий спальник кож-

ному вояку Чернігівщини» відбувся 1 листопада на 
площі Героїв Небесної сотні. 

Його відвідало близько 3000 мешканців Черні-
гова. Загальна сума благодійних пожертв склала 
16602 грн.

Мета благодійного ярмарку — забезпечити зи-
мовими спальниками  вояків Чернігівщини, які вою-
ють на східному фронті.

Організатори благодійного ярмарку — громад-
ські організації «Центр прогресивної молоді «Апель-
син», «Вогонь Відродження», «Єдиний волонтерський 
центр». До проведення ярмарку долучилися педаго-
гічний і технологічний університети, ПТУ, заклади по-
зашкільної освіти, обласний палац дітей та юнацтва. 
Основною рушійною силою заходу була молодь — 
студенти-волонтери. 

Тупичів — краще спортивне 
село області
2 листопада на спортивній базі в смт Куликівка 

відбулися щорічні змагання серед сільських та се-
лищних територіальних громад на звання «Краще 
спортивне село Чернігівщини 2014». Захід прове-
ло обласне фізкультурно-спортивне товариство «Ко-
лос» за підтримки Чернігівського обласного осеред-
ку НОК України і обкому профспілкових організацій 
працівників АПК України. 

У спортивній залі ЗОШ І-ІІІ ст. мірялися силами во-
лейбольні команди (змішаний склад — 2 жінки і 4 чо-
ловіки), настільний теніс  проходив у спортзалі агро-
технічного ліцею, змагання із шашок — у приміщенні 
автошколи, міні-футбол, гирьовий спорт та перетягу-
вання каната — на районному стадіоні «Колос». 

Переможцями змагань стали: 

волейбол — Горбівська сільрада 
Куликівського району; 

гирьовий спорт — Олександр Барташ 
(Тупичівська сільрада Городнянського району); 

міні-футбол — Носелівська сільрада 
Борзнянського району; 

настільний теніс, шашки, перетягування каната 
— Тупичівська сільрада. 

У загальнокомандному заліку кращим спортивним 
селом Чернігівщини 2014 року стала Тупичівська сіль-
ська рада Городнянського району (сільський голова — 
Шовкова Лариса Миколаївна). І це вже третій рік по-
спіль. Сільрада виборола путівку на всеукраїнські спор-
тивні змагання «Краще спортивне село України 2014», 
які відбудуться в м. Вінниця з 28 по 30 листопада. 

ІІ місце — Вербицька сільська рада 
Ріпкинського району; 
ІІІ місце — Горбівська сільська рада 
Куликівського району. 

Фінальні змагання з футболу обласне товари-
ство «Колос» проведе в смт Лосинівка Ніжинського 
району 9 листопада ц.р. 

Проїзд у тролейбусах 
подорожчав на 20 відсотків
У Чернігові з 1 листопада проїзд у тролейбусах 

подорожчав на 25 копійок і тепер становить 1 грив-
ню 50 копійок. Тролейбусники і міська рада, якій під-
порядковане тролейбусне управління,  мотивують це 
зростанням цін на виробничі витрати тролейбусно-
го парку. Зараз тут числяться 94 тролейбуси, з них 
74 відпрацювали термін експлуатації. Якби місту до-
дати десятків зо три тролейбусів, вдалося б значною 
мірою витіснити з вулиці так звані маршрутки, яких 
розплодилося видимо-невидимо і які вже просто 
захаращують місто. Але коштів у міському бюдже-
ті мало, і тролейбусний парк оновлюється повільно. 
Ціна на проїзд в автотранспорті поки що підвищува-
тися не буде, але поставлена вимога до перевізни-
ків: замінити машини на більш сучасні.

13 листопада 1708 року — день страшної 
трагедії для тодішньої гетьманської столиці 
України Батурина. Скориставшись  відсутніс-
тю в місті гетьмана Івана Мазепи з військом, 
рать московитів, очолювана Меншиковим, 
підступно подолавши опір гарнізону, увірва-
лася до міста і вчинила жорстоку розправу 
над козаками і всіма мешканцями. Загарб-
ники вбили майже всіх 14 тисяч батуринців, 
місто пограбували і спалили. Це була караль-

на акція за те, що гетьман Іван Мазепа вирі-
шив порвати з Московією і відновити неза-
лежну Українську державу. 

Історична пам’ять про Батурин була від-
новлена лише в незалежній Україні. А 13 лис-
топада відзначається як день пам’яті жертв 
Батуринської трагедії. 

Ось і цього року в гетьманській столи-
ці відбудуться заходи із  вшанування пам’яті 
батуринців. 

Округ № 205. Центр — місто Чернігів, 
Деснянський район, частина Новозаводського 
району міста.

КУЛІЧ Валерій Петрович. Суб’єкт висуван-
ня — партія «Блок Петра Порошенка». Набрав 
27,98% голосів. Народився 28 серпня 1973 
року в селі Жовтневе Коропського району Чер-
нігівської області, освіта вища, генеральний ди-
ректор, ТОВ «Форсаж», член партії «Блок Петра 
Порошенка». Проживає в місті Чернігові.

У попередніх скликаннях парламенту де-
путатом по цьому округу був Валерій Дубіль 
від партії «Батьківщина». На цих виборах ішов 
за списком партії, але, оскільки партія набра-
ла мало голосів, його місце в списку виявилося 
поки що непрохідним, і до Ради він знову може 
увійти, якщо хтось з обраних не стане депутатом. 

Округ № 206. Центр — місто Чернігів. 
Частина Новозаводського району Чернігова, 
Ріпкинський, Чернігівський райони. 

АТРОШЕНКО Владислав Анатолійович. 
Партія «Блок Петра Порошенка». 51,34%. Наро-
дився 5 грудня 1968 року в місті Чернігові, гро-
мадянин України, освіта вища, народний депу-
тат України, член партії «Блок Петра Порошен-
ка». Проживає в місті Чернігові.

Єдиний округ області, де був переобраний 
діючий депутат Ради. 

Округ № 207. Центр — місто Корюківка. 
Місто Новгород-Сіверський, Городнянський, 
Коропський, Корюківський, Новгород-Сівер-
ський, Семенівський, Сосницький, Щорський 
райони.

ЄВЛАХОВ Анатолій Сергійович. Партія 
«Блок Петра Порошенка». 37,59%. Народив-
ся 14 квiтня 1981 року в місті Керч Республі-
ки Крим, освіта вища, директор департаменту, 
ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП», безпартій-
ний, проживає в місті Києві.

По цьому округу депутатом останніх скли-
кань був Ігор Рибаков, який на нинішніх вибо-
рах зайняв в окрузі друге місце. 

Округ № 208. Центр — місто Бахмач. 
Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, 
Менський, Талалаївський райони, частина Іч-
нянського району.

ДАВИДЕНКО Валерій Миколайович. Пар-
тія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «За-
ступ». 38,86%. Народився 16 березня 1973 
року в місті Носівка Чернігівської області, осві-
та вища, радник дирекції з розвитку перспек-
тивних програм, ЗАТ «Інститут інноваційного 
провайдингу Української академії аграрних 
наук», безпартійний, проживає в місті Носівка 
Чернігівської області.

У нинішній Раді депутатом по округу є Олег 
Ляшко, голова Радикальної партії, який цього 
разу обраний депутатом за списком своєї партії.

Округ № 209. Центр — місто Ніжин. Міс-
то Ніжин, Варвинський, Ніжинський, Носів-
ський, Срібнянський райони, частина Ічнян-
ського району.

КОДОЛА Олександр Михайлович. Партія 
«Народний фронт». 26,88%. Народився 17 люто-
го 1982 року в місті Чернігові, громадянин Укра-
їни, освіта вища, перший заступник голови, Чер-
нігівська обласна рада, член політичної партії 

«Народний фронт», проживає в місті Чернігові.
У Раді попередніх скликань депутатом був 

Іван Куровський, будівельний бізнесмен із Ки-
єва, який чимало років також займався аграр-
ним бізнесом у районах округу. Цього разу на 
виборах не балотувався. 

Округ № 210. Центр — місто Прилуки. 
Місто Прилуки, Бобровицький, Козелецький, 
Прилуцький райони.

ДМИТРЕНКО Олег Миколайович. Партія 
«Блок Петра Порошенка». 27,58%. Народився 
17 жовтня 1973 року в селищі Варва Чернігів-
ської області, освіта вища, директор, ТОВ «Бать-
ківщина», безпартійний, проживає в місті Чер-
нігові.

Тут у Раді попередніх скликань депутатом 
був відомий політик Микола Рудьковський, 
який цього разу програв вибори по округу. 

Обрані депутатами парламенту 
за списками партій

АМЕЛЬЧЕНКО Василь Васильович. Наро-
дився 28 листопада 1962 року,  освіта вища, по-
мічник-консультант народного депутата України, 
член Радикальної партії Олега Ляшка, проживає 
в місті Чернігові.  Внесений до виборчого списку 
Радикальної партії Олега Ляшка під № 21.

РОМАНОВА Анна Анатоліївна. Народилася 
21 лютого 1985 року, освіта вища, тимчасово 
не працює, безпартійнa, проживає в місті Чер-
нігові. Внесена до виборчого списку політичної  
партії «Об’єднання «Самопоміч» під № 30.

Щебінь для Сухолуччя
Прокуратура розслідує безоплатні поставки щебеню 

Дніпровсько-Тетерівському лісомисливському господарству

На Чернігівщині розпочато кримінальне провадження стосовно поса-
довців, які спонукали державні лісгоспи оплачувати щебінь для «Сухолуччя».

Прокуратурою Чернігівської області розпочато кримінальне про-
вадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України за фактом 
зловживання службовим становищем службовими особами Чернігів-
ського обласного управління лісового та мисливського господарства, 
які спонукали підпорядковані лісгоспи до безоплатного постачання 
щебеню Дніпровсько-Тетерівському лісомисливському господарству.

Державні лісогосподарські підприємства упродовж 2011 – 2012 років 
зобов’язували придбати по кількасот тонн суміші для дорожнього покриття 
(щебеню) у вказаної ним фірми, а потім, діючи в порушення вимог законодав-
ства, безоплатно передати цей щебінь ДП «Дніпровсько-Тетерівське ЛМГ».

Триває досудове розслідування.
Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство знахо-

диться у Вишгородському районі Київської області біля села Сухолуч-
чя. На сьогодні воно більш відоме як мисливське господарство Яну-
ковича. Чисельні зловживання при розбудові цього VIP-об’єкта нині є 
предметом уваги прокуратури і правоохоронних органів.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області

Крадіжка із трансформаторів 
під напругою у 35 тисяч вольт
Села по кілька діб перебувають без електроенергії через зло-

дія, який зливає оливу із трансформаторів на Чернігівщині. 
За кілька місяців енергетики зафіксували до сотні подібних краді-

жок, злито вже 20 тонн мастила. 
Енергетики не дозволяють навіть своїм співробітникам підходити 

до трансформатора ближче ніж на метр, коли є напруга. Підозрюють, 
що крадіжки триватимуть до першої трагедії.

«Зливи мастила в мене були двічі, і обидва рази — під напругою. 
Трансформатор 35 тисяч був під напругою. Це або фахівці, або взага-
лі нічого не розуміють», — пояснює черговий підстанції Олександр Ко-
вальовський. 

Олександр ледь не зловив крадіїв власноруч. Тоді намагалися зли-
ти півтонни оливи на підстанції високого класу напруги. Якби це стало-
ся, без світла лишилося б з десяток населених пунктів, а ремонтні ро-
боти тривали б тиждень. 

Використану трансформаторну оливу продають через Інтернет — мож-
на купити бочку і навіть цистерну. Пишуть, що її можна заливати у сільгосп-
техніку, розвівши з соляркою, але енергетики сумніваються, що після цього 
техніка довго працюватиме. На трансформаторних підстанціях, де найчас-
тіше зливають мастило, тепер встановлять камери відеоспостереження. 

ТСН

Вшануймо пам’ять жителів Батурина, 
знищених московським військом

Депутати Верховної Ради України по одномандатних виборчих округах 
Чернігівської області, обрані на виборах 26 жовтня 2014 року

Вибір Чернігівщини
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Наша газета —
в передплаті

Про концепцію газети
Бути виданням серйозним і водночас цікавим, масо-

вим — ось головне. Це інформаційно-аналітичне видан-
ня, яке має чітку структуру.  Перші сторінки — інформація 
про все важливе  в області, Україні, світі. Далі публікації 
з аналізом цих подій, інтерв’ю з відомими людьми. 

Про історіюПро історію
З перших номерів газета друкує викладені в по-

пулярній формі статті про наші історію — насамперед 
України, Радянського Союзу. Історію, яка раніше була 
для нас закрита, заборонена. Ось бодай короткий пере-
лік основних матеріалів з історії, надрукованих у газеті: 

Невідомі сторінки аварії на Чорнобильській  станції.

Таємниці в біографії Олександра Довженка. 

Як розвалювався Радянський Союз?

Гроші на Жовтневий переворот.

КДБ проти дисидентів.

Комуністичний режим проти української культури.

Нищення пам’яток історії та культури триває. 

Про український «самвидав».

Таємниці Сокиринського маєтку. 

Забуті чотири століття української історії.

Як Росія розорила Крим і передала рятувати 
його Україні.

75 років пакту Молотова – Ріббентропа.

Повний текст книги Сергія Леп’явка 
«Коротка історія Чернігова».

Про літературуПро літературу
Прагнемо представити читачам відомих, цікавих 

письменників, їх творчість. Уже представили таких 
письменників як Габріель Гарсіа Маркес, Екзюпері, 
О.Генрі, Мопассан, Карел Чапек, Ярослав Гашек, Во-
лодимир Солоухін, Олександр Солженіцин, Євген Єв-
тушенко, Володимир Дрозд, Остап Вишня, українські 
поети Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, 
Ліна Костенко, Василь Симоненко, Павло Мовчан, бі-
лоруські письменники Володимир Орлов, Олексій Бє-
лий (надруковані в оригіналі, білоруською мовою). У 
найближчих планах — Стефан Цвейг, Болєслав Прус, 
Іван Бунін, Володимир Винниченко, Артур Конан Дойл, 
Жорж Сіменон. 

Про кошти на газетуПро кошти на газету
Від самого початку газета видавалася на кошти її 

засновника і редактора та на пожертви добрих людей.  
Ми говоримо людям: якщо вам імпонує саме така га-
зета, можете підтримати її, а тим самим — нову неза-
лежну українську пресу. Усім, хто підтримував і підтри-
мує газету, — величезне спасибі від імені її читачів. 
Сподіваємося на таку підтримку і зараз.  Але  відтепер 
найбільш реальною, гарантованою підтримкою газети 
буде її передплата.

Акція «1+1». 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!

Виходячи на пожертви, газета досі  й поширюва-
лася безкоштовно — на бібліотеки, навчальні закла-
ди, лікарні. Тепер час подумати про реалізацію «Світ-
інфо», щоб розвиватися далі. 

Тому з січня безкоштовне поширення газети буде 
значно скорочено. Відтак  радимо  тим, хто зараз 
отримує  газету  безкоштовно, передплатити її на 
2015 рік. 

 

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

редплатників газети «Сіверщина». Маю на це право, 
бо на початку 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 цього року газета перестала виходити. Як і 
її дочірнє видання — обласна газета «Біла хата». Якщо 
колись ці газети відновляться, буду радий, коли читачі 
повернуться до них. Оскільки поки що передплати на 
ці газети нема, пропонуємо передплатити «Світ-інфо»  
колишнім читачам цих газет. Наша газета продовжує 
традиції цих видань.

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

Про концПро конц

Скільки розмов було про скандальне спорудження житлових 
будинків по проспекту Перемоги в Чернігові! На самому березі 
річки Стрижень. Громадські активісти, екологи били на сполох, 
що будівництво ведеться без дотримання необхідної відстані від 
річки, практично на її березі. Між тим, будівництво нині — в за-

вершальній стадії. Крайні будинки вже навіть не на березі річки, 
а майже в річці, так, що з верхніх поверхів до неї можна й доплю-
нути. А сам багатостраждальний Стрижень перетворюється в ка-
наву. Хоча вже не одне десятиліття в місті говорять про її очи-
щення, оздоровлення. 

По всіх категоріях господарств об-
ласті на кінець жовтня було зібрано 
близько 3 мільйонів тонн зерна. І ще за-
лишалося обмолотити майже 20 відсо-
тків площ, переважно кукурудзи. Отже, 
буде новий рекорд області щодо зерна 
та й з урожайності, яка загалом набли-
жається до 50 центнерів з гектара. Що-
правда, це в основному завдяки зерно-
вій кукурудзі, якою останніми роками так 
захоплюються аграрії, особливо великі 
господарства. Уже з намолочених трьох 
мільйонів більше половини — 1,6 міль-
йона тонн — це кукурудза. Після повно-
го збирання врожаю пропорція чи навіть 
«перекіс» у бік кукурудзи ще збільшиться. 

Інші культури, якими так захопилися 
аграрії, — це соняшник і соя. 

Збирання їх майже завершено. Со-
няшнику намолочено 290 тисяч тонн, сої 
— 110 тисяч. Звичайно, це високоприбут-
кові культури, але вони сильно виснажу-
ють землю. 

Презентовано роман 
«Що записано в книгу життя. 

Михайло Коцюбинський 
та інші»

Свій біографічний роман пред-
ставив у Чернігівському літератур-
но-меморіальному музеї-заповід-
нику М.Коцюбинського столичний 
письменник, лауреат Шевченківської 
премії Михайло Слабошпицький. Він 
автор понад трьох десятків книг, се-
ред яких значне місце посідають біо-
графічні романи. Для широкого зага-
лу він відкрив імена Марії Башкир-
цевої, Петра Яцика, Олекси Влизька, 
Тодося Осьмачки. Щодо Михайла Ко-
цюбинського автор знайшов надзви-
чайно цікавий хід: написати не лише 
про Коцюбинського, а й про цілу епо-
ху, людей, які творили культуру на-
ції на початку ХХ століття. Таким чи-
ном, героями роману є Сергій Єфре-
мов, Євген Чикаленко, Володимир 
Самійленко, Володимир Винниченко, 
Михайло Могилянський, Володимир 
Леонтович та інші. 

СБУ викрила 
злочинну групу осіб, 

яка розкрадала нафту 
з продуктопроводу

Співробітники Управління 
Служби безпеки України в 
Чернігівській області ви-
крили злочинну групу 
осіб, які займались 
викраденням вугле-
водневої суміші з 
продуктопроводу 
нафтогазовидо-
бувного управлін-
ня «Чернігівнаф-
тогаз» ПАТ «Укр-
нафта». Для не-
санкціонованого 
відбору нафти 
зловмисники на 
одній із ділянок 
нафтопроводу по-
близу с. Боршна При-
луцького району обла-
штували так звану «врізку».

Крадії були затримані «на 
гарячому» під час перекачування нафти з нафтопрово-
ду до цистерни автомобіля ГАЗ. На момент затримання 
вони встигли викачати близько 3 кубічних метрів нафто-
сировини.

За попередніми підрахунками сума збитків, завданих зло-
вмисниками ПАТ «Укрнафта», складає 28 тис. грн.

Слідчим відділом УСБУ розпочато кримінальне прова-
дження за ознаками вчинення кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального ко-
дексу України. Санкція зазначеної статті передбачає пока-
рання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Три-
ває досудове розслідування.

Прес-група Управління СБ України в області

Будинки вже не над Стрижнем, а в річці

«Закукурудзили»
всі поля 

Є 3 мільйони тонн зерна, 
проте більше половини —

кукурудза

Нові книги

Дослідження 
про Любецьке 

староство 
Вийшла друком книга чернігівського іс-

торика Ігоря Кондратьєва «Любецьке ста-
роство (XVI – середина XVII ст.)». Вона бере 
участь в обласному конкурсі «Краща книга 
року – 2014».

У дослідженні робиться спроба відтвори-
ти історію людності та населених пунктів на 
території Любецького староства Київського 
воє водства Великого князівства Литовсько-
го, а з 1569 р. — Речі Посполитої. У середині 
XVII ст. із покозаченням місцевої шляхти Лю-
беч став центром козацької сотні Чернігів-
ського полку. На сьогодні це в більшості тери-
торія сучасного Ріпкинського, а також частини 
Чернігівського, Куликівського і Городнянсько-
го районів Чернігівської області. До складу 
староства також входив сучасний Лоєвський 
та частини Брагінського і Гомельського райо-
нів Гомельської області Республіки Білорусь. 
Видання розраховане на науковців, краєз-
навців, викладачів історії, музейних праців-
ників, студентів, широкий читацький загал.

Книгу можна придбати у КМЦ 
«Інтермеццо», її вартість — 110 грн.

Контакти: yasenchuk@i.ua

Жертви 
Інтернет-шахраїв

До Чернігівського міськвідділу міліції звернулася 
25-річна мешканка обласного центру й повідомила, 
що вона через термінал одного з банків перевела ко-
шти в сумі 1400 гривень якійсь особі в рахунок опла-
ти за планшет «I Pad-3», оголошення про продаж яко-
го знайшла на одному з Інтернет-сайтів. Минуло вже 
кілька днів, але вона не отримала ні планшета, ні гро-
шей назад.

З аналогічною заявою звернувся до Прилуцького 
міськрайвідділу внутрішніх справ 33-річний житель од-
ного із сіл району. Він ще на початку серпня таким же 
чином перерахував кошти в сумі 4199 гривень незна-
йомцю за обіцяний мобільний телефон, але донині  ба-
жаної речі так і не отримав. Та й грошей назад тепер не 
знає з кого вимагати.

Відкрито кримінальні провадження за частиною 
1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрай-
ство) — карається штрафом або громадськими чи ви-
правними роботами, або обмеженням волі на строк до 
трьох років.

CГЗ УМВС України в Чернігівській області
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Бліц-інформ
З увагою до літніх людей
Чернігівський національний технологічний універси-

тет у  рамках програми «Університет у житті міста» презен-
тував проект «Cоціальна інтеграція жертв націонал-соці-
алізму, тоталітарних режимів та інших людей літнього віку 
до громади м. Чернігова», який отримав грант німецького 
фонду EVZ — «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє».

Мета проекту — сприяння соціальній інтеграції 
жертв націонал-соціалізму і тоталітарних режимів, ін-
ших людей літнього віку до місцевої громади, підвищення 
якості життя шляхом залучення до  просвітницько-куль-
турного та інформаційного простору. Суть —  відвідуван-
ня маломобільних та немобільних літніх людей вдома 
волонтерами, проведення клубної роботи «Діалог поко-
лінь», організація святкових заходів, організація екскур-
сій містом та відпочинку на природі.

Термін реалізації проекту — по 31 березня 2016 року.
Партнери — Чернігівське міське відділення Укра-

їнської спілки в’язнів-жертв нацизму, Територіальний 
центр соціального обслуговування Деснянської райра-
ди. Особливий інтерес до проекту виявили також студен-
ти факультету соціальної роботи, які прагнуть до практи-
ки спілкування і роботи з літніми людьми. 

Котельня, яка значно 
здешевлює витрати 
Голова обласної ради Микола Звєрєв узяв участь у 

церемонії введення в експлуатацію нової автономної да-
хової котельні з двома джерелами теплової енергії кому-
нального підприємства «Готельно-туристичний комплекс 
«Придеснянський» Чернігівської обласної ради, на будів-
ництво якої були виділені кошти з обласного бюджету.

М. Звєрєв виступив на виїзному засіданні правління 
корпорації «Європейська енергетична компанія», яке в 
конференц-залі готелю обговорило питання впроваджен-
ня в Україні альтернативних систем і джерел опалення.

Новітня котельня є дітищем структурного підрозділу 
корпорації — спільного підприємства «Укрінтерм», вона 
дозволяє зменшити витрати природного газу на третину, 
а електроенергії — удвічі.

 

Телефонне шахрайство
Співробітники карного розшуку Чернігівського місь-

кого відділу міліції затримали шахрая, який протягом року 
виманював гроші у чернігівців, розповідаючи, що їхніх ро-
дичів затримала міліція чи вони стали винуватцями ДТП.

Протягом року до чергової частини надходили за-
яви громадян з приводу телефонних шахрайств. Увечері 
або вночі шахрай телефонував жертві й починав словес-
ну атаку. Спочатку питав, чи вдома син (чоловік, онук), — 
якщо відповідь негативна, то «голос» повідомляв, що син 
(чоловік, онук) затриманий працівниками міліції або по-
трапив у якусь біду. Мета шахрая — виманити гроші, які 
потерпілі задля порятунку родича мали переказати на 
банківський рахунок або винести готівку кур’єру.

24-річний раніше судимий за шахрайства чернігівець 
був переконаний, що, впливаючи на родинні почуття лю-
дей, він зможе легко збагатитися. Молодик устиг обібра-
ти майже три десятки чернігівців, видуривши близько 
100 тисяч гривень!

Коли під час аналогічних шахрайських «комбінацій» 
правоохоронці затримали кілька спільників афериста 
(які безпосередньо приходили за готівкою), хлопець ви-
рішив залишити рідне місто і виїхав у Лубни Полтавської 
області. Там продовжував займатися телефонними шах-
райствами. До Лубнів негайно виїхали співробітники 
карного розшуку, які й затримали негідника.

Зловмисник свої дії пояснив тим, що дуже потрібні 
були гроші на лікування від… наркотичної залежності.

Шахрай перебуває в слідчому ізоляторі, відкрито 
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального 
кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, або за 
попередньою змовою групою осіб, або таке, що завда-
ло значної шкоди потерпілому) — карається штрафом до 
ста неоподатковуваних мінімумів або виправними робо-
тами до двох років, або обмеженням волі до п’яти років, 
або позбавленням волі до трьох років. Триває досудове 
розслідування.

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

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

Сайт «Північний вектор» є інформаційним парт-
нером Чернігівського культурно-мистецького 
центру «Інтермеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-часопис «Північ-
ний вектор» було створено у квітні 2012 року при Чер-
нігівській міській громадській організації «Суспільна 
служба України».

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

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

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

Денис Домоцький, Олександр Ясенчук. 

Чернігівський літера-
турно-меморіальний му-
зей Михайла Коцюбин-
ського цими осінніми дня-
ми відзначив 80-річчя. 
Ювілею заклад присвятив 
цікаву програму «10 днів з 
музеєм», у рамках якої від-
булися виставки, екскур-
сії, презентації. 

У затишній недавно від-
ремонтованій актовій залі му-
зею пройшла ювілейна імпре-
за «Музей ХХІ століття». При-
вітати заклад прийшли пред-
ставники громадськості міста 
й області. 

Теплі слова про Михайла 
Коцюбинського, його музей, 
один із провідних центрів ду-
ховності Сіверського краю, 
сказали гості свята. Зокрема, 
виступили директор обласної 
бібліотеки ім. Короленка Інна 
Аліференко, директор міської 
бібліотеки ім. Коцюбинсько-
го Ніна Власенко, голова об-
ласної організації Спілки на-
родних майстрів Володимир 
Мороз, лауреат премії ім. Ко-
цюбинського поет Василь Бу-
денний, член правління місь-
кої «Просвіти» Станіслав Жу-
равель, заслужена вчитель-
ка України Ольга Гребницька, 
письменниця Ганна Арсенич, 
представники історичного му-
зею ім. Тарновського, техно-
логічного університету, інсти-
туту післядипломної освіти пе-
дагогів, єврейської громади 
області, народні майстри, по-
стійні відвідувачі музею. Були 
численні подарунки музею. 
Один із них — робота бібліоте-
ки ім. Коцюбинського: відео-
фільм «Чернігів Коцюбинсько-
го», який подивилися учасники 
зібрання. Дуже цікава стріч-
ка, яку варто тиражувати для 
шкіл, вузів, бібліотек. 

Ось що сказав у виступі на 
святі засновник і редактор на-
шої газети «Світ-інфо» Петро 
Антоненко:

— Вітаю зі святом як ла-
уреат премії імені Михайла 
Коцюбинського ще перших 
років існування цієї найви-
щої творчої відзнаки області. 

Я пишаюсь нею, адже Коцю-
бинський — один з моїх улю-
блених письменників. Хочу 
сказати про таку річ, як тяжін-
ня духу. Дивовижно, як сто з 
лишком років тому невеликий 
провінційний Чернігів став од-
ним із таких центрів тяжіння 
українського духу. Де той Чер-
нігів, де Львів, де Катерино-
слав, інші міста, а подивіться 
листування Коцюбинського, 
звідки йшли сюди листи і куди 
йшли звідси. У центрі міста на 
будівлі колишнього земства, 
нині це обласна адміністрація, 
— три меморіальні дошки, на 
зламі століть, в одні й ті самі  
роки тут працювали три генії 
української літератури: Ми-
хайло Коцюбинський, Володи-
мир Самійленко, Борис Грін-
ченко. А на той час ще ж не ви-

чахли в місті кроки ще одного 
українського генія літератури і 
видавничої справи — Леоніда 
Глібова. І символічно, що Глі-
бов і Коцюбинський похова-
ні зовсім близько. А ще ж тут 
дух багатьох видатних пред-
ставників української куль-
тури, літератури. У цих стінах 
грав на роялі друг дому, наш 
геній Микола Лисенко. Також 
тут бували такі представни-
ки інтелігенції як Ілля Шраг, 
славна родина Могилянських.
Раджу почитати щемливі, по-
при її трагічну долю, вірші Ладі 
Могилянської. А ще ж Микола 
і Марко Вороні, Павло Тичи-
на. І дуже важливо, що й нині 
це святе місце зберігає свою 
ауру, високу духовність.

Хочу згадати бодай од-
ного з таких представників 

нашої інтелігенції, давнього 
друга цього дому. Якраз сьо-
годні святкує своє 90-річ-
чя народний художник Укра-
їни Анатолій Шкурко. Він, на 
жаль, не зміг сьогодні при-
йти сюди, але подумки ра-
зом з нами, і вітаймо його 
з ювілеєм. 

У мене з музеєм давня 
дружба і співпраця. Ми разом 
з музейниками проводили тут 
чимало газетярських, журна-
лістських заходів, коли я 12 з 
половиною років був редакто-
ром знаменитої свого часу га-
зети «Сіверщина». Також тут я 
проводив свої творчі вечори, 
представляв свої книги, про-
зу,  поезію, бардівські пісні. І 
свій ювілей кілька років тому 
відзначав саме в цьому залі. 
Ця дружба і співпраця триває. 
Нині у своїй газеті «Світ-інфо» 
постійно пишу про Коцюбин-
ського, його музей. 

А в подарунок для бібліоте-
ки музею — ось ця підшивка, 
повний комплект газети «Світ-
інфо» за 2012 – 2014 роки. 
Час іде, ми щось забуваємо, 
а так воно зафіксоване на па-
пері. 

Найкращі побажання му-
зеєві, його працівникам, від-
відувачам!

* * *
Усі щирі вітання, поба-

жання, подарунки прийма-
ла від імені музею заступник 
директора Наталія Коцюбин-
ська. Її чоловік, директор му-
зею, правнук класика Ігор 
Коцюбинський ось уже кіль-
ка місяців воює на Донбасі, в 
зоні АТО, захищаючи Україну. 
Учасники свята добрим сло-
вом згадували його, бажали 
швидшого повернення до рід-
них стін.

Із концертом за творами 
Коцюбинського, інших укра-
їнських поетів і композиторів 
виступила капела бандурис-
тів імені Остапа Вересая об-
ласного філармонійного цен-
тру (керівник — заслужена 
артистка України Раїса Борщ) 
— цьогорічний лауреат премії 
імені Коцюбинського. 

Наша газета і культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» провели вікторину для 
читачів «Що ви знаєте про Чернігів?». У га-
зеті друкувалися фото цікавих споруд Чер-
нігова. Запитання вікторини було: яка бу-
дівля на фото, де, за якою адресою зна-
ходиться, що про неї знаєте? 

Ось відповіді на запитання, що ж саме 
було на фото.

У № 33 газети: так званий палац Глі-
бова, по вул. Шевченка, в парку за техно-
логічним університетом. Нині тут інститут 
мікробіології.

У № 34: дерев’яний будинок управ-
ління лісового господарства, що по 
вул. Коцюбинського, біля перехрестя з 
вул. Кирпоноса. 

У № 35: обласна бібліотека ім. Ко-
роленка.

У № 36: два сусідні будинки по про-
спекту Миру, 34 і 36 —  колишня пожеж-
на охорона з пожежною сторожовою ба-
штою, а також міська лікарня. 

У № 37: будинок обласної «Просвіти», 
вул. Воровського, 10. 

У № 38: Введенська церква Троїць-
ко-Іллінського монастиря. 

У № 39: Михайлівська церква на 
розі проспекту Миру і вул. Героїв Чорно-
биля.

У № 40: театр ім. Шевченка.

Переможцем вікторини став Влади-
слав ПАРХОМЕНКО із Чернігова. Ось його 
відповідь на запитання про фото в № 33:

«На фото зображена садиба чернігів-
ського поміщика Григорія Глібова. Ця сади-

ба збудована наприкінці XIX ст. у готичному 
стилі. 

За легендою, коли Григорій Глібов відпо-
чивав у Парижі, він зустрів прекрасну жінку, 
яка йому дуже сподобалася. Григорій довго 
не міг зізнатися красуні у коханні. І ось одного 
разу він запросив цю жінку до Чернігова, але 
красуня відмовила чернігівському поміщику.

Повернувшись додому, щоб підкорити 
серце коханої, Глібов побудував собі невелич-
ку садибу, яка скоріше нагадувала середньо-
вічний замок. Про самого Глібова в місті ходи-
ли чутки, що він дивак. Адже Григорій одягав-
ся дуже екстравагантно і яскраво. Він скоріше 

нагадував середньовічного блазня, ніж по-
міщика. А серед жіночої половини Чернігова 
здобув славу останнього романтика.

Серед присадибних побудов цілими за-
лишились лише будиночок садівника та зруб-
льодовник для зберігання харчів.

У радянські часи садиба була відрестав-
рована та передана на баланс Українського 
науково-дослідницького інституту сільсько-
господарської мікробіології». 

Переможець нагороджується по-
дарунком від Чернігівського культур-
но-мистецького центру «Інтермеццо» та 
нашої газети.

Відзначено 80-річчя музею Коцюбинського

З вітаннями виступають 
представники обласної і міської бібліотек. 

Підсумки вікторини «Що ви знаєте про Чернігів?»

Палац Глібова
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Фарсові вибори 
під дулами 
автоматів

Порошенко про «вибори»: 
Україна і світ 

не визнають цього фарсу
Так звані «вибори»  в окупованих районах Донецької та 

Луганської областей не мають нічого спільного з волевияв-
ленням людей і грубо порушують Мінські домовленості. Про 
це заявив Президент України Петро Порошенко.

«Фарс під дулами танків та автоматів, який 2 листопада 
влаштували дві терористичні організації на частині Донба-
су, — це жахлива подія, яка не має нічого спільного з реаль-
ним волевиявленням. Україна та весь цивілізований світ не 
визнають цього фарсу», —  заявив Порошенко. 

«Вже зараз провідні країни світу та впливові міжнарод-
ні організації засудили ці так звані «вибори». Розраховую 
на те, що псевдовиборів не визнає і Росія, тому що вони є 
грубим порушенням Мінського протоколу від 5 вересня, під 
яким стоїть підпис і представника РФ», — підкреслив Пре-
зидент України. 

При цьому він зазначив, що всі вибори на українській 
території, де голосують українські громадяни, мають відбу-
ватися виключно за українськими законами.

«Мінський протокол передбачає проведення в окремих 
районах Донбасу дострокових місцевих виборів винятково 
на основі законів України. Тому грубе порушення міжна-
родних домовленостей ставить під загрозу мирний про-
цес. Україна адекватно відреагує на цей виклик», — підсу-
мував Президент України. 

Разом з тим глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що 
Москва визнає «вибори» 2 листопада. 

В ООН не визнають 
виборів бойовиків 

ООН не має наміру визнавати так звані «вибори», орга-
нізовані бойовиками «ДНР»  і «ЛНР». Про це заявив заступ-
ник офіційного представника ООН Фархан Хак. Раніше офі-
ційний представник Генсека ООН Стефан Дужаррік заявив, 
що Генсек ООН Пан Гі Мун не визнає «виборів»  бойовиків 
«ДНР»  і «ЛНР».

Євросоюз: нелегальні «вибори»  
в Україні — нова перепона 

на шляху до миру
Нова керівник зовнішньополітичної служби Євросоюзу 

Федеріка Могеріні, яка набула повноважень 1 листопада, 
жорстко засудила так звані «вибори», які відбулися в «ДНР»  
та «ЛНР». Про це йдеться у першій заяві Могеріні на даній 
посаді, що була поширена в Брюсселі ввечері 2 листопада.

«Я вважаю, що президентські та парламентські вибори 
в Донецькій та Луганській «народних республіках»  стали но-
вою перешкодою на шляху до миру в Україні. Це голосуван-
ня є незаконним і нелегітимним, тому Євросоюз не визна-
ватиме його», — йдеться у заяві.

Глава європейської дипломатії Могеріні, яка має повно-
важення оприлюднювати позицію ЄС у зовнішній політи-
ці, підкреслила, що «вибори»  на Сході України «йдуть проти 
букви та духу Мінського протоколу... та підривають зусилля 
з пошуку стійкого політичного вирішення кризи».

Чітка позиція Німеччини, 
Франції, Великобританії

Лідери Німеччини та Франції Ангела Меркель та Фран-
суа Олланд назвали «вибори»  на Донбасі такими, що став-
лять під загрозу мирне врегулювання конфлікту на Сході 
України. Проведення голосування засудили глави МЗС кра-
їн «Вишеградської четвірки»  та Великої Британії.

МЗС Фінляндії: «Вибори 
в «народних республіках»  — 

це театр абсурду»
Глава Міністерства закордонних справ Фінляндії Ерккі 

Туоміоя вважає проведені в неділю «вибори»  в самопрого-
лошених «ЛНР»  та «ДНР»  «спектаклем абсурду».

«Вибори в «народних республіках»  східної України стали 
таким спектаклем абсурду, що навіть Росія має зрозуміти, 
що не варто визнавати ці вибори легітимними», — зазна-
чив Туоміоя.

Удруге підряд парламент 
обрано за змішаною пропор-

ційно-мажоритарною системою. 
Поки що в наших реаліях обидві скла-

дові виборів не назвеш демократични-
ми. Тому такими ще будуть у нас і вибо-
ри лише за одною, будь-якою системою: 
що за пропорційною, що за мажоритар-
ною. А про третій варіант — пропорцій-
ну систему з відкритими списками, коли 
балотуються партії, але їхні представни-
ки «прикріплені» до округів, — поки що 
лише балачки.

Пропорційна система добра при 
нормальній політичній структуризації 
суспільства, а не такій карикатурній, як 
у нас. Понад 200 партій, 29 ідуть на ви-
бори. І з них 17 партій не набирають і 1%  
голосів, а 7 партій — навіть 0,1% відсо-
тка.

Зрозуміло, що більшість таких пар-
тій і партійок, серед яких були просто 
гротескні, йшли на вибори, аби «засві-
титися», чи були найманцями інших по-
літсил, виконуючи їхні завдання. 

Чи не час уже державі навести лад 
у цьому партійному паноптикумі? А чом 
би не внести до закону положення, що 
партійки, які на виборах не набрали й 
одного відсотка,  розпускаються?

Варто звернути увагу на дивну долю 
всіх трьох партій недавнього Майда-
ну, переможців у Єврореволюції. Най-
потужніша з них —  «Батьківщина» — 
зайняла останнє місце серед тих, хто 
пройшов до Ради, партія «УДАР» зовсім 
не пішла на вибори самостійно, а роз-
чинилася у Блоці Порошенка, а «Свобо-
да» взагалі не потрапила до парламен-
ту. Звиклі до наших фальсифікацій ви-
борці торочать, що цю партію «не пусти-

ли» в Раду, адже вона недобрала зовсім 
мало. «Свободі», звісно, треба буде про-
аналізувати свої промахи, але ж слід 
сказати й про інше. Про те, що явно ві-
дібрав голоси у свободівців на їхній тра-
диційній території — в Галичині — такий 
дивовижний проект, як партія «Само-
поміч». Цей феномен — третє місце на 
виборах досі маловідомої партії — ма-
буть, комусь же був потрібен. 

І треба знову згадати про традицій-
ний розбрат у стані демократів. Невже 
«Правий сектор» не міг піти на вибори у 
блоці зі «Свободою»? І ось узяв свої 1,8 
відсотка, не пройшов до Ради, а «Сво-
боді» не вистачило якихось десятих. Що 
вже казати про ще одних, які мали б 
стати потенційним союзником, — Кон-
грес Українських Націоналістів. Одна з 
чільних партій національно-демокра-
тичного спектра зайняла (в парі з лібе-
ралами) останнє місце! А як ще додати 
ганьбу Народного Руху, який навіть у рік 
свого 25-літнього ювілею не наважився 
піти на вибори. Натомість за обіцяний 
один мандат (!) пішов обслуговувати Ра-
дикальну партію, яка й цю обіцянку по-
рушила, викинувши з виборчого списку 
першого заступника голови Руху Івана 
Зайця. 

Невже час уже говорити, в парі з фі-
аско комуністів, про таку ж долю старих, 
а, може, точніше б сказати — справжніх 
національно-демократичних сил? 

Щодо мажоритарної складової, то 
нинішні вибори називають дуже бруд-
ними. Стосовно фальсифікацій бувало 
й гірше, досить згадати брутальність то-
дішньої влади регіоналів на попередніх 
виборах Ради два роки тому. Щодо під-
купу виборців, прямого і прихованого, 

це також не новина. Хіба що з кожними 
виборами масштаби підкупу все збіль-
шуються, гроші партіями і кандидатами 
на здобуття мандатів викидаються все 
більші. А от щодо так званої виборчої 
агітації, то це вже була якась вакхана-
лія обману виборців, парад брудних тех-
нологій, продажних рейтингів.

* * *
Що ж, демократії нам ще вчитися і 

вчитися, особливо якщо народ зробив 
чіткий вибір — за європейський шлях. 

Утім, надмірний оптимізм не потрі-
бен. Партія регіонів таки пролізла в пар-
ламент — під іншими вивісками. Ба-
чачи, що після Майдану в народу вже 
ненависть до регіоналів — опори по-
переднього злочинного режиму, вони 
пішли на вибори двома колонами. Одна 
— партія Тігіпка «Сильна Україна» — 
не пройшла в Раду, натомість пройшла 
інша регіоналівська колона — «Опози-
ційний блок». На чолі його йшли вчораш-
ні міністри уряду Януковича – Азарова: 
Бойко, Вілкул та їм подібні. Паразиту-
вали на дійсних соціальних проблемах 
і промахах нової влади. Так, наче самі 
роками не були у владі. Ця проросійська 
компанія ще немало каламутитиме воду 
в Раді. Особливо враховуючи, що, крім 
29  мандатів, здобутих блоком, ще й се-
ред отих 96 депутатів-самовисуванців 
немало «самовисунутих» олігархами.

Чи не тому новій Раді теж пророку-
ють дочасні перевибори років через 
два. Але спершу вона має показати, 
що дійсно відбиває прагнення народу 
України до демократії і європейського 
вибору. 

Петро АНТОНЕНКО 

Анатолій 
ГРИЦЕНКО, 
лідер партії 

«Громадянська 
позиція» 

Проекти коа-
ліційних угод, на-
писані Порошен-
ком і Яценюком, 
містять чимало 

правильних і потрібних для країни поло-
жень. Але принаймні три ключові пози-
ції мають бути невідкладно скориговані 
— на користь країні.

Перше. Вилучити із проекту коалі-
ційної угоди пропозицію Президента 
Порошенка щодо запровадження ринку 
(купівлі-продажу) земель сільгосппри-
значення. Реалізація цієї президент-
ської ідеї може мати катастрофічні для 
країни наслідки — економічні, соціальні 
й політичні потрясіння.

Мотивація Порошенка-латифундис-
та, мільярдера, і з ним ще двох десятків 
новообраних депутатів-латифундистів 
абсолютно зрозуміла: настав їхній час — 
скупити за безцінь понад 30 мільйонів 
гектарів земель, збільшити багатократ-
но свої статки і очолити топ-рейтинги 
власників країни, тим більше, що раніше 
потужні олігархи-металурги й олігархи-
хіміки явно випадають в осадок. Поро-
шенко-Президент, глава держави, знає 
добре, що в умовах нинішньої глибокої 
економічної кризи переважна більшість 
населення перебуває у злиднях, віль-
ні гроші для купівлі земель мають лише 

кілька родин, фермери тих грошей точ-
но не мають, кредитно-банківська сис-
тема обвалилася, тож ніякого ринку зе-
мель не буде — це буде цинічний базар-
ломбард! Мільйони людей дуже швидко 
стануть ще біднішими, а кілька десятків 
латифундистів, у  т.ч. Президент, дуже 
швидко стануть мультимільярдерами. 
Порошенко-економіст знає, що не фор-
ма власності на землю є визначальним 
фактором залучення дійсно потрібних 
країні інвестицій — натомість мають 
бути справедливий суд, що захищає ін-
вестора і його прибутки, некорумпована 
митниця і податкова система, спрощені 
процедури ліцензування, сертифікації... 
Порошенко-політтехнолог напевно знає: 
аби він сам і його партія на виборах це 
питання не замовчували, а відкрито агі-
тували народ під гаслом купівлі-прода-
жу земель, то навряд чи БПП узагалі по-
трапив би до парламенту. Тож досить на-
хабно-цинічних і небезпечних для країни 
сюрпризів, це положення з коаліційної 
угоди має бути вилучене!

Друге. Додати до проекту коаліцій-
ної угоди негайне скасування для віт-
чизняних підприємств офшорної зони 
на Кіпрі, через яку відмиваються і виво-
дяться з країни десятки мільярдів щоро-
ку. Ні в проекті Порошенка немає згад-
ки про Кіпр, ні у списку невідкладних за-
конопроектів Яценюка немає законо-
проекту про денонсацію офшорної угоди 
між Україною і Кіпром. Знову ж таки, мо-
тивацію мільярдерів у владі та мільяр-
дерів-спонсорів новообраних до Ради 
партій ми розуміємо. Але є ще й мотива-

ція суспільства і держави, вона має бути 
визначальною, якщо коаліція — не біз-
несовий міжсобойчик, а інструмент дер-
жавної політики. Тож законопроект про 
денонсацію угоди з Кіпром має бути в 
таблиці першочергових законопроектів 
одним із перших!

Третє. Додати до проекту коаліційної 
угоди негайне скасування позаблоково-
го статусу України. Яценюк не захотів (чи 
забув) внести цей проект до своєї табли-
ці невідкладних законопроектів, хоча 
він напрацьований його урядом і за-
реєстрований у Раді за підписом само-
го ж Яценюка, не дивно? Голова прези-
дентської партії Луценко у серпні, напе-
редодні виборів, публічно вимагав вне-
сення урядом такого проекту, а потім ні 
в програмі партії Порошенка, ні в проек-
ті коаліційної угоди від Порошенка ми не 
побачили жодної (жодної!) згадки — ні 
про НАТО, ні про скасування позаблоко-
вого статусу України. З Путіним негласно 
домовилися? Але такі домовленості су-
перечили б інтересам держави і всього 
народу, оскільки без партнерів і союзни-
ків не буде ні безпеки, ні оборони, ні су-
часної армії, ні багатократно обіцяного 
Президентом миру для України. Тож за-
конопроект про скасування позаблоко-
вого статусу України має бути частиною 
коаліційної угоди, і прийняти його треба 
в перший же день планової роботи Ради.

Маю й інші пропозиції, але вказані 
три є принципово, стратегічно важливи-
ми для країни.

«Українська правда», 31.10.2014

Україна зробила вибір: 
парламент без комуністів 
і європейський шлях

Без землі, без грошей, 
без НАТО?

Угода про коаліцію: треба виправити три ключові позиції
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Проституція журналістики:
вибори з газети і телевізора

Журналістику назива-
ють другою за древністю 
професією. На жаль, вона 
надто багато запозичи-
ла у своєї поперед ниці — 
найдавнішої професії.

Складовими нечесних ви-
борів є і фальсифікації, і під-
куп. Але при всьому цьому 
величезною мірою результат 
голосування визначає агіта-
ція, обробка мізків виборця. 
Тобто переважно люди го-
лосують так, як їм напишуть 
у газетах, розкажуть і по-
кажуть по телебаченню. Як 
саме ЗМІ, журналісти на цих 
виборах демонстрували свою 
продажність? 

Дивне законодавство
Але спершу — про наше виборче законодав-

ство, яке офіційно спонукає до брудних ігор з ви-
борцями. 

Закон про вибори народних депутатів України
Стаття 71. Загальний порядок використання 

засобів масової інформації
9. Засіб масової інформації, який надав ефір-

ний час або друковану площу для проведення пе-
редвиборної агітації одній партії, кандидати у де-
путати від якої зареєстровані у загальнодержав-
ному окрузі, одному кандидату у депутати за раху-
нок коштів відповідного виборчого фонду, не може 
відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої 
площі на тих же умовах іншій партії, кандидати у 
депутати від якої зареєстровані у загальнодер-
жавному окрузі, іншому кандидату у депутати. 

Ця вимога, згідно з п. 11 тої ж статті закону, 
не поширюється лише на друковані ЗМІ, засно-
вниками (власниками) яких є партії або кандида-
ти, які балотуються на виборах. І це зрозуміло, 
адже нелогічно було б партії чи кандидату агітува-
ти у ВЛАСНІЙ газеті за своїх опонентів. 

Згадане законоположення стосується ситуацій, 
коли між редакціями й партіями і кандидатами під-
писані угоди на виборчу агітацію. А якщо таких угод 
нема? Тоді діє ось ця не менш дивна норма закону.

Стаття 73. Порядок використання друкова-
них засобів масової інформації

7. Засобам масової інформації, їх посадовим 
та службовим особам і творчим працівникам під 
час виборчого процесу у своїх матеріалах і пере-
дачах, не обумовлених угодами, укладеними від-
повідно до вимог частин п’ятої та десятої статті 72 
і частин другої та сьомої статті 73 цього Закону, за-
бороняється агітувати голосувати за або не голо-
сувати за партії, кандидатів у депутати чи поширю-
вати інформацію, яка має ознаки політичної ре-
клами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не 
передбачених законом, а так само поширювати 
будь-яку інформацію з метою спонукання вибор-
ців голосувати за або не голосувати за певного 
суб’єкта виборчого процесу. Авторам і ведучим те-
лерадіопередач, які є кандидатами у депутати, під 
час виборчого процесу також забороняється у те-
лерадіопередачах вести передвиборну агітацію.

Про що говорять ці дивні положення? Якби 
це ще стосувалося державних (до яких належать 
і комунальні) газет, було б зрозуміло. Ця преса, як 
правило, збиткова, виходить за дотації з бюдже-
ту, значить, на кошти всіх громадян, виборців. І тут 
ще можна ставити вимогу: публікувати агітацію 
всіх, хто балотується. Та як можна ставити таку ви-
могу до ВСІЄЇ преси, в тому числі незалежних ви-
дань? Що це, як не консервація існуючої потвор-
ної структури української преси, де домінують ви-
дання влади, партій і кланів. Хоча в демократич-
них суспільствах домінують незалежні медіа, які 
можна б назвати пресою самої преси, видання 
самих журналістів, редакцій, акціонерних това-
риств, де все вирішують самі читачі. І така пре-
са — це не гра в удавану аполітичність. Навпаки: 
кожне видання, як правило, має ту чи іншу політич-
ну спрямованість. І залежить вона від політичних 
симпатій тих, хто видає газету, є її власником. І от 
ця стаття 73 закону забороняє, наприклад, мені, 
засновнику, тобто власнику газети «Світ-інфо», 
журналісту, громадянину, який має свої переко-
нання, висловлювати їх у власній газеті. 

Дивовижні антидемократичні положення, 
про які давно говорять, і які тим не менше чомусь 
уперто зберігаються в законодавстві.

Не у виправдання журналістської, медіаль-
ної проституції, а хоча б задля якогось пояснення: 
коли закон забороняє все, на практиці  навзаєм 
роблять усе, що завгодно. 

Тим паче, згідно з цим же законом, засоби 
масової інформації не несуть відповідальності за 
зміст передвиборної агітації, яка була розміщена 
відповідно до угод із замовниками. Щось схоже 
загалом на рекламу товарів, послуг, за правди-
вість якої газети відповідати не беруться, хочете 
— вірте, хочете — ні. 

Три види обману
У виборчу кампанію місцеві газети аж кишіли 

агітаційними матеріалами партій, а особливо кан-
дидатів по округах. Щодо останніх, то брехня цих 
публікацій ділилася на три різновиди. Перше: коли 
кандидат захвалювався до небес, стократ більше, 
ніж він цього вартий. Друге: коли говорилася напів-
правда, що, як відомо, гірше від брехні. Тобто коли 
щось умисне приховувалося. Наприклад, що кан-
дидат свого часу відсидів у тюрмі за шахрайство — 
ось така мила «деталь». Третє: коли на кандидата 
суперники виливали потоки бруду. До речі, частко-
во той і був цього вартий, але тут до справжніх «за-
слуг» обпльованого додавалося ще стільки ж. 

Місця на це преса не шкодувала — оплачено 
ж. Районні газети вдвічі збільшували обсяг — з 8 
до 16 сторінок. Обласні відводили практично всі 
сторінки, крім телепрограм, давали по 15 – 20 пу-
блікацій у номер.

Пропаганда підкупу
Попри пряму заборону законом підкупу ви-

борців, попри ухвалені парламентом уже на фініші 
виборчої кампанії доповнення до  законодавства 
щодо суворого покарання за підкуп, усе це не про-
сто розквітло на виборах, а відверто тиражувалося 
пресою. Сторінки її рясніли описом благодіянь ка-
дидатів по округах, які вони щедро сипали чомусь 
саме у виборчу кампанію, хоча ще місяців за два до 
цього люди не чули навіть прізвищ кандидатів. 

Іноді вдавалися до легенького маскування. 
Ось місцева газета дає репортаж про зустріч кан-
дидата з виборцями. У хвалебному тоні, звісно. Але 
цього мало. Чомусь прямо в тексті далі йдеться, що 
на зустріч приїхала й «волонтер», яка чомусь про-
сто так «надає допомогу жителям району». І деталь-
ний перелік «допомоги». Кошти для райлікарні на 
обладнання і ліки, те саме — для кількох медпунк-
тів у селах. Меблі, обладнання для дитсадків. Ноут-
буки, обладнання для майстерень, копіювальна і 
комп’ютерна техніка для навчальних закладів. За-
міна підлоги в будинку культури, профнастил для 
ангара однієї з сільрад. Лише по одному району і 
лише від одного кандидата. Помножте на кандида-
тів і на кілька районів, з яких складаються округи. 

Кримінальні мотиви
Ось один із кандидатів проводить у райцентрі 

зустріч з виборцями, у форматі концерту відомих 
артистів зі столиці. А на вході до зали агітатори ін-
шого кандидата роздають газету про організатора 
зустрічі. Читаєш текст, і стає просто сумно, хто йде 
в Раду, точніше, що про них пишуть. Цей кандидат, 

виявляється, ще у 1990-ті відсидів в ув’язненні за 
рекет. Далі щодо кандидата і його спільників ужито 
такі терміни, як «кримінальні авторитети», «справ-
жні негідники», «бандитизм». І далі тому подібне 
«житіє» за 20 останніх років. Хоч вір, хоч ні. 

А найцікавіше, що все це надруковане у ви-
гляді спецвипуску газети партії, яка теж іде на 
вибори, не має в цьому окрузі свого кандидата, і 
взагалі не зрозуміло, навіщо цій партії таке роз-
вінчування якогось там кандидата. Якщо партія 
ще ж цим займалася. Бо пішла чутка, що це взага-
лі фальшива газета, до якої та партія не має жод-
ного стосунку. Що ж, фальшиві газети на виборах 
— це не новина, зокрема в нас на Чернігівщині. І 
навряд чи, як і в попередні вибори, хтось шукати-
ме і за законом каратиме фальсифікаторів. 

Маніпуляція «рейтингами» 
Це взагалі «забійний» прийом: замість довгих 

текстів про те, який гарний певний кандидат, його 
штаб просто друкує табличку, діаграму так звано-
го «соціологічного дослідження», «опитування» ви-
борців. І ось на картинці кандидат-замовник цьо-
го «рейтингу» — на першому місці, вгорі, а супер-
ники вовтузяться далеко внизу «рейтингу». Але до-
ходило до абсурду, коли в одній газеті на сусідніх 
сторінках друкувалося по 3 – 4 подібні малюнки, 
«рейтинги», замовлені кількома штабами з абсо-
лютно протилежними картинками. 

Шукати зараз ті продажні «соціологічні цен-
три» марно, вони зникли. Або ще простіше: «рей-
тинги» малювали в самих штабах. 

А чому б не внести до Закону про вибори по-
ложення: обов’язково  вказувати реквізити отих 
«фірм», що начебто опитують виборців, адресу, 
ім’я керівника, реєстраційні дані. Чи нехай і далі 
триває зомбування виборців?

Замість цього до виборчого закону чомусь 
було внесено зміни протилежного характеру, на 
користь «рейтингописців». Різко скоротили термін, 
коли перед виборами заборонялося оприлюдню-
вати ці «опитування». Нині «рейтинги» оприлюдню-
валися аж по 24 жовтня включно, всього за добу з 
чимось до виборів. 

 

Убивчі «рейтинги»
Хвалебні «рейтинги» дійсно додають голосів 

кандидатам і партіям, бо не опитування відбива-
ють думку виборців, а виборці починають мислити 
так, як їм підказують рейтинги. Але ще ганебніши-
ми і дієвішими є негативні рейтинги, коли комусь 
явно занижують  рівень підтримки виборців, зачис-
ляють їх до «непрохідних». Щось подібне ми бачили 
стосовно партії «Свобода», якій останніми тижнями 
малювали непроходження до парламенту.

І вже зовсім «зарізали» рейтингами партію 
Анатолія Гриценка «Громадянська позиція», якій 
на початку виборчої кампанії всі прогнозува-
ли проходження в Раду, причому десь на ІІІ місці. 
«Збити» відсоток до трьох — це треба вміти. Точні-
ше, треба гроші тих, хто платить, і продажність тих, 
хто продається. 

Кілька останніх тижнів кампанії один з най-
більш масових телеканалів «1+1» поливав брудом 
Анатолія Гриценка. Результат відомий.

Свого часу я пропонував Анатолію Гриценку 
подумати над створенням преси його партії. На що 
той відповів, що в нього є Інтернет-газета «Грома-
дянська позиція». У період виборчої  кампанії ця 

газета виходила й друком, однак далі міст не дохо-
дила. А щодо Інтернету? У моєму рідному селі до-
бре, як на 300 сімей мають Інтернет 15 родин, це 
5 відсотків. А телевізор мають 100 відсотків. Плюс 
ті ж антирейтинги, поширювані й по телевізору. І 
на вибори селяни таки ходять активно. 

Замаскована агітація
У штабах кандидатів і партій добре розумі-

ють нікчемну ціну їхній виборчій агітації. Але все-
таки розраховують на її масованість, на отупіння 
виборців. А ще маскують свою агітацію. Коли над 
хвалебною публікацією про кандидата стоїть ру-
брика, що це «виборча агіація», як велить закон, 
довіра до неї дуже низька. Тому газети за змо-
вою з виборчими штабами маскують агітацію під 
інші рубрики, часом далекі від політики. Напри-
клад, дають ці матеріали під рубриками «Трибуна», 
«Імідж», «Актуально», «Точка зору», «Позиція», «Різ-
не». У деяких газетах — по кілька таких рубрик. 
Але ж під цими благопристойними рубриками 
можна друкувати що завгодно, приміром, на «ак-
туальні» теми освіти, медицини, транспорту. 

Рекорд, мабуть, тут встановила популярна 
столична газета «Україна молода». Вона задекла-
рувала аж 16 таких рубрик, скажімо, «Здоровень-
кі були!», «Альма-матер», «Це працює». Йдеться, 
очевидно, про комерційну рекламу, але хто забо-
ронить усовувати під ці рубрики і політичну. 

Імітуючи чесність, газети повідомляють, що 
тексти цих рубрик замовні. Але хто це читає, десь 
у вихідних даних, унизу малесеньким шрифтом. 

Почім преса? 
Чималий резонанс викликали заяви двох ві-

домих журналістів. Це Сергій Лещенко, заступ-
ник редактора найпопулярнішої нашої Інтернет-
газети «Українська правда», відомий численни-
ми викривальними матеріалами про Лазаренка, 
Тимо шенко і особливо про Януковича. І це Муста-
фа Найєм, соратник його по «Українській правді» і 
нині один з чільних журналістів Громадського те-
лебачення. Обидва були внесені до кандидатсько-
го списку президентської партії «Блок Петра По-
рошенка» і щойно обрані депутатами парламенту.

Так от Мустафа Найєм після цього заявив, що 
не збираєься гнути спину в Раді на якусь там депу-
татську зарплату в 6500 гривень, що в Києві на ці 
тисячі, ще й наймаючи квартиру, прожити немож-
ливо, і що він буде шукати приробітку. На обурен-
ня читачів також заявою тут же відповів, підтри-
мавши колегу, Сергій Лещенко. Він нагадав, що до 
такого розміру в 6,5 тисячі (додав, що на руки ви-
ходить 5,5 тисячі) зарплата депутатам була уріза-
на лише цього року, поправками до держбюдже-
ту, внесеними самою ж Радою, і що це був чисто 
популістський крок нової влади. І що, оскільки це 
була разова акція, він сподівається, що в бюджеті 
на 2015 рік усе буде, як було досі: на оту зарплату 
нардепам ще додавалися всілякі пільги, доплати і 
приплати, і загалом на руки вони отримували 15 
тисяч. Так і треба, заявив Лещенко, досі відомий 
борець з пільгами. І підказав інші джерела еконо-
мії, нарощування бюджету, насамперед «розкурку-
лення» олігархів. Як він і його партія це робитимуть 
у новому парламенті — побачимо. Поки що мова 
про зарплату нардепів, до рангу яких зведені жур-
налісти. Лещенко заявив, що депутатам треба пла-
тити достойно, інакше їм платитимуть олігархи. 

Цікаві дві речі. Перша: Найєму і Лещенку, 
очевидно, відомо, що сотні тисяч, якщо не зо два 
мільйони мешканців Києва, виявляється, можуть 
жити в столиці, отримуючи набагато менше, ніж 
оті 5,5 тисячі гривень. Друге: яка межа цієї «до-
стойної» зарплати, щоб депутат не продавався? 
15 тисяч? Це трохи більше одної тисячі доларів. А 
щодо наших парламентарів ходять небезпідстав-
ні чутки про їх купівлю-продаж — за голосування, 
«тушкування», тобто втечу до інших фракцій, де фі-
гурують мільйонні суми в доларах. 

Заяви Найєма і Лещенка мають пояснення. 
Очевидно, вони були і є дуже високооплачуваними 
журналістами і раптом зрозуміли, що йдуть на наба-
гато нижчу платню. Але за такими дійсно класними 
журналістами — цілий сонм набагато менш класних 
і ненабагато менш оплачуваних. Можна лише здо-
гадуватися, як підгодовують мас-медіа і журналістів 
столиці. Особливо на телебаченні. Особливо якщо 
це не тільки шоумени і ведучі (теж небідні), а автори 
так званих журналістських розслідувань, частіше 
схожих на «заказуху». Та й матеріали для таких роз-
слідувань нашим ЗМІ постачають замовники.

* * *
Виборчі кампанії вже породжують у людей 

огиду до засобів інформації. Заборонити б їм зако-
ном узагалі давати агітаційні і антиагітаційні мате-
ріали? Теж неможливо. Тоді сподіваймося на чес-
ні вибори і чесні ЗМІ в нових виборчих кампаніях?

Петро АНТОНЕНКО 
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СБУ: «На «виборах» — десятки 
злочинів, «спостерігачі» —  
персони нон ґрата»
СБУ і МВС кваліфікують усе, що відбувається 

2 листопада на тимчасово окупованих територіях 
Донецької і Луганської областей, як масштабний 
злочин проти українських громадян і документу-
ють масові факти терору, залякування, шантажу, 
підкупу, примусових робіт та викрадення людей. 
Про це йдеться у заяві Служби безпеки України 2 
листопада з приводу «виборів», що відбуваються 
на Донбасі.

«У рамках відкритого кримінального прова-
дження СБУ та МВС документують десятки зло-
чинів, які полягають в обстрілах мирних жителів, 
що не припиняються, диверсіях (м.Маріуполь), ци-
нічному  тиску зброєю і артилерією на громадян 
(м.Сніжне), підкупу і шантажу (м.Донецьк)», — за-
явили в СБУ.

«Відбувається цинічне примушування та зама-
нювання громадян до «людоловок», а інакше не на-
звеш місця для псевдоголосування. Тут людям за 
безцінь пропонують продукти харчування, овочі і   
фрукти, завезені Російською Федерацією з т.зв. гу-
манітарним конвоєм, це є організованим злочин-
цями цинічним фарсом для того, щоб зібрати базу 
даних про людей і відсортувати їх за злочинними 
потребами ДНР і ЛНР», — йдеться у заяві СБУ.

Згідно з повідомленням, громадяни призовно-
го віку «бачаться бойовиками і їхніми московськи-
ми господарями як гарматне м’ясо для боротьби 
проти України і як поповнення складу Збройних 
Сил Російської Федерації. Про це свідчать повістки 
про призов».

«Старших громадян, яких залякали і примусили 
прийти під дулами автоматів, підкуповують одно-
разовою передачею їм дешевих продуктів, кому-
ністичною музикою і гаслами, які лунають з дина-
міків «людоловок». Здорових чоловіків середньо-
го віку буде використано на примусових роботах 
— рити траншеї і будувати укріплення», — заявля-
ють у СБУ.

«Усе це відбувається під прикриттям іноземних 
псевдоспостерігачів, які вже або будуть оголоше-
ні персонами нон ґрата на території України. Їхню 
діяльність ми трактуємо як злочинну підтримку бо-
йовиків-терористів. Вони стали спільниками бан-
дитів», — зазначили у відомстві. 

Російський актор 
Михайло Порєчєнков 
приїхав в Україну постріляти 
з кулемета по українцях 
СБУ порушила справу проти російського акто-

ра Михайла Порєчєнкова за стрільбу в аеропорту 
Донецька як за участь у терористичній діяльності 
на боці бойовиків.

«Служба безпеки України відкрила криміналь-
не провадження проти громадянина Російської 
Федерації Михайла Порєчєнкова за ст.258-3 Кри-
мінального кодексу України за участь у терорис-
тичній діяльності т.зв. «ДНР», — повідомляє СБУ 31 
жовтня.

Порєчєнков під час візиту в самопроголошену 
«ДНР» погодився на пропозицію бойовиків пострі-
ляти з крупнокаліберного кулемета. При цьому він 
цілився у бік позицій українських військових в ае-
ропорту Донецька. Потім актор фотографувався з 
бойовиками на руїнах аеропорту. 

Цей актор також дав інтерв’ю російському ка-
налу, де зізнався, що вже стріляв так 2008 року в 
Цхінвалі під час російсько-грузинського конфлікту. 
Як відомо, Порєчєнков часто знімається в росій-
ських серіалах про силовиків.

Виправдовуючись, Порєченков викликав хви-
лю обурення, в тому числі в мистецькому середо-
вищі. А Російський союз журналістів у своїй за яві 
висловив обурення ще й тим, що актор стріляв, 
одягши на голову каску з написом «Преса». Голова 
Спілки журналістів Павло Гусєв сказав, що вима-
гає від актора Михайла Порєчєнкова вибачитися 
перед журналістами і назвав його вчинок «зухва-
ло гидким»: «Ми, всі міжнародні журналістські ор-
ганізації, домоглися того, що журналіст з написом 
«Преса» на касці або бронежилеті — поза зоною 
обстрілу. У нього не повинні стріляти. Тому що жур-
наліст за всіма міжнародними конвенціями ніколи 
не бере до рук зброї. А тут Порєчєнков у касці «Пре-
са» починає палити з кулемета!»

Бліц-інформ

Газоморока
У жовтні рішенням уряду було різко 

зменшено так звані «норми витрачання» 
газу, які облгази встановили для сімей, 
що не мають удома лічильників палива. 
Що це означає? 

Не секрет, що коли в домівці нема во-
дяного чи газового лічильника, відповідні 
служби пишуть такій сім’ї «норми витрат» 
зі стелі, дуже й дуже завищені. Напри-
клад, витрату води комунальники «ма-
люють» у 7 – 8 кубометрів на місяць на 
людину. На сім’ю з 4-х осіб записують, що 
вона начебто «витратила» близько 30 ку-
бометрів води на місяць. І за це беруть 
гроші по тарифу за кубометр. Але, коли 
в такій оселі встановлювали лічильник 
води, як виявлялося, що насправді сім’ї 
за того ж споживання вистачає не 30, а 
5 чи 6 кубометрів. Те ж саме — щодо газу.

А далі така картина. У багатьох мало-
забезпечених сім’ях плата за газ набігає 
така висока, що держава мусить давати 
людям грошову компенсацію — субси-
дію на комунальні послуги. Так от Кабмін 
вирішив: оскільки газівники дуже зави-
щують норми для родин без лічильників, 
то держава зазнає невиправданих до-
даткових  фінансових витрат на субсидії. 
І ці кошти йдуть облгазам, бо насправді 
люди споживають газу набагато менше, 
але оплачене державою паливо газівни-
ки нишком знову продають. Ось такі сер-
йозні звинувачення уряд висунув до по-
стачальників газу. 

Норми «витрачання» газу, які запису-
валися в оселі без лічильника, з жовтня 
різко скорочено: наприклад, на опалення 
до цього записувалося по 11 кубічних ме-
трів на квадратний метр площі на місяць, 
а тепер — усього по 7 кубометрів. Скоро-
чено і «норми витрачання» на газові пли-
ти, колонки-водонагрівачі.

Хоча навіть і ці норми завищені, до-
сить порівняти витрати газу в оселях з лі-
чильниками і без них. Самі газівники не 
приховують, що  ці норми встановлюва-
лися багато років тому, коли не були так 
поширені електроплити, електрочайни-
ки, коли господині годинами «виварюва-
ли» на газовій плиті білизну, в чому тепер 
нема потреби при нових пральних маши-
нах. 

Нововведення уряду не на жарт стур-
бувало газівників.  «Чернігівгаз» зібрав 
прес-конференцію, де керівництво орга-
нізації доводило, що нові норми навіть 
«шкідливі» для населення. І ще газівники 
заявили, що й для бюджету держави ні-
якої економії, про яку каже уряд, не буде. 
Правда, зізналися, що і їхні доходи суттє-
во скоротяться. 

Щоб люди платили за реальне спожи-
вання, треба давно завершити встанов-
лення лічильників. Їх мають безкоштов-
но встановлювати газові господарства, 
це, очевидно, десь закладено в тарифи 
на газ. Уже 2016 року лічильники мають 
стояти в усіх оселях. Але до цього — як до 
неба. Облгаз заявляє: їм виділяють так 
мало грошей на лічильники, що безко-
штовно їх встановлять років за 10. Чима-
ло сімей не хочуть чекати роками і вста-
новлюють лічильники своїм коштом, хоч 
вони і значно подорожчали.

А днями «Чернігівгаз» розіслав чер-
говий прес-реліз, де знову говорить про 
свої фінансові проблеми. Перша: в об-
ласті значно скоротилося споживання 
газу як населенням, так і організаціями. 
Найпростіше пояснення — різке зростан-
ня тарифів на газ, здійснене у травні. За 
9 місяців 2014 року в області було спо-
жито 462,6 мільйона куб. м природного 
газу, що на 13% менше порівняно з цим 
періодом минулого року. Зокрема, побу-
тові споживачі спожили менше газу на 
31 мільйон куб. м, або на 10,5%. А вза-
галі ж обсяг споживання газу на Черні-
гівщині впав з майже 1 мільярда куб. м 
у 2011-ому до 842 мільйонів у 2013 році. 
Прогноз  споживання на 2014 рік — 794 
мільйони.

Унаслідок падіння споживання «Чер-
нігівгаз» уже недоотримав цього року 

13% доходів, а це 19,3 мільйона гривень, 
закладених у  тарифи на транспортування 
і постачання природного газу, бідкають-
ся газовики. І заявляють, що все одно му-
сять зазнавати  витрат з обслуговування 
своїх мереж і систем. Більше того (цитує-
мо прес-реліз): «У зв’язку з різким подо-
рожчанням паливно-мастильних матері-
алів видатки ПАТ «Чернігівгаз» за 9 міся-
ців зросли в 3 рази, а саме на 3 мільйо-
ни гривень. На 677 тисяч гривень,  або у 
8 разів, збільшилися витрати на обслуго-
вування газорозподільчих пунктів. Через 
падіння курсу національної валюти та ін-
фляційні процеси стрімко зростають ціни 
на матеріали та обладнання. Приміром, 
побутовий газовий лічильник подорож-
чав на 150 гривень і тепер коштує 600 
гривень, металева труба зросла в ціні 
вдвічі — з 6 до 12 – 13 гривень за кіло-
грам. Вартість 5 кг зварювального дроту 
зросла до 160 гривень, а в минулому році 
була 105 гривень, газозварювальне об-
ладнання коштує 5,5 тисячі  гривень, що 
на 3,5 тисячі дорожче, ніж торік».

Далі газівники лякають чи поперед-
жають, що «у зв’язку з недофінансуван-
ням можуть виникнути проблеми з вико-
нанням програм з модернізації газопро-
водів та утримання їх у належному стані». 
А ще — може бути затримка «у виплаті за-
робітної плати або скорочення робочого 
графіка персоналу, що є вкрай неприпус-
тимим в опалювальний період».

І нарешті висновок, який буде осо-
бливо цікавий нашим читачам: «Виріши-
ти питання дозволить лише коригуван-
ня тарифів у бік збільшення».

Отже, стара пісня: готуймося до черго-
вих подорожчань…

Чи легше 
сільській бабі від 

«позитивного сальдо»?
Нещодавно в Чернігові в рамках ви-

борчої кампанії побував відомий полі-
тик і економіст Віктор Пинзеник. Комен-
туючи різке, більш як у півтора рази, па-
діння курсу гривні і відповідно зростан-
ня курсу долара за якісь кілька місяців, 
Пинзеник заспокоїв, що, мовляв, упер-
ше за багато років шалений стрибок до-

лара зробив неможливе. І далі: «Він під-
вищив конкурентну здатність наших ви-
робників! У нас нарощується позитивне 
сальдо. І так вже 4 місяці підряд + 6 мі-
льярдів. Експорт до країн ЄС зріс на 15%, 
у другому кварталі очікується, що він 
зросте на 25%».

Значить, ми маємо радіти падінню 
гривні і зростанню долара, бо це дало «по-
зитивне сальдо»: наш експорт, продаж 
української продукції за кордон, переви-
щив імпорт, закупівлю за кордоном. 

Що ж, із Віктором Михайловичем 
сперечатися непросто — все-таки ре-

кордсмен України щодо кількості похо-
дів у владу. Пинзеник рекордні 6 разів 
(!) обіймав посади міністра при різних 
президентах і прем’єрах. Тричі був про-
сто міністром — економіки, фінансів. І 
ще тричі — віце-прем’єром (один раз і 
першим), а це за суттю теж міністр, при-
чому не рядовий, звичайною мовою — 
заступник головного міністра, глави 
уряду.

Правда, українська Вікіпедія нагадує 
і про таке в біографії політика: «31 жов-
тня 1996 року Верховна Рада прийняла 
постанову про звіт Тимчасової депутат-
ської слідчої комісії, в якому говорило-
ся, що Декрет Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про довірчі товариства» не вирішив 
завдань, що стояли перед ним. Зокрема, 
констатувалося: «Законодавча невизна-
ченість, непроведення юридично-пра-
вової експертизи проекту декрету, від-
сутність чіткої системи контролю в сфе-
рі діяльності фінансових посередників, 
безвідповідальність місцевих органів 
виконавчої влади всебічно сприяли ак-
тивізації створення та негативної діяль-
ності псевдодовірчих товариств, трастів, 
страхових компаній, інвестиційних фон-
дів та інших суб’єктів підприємництва 
в частині залучення майна та, що най-
гірше, грошових коштів громадян. Не-
прийняття своєчасних оперативних за-
побіжних заходів з боку владних струк-
тур, контролюючих та правоохоронних 
органів призвело до розповсюдження 
в Україні фінансового шахрайства у за-
грозливих для держави широкомасш-
табних розмірах, масового пограбуван-
ня населення, насамперед соціально не-
захищеного.

Віктор Пинзеник, який обіймав тоді 
посаду віце-прем’єра України з еконо-
міки, разом зі своїм заступником Сер-
гієм Терьохіним розробив Декрет про 
трасти і подав його на підпис прем’єр-
міністрові Леоніду Кучмі».

Пригадуєте, про що мова? Про оті 
роки першої пловини 1990-их, коли ми 
дружно рвонули із соціалізму в капіта-
лізм, ще не второпавши, що це поки що 
дикий капіталізм. Мільйони громадян 
почули про такі поняття як акції, депози-
ти, дивіденди і дружно понесли свої тру-
дові гроші до всіляких трастів та інших 
подібних  структур. Понесли, сподіваю-
чись на свої 200 тоді ще навіть не гри-
вень, а купоно-карбованців отримати 
300. Що вийшло — читай вище вердикт 
комісії парламенту.

А тепер автори трастів переконують 
людей, що падіння гривні і зростання до-
лара — це благо. Проте як це благо по-
яснити людям, котрі щодня стикаються 
з різким підвищенням цін і тарифів, осо-
бливо на закуплене за кордоном, а це 
значна кількість ліків, маса інших това-
рів. На зростання курсу долара кивають 
і наші виробники та постачальники по-
слуг. Подорожчання хлібини, ціна на яку 
вже перевалила за 6 гривень, подорож-
чання шкільного зошита чи дитячих че-
ревиків, подорожчання проїзду в тран-
спорті — у всіх цих випадках кивають на 
зростання курсу долара. Навіть баба на 
базарі, продаючи пляшку молока за ви-
щою ціною, киває «на долар». Вона його 
навряд чи тримала в руках, але й по ній 
він добряче б’є, коли сама заходить у 
магазин чи отримує нові комунальні 
квитанції.

А Віктор Пинзеник укотре обраний 
депутатом парламенту (за списком пре-
зидентської партії). І можливо, всьоме 
(!) стане міністром. І порадить бабі в селі 
радіти з «позитивного сальдо» нашої тор-
гівлі. 

І найцікавіше, що ось уже півроку ні-
хто толком не може пояснити, як це до-
лар сьогодні коштує стільки, завтра — 
стільки, післязавтра  — ще скількись. 
Як це відбувається? Чому? Хто винен, 
хто наживається на оббиранні мільйонів 
людей? Хтось популярно пояснить? 

Петро АНТОНЕНКО

Вибори пройшли, 
проза життя залишається
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Бліц-інформ
Проти самозванців 
Криму порушено 
справу, на черзі — 
нардепи
Проти самопроголошеного ке-

рівництва анексованого Росією 
Криму відкрито кримінальне про-
вадження. Про це повідомив голо-
ва СБУ Валентин Наливайченко: 
«21 жовтня Головне слідче управ-
ління СБУ відкрило кримінальне 
провадження за ст. 109 і 110 Кри-
мінального кодексу, це зазіхання 
на конституційний порядок і закли-
ки до його насильницького скинен-
ня, проти Аксьонова, Константино-
ва й інших посадових осіб».

Глава СБУ зазначив, що право-
охоронці мають намір відкрити ще 
низку кримінальних проваджень 
за фактами сепаратизму і пося-
гання на територіальну цілісність 
України проти деяких депутатів 
Верховної Ради після позбавлен-
ня їх депутатської недоторканнос-
ті у зв’язку із закінченням каденції 
парламенту 7-го скликання.

Як повідомлялося, раніше На-
ливайченко повідомив, що за се-
паратизм і допомогу терористам 
на Донбасі до кримінальної від-
повідальності вже притягнуто 153 
громадян України.

Військова прокуратура 
виявила нестачу 
мільйонів патронів
Головна військова прокура-

тура виявила нестачу мільйонів 
набоїв до стрілецької зброї. Про 
це нещодавно повідомила прес-
служба відомства. 

У результаті перевірки вста-
новлено, що внаслідок недбало-
го ставлення колишніх високопо-
садовців Міністерства оборони з 
2000 року по теперішній час у ДП 
«Спеціалізований морський порт 
«Октябрьск» (Миколаївська об-
ласть) без належного обліку, охо-
рони та режиму зберігалося 50 
мільйонів набоїв калібру 7,62.

Ці набої за договором комісії з 
державною компанією «Укрспец-
експорт» призначалися для реалі-
зації в одну із африканських кра-
їн, однак, у зв’язку з накладенням 
ембарго на експорт, реалізовані 
не були.

У подальшому службові осо-
би Міноборони не вжили необхід-
них заходів щодо повернення цьо-
го державного майна власнику, а 
всі обліково-звітні документи, що 
могли свідчити про належність 
боє припасів до оборонного відом-
ства, були знищені, а самі набої 
зняті з обліку.

Інвентаризація цих набоїв за-
фіксувала наявність лише полови-
ни з їх первинної кількості. Будь-
які дані про місцезнаходження 
решти набоїв відсутні. Тим самим 
державі завдано збитків на суму 
близько 16 мільйонів гривень.

Крім того, на відкритих май-
данчиках цього ж морського пор-
ту  виявили ще понад 14 тисяч не-
облікованих ящиків набоїв різно-
го калібру, які надійшли з військо-
вих частин Міністерства оборони 
1992 року, не були реалізовані та 
за 22 роки зберігання у непристо-
сованих умовах виявилися суттє-
во пошкодженими.

За вказаним фактом Го-
ловна військова прокуратура 
21.10.2014 р.  розпочала кримі-
нальне провадження за ознаками 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримі-
нального кодексу (недбале став-
лення до військової служби).

Нещодавно засоби інформації, в тому числі в 
минулому номері наша газета, повідомили, що в 
інтерв’ю виданню «Politico Magazine» недавній мі-
ністр закордонних справ, нині маршалек (глава) 
Сейму Польщі Радослав Сікорський оприлюднив 
інформацію про зустріч президента Росії Путіна і 
прем’єра Польщі Туска 2008 року. На цій зустрічі 
Путін зневажливо відгукувався про Україну, на-
зивав її випадковим державним утворенням, за-
явив, що Львів — це польське місто, і пропону-
вав спільно «вирішити  українське питання». Тоб-
то по суті пропонував Росії і Польщі спільно діли-
ти Україну. 

Це інтерв’ю викликало чималий політичний 
скандал у Польщі. 

Лідер опозиційної партії «Право і справед-

ливість» Ярослав Качинський виступив за від-
ставку маршалка Сікорського, який знав про 
плани розподілу іншої держави, проте не вжив 
необхідних заходів, зокрема щодо міжнародно-
го розголосу цієї інформації. «Натомість реакці-
єю на те, що сказав Путін, була політика пере-
завантаження та потепління стосунків з РФ. На-
віть після катастрофи під Смоленськом, в якій 
загинули польський президент та ще 95 гро-
мадян Польщі», — підкреслив Качинський, рід-
ний брат загиблого 2010 року президента Леха 
Качинського. 

Сікорський почав виправдовуватися і за-
явив, що натяки Путіна, мовляв, «виявилися 
значущими тільки згодом, після війни в Грузії і 
після анексії Криму». Він додав, що не був учас-

ником розмови Путіна й Туска, але до нього ді-
йшла така доповідь. Як наголосив маршалек 
Сейму, вираз «пропозиція розподілу» є надмір-
ною інтерпретацією. Водночас він нагадав, що 
для Путіна властива подібна риторика: «Прези-
дент Путін розмовляє з багатьма лідерами Єв-
ропи та світу схожою мовою, наприклад, коли 
він востаннє сказав Баррозу, що за два тижні 
буде в Києві». 

Відгукнувся і сам недавній багатолітній 
прем’єр Польщі Дональд Туск, котрий недавно 
обраний главою Ради Європи. Він запевнив, що 
президент Росії Володимир Путін не пропонував 
йому ділити Україну.

На другій своїй прес-конференції Сікорський 
заявив, що його підвела пам’ять. 

Заробітчани стали менше 
переказувати грошей в Україну

Українці у першому півріччі 2014 року пере-
казали з-за кордону 3,327 млрд доларів, що на 
13% менше, ніж за відповідний період роком ра-
ніше. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

Основними джерелами приватних пе-
реказів були оплата праці, на яку припало 
2,197 млрд дол., і приватні трансферти на 
583 млн дол.

Найбільше коштів українці переказали з Ро-
сії, США, Німеччини.

Російські серіали на кшталт «Станиці» 
йтимуть і далі, але Держкіно заборонило фільми, 

що прославляють російську армію

Чи зраджує пам’ять 
главі парламенту Польщі Сікорському? 

Мігранти, заробітчани, емігранти
Восьмеро учасників Євромайдану 

отримали політичний 
притулок у Чехії

Восьмеро постраждалих унаслідок подій часів 
Євромайдану отримали політичний притулок у Че-
хії. Серед них — двоє хлопчиків віком 13 і 16 ро-
ків. Стан обох був дуже тяжкий. У підсумку вони ви-
жили, але молодший втратив зір, а старший — ногу.

Загалом чеські шпиталі прийняли 41 потерпіло-
го внаслідок насильства під час Євромайдану.

Дехто із прохачів отримав статус політичного 
втікача й тому, що просто не має, куди повертати-
ся, адже домівку на Донбасі було знищено внаслі-
док бойових дій.

Житлове питання їм доводиться вирішувати й 
у Чехії. У цьому вчорашнім активістам Євромайда-
ну активно допомагають волонтери й різноманітні 
благодійні організації Чехії. Двом сім’ям помешкан-
ня надала мерія Праги, решта отримають помеш-
кання в містах Північної Моравії, мери яких вияви-
ли солідарність з українцями.

Найбільше дозволів на 
проживання в ЄС у 2013 
році отримали українці

За минулий рік українці отри-
мали 237 тис. дозволів на прожи-
вання від Євросоюзу. 71% дозво-
лів було видано на проживання у 
Польщі.

На другому місці після України 
— Індія, громадяни якої отримали 
201 тис. дозволів на проживання в 
країнах ЄС, США — 172 тис. і  Китай 
— 166 тис.

Загалом 2013 року ЄС видав 
2,36 млн дозволів на проживання, 
що на 12% більше, ніж 2012 року.

Згідно з даними Євростату, в 
цілому найбільшу кількість посві-
док видали Велика Британія — 724 
тис., Польща — 274 тис. та Італія — 
244 тис.

Українці кинулись 
отримувати «притулок» на Заході
За перше півріччя 2014 року кількість українців, які по-

просили притулку в 44 розвинених країнах світу, зросла в 
кілька разів порівняно з аналогічним періодом 2013 року. 
Про це свідчать дані звіту Агентства ООН у справах біженців 
(УВКБ ООН). В ООН повідомили, що за перше півріччя цього 
року українці подали 4097 заявок на отримання притулку, 
за цей же період 2013 року заявок було 694.

Найбільшу «популярність» в українських шукачів притул-
ку мають країни Євросоюзу: 3302 заяви за перше півріччя 
2014-го (у 2013-му було 403). До Канади і США українці по-
дали 653 заявки про отримання притулку (в два з полови-
ною рази більше, ніж 2013 року).

Найбільшу кількість заяв про отримання притулку укра-
їнці подали до Польщі (636), США (359), Італії (297), Німеччи-
ни (255), Швеції (235).

Водночас найбільше біженців до розвинених країн за 
перше півріччя 2014 року було із Сирії (48,4 тисячі), Іраку 
(21,27 тисячі), Афганістану (19,34 тисячі), Еритреї (18,86 ти-
сячі), Сербії і Косово (12,3 тисячі).

Німеччина скасовує плату 
за національні візи для українців

Німеччина скасувала з 1 листопада 2014 року 
плату за оформлення національних довгостроко-
вих віз для українців. Плата скасовуватиметься 
на отримання віз з метою працевлаштування, на-
вчання, возз’єднання сім’ї тощо.

Таким чином, Німеччина стала шостою держа-
вою-членом ЄС після Латвії, Литви, Естонії, Сло-
ваччини та Польщі, які підтримали ініціативу Киє-
ва щодо скасування візових зборів за оформлен-
ня національних (терміном дії понад три місяці) віз.

Польща ускладнила видачу 
шенгенських віз українцям 

Від 15 жовтня 2014 року Польща змінила 
правила подачі документів на шенгенську візу. 
Тепер для того, щоб отримати короткотермінову 
шенгенську візу в консульстві Польщі, заявникам 
необхідно буде подавати додаткові документи: 
що підтверджують вид діяльності (довідка з робо-
ти), підтверджують наявність фінансових засобів 
(виписка з банку), а також проживання (гарантій-
ний лист сторони, що приймає, і бронювання го-
телю або інший документ). 

Мистецька панорама

Українське «Плем’я» 
здобуло нагороду 

Лондонського кінофестивалю
Фільм «Плем’я» Мирослава Слабошпицького вперше в іс-

торії України здобув приз «Сазерленд Трофі» Лондонського кі-
нофестивалю BFI London Film Festival як переможець у номі-
нації найоригінальніших та найсильніших режисерських де-
бютів First Feature Competition.

Фільм розповідає про життя глухонімих підлітків у інтер-
наті,  де, як у дзеркалі, відбивається все наше сьогодення, з  
його гострими проблемами. 

«На «Сазерленд Трофі» цього року номінувалася розмаїта 
й цікава лінійка фільмів з усього світу, але картина «Плем’я» 
зарекомендувала себе як найоригінальніша і найпотужніша 
з-поміж усіх претендентів. Це сміливий і дуже фаховий дебют 
Мирослава Слабошпицького як сценариста і режисера, що 
свідчить про нього як про справжнього кінорежисера з ав-
торським почерком», — зазначили в оргкомітеті конкурсу. 

Переможець Лондонського кінофестивалю — «Левіафан» 
російського кінорежисера Андрія Звягінцева — висунутий 
цього року на здобуття «Оскара».

Лондонський кінофестиваль — один з найбільших і впли-
вових міжнародних кінофорумів Великобританії. Прово-
диться щороку з 1956-го. Організатором фестивалю є Бри-
танський інститут кіно, основним спонсором —  газета «The 
Times». Цього року на кінофорумі представлено близько 250 
фільмів із різних країн світу.

СБУ не пустить в Україну Охлобистіна 
і ще кілька сотень росіян

Служба безпеки заборонила в’їзд в Україну російському акторові Іванові Охлобисті-
ну і ще кільком сотням росіян. Про це заявив радник  голови СБУ Маркіян Лубківський. 
За його словами, до списку потрапило багато людей, «які є діячами культури і через втягу-
вання в політику своєю заангажованістю перекреслили свій творчий внесок».

Державне агентство України з питань 
кіно заборонило для кіно- й телепоказу 7 
стрічок російського виробництва. Це «Ка-
детство», «Гончі», «Слідчий комітет», «Спец-
наз», «Десантура», «Морпехи» і «Військо-
ва розвідка». Їм вирішено не видавати чи 
скасувати прокатне посвідчення. «Фільми 
були заборонені для кіно- і телепоказу, пу-
блічного комерційного відео і домашньо-
го відео на території України», — сказано 
в повідомленні.

Голова Державного агентства з пи-
тань кіно Пилип Іллєнко пояснив: «Держ-
кіно продовжує аналізувати фільми ви-
робництва Російської Федерації. І зважа-
ючи на ситуацію з агресією Росії на Півдні 
та Сході України, на громадську думку, ви-
могу самих військових, які беруть участь 
в АТО, ми вирішили, що некоректно зараз 
буде демонструвати на українських теле-
каналах ті російські фільми, в яких має міс-
це відверта пропаганда, звеличення сило-
вих структур Росії та самої Росії. Щодо цьо-
го ми і надалі будемо моніторити ринок».

Раніше Держкіно заборонило 13 ро-
сійських фільмів, серед яких значилися 
такі скандальні картини пропагандист-
ського спрямування як «Матч» та «Август. 

Восьмого».
Утім, лавина російських серіалів не-

набагато поменшає. Адже на наших теле-
екранах — величезна кількість, насам-
перед бойовики, бізнесові і кримінальні 
«розборки». Чимало фільмів російські ка-
нали і студії знімають у нас в Україні, за 
участю наших акторів. Так, виявляється, 
дешевше. 

Отож глядачі й 
далі можуть диви-
тися серіали. Се-
ред них — і хваць-
ко закручений сю-
жет «довгограючо-
го» серіалу «Поки 
станиця спить». 
Зйомки його йдуть 
під Києвом. За-
діяно чимало гар-
них українських 

акторів, зокрема Анатолій Хостікоєв, На-
талія Сумська, Володимир Горянський, 
Олександр Кобзар. Головну роль красуні-
козачки Марисі грає уродженка Дніпро-
дзержинська, випускниця Київського уні-
верситету театру, кіно і телебачення ім. 
Карпенка-Карого Зоряна Марченко. 
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Не так давно Майя Заховайко (на 
фото) працювала в Києві парламентським 
журналістом. Нині вона мешкає в Копен-
гагені — дівчина вийшла заміж за інозем-
ця. Спочатку молоде подружжя планува-
ло жити в Україні, але зрештою вирішили, 
що простіше буде переїхати в Данію. Втім, 
у зв’язку із революцією від’їзд відклали на 
декілька місяців. «Я не могла все покинути 
в Києві, коли вирішувалася доля країни», 
— зізнається Майя. Лише у квітні 2014-го 
вона потрапила до Копенгагена, який від-
разу вразив дівчину дружнім, відкритим, 
приємним для життя міським простором. 

Про славнозвісні велосипеди Копен-
гагена, про зелені зони та архітектуру міс-
та — про все, що робить міський простір 
комфортним для життя, Майя розповіла 
проекту «Життя європейців».

Місто велосипедів: 
велокультура в Копенгагені 
Копенгаген — місто, в якому мешкає май-

же 600 тисяч людей — має дуже потужну і роз-
винену велосипедну культуру. Жартують, що 
тут велосипедів більше, аніж людей. Данці 
сприймають велосипед як найбільш здоровий, 
екологічний, дешевий, а також найшвидший 
спосіб дістатися до місця роботи або навчання.

«Коли я вперше потрапила до Копенгагена 

2007 року, мене найбільше вразили велосипе-
ди — вони були скрізь, а ми, українські студен-
ти, не звиклі до такого інтенсивного велоруху 
навколо нас, постійно ризикували», — розпо-
відає Майя.

Згідно з офіційними статистичними дани-
ми, більше третини (36%) мешканців Копенга-
гена щодня використовують велосипед для по-
дорожі на роботу або на навчання. Міська вла-
да робить усе можливе, аби підвищити цю циф-
ру до 50% до 2015 року.

«Статистика каже, що кожна третя поїзд-
ка на велосипеді — в Амстердамі, кожна п’ята 
— в Копенгагені й кожна десята — в Берліні. 
Іноді, коли я дивлюся на потік велосипедистів 
у столиці Данії, думаю, що ця цифра насправді 
ще більша», — говорить Майя.

Йдеться не лише про молодь або людей се-
реднього віку, які бажають підтримувати фі-
зичну форму і везти покупки.

«У Копенгагені всі змалку їздять на вело-
сипедах, а зовсім маленьких дітей батьки пе-
ревозять у спеціальних кріслах позаду себе. 
Якщо дітей двоє-троє, купують сімейний вело-
сипед «Крістіанія байк». Це суто данський ви-
нахід. У ньому катають не лише дітей, а також і 
дорослих, і песиків та котиків. Кошик попереду 
байка можна використовувати для перевезен-
ня покупок».

Навіть люди похилого віку та інваліди пе-
реміщуються на спеціалізованих велосипедах, 
стверджує наша співрозмовниця: «Щодо лю-
дей похилого віку та інвалідів, то не раз бачила 
їх на спеціальних триколісних велосипедах або 
в автоматизованих візках, які рухаються у сму-
зі для велосипедистів». 

На велосипедах їздять і поштарі, і продавці 
кави, а з 2009 року — навіть деякі поліцейські.

Безпека руху 
Зрозуміло, що величезна кількість вело-

сипедистів у місті робить актуальним питан-
ня безпеки. Як правило, уздовж автомобіль-
них доріг існують окремі велодоріжки, від 2 
до 2,2 метрів завширшки. Небезпеку станов-
лять, звісно, перехрестя, але на них є розміт-
ка та спеціалізовані світлофори для велосипе-
дистів.

Майя Заховайко: «Розмітка і світлофо-
ри для велосипедів є майже на всіх вулицях 
Копенгагена, є навіть кількакілометрова до-
ріжка вздовж моря. Будуються спеціальні 
велорозв’язки, а влітку 2014 року був відкри-
тий 200-метровий велосипедний міст-«змія», 
який підсвічується вночі».  

Шоломи для велосипедистів — не 
обов’язкові, їх одягають за бажанням, а от ніч-
ні «маячки» — обов’язкові для всіх. «Вони або 
вже вмонтовані у велосипед, або продаються 
в кожному кіоску поруч із шоколадками і жу-
вальними гумками», — пояснює Майя. 

«Є, звісно, свої «години пік», шалені вело-
водії, нетерпляче сигналізування дзвінків, ава-
рії… Усе як в автомобілістів», — додає вона. 

Утім, статистика твердить, що кількість 
травм та смертей на дорозі має тенденцію до 
зменшення. Наприклад, у 2010 році 92 людини 
отримали травми та 3 людини загинули в 
ДТП, тоді як 1996 року ця цифра була вдві-
чі більшою.

Як данців мотивують 
пересідати на велосипеди 
Мешканці Копенгагена жартують, що 

мер міста оголосив війну автомобілістам.
«Мати в Данії машину — справді доро-

ге задоволення. Тут навіть кажуть: «Купу-
єш одне авто — платиш за три», — розпові-
дає Майя Заховайко. — Окрім величезних 
податків, потрібно постійно шукати дорогі 
парковки, яких у центрі зовсім мало». 

До речі, громадський транспорт не-
дешевий. Проїзд по центру (дві зони з 
дев’яти) коштує 12 – 15 крон (близько 30 
грн) — ціна залежить від часу поїздки. 

Водночас відносно дешевою і простою є 
оренда велосипеда — скрізь по місту мож-
на знайти величезну кількість пунктів про-
кату, де за 100 крон на добу (близько 220 
гривень) можна орендувати велосипед.

За слова Майї, «нещодавно мерія Ко-

пенгагена для туристів закупила спеціальні 
білі байки, вартістю 10 000 крон кожен, з GPS 
навігаторами. І це безкоштовно! Точніше, тре-
ба кинути в автомат 20 крон (приблизно 45 
грн) і можна їздити по місту весь день». 

Натомість виїжджати за межі міста на цих ве-
лосипедах не можна, за це відразу оштрафують.

Купити велосипед набагато дорожче: в се-
редньому новий транспорт коштуватиме 3 – 4 
тисячі крон (близько 7 – 8 тисяч гривень). Мож-
на, звісно, шукати знижки, розпродаж або ку-
пити велосипед, який вже був у користуванні.

Місто, в якому зручно 
і приємно жити 

Повітря в Копенгагені чистіше, але не лише 
через меншу кількість машин. «Море поруч дає 
про себе знати вологістю і свіжістю навіть у 
найспекотніший день», — каже наша співроз-
мовниця.

Велосипедна культура помітно змінює ритм 
міста. Хоч тут і вирує культурне життя, але стре-
сів, пов’язаних із транспортом, набагато менше.

«Копенгаген для мене став справжнім від-
криттям. Тут не потрібно годинами стояти у 

пробках, немає відчуття хронічної забіганості і 
захеканості. Тут люди розслабленіші, привітні-
ші», — ділиться враженнями Майя. 

При цьому Данія — офіційно найдорожча 
країна ЄС.

Деякі вулиці у старому місті (такі як Strоget, 
Krystalgade, Kobmagergale)  перекриті навіть 
для велосипедистів. Саме там можна зустріти 
великі скупчення туристів.

Окрім того, Копенгаген — дуже зелене місто.
«Парків і зелених зон дійсно багато як для 

міста з населенням у майже 600 тисяч. Най-
більші з них — Ботанічний сад, Королівський 
сад біля палацу Розенборг, Фредеріксберг, 
Феллед, Крістіанія... Зелені зони з озерами і 
полянами є як у самому центрі, так і на окра-
їнах міста. Данці дуже люблять пікніки, і коли 
дозволяє погода, дружно вмощуються на тра-
ву. Парк розваг Тіволі — один з небагатьох, 
в якому платний вхід. Там купа карколомних 
атракціонів, цікаві експозиції з різних країн і 
казок, кафе, майданчики для концертів. Осо-
бливо гарно в Тіволі напередодні Різдва», — 
розповідає Майя. 

Архітектура: 
поміж старовиною 

та сучасністю 
Копенгаген вражає старовинною архітек-

турою, адже під час Другої світової війни його 
не бомбардували. Місто, за словами Майї, на-
гадує музей: «Зеленкуваті дахи, стрімкі шпилі, 
запилені віками фасади, все таке старовинне, 
як музей просто неба».

Столиця Данії — портове місто, пласке за 
своєю географією, тому зводити високі будин-
ки тут суворо заборонено. 

«Щоправда, тут стирчить кілька «висоток», 
як-то готель «Radisson» чи знаменита пивовар-
ня «Carlsberg». Але це, швидше, винятки. Якщо 
ви підніметеся на обсерваторію в центрі ста-
рого міста, то побачите картину міста часів Ан-
дерсена, а може, й раніше».

Водночас поруч зі старовинною архітекту-
рою достатньо органічно співіснує і розвива-
ється сучасна архітектура.

Майя Заховайко: «Копенгаген — рай для 
архітекторів, які експериментують з форма-
ми і оздобленням. При цьому «новинки» гар-
монійно вписуються в ландшафт і стилістику 

міста. Є вже цілі райони модернової ар-
хітектури. Наприклад, в Оrestaden збу-
довано найкрутіший студентський гурто-
житок Tietgenkollegiet у формі «бублика». 
Також візитівкою міста стала королів-
ська бібліотека над гаванню з чорно-
го мармуру і скла. Її називають «чорний 
діамант».

Отже, Копенгаген завдяки органічно-
му поєднанню старої та нової архітекту-
ри, завдяки зеленим зонам, близькості 
до моря, а також розвиненій велокульту-
рі — хороший приклад комфортної столи-
ці, дружньої до мешканців. У такому місті 
хочеться жити не лише данцям, а й іншим 
європейцям.

Тетяна ОГАРКОВА
(«Українська правда», 14.10.2014)

Життя європейців — це ініціатива, 
яку здійснює МГО «Інтерньюз-Україна» за 
підтримки Міжнародного фонду «Відро-
дження».

Життя європейців: 
комфортне місто — приклад Копенгагена

«Копенгагенізація» — саме так віднедавна почали називати спро-
би інших європейських міст запроваджувати велокультуру і  розви-
вати зелені зони. «Копенгагенізація» сьогодні є синонімом комфорт-
ного, приємного для життя та екологічного європейського міста. 

Ось так возять дітей Сімейний велосипед «Крістіанія байк» 

Паркування велосипедів
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Жовтневий більшовицький переворот 1917 року майже 
на століття штовхнув людство у прірву тоталітаризму

Москва, 1918 г.
10 февраля.

«Мир, мир, а мира нет. Между на-
родом Моим ходят нечестивые; сто-
рожат, как птицеловы, припадают к 
земле, ставят ловушки и уловляют 
людей. И народ Мой любит это. Слу-
шай, земля: вот Я приведу на народ 
сей пагубу, плод помыслов их».

Это из Иеремии, — всё утро чи-
тал Библию. Изумительно. И особен-
но слова: «И народ Мой любит это… 
вот Я приведу на народ сей пагубу, 
плод помыслов их».

20 февраля.
В шесть вышли. Встретили М. Го-

ворит, что только что слышал, будто 
Кремль минируют, хотят взорвать при 
приходе немцев. Я как раз смотрел в 
это время на удивительное зелёное 
небо над Кремлём, на старое золото 
его древних куполов… Великие князья, 
терема, Спас-на-Бору, Архангельский 
собор — до чего всё родное, кровное и 
только теперь как следует прочувство-
ванное, понятое! Взорвать? Всё может 
быть. Теперь всё возможно.

8 марта.
Великолепные дома возле нас 

(на Поварской) реквизируются один 
за одним. Из них вывозят и вывозят 
куда-то мебель, ковры, картины, 
цветы, растения — нынче весь день 
стояла на возу возле подъезда 
большая пальма, вся мокрая от до-
ждя и снега, глубоко несчастная. И 
всё привозят, внедряют в эти дома, 
долженствующие быть какими-то 
«правительственными» учреждения-
ми, мебель новую, конторскую…

Неужели так уверены в своём 
долгом и прочном существовании?

Одесса, 1919 г.
12 апреля.

Двенадцать лет тому назад мы с 
В. приехали в этот день в Одессу по 
пути в Палестину. Какие сказочные 
перемены с тех пор! Мёртвый, пус-
той порт, мёртвый, загаженный го-
род… Наши дети, внуки не будут в 
состоянии даже представить себе 
ту Россию, в которой мы когда-то (то 
есть вчера) жили, которую мы не це-
нили, не понимали — всю эту мощь, 
сложность, богатство, счастье…

20 апреля.
…Лжи столько, что задохнуться 

можно… Ни единая душа не может 
не солгать, не может не прибавить и 
своей лжи, своего искажения к заве-
домо лживому слуху. И всё это от не-
стерпимой жажды, чтобы было так, 
как нестерпимо хочется. Человек 
бредит, как горячечный, и, слушая 
этот бред, весь день всё-таки жад-
но веришь ему и заражаешься им. 
Иначе, кажется, не выжил бы и не-
дели. И каждый день это самоодур-
манивание достигает особой силы к 
вечеру, — такой силы, что ложишь-
ся спать точно эфиром опоенный, 
почти с полной верой, что ночью не-
пременно что-нибудь случится, и так 
неистово, так крепко крестишься, 
молишься так напряжённо, до боли 
во всём теле, что кажется, не может 
не помочь Бог, чудо, силы небесные. 
Засыпаешь изнурённый от того не-
вероятного напряжения, с которым 
просишь об их погибели, и за тысячу 
вёрст, в ночь, в темноту, в неиз-
вестность шлёшь всю свою душу к 
родным и близким, свой страх за 
них, свою любовь к ним, свою муку, 
да сохранит и спасёт их Господь, — и 
вдруг вскакиваешь среди ночи с бе-
шено заколотившимся сердцем: где-
то трах-трах-трах, иногда где-то со-
всем близко, точно каменный град 
по крышам, — вот оно, что-то таки 
случилось, кто-то, может быть, напал 
на город — и конец, крах этой про-
клятой жизни! А наутро опять отрез-
вление, тяжкое похмелье, кинулся к 
газетам — нет, ничего не случилось, 
всё тот же наглый и твёрдый крик, 
всё новые «победы». Светит солнце, 
идут люди, стоят у лавок очереди… и 
опять тупость, безнадёжность, опять 
впереди пустой долгий день, да нет, 
не день, а дни, пустые, долгие, ни на 
что не нужные! Зачем жить, для чего? 
Зачем делать что-нибудь? В этом 
мире, в их мире, в мире поголовного 
хама и зверя, мне ничего не нужно…

Ночь на 24 апреля.
Последний раз я был в Петер-

бурге в начале апреля 17 года. В 
мире тогда уже произошло нечто 
нево образимое: брошена была на 
полный произвол судьбы — и не ког-
да-нибудь, а во время величайшей 
мировой войны — величайшая на 

земле страна… Ещё на три тысячи 
вёрст тянулись на западе окопы, но 
они уже стали простыми ямами: дело 
было кончено, и кончено такой че-
пухой, которой ещё не бывало, ибо 
власть над этими тремя тысячами 
вёрст, над вооружённой ордой, в ко-
торую превращалась многомилли-
онная армия, уже переходила в руки 
«комиссаров» из журналистов вроде 
Соболя, Иорданского. Но не менее 
страшно было и на всём прочем про-
странстве России, где вдруг оборва-
лась громадная, веками налажен-
ная жизнь и воцарилось какое-то 
недоумённое существование, бес-
причинная праздность и противо-
естественная свобода от всего, чем 
живо человеческое общество…

В мире была тогда Пасха, весна, 
и удивительная весна, даже в Петер-
бурге стояли такие прекрасные дни, 
каких не запомнишь. А надо всеми 
моими тогдашними чувствами пре-
обладала безмерная печаль. Пе-
ред отъездом я был в Петропавлов-
ском соборе. Всё было настежь — и 
крепостные ворота, и соборные две-
ри. И всюду бродил праздный народ, 
посматривая и поплёвывая семечка-
ми. Походил и я по собору, посмотрел 
на царские гробницы, земным покло-
ном простился с ними. А выйдя на па-
перть, долго стоял в оцепенении: вся 
безграничная весенняя Россия раз-
вернулась перед моим умственным 
взглядом. Весна, пасхальные коло-
кола звали к чувствам радостным, 
воскресным. Но зияла в мире 
необъятная могила. Смерть была в 
этой весне, последнее целование…

16 мая.
Николая Филипповича выгнали 

из его имения (под Одессой). Не-
давно стали его гнать и с одесской 
квартиры. Пошёл в церковь, горя-
чо молился, — был день его Анге-
ла, — потом к большевикам, насчёт 
квартиры — и там внезапно умер. 
Разрешили похоронить в имении. 
Всё-таки лег на вечный покой в 
своём родном саду, среди всех сво-
их близких. Пройдёт сто лет — и по-
чувствует ли хоть кто-нибудь тогда 
возле этой могилы его время? Нет, 
никто и никогда. И моё тоже. Да мне-
то и не лежать со своими…

11 июня.
Четыре часа.

Лето семнадцатого года помню 
как начало какой-то тяжкой болез-
ни, когда уже чувствуешь, что болен, 
что голова горит, мысли путаются, 
окружающее приобретает какую-то 
жуткую сущность, но когда ещё дер-
жишься на ногах и чего-то ждешь в 
горячечном напряжении всех по-
следних телесных и душевных сил…

А потом было третье ноября…
Москва, целую неделю защища-

емая горстью юнкеров, целую не-
делю горевшая и сотрясавшаяся от 
канонады, сдалась, смирилась.

Всё стихло, все преграды, все 
заставы Божеские и человеческие 
пали — победители спокойно овла-
дели ею, каждой её улицей, каждым 
её жилищем, и уже водружали свой 
стяг над её оплотом и святыней, над 
Кремлём. И не было дня во всей 
моей жизни страшнее этого дня, — 
видит Бог, воистину так!

После недельного пле-
на в четырёх стенах, без воз-
духа, почти без сна и пищи, с 
забаррикадированными стенами и 
окнами, я, шатаясь, вышел из дому, 
куда, наотмашь швыряя двери, уже 
три раза врывались, в поисках вра-
гов и оружия, ватаги «борцов за 
светлое будущее»…

Вечерел тёмный, короткий, ле-
дяной и мокрый день поздней осе-
ни, хрипло кричали вороны. Москва, 
жалкая, грязная, обесчещенная, 
расстрелянная и уже покорная, при-
нимала будничный вид…

Я постоял, поглядел — и побрёл 
домой. А ночью, оставшись один, бу-
дучи от природы весьма несклонен 
к слезам, наконец заплакал и пла-
кал такими страшными и обильными 
слезами, которых я даже и предста-
вить себе не мог.

* * *
Большой зaл бывшего 

Гaрнизонного Собрaния, где рaньше 
ютилaсь сворa генерaлов, сейчaс пе-
реполнен крaсноaрмейцaми. Особенно 
удaчен был последний концерт. Снaчaлa 
исполнен был «Интернaционaл», зaтем 
товaрищ Кронкaрди, «вызывaя интерес 
и удовольствие слушaтелей, подрaжaл 
лaю собaки, визгу цыплёнкa, пению со-
ловья и других животных, вплоть до пре-
словутой свиньи»… «Визг» цыплёнкa и 
«пение соловья и прочих животных» 
— которые, окaзывaется, тоже все 
«вплоть» до свиньи поют, — этого, 
думaю, сaм дьявол не сочинил бы. По-
чему только свинья «пресловутaя» и 
перед подрaжaнием ей исполняют 
«Интернaционaл»?

* * *
Рассказывал, как большевики 

до сих пор изумлены, что им удалось 
захватить власть и что они всё ещё 
держатся:

— Луначарский после пе-
реворота недели две бегал с 
вытаращенными глазами: да нет, вы 
только подумайте, ведь мы только 
демонстрацию хотели произвести, и 
вдруг такой неожиданный успех!

* * *
Мы вообще, должно быть, очень 

виноваты все друг перед другом. Но 
только при разлуке чувствуешь это. По-
том — сколько ещё осталось нам этих 
лет вместе? Если и будут эти лета ещё, 
то всё равно остаётся их всё меньше 
и меньше. А дальше? Разойдёмся по 
могилам! Так больно, так обострены 
чувства, так остры все мысли и воспо-
минания! А как тупы мы обычно! Как 
спокойны! И неужели нужна эта боль, 
чтобы мы ценили жизнь?

* * *
Какая это старая русская бо-

лезнь, это томление, эта скука, эта 
разбалованность — вечная на-
дежда, что придёт какая-то лягуш-
ка с волшебным кольцом и всё за 
тебя сделает: стоит только выйти 
на крылечко и перекинуть с руки на 
руку колечко.

* * *
Если человек не потерял спосо-

бности ждать счастья — он счаст-
лив. Это и есть счастье.

* * *
Как они одинаковы, все эти 

революции! Во время француз-
ской революции тоже сразу была 
создана целая бездна новых 
административных учреждений, 
хлынул целый потоп декретов, цир-
куляров, число комиссаров — не-
пременно почему-то комиссаров 
— и вообще всяческих властей ста-
ло несметно, комитеты, союзы, пар-
тии росли, как грибы, и все «пожира-
ли друг друга», образовался совсем 
новый, особый язык, «сплошь состо-
ящий из высокопарнейших воскли-
цаний вперемешку с самой площад-
ной бранью по адресу грязных остат-
ков издыхающей тирании…». Всё это 
повторяется потому прежде всего, 
что одна из самых отличительных 
черт революций — бешеная жажда 
игры, лицедейства, позы, балагана. 
В человеке просыпается обезьяна.

* * *
Ах, эти сны про смерть! Какое 

громадное место занимает смерть 
в нашем и без того крохотном суще-
ствовании! А про эти годы и говорить 
нечего: день и ночь живём в оргии 
смерти. И всё во имя «светлого буду-
щего», которое будто бы должно ро-
диться именно из этого дьявольского 
мрака. И образовался на земле уже 
целый легион специалистов, подряд-
чиков по устроению человеческо-
го благополучия. «А в каком же году 
наступит оно, это будущее?» — как 
спрашивает звонарь у Ибсена. Всег-

да говорят, что вот-вот: «Это будет по-
следний и решительный бой!» — Веч-
ная сказка про красного бычка.

«Боже мой, в какой век повелел 
Ты родиться мне!»

* * *
В сущности, всем нам давно 

пора повеситься, — так мы забиты, 
замордованы, лишены всех прав 
и законов, живём в таком подлом 
рабстве, среди непрестанных за-
ушений, издевательств!

* * *
Страшно сказать, но правда: 

не будь народных бедствий, тысячи 
интеллигентов были бы прямо не-
счастнейшие люди. Как же тогда за-
седать, протестовать, о чём кричать 
и писать?

* * *
Во «Власти Народа» передовая: 

«Настал грозный час — гибнет Рос-
сия и Революция. Все на защиту ре-
волюции, так ещё недавно лучезар-
но сиявшей миру!» — Когда она сия-
ла, глаза ваши бесстыжие?

* * *
Мужики, разгромившие осе-

нью семнадцатого года одну поме-
щичью усадьбу под Ельцом, ощи-
пали, оборвали для потехи перья 
с живых павлинов и пустили их, 
окровавленных, летать, метаться, 
тыкаться с пронзительными крика-
ми куда попало.

Но что за беда! Вот Павел Юшкевич 
уверяет, что «к революции нельзя подхо-
дить с уголовной меркой», что содрогать-
ся от этих павлинов — «обывательщина». 
Даже Гегеля вспомнил: «Недаром гово-
рил Гегель о разумности всего действи-
тельного: есть разум, есть смысл и в рус-
ской революции».

Да, да, «бьют и плакать не ве-
лят». Каково павлину, и не подозре-
вавшему о существовании Гегеля? 
С какой меркой, кроме уголовной, 
могут «подходить к революции» те 
священники, помещики, офицеры, 
дети, старики, черепа которых дро-
бит победоносный демос?

* * *
Всё, что только под защитой таких 

священно-революционных слов, можно 
так смело шагать по колено в крови, что, 
благодаря им, даже наиболее разумные 
и пристойные революционеры, прихо-
дящие в негодование от обычного гра-
бежа, воровства, убийства, отлично по-
нимающие, что надо вязать, тащить в 
полицию босяка, который схватил за 
горло прохожего в обычное время, от 
восторга захлёбываются перед этим 
босяком, если он делает то же самое во 
время, называемое революционным, 
хотя ведь всегда имеет босяк полней-
шее право сказать, что он осуществля-
ет «гнев низов, жертв социальной спра-
ведливости».

* * *
Зачем жить, для чего? Зачем де-

лать что-нибудь? В этом мире, в их 
мире, в мире поголовного хама и 
зверя, мне ничего не нужно.

* * *
Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон… 

Ленин, Троцкий, Дзержинский… Кто 
подлее, кровожаднее, гаже? Конеч-
но, всё-таки московские. Но и па-
рижские были неплохи.

* * *
Есть «Рабочая Марсельеза», 

«Варшавянка», «Интернационал», 
«Народовольческий гимн», «Красное 
знамя»… И всё злобно, кроваво до-
нельзя, лживо до тошноты, плоско, 
убого до невероятия…

* * *
...Сатана каиновой злобы, кро-

вожадности и самого дикого само-
управства дохнул на Россию именно 
в те дни, когда были провозглашены 
братство, равенство и свобода. Тог-
да сразу наступило исступление, 
острое умопомешательство.

* * *
«Съезд Советов». Речь Ленина. 

О, какое это животное!

* * *
Из нас как из дерева — или ду-

бина, или икона.

З архіву самвидаву

Иван БУНИН

Окаянные  
дни

«Окаянные дни» — книга 
выдающегося русского писателя, лауре-
ата Нобелевской премии 1933 года Ива-
на Алексеевича Бунина (1870 – 1953), со-
держащая дневниковые записи, которые 
он вёл в Москве и Одессе с 1918-го по 
1920 годы.

Фрагменты были впервые 
опубликованы в Париже в русской 
эмигрантской газете «Возрождение» в 
1925 – 1927 годах. В полном виде кни-
га была в 1936 году опубликована бер-
линским издательством «Petropolis» в со-
ставе собрания сочинений. В СССР кни-
га была запрещена и не публиковалась 
вплоть до перестройки.

«Окаянные дни» — это художественное и философско-публицистичес-
кое произведение, которое отражает эпоху революции и последовавшей 
за ней гражданской войны. Благодаря точности, с которой Бунину удалось 
запечатлеть царившие в России того времени переживания, раздумья и 
мировоззрения, книга представляет большой исторический интерес. 

Воспринимая революцию как национальную катастрофу, Бунин тяже-
ло переживал происходившие в России события, что объясняет мрачную, 
подавленную интонацию произведения. 
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25 років ліквідації тоталітарних 
комуністичних режимів у Європі

У Польщі правляча Польська об’єднана 
робітнича партія ще 1988 року оголосила 
про економічні реформи і перехід до політич-
ного плюралізму. На «круглому столі» в люто-
му 1989 року за участю ПОРП й усіх опозицій-
них сил, включно з могутнім профспілковим  
об’єднанням «Солідарність», яке ще 1980 
року почало боротьбу за ліквідацію тоталіта-
ризму в країні, була досягнута угода про про-
ведення виборів до парламенту на багатопар-
тійній основі. На червневих виборах 1989 року 
ПОРП зазнала поразки, а опозиція сформува-
ла уряд. У січні 1990 року ПОРП саморозпус-
тилася, а її залишки створили Соціал-демо-
кратичну партію. У грудні 1990 року  на все-
народних виборах президента переміг лідер 
«Солідарності» Лех Валенса. Країна здійснила 
широкомасштабні економічні реформи, спря-
мовані на перехід до ринкової економіки.

В Угорщині початок перетворенням було 
покладено у травні 1988 року, коли на конфе-
ренції правлячої Угорської соціалістичної ро-
бітничої партії визнали за необхідність прове-
дення політичної та економічної реформ. Нові 
лідери партії виступили з ініціативою прове-
дення «круглого столу» з опозиційними партія-
ми, яких на кінець 1989 року нараховувалося 
понад 30. 

Масовий вихід рядових членів із партії 
спричинив падіння її авторитету. Остаточне 
завершення сорокарічного періоду правління 
комуністів в Угорщині сталося в результаті ви-
борів до Державних зборів навесні 1990 року, 
коли УСРП набрала менше 9%, а всі інші міс-
ця зайняли новоутворені демократичні партії.

Масові демонстрації, які пройшли 9 жов-
тня 1989 року в Лейпцигу, стали початком мир-
ної революції в Німецькій Демократичній 
Республіці. На вулиці міста під лозунгом «Ми 
є народ» вийшли понад 70 тисяч демонстран-
тів, протестуючи проти соціалістичного режи-
му в країні. Проти такої кількості людей партій-
ні лідери не наважилися застосувати силу. 

18 жовтня на пленумі Соціалістична єдина 
партія Німеччини оголосила про свій перехід 
на соціал-демократичні позиції. У результаті 
активізації опозиційного руху в листопаді було 
відкрито кордон НДР із Західним Берліном та 
ФРН. 9 листопада 1989 року  розпочалося па-
діння Берлінського муру. На перших демокра-
тичних виборах у березні 1990 року перемогу 
здобули опозиційні демократичні сили. Розпо-
чалася підготовка до об’єднання Німеччини, 
яке відбулося 3 жовтня 1990 року. НДР припи-
нила існування.

Мирним шляхом відбувся перехід влади від 
комуністів до опозиційних демократичних сил 
у Чехословаччині. 

Народу набрид комуністичний режим, але 
люди боялися повторення подій «Празької вес-
ни» 1968 року, коли радянські війська розпра-
вилися із протестом, при цьому загинули 72 
громадян Чехословаччини.

Відкрите зіткнення із владою почалося 17 
листопада 1989-го після придушення багато-
тисячної мирної студентської демонстрації у 
Празі. Демонстранти були жорстоко розігнані, 
поранення отримали понад 500 людей.

У Клубі драматургії за присутності куль-
турних діячів, незалежних ініціатив, студентів 

та інших громадян був заснований Громадян-
ський форум, який почав діалог із правлячими 
структурами. 20 листопада студенти столиці 
оголосили страйк, який підтримали практично 
всі вищі навчальні заклади країни, творча ін-
телігенція. У центрі Праги та в інших містах по-
чалися масові демонстрації. До акцій студентів 
приєдналися колективи багатьох підприємств 
країни.

Лідери неофіційних угруповань очолили 
народне невдоволення, зуміли надати йому 
організованого характеру і протягом кількох 
тижнів домогтися докорінних змін у суспільно-
політичному житті Чехословаччини. 21 листо-
пада опозицію підтримав кардинал Чехії Фран-
тішек Томашек.

Під тиском опозиції і масових демонстра-
цій 24 листопада керівництво Комуністичної 
партії Чехословаччини пішло у відставку. 

25 і 26 листопада на Летенському полі в 
Празі відбулися найчисленніші демонстрації: 
зібралося до 700 тисяч громадян.

27 листопада пройшов двогодинний за-
гальнонаціональний страйк, в якому взяло 
участь 75% населення країни. Громадяни ви-
магали скасування статті Конституції про ке-
рівну роль КПЧ, відставки уряду, проведення 
вільних виборів.

29 листопада парламент скасував статтю 
конституції про керівну роль КПЧ. 10 грудня 
був сформований новий коаліційний уряд на-
ціональної згоди, в якому комуністи і опозиція 
отримали однакову кількість місць.

Була здійснена «реконструкція» парламен-
ту, де КПЧ втратила більшість. Припинили свою 
діяльність і органи та організації КПЧ в армії, 
прикордонних військах, військах МВС, корпу-
сі національної безпеки, органах прокуратури, 
юстиції тощо.

Ядро нової політичної еліти склали диси-
денти 1970 – 1980-их років.

29 грудня 1989-го реорганізований парла-
мент обрав своїм головою Олександра Дубче-
ка, ініціатора курсу реформ 1968 – 1969 ро-
ків, відомих як «Празька весна», а президентом 
ЧССР — письменника, правозахисника, главу 
«Громадянського форуму» Вацлава Гавела.

Нове керівництво Чехословаччини взяло 
курс на утвердження політичного плюралізму, 
ринкової економіки. 

У лютому 1990 року Гавел відвідав Москву 
і прийняв вибачення радянського уряду за 
збройне вторгнення 1968 pоку, а також отри-
мав обіцянку про виведення із Чехословаччи-

ни всіх радян-
ських військ 
до липня 1991 
року.

У берез-
ні Федераль-
ні збори узако-
нили приват-
не підприємни-
цтво і схвалили 
приватизацію 
державних про-
мислових під-
приємств. Та-
кож було ска-
совано стару 

назву країни — Чехословацька Соціалістична 
Республіка, держава стала називатися Чесь-
кою і Словацькою Федеративною Республікою.

8 – 9 червня були проведені перші після 
1946 року вибори до  Федеральних зборів, в 
яких узяли участь 96% виборців. За півроку 
сформувалися десятки політичних партій. «Гро-
мадянський форум» набрав понад 46% голосів 
і отримав більшість у Федеральних зборах.

5 липня 1990 року нові Федеральні збори 
переобрали Гавела на пост президента респу-
бліки на дворічний термін, а Дубчека — на пост 
голови зборів.

У кінці літа і восени 1990 року проходили 
переговори між представниками Чехії і Сло-
ваччини, що закінчилися підписанням консти-
туційного акту про передачу основних повно-
важень республікам. Від 1 січня 1993 року іс-
нують дві незалежні держави — Чеська та Сло-
вацька Республіки.

Не стала винятком і Болгарія, де в 
середи ні 1980-их виникла криза. Збанкруту-
вали сотні підприємств, собівартість виробле-
ної продукції зростала, а якість її залишалася 
низькою, імпорт перевищував експорт, зрос-
тав зовнішній борг, а темпи економічного роз-
витку під кінець 1989 року знизилися на 12,7% 
порівняно з 1988 роком. Великого розмаху на-
була бюрократизація державної влади: на ти-
сячу громадян припадало близько 200 чинов-
ників. Тодор Живков, тодішній керівник країни, 
негативно поставився до Горбачовської пере-
будови, але, з огляду на глибоку кризу в усіх 
сферах життя комуністичної Болгарії,  пішов на 
окремі поступки, й собі оголосивши «перебудо-
ву» влітку 1989 року. Але, оскільки Живков сам 
визначав межі демократичних перетворень,  
громадськість почала здійснювати акції про-
тесту, спрямовані спочатку проти забруднен-
ня навколишнього середовища, які перерос-
ли в загальнополітичні страйки. Відтоді утво-
рилося безліч опозиційних організацій, зокре-
ма Незалежне товариство захисту прав 
людини в Болгарії, Комітет захисту релі-
гійних прав, свободи совісті та релігій-
них цінностей, Комітет підтримки глас-
ності та переустрою Болгарії та інших. На-
сильницька християнізація болгарських турків 
викликала обурення болгарських мусульман-
ських лідерів. У відповідь на оголошене ними 
голодування протесту був запроваджений за-
кон про вільний виїзд із країни. У результаті за 
три місяці з Болгарії до Туреччини виїхало 350 
тисяч осіб.

У вищому керівництві Болгарії наростав 
конфлікт. 24 жовтня 1989 року Петр Младе-
нов, міністр закордонних справ, надіслав Жив-
кову різкого листа з осудом його стилю керу-
вання і подав у відставку. Кремлівський уряд 
зробив ставку на Младенова, і 9 листопада 
1989 року Живков мусив піти з усіх посад. Вже 

10 листопада Младенова обрали генсеком 
партії, а на честь падіння режиму Живкова на 
вулицях міст збиралися багатотисячні мітинги 
й демонстрації. Незабаром Болгарську кому-
ністичну партію (БКП) перейменовано на Бол-
гарську соціалістичну партію, а в грудні 
було засновано Союз демократичних сил. 
Керівником СДС став доктор філософських 
наук Желю Желев, якого 1990 року обрали 
президентом Болгарії.

Болгарська революція 1989 року, на від-
міну від демократичних революцій інших країн 
Східної Європи, почалася, як і в СРСР, «зверху», 
будучи обумовленою настроями та діями ре-
форматорського крила БКП.

На хвилі мирних революційних дій серед 
східноєвропейських країн вирізнялися події 
в Румунії. На 1989 рік Румунія мала цілий бу-
кет неприємних соціально-політичних явищ, 
які зробили рівень життя народу найнижчим 
серед соціалістичних країн Європи. Політична 
ситуація зайшла у глухий кут авторитаризму Ні-
колає Чаушеску, якого на кінець грудня 1989 
року було вшосте переобрано генсеком партії. 
Реальний опір режимові диктатора розпочав-
ся лише під кінець 1989 року, коли в Тимішоа-
рі (Трансільванія) після антиурядового виступу 
місцевого кальвіністського священика Ласло 
Тьокеша його позбавили парафії та депортува-
ли з країни. У відповідь на це відбулася масо-
ва маніфестація, яку танками і панцерниками 
розігнали служба безпеки та військові части-
ни. Унаслідок сутички кількасот осіб було пора-
нено, а понад сто загинуло. Через два дні ар-
мійські підрозділи в Тимішоарі перейшли на бік 
протестувальників.

Трагедія збурила всю країну, скрізь розпо-
чалися масові страйки, очолені лідерами Ру-
мунського демократичного фронту. Усі 
намагання Чаушеску переломити хід подій за-
знали краху. Він ще пробував виступити перед 
маніфестацією на Палацовій площі в Бухарес-
ті, але, коли натовп мітингувальників зустрів 
його слова свистом і камінням, Чаушеску зве-
лів відкрити вогонь по людях. Це не зупинило 
маніфестантів, які знову зібралися наступного 
дня на тій же площі, що змусило його тікати ра-
зом із дружиною з Бухареста. Але майже від-
разу по тому їх заарештували й 25 грудня за рі-
шенням таємного трибуналу розстріляли.

У Бухаресті, Тимішоарі, Брашові та Сібіу 
тривали жорстокі вуличні бої, під час яких за-
гинуло більше тисячі осіб і близько трьох тисяч 
було поранено. Ще 23 грудня владу в Бухаресті 
отримав Фронт національного порятунку 
на чолі з Іоном Ілієску, режим Чаушеску офіцій-
но скасували.

Отже, виступи широких народних мас, 
які стали провідною силою демократичних 
революцій 1989 – 1990 рр. у країнах Схід-
ної Європи, призвели до повалення кому-
ністичних режимів. Нові політичні сили, 
що прийшли до влади, розпочали курс на 
ринкові реформи й утвердження парла-
ментської демократії. Припинили своє іс-
нування Варшавський договір і Рада еко-
номічної взаємодопомоги. Розпочався 
складний процес вростання постсоціа-
лістичних країн Східної Європи в європей-
ське і світове співтовариство.

Було б  помилковим вважати східноєвро-
пейські події кінця 1980-их років випадковіс-
тю чи вдалим експериментом зацікавлено-
го Заходу. Справа більшою мірою в тому, що 
Східна Європа внутрішньо не сприйняла 
комуністичної ідеї, яку їй намагалися на-
сильно нав’язати. 

Зрілість передумов, гостра соціальна на-
пруженість і не в останню чергу розуміння 
того, що СРСР не буде втручатися й надавати 
підтримки консервативним силам, які нама-
галися загальмувати демократичні процеси, 
призвели до майже одночасного повалення 
комуністичних режимів у більшості східноєвро-
пейських країн. Це стало однією з найваж-
ливіших подій другої половини ХХ століт-
тя. Поставторитарні перетворення торкнулися 
самих основ соціального порядку — держав-
ного устрою і національної ідентичності. Не 
всюди він виявився настільки вдалим і не всю-
ди ним змогли скористатися, але це був гар-
ний приклад того, в чиїх руках насправді зна-
ходиться майбутнє.

У другій половині 1980-их років країни Східної Європи опинилися у стані глибо-
кої економічної та соціально-політичної кризи.

Монополія компартій на владу, злиття партійного й державного апарату, анти-
демократизм, придушення інакомислення — всі ці риси були притаманні тоталітар-
ним режимам Східної Європи. Все це викликало глибоку, а то і повну недовіру осно-
вної маси населення до наявних порядків. 

Перебудова в СРСР, що здійснювалася під проводом лідера країни Михайла Гор-
бачова, стала поштовхом до революцій 1989 року в Європі. Зміни в СРСР сприяли 
посиленню реформістського крила компартій. 

Майже в усіх країнах події починалися з приходу до влади прихильників «онов-
лення соціалізму» в компартіях. Нові сили проголошували курс на заміну тоталі-
тарного соціалізму демократичним, підтримували плюралізм і багатопартійність. 
В економіці почалося створення ринкових структур, у політичній сфері — ліквідація 
тоталітарних режимів, у зовнішній політиці нові правлячі демократичні сили вима-
гали ліквідації Ради економічної взаємодопомоги і Організації Варшавського дого-
вору — основних структур соціалістичного табору Європи, виведення радянських 
військ зі своїх територій.

Прага. Листопад 1989 року.
700-тисячний мітинг протесту громадян  проти комуністичного режиму.

Вацлав Гавел



№42   6 листопада 2014 року№42   6 листопада 2014 року1212       Світ історії
Сторінками старих газет
Позывные субботника

Умножат славу
Во всём облике города Львова ощущается приближение 

праздника коммунистического труда. К первым весенним 
краскам прибавились яркие панно и транспаранты. 

Первая среди подруг
Клинцы. Брянская область. С трудовой победой поздра-

вили подруги ткачиху фабрики имени Коминтерна тонкосу-
конного объединения Л. Новосельскую. Она первой среди них 
выполнила семь годовых заданий с начала пятилетки.

 В «копилку» объединения
Нальчик. В производственном объединении «Каббар-

теплоэнерго» успешно идёт соревнование под девизом «Ни 
дня без экономии».

За счёт здоровья
Лондон. С начала апреля в Англии снова резко возросла 

плата за медицинское обслуживание в государственной сис-
теме здравоохранения.

Из стран социализма

Клятва юности
Берлин. В эти дни повсюду в городах и сёлах ГДР можно 

увидеть нарядно одетых и взволнованных 14-летних мальчи-
ков и девочек. В их жизни наступил важный момент: в торже-
ственной обстановке они проходят посвящение в граждане — 
«югендвайе». Это новый социалистический обряд.

(«Правда», орган Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, 09.04.1985 г.)

Книга — призыв к миру 
и добрососедству
Издание в Токио книги речей и статей Генерального секре-

таря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР К.У. Черненко стало крупным событием в общественной 
и политической жизни Японии. 

«Крестовый поход» 
против всех народов
В широких политических и общественных кругах повсю-

ду в мире видят в военно-стратегических целях администра-
ции Рейгана великодержавную заявку на вашингтонский дик-
тат в мировых делах, претензию на право вмешиваться в дела 
суверенных государств.

Заголовки и подзаголовки публикаций
Великобритания: схватка между правительством и 
горняками перерастает в политический кризис

Эфиопия: «Всецело поддерживаем миролюбивые 
инициативы СССР»

Вашингтон поощряет и финансирует разбой 
Тель-Авива в Ливане

Под флагом реакции и «холодной войны»

Нынешняя администрация США пытается 
удержаться в Белом доме, одурачивая избирателей 
пустыми обещаниями и болтовнёй о «миролюбии»

Пропаганда Вашингтона — это дезинформация 
и просто ложь

Тайна миллионов, осевших в сейфах Лондона

Как британские власти, благословляя поставки ору-
жия и нефти Претории, потворствуют военным аван-
тюрам расистов

Мирный атом в США не в почёте

40 миллионов автомашин выпущено 
в мире в 1984 году
В прошлом году мировое производство автомашин 

впервые превысило рубеж 40 миллионов единиц. Япония тре-
тий год подряд остаётся их ведущим производителем. На её 
долю приходится 11 миллионов 112 тысяч штук. Соединённые 
Штаты оказались на втором месте — 9 миллионов 210 тысяч 
автомашин. Остальные страны значительно уступают. С конве-
йеров заводов Франции сошло 3 миллиона автомашин, Италии 
— 1,58, Канады — 1,49, Великобритании — 1,29 миллиона.

(«За рубежом», газета Союза журналистов СССР, 
№ 37, 1984 г.)

Наш спосіб життя — 
через лекції і бесіди
Відбулося чергове засідання бюро райкому Компартії України, 

на якому було розглянуте питання про те, як парторганізація кол-
госпу «Більшовик» проводить пропаганду серед трудівників села 
соціалістичного способу життя в світлі рішень ХХV з’їзду КПРС.

Семінар пропагандистів
Відбувся постійно діючий районний семінар пропагандис-

тів системи партійної і комсомольської політосвіти. На пле-
нарному засіданні його учасники прослухали лецію «Ленінські 
прийоми і методи організації навчального процесу в гуртках, 
школах, семінарах».

Обмінялися… вулицями
Між трудівниками Бобровиці і Бричанського району Мол-

давської РСР давно встановилися дружні зв’язки, налагодже-
но обмін виробничим досвідом. А недавно районні центри об-
мінялися… вулицями. Районна газета «Жовтнева зоря» пові-
домила, що нову вулицю в Бобровиці назвали Бричанська. А в 
Бричанах є вулиця Бобровицька. 

(«Поліська правда», орган Куликівського райкому 
Компартії і райвиконкому, 02.12.1978 р.) 

Чернігівська обласна 
державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
представника 

Президента України
Про ліквідацію застарілої 
символіки та пам’ятників 

монументального мистецтва, 
знятих з державного обліку

1. Керівникам структур-
них підрозділів обласної дер-
жавної адміністрації, облас-
них організацій, підприємств, 
установ, районних державних 
адміністрацій, Чернігівсько-
го, Ніжинського, Прилуцько-
го міськвиконкомів, Деснян-
ського та Новозаводського 
райвиконкомів відповідно до 
доручення Президента Украї-
ни організувати роботу по лік-
відації символів неіснуючо-
го СРСР, застарілих символів 
нашої держави, наочної агі-
тації, пропагандистських га-
сел та демонтажу пам’ятників 
монументального мистецтва, 
що зняті з державного обліку 
згідно з рішенням облвикон-
кому від 23.03.92, № 67.

2. Взяти до відома, що не 
підлягають демонтажу симво-
ли на меморіалах та надгроб-
них пам’ятниках.

3. Встановити термін про-
ведення цієї роботи — до 1 
листопада поточного року. 

4. Контроль за виконан-
ням розпорядження покласти 
на заступника глави облас-
ної державної адміністрації 
Сарану В. Ю., представників 
Президента України в райо-
нах, голів міськвиконкомів.

Представник Президента 
України В. Мельничук.

м. Чернігів,
15 вересня 1992 року.

* * * 
Додаток 

до рішення облвиконкому 
від 23 березня 1992 р., № 67

Державний список 
нерухомих пам’ятників історії 
і культури Чернігівської об-
ласті (місцевого значення), 
які підлягають зняттю з дер-
жавного обліку.
Назва пам’ятника, 

місце знаходження
Бахмацький район

В. Леніну м. Бахмач, 
на пл. Б. Хмельницького.

Б. Хмельницькому м. Бахмач.
В. Леніну м. Бахмач, 

біля клубу.
В. Леніну смт Батурин.
М. Щорсу м. Бахмач, 

вул. Щорса.
Т. Шевченку с. Григорівка.
В. Леніну с. Калинівка, центр.
В. Леніну с. Крапивне.
В. Леніну с. Курінь.
В. Леніну с. Тиниця.
І. Мічуріну с.Тиниця.
В. Леніну с. Халимонове.
В. Леніну с. Дмитрівка.

 
Бобровицький район

В. Леніну с. Кобижча, центр.
В. Леніну с. Майнівка.
В. Леніну с. Нова Басань, 

центр.
В. Леніну с. Новий Биків, 

біля клубу цукрозаводу.
В. Леніну с. Ярославка, парк.

Борзнянський район
Б. Хмельницькому 

м. Борзна.
В. Леніну с. Комарівка, 

територія школи-інтернату.
В. Леніну с. Комарівка, 

територія середньої школи.
В. Леніну с. Хороше Озеро.

Варвинський район
В. Леніну, Н. Крупській 

смт Варва.

В. Леніну смт Варва.
Я. Свердлову с. Богдани.
В. Леніну с. Калиновиця.
В. Леніну с. Куликівка.
А. Жданову с. Куликівка.
В. Леніну с. Мармазівка.

Городнянський район
М. Коцюбинському 

с. Вихвостів.
В. Леніну с. Сеньківка.
В. Леніну с. Тупичів.
В. Леніну с. Хотівля.

Ічнянський район
В. Леніну та Н. Крупській 

м. Ічня.
В. Леніну м. Ічня.
Н. Погуляйло м. Ічня.
В. Леніну с. Бережівка, центр.
В. Леніну с. Гужівка.
С. Кірову с. Городня.
В. Леніну с. Іваниця.
В. Леніну с. Ольшани.
В. Леніну смт Парафіївка.

Коропський район
В. Леніну с. Вишеньки.
В. Леніну с. Комуністичне.
В. Леніну смт Понорниця, 

територія будинку культури.
В. Леніну смт Понорниця.
В. Леніну с. Черешеньки.
В. Леніну с. Шабалинів.

Корюківський район
В. Леніну с. Перелюб, 

біля правління колгоспу.
К. Марксу с.Перелюб.
В.Леніну смт Холми.

Менський район
В. Леніну смт Березна, центр.
В. Леніну с. Величківка, центр.
Г. Котовському 

с. Климентинівка.
В. Леніну с. Жуковичі.
В. Леніну смт Макошине.
С. Кірову с. Миколаївка.
В. Леніну с. Слобідка.
М. Ватутіну с. Феськівка.

Новгород-Сіверський 
район

В. Леніну с. Грем’яч, центр.
С. Кірову с. Кірове.
В. Леніну с. Ларинівка.

Носівський район
В. Леніну с. Ганнівка.
В. Леніну с. Макіївка, центр.
В. Леніну с. Пустотине, центр.
В. Леніну 

с. Рівчак-Степанівка, центр.
О. Горькому с. Хотинівка, 

біля контори колгоспу.
В. Куйбишеву 

с. Червоні Партизани.

Семенівський район
В. Леніну с. Жадове.
В. Леніну с. Тимоновичі.

Сосницький район
В. Леніну м. Сосниця, 
територія будинку відпочинку.
І. Мічуріну м. Сосниця, 

територія дитячого садка.
Ю. Гагаріну м. Сосниця, тери-
торія училища механізації.
В. Леніну с. Бутівка, центр.
В. Леніну с. Загребелля, 

біля клубу.
В. Леніну с. Кнути, 

біля будинку культури.
Н. Крупській с. Конятин, 

центр.
В. Леніну с. Чорнотичі, центр.

Срібнянський район
В. Леніну с. Васьківці, 

територія будинку культури.
В. Леніну с.Гриціївка.
В. Леніну с.Гурбинці.
К. Марксу с. Горобіївка, 

центр.
В. Леніну с. Дігтярі.
В. Леніну с. Сокиринці, 

біля середньої школи.
В. Леніну с. Сокиринці, 

територія СПТУ.

Талалаївський район
В. Леніну с Березівка.
В. Леніну с. Грицівка.
В. Чапаєву с. Грицівка.

м. Ніжин
В. Леніну територія 

в/ч 29220.
В. Леніну територія 

жиркомбінату.
В. Леніну біля заводу 

«Ніжинсільмаш».
В. Леніну територія 

залізничного вокзалу.
М. Фрунзе територія 

колгоспу ім. Фрунзе.
М. Гоголю біля педінституту.

м. Прилуки
О. Горькому вул. Радянська.
О. Кошовому 

територія школи №7.
Л. Чайкіній 

територія школи №7.
З. Космодем’янській 

територія школи № 7.
О. Матросову 

територія школи №7.
В. Леніну територія 

меблевого комбінату.
В. Леніну територія 

панчішної фабрики.

м. Чернігів
В. Леніну територія 

залізничного вокзалу.
В. Леніну територія Валу, 

біля художнього музею.
В. Леніну територія заводу 

«Жовтневий молот».
В. Леніну територія 

м’ясокомбінату.
В. Леніну біля фабрики 

музичних інструментів.
Г. Петровському біля фабри-
ки первинної обробки вовни.
М. Фрунзе територія Валу.
В. Леніну біля будинку 

культури фабрики первинної 
обробки вовни.

* * *
Коментар редактора
Як бачимо, рішення обл-

виконкому і засноване на 
ньому розпорядження гла-
ви обласної державної адмі-
ністрації містить пам’ятники 
двох видів. Одні — це 
пам’ятники комуно-радян-
ського режиму, і вони зніма-
лися з державного обліку та 
мали бути демонтовані ще 22 
роки тому саме з цієї причини. 
Інші — пам’ятники, які були 
сильно пошкоджені часом, 
у тому числі відомим діячам 
української культури та істо-
рії. Наприклад, пам’ятник Го-
голю, споруджений ще 1945 
року, біля педінституту в Ні-
жині взагалі був із гіпсу. 

Пам’ятники Леніну і ле-
нінцям також значною мі-
рою були не в задовільному 
стані, більшість з них — спо-
руджені з бетону і цегли, де-
які зведені ще у 1950-ті, 
1960-ті роки.

Свого часу представни-
ки Компартії, яка на момент 
ухвалення цих рішень влади 
була під забороною, а пізніше 
чомусь відновлена, торочили, 
що цих рішень вже не треба 
виконувати, бо вони, мовляв, 
з часом втратили чинність. 
Але ж коли, хто, яка обласна 
влада за ці два десятиліття 
скасовувала ці рішення?

Наші читачі, жителі облас-
ті можуть легко звірити цей 
список із сьогоденням, поба-
чити, де цих пам’ятників дав-
но нема, а де рішення влади 
не виконане й через 22 роки. 

Можливо, ці розпоря-
дження вищої державної 
влади Чернігівської облас-
ті й були за ці два десятиліт-
тя десь оприлюднені, але на-
вряд чи широка громадськість 
так уже добре знає про них. А 
згідно ж з ними близько со-
тні таких пам’ятників мали 
бути демонтовані ще до 1 лис-
топада 1992 року, тобто 22 
роки тому! Але це докір і наці-
онально-демократичним си-
лам, які не тільки не добива-
лися виконання цих рішень 
держави, навіть будучи при 
владі за президентства Крав-
чука і Ющенка, а й не спромо-
глися широко донести ці рі-
шення до людей. Тоді б не ви-
никало таких ексцесів, як не-
давнє знесення пам’ятника 
Фрунзе в Чернігові, про що 
наша газета писала в минуло-
му номері. Правоохоронці по-
спішили порушити криміналь-
ну справу саме за знесення 
пам’яток історії та культури. 
Звичайно, самовільно патрі-
отам не варто було зносити 
пам’ятник, але все ж, вияв-
ляється, він ще 22 роки тому 
знятий з державного обліку 
саме як пам’ятник історії та 
культури.

Пам’ятники Леніну, ленінцям та іншим, 
які мали бути демонтовані на Чернігівщині ще 
1992 року, згідно з рішенням обласної влади

Ці похмурі Леніни 
мали бути знесені ще 22 роки тому.
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7 листопада

1857 — народився Дмитро Багалій, український 
історик та громадський діяч, ректор Харківського уні-
верситету у 1906 – 1910 рр. Міський голова Харкова  
у 1914 – 1917 рр.

1879 — народився Лев Троцький (Бронштейн), ро-
сійський більшовицький діяч. Голова Петроградської 
ради робітничих і солдатських депутатів у 1917 р., нар-
ком іноземних справ у 1917 – 1918 рр., головком Чер-
воної армії у 1918 – 1925 рр. Надалі — лідер крила 
антисталіністів. Програвши в боротьбі за владу Сталі-
ну, був виключений з партії, висланий із країни і вби-
тий у Мексиці підісланим агентом НКВС.

1917 — Жовтнева революція в Росії. 
1940 — у Канаді створено Комітет українців Ка-

нади (КУК).
1944 — Франклін Рузвельт уперше в історії США 

обраний президентом на четвертий термін.

8 листопада 

1793 — у Парижі для публіки відкрився Лувр.
1877 — народився Дмитро Вітовський, україн-

ський політик і військовий, полковник легіону Україн-
ських січових стрільців, полковник УГА, державний се-
кретар військових справ ЗУНР. 

1895 — німець Вільгельм Рентген відкрив ікс-
промені, згодом названі його ім’ям. 

1935 — народився Ален Делон, французький ак-
тор кіно й театру.

1961 — у СРСР вийшов у прямий ефір перший ви-
пуск телепрограми КВК («Клуб веселих і кмітливих»). 

9 листопада 

1794 — помер Григорій Сковорода, видатний 
український просвітитель-гуманіст, мандрівний філо-
соф, поет, педагог.

1818 — народився Іван Тургенєв, російський 
письменник.

1872 — народився Богдан Лепкий, український 
письменник.

1882 — у Єлисаветграді (нині — Кіровоград) 
п’єсою «Наталка Полтавка» дебютував український 
театр Марка Кропивницького.

1911 — успішне випробування першого у світі 
ранцевого парашута РК-1 конструкції Гліба Котельни-
кова.

1929 — народилася Олександра Пахмутова, ра-
дянська композиторка, авторка багатьох відомих пі-
сень.

1936 — народився Михайло Таль, радянський ша-
хіст, восьмий чемпіон світу.

1976 — у Києві створена Українська громадська 
група сприяння виконанню Гельсінських угод. Її чле-
нами-засновниками були Микола Руденко (керівник 
УГГ), Олександр Бердник, Петро Григоренко, Іван Кан-
диба, Левко Лук’яненко, Оксана Мешко, Микола Ма-
тусевич, Мирослав Маринович, Ніна Строката, Олек-
са Тихий.

10 лиcтопада 

1723 — за наказом російського царя Петра І за-
арештований Павло Полуботок, наказний гетьман Лі-
вобережної України. Він був ув’язнений у Петропав-
лівській фортеці, де й помер.

1764 — імператриця Росії Катерина ІІ скасувала 
гетьманство, передавши всю повноту влади в Украї-
ні другій Малоросійській колегії — повністю залежній 
від царського уряду.

1838 — помер Іван Котляревський, видатний 
український письменник, поет і драматург, основопо-
ложник сучасної української літератури.

1933 — росіянин Іван Бунін став лауреатом Нобе-
лівської премії з літератури.

1982 — помер Леонід Брежнєв, Генеральний се-
кретар ЦК КПРС від  1964 р. 

11 листопада 

1821 — народився Федір Достоєвський, росій-
ський письменник.

1837 — відкрилася перша в Росії залізни-
ця загального користування. Вона зв’язала Санкт-
Петербург із Царським Селом і мала довжину 27 км.

1918 — завершилася Перша світова війна. Ні-
мецька делегація в Комп’єнському лісі у залізнично-
му вагоні маршала Фоша (Франція) підписала умови 
капітуляції. 

1918 — у Польщі регентська рада передала всю 
військову владу Юзефу Пілсудському, призначивши 
його тимчасовим начальником держави. Країна, що 
доти була поділена між Росією, Німеччиною і  Австрі-
єю, повернула собі незалежність. Державне свято 
Польської Республіки.

1919 — народився Юхим Березін (Штепсель), 
український і радянський артист розмовного жанру, 
гуморист, учасник дуету з Тарапунькою.

12 листопада 

1929 — народився Зеновій Красівський, укра-
їнський поет, літератор, дисидент, політв’язень, який 
провів у тюрмах і таборах загалом 21 рік. Член не-
легального «Українського національного фронту» та 
Української Гельсінської групи (УГГ).

1941 — помер Кость Левицький, український гро-
мадський і політичний діяч, публіцист, адвокат. Спів-
засновник УНДП. Голова уряду (Державного секрета-
ріату) Західноукраїнської республіки у 1918 – 1919 рр.

13 листопада 

1708 — російські війська князя Олександра Мен-
шикова за наказом царя Петра І захопили і знищили 
місто-фортецю Батурин —  українську столицю, рези-
денцію гетьмана Івана Мазепи, котрий перед тим пе-
рейшов на бік шведів. Були вбиті всі мешканці — по-
над 15 тисяч осіб разом із козацьким гарнізоном.

1851 — почала діяти телеграфна служба між Лон-
доном і Парижем.

1851 — у Росії введена в експлуатацію залізниця 
між Москвою і Петербургом. Відкриття телеграфного 
зв’язку між цими містами.

1889 — народився Остап Вишня (Павло Губенко), 
український письменник.

14 листопада

1939 — Верховна Рада УРСР затвердила Закон 
про «возз’єднання» Західної України з УРСР.

1994 — відкрився рух між Парижем і Лондоном 
через тунель під Ла-Маншем.

Народилися: 1889 — Джавахарлал Неру, перший 
прем’єр-міністр Індії; 1912 — Андрій Малишко, укра-
їнський поет.

15 листопада

1945 — в Аугсбурзі (Німеччина) засновано Укра-
їнську вільну академію наук. Першим президентом 
УВАН обрано Дмитра Дорошенка.

Померли: 1916 — Генрик Сенкевич, польський 
письменник, лауреат Нобелівської премії 1905 р.

16 листопада

1906 — в Англії запатентована перша кінокамера.
1924 — із Харкова пролунала перша в Україні ра-

діопередача.

17 листопада

1869 — у Єгипті офіційно відкрився Суецький канал.
1989 — у Празі виступами на захист демократії і 

політичного плюралізму розпочалася «оксамитова ре-
волюція».

Народилися: 1788 — Михайло Щепкін, україн-
ський та російський актор.

Померли: 1796 — Катерина ІІ, імператриця 
російська.

18 листопада

1933 — об’єднаний пленум Центрального коміте-
ту та Центральної контрольної комісії КП(б)У розглянув 
питання про «український націоналістичний ухил» і ухва-
лив постанову про припинення політики українізації.

19 листопада

Народилися: 1711 — Михайло Ломоносов, росій-
ський учений; 1888 — Хосе Рауль Капабланка, кубин-
ський шахіст, чемпіон світу у 1921 – 1927 рр.

Померли: 1698 — Петро Дорошенко, гетьман 
України (1665 – 1676); 1993 — Леонід Гайдай, росій-
ський радянський кінорежисер.

20 листопада

1945 — у Нюрнберзі розпочався трибунал над ді-
ячами Третього Рейху.

Народилися: 1717 — Григорій Кониський, україн-
ський письменник, проповідник, церковний і культур-
ний діяч.

Померли: 1910 — Лев Толстой, російський пись-
менник.

Календар Чернігівщини

8 листопада 1868 р. у с. Мала Дівиця Прилуцько-
го повіту народився Павло Крицький, полковник  Ар-
мії УНР. 

12 листопада 1808 р. у селищі Варва народився 
Осип Бодянський, історик, фольклорист, перекладач, 
письменник, видавець.

12 листопада 1905 р. у м. Лубни вийшла перша 
українська газета в царській Росії — «Хлібороб».

17 листопада 1908 р. у с. Феськівка на Чернігів-
щині народився Григорій Кочур, перекладач, поет, гро-
мадський діяч.

Делегація Українського інституту 
національної пам’яті на чолі з Володи-
миром В’ЯТРОВИЧЕМ, директором ін-
ституту, кандидатом історичних наук, 
здійснила робочу поїздку до Черніго-
ва. В обласному центрі взяли участь у 
двох науково-практичних конференці-
ях, поспілкувалися з журналістами на 
прес-конференції і зустрілися з керів-
ництвом області.

Відреставровані книги із зібрання 
Чернігівського історичного музею імені 
В. Тарновського — на виставці в Києві. 

Зібрання стародруків Чернігівського істо-
ричного музею імені В. Тарновського вважа-
ється одним із найкращих серед музейних збі-
рок в Україні. Головним джерелом його форму-
вання є колекції Чернігівського єпархіального 
давньосховища, Музею українських старожит-
ностей Василя Тарновського, бібліотеки та му-
зею Чернігівської губернської вченої архівної 
комісії.

За довгі роки свого музейного життя ці 
переважно богослужбові книги зазнали чи-
мало: переїзди з місця на місце, евакуація 
та повернення до Чернігова тощо. У 1920-х – 
1930-х роках на срібні оклади Євангелій не-
одноразово зазіхали «збирачі» музейних ко-
штовностей на потреби індустріалізації. Але 
попри це стараннями музейників колекція 
збереглася і поповнилася. 

Проте час залишив на книгах свій карб. 
Передані до рук реставраторів музейні рари-
тети отримали нове життя. У жовтні в столич-
ному Національному музеї літератури Украї-
ни відкрилася виставка «Від «Апостола» Івана 
Федорова та «Кобзаря» Тараса Шевченка. На-
укова реставрація». В експозиції свій доробок 
з порятунку книг представили фахівці Націо-
нального науково-дослідного реставраційного 
центру України. 

З-поміж декількох десятків врятованих 
перлин книгодрукування п’ять — із колекції 
Чернігівського історичного музею імені  Тар-
новського. Євангеліє 1688 року у срібному з 
позолотою окладі чернігівського полковника 
Якова Лизогуба, про що сповіщають герб на 
верхньому бортику спинки окладу та запис, 
вміщений 1692 року на сторінках, було пода-

роване церкві Різдва Богородиці, збудованій 
Лизогубами у Седневі. Ще одне експоноване 
Євангеліє з музейної збірки вийшло друком у 
Вільно 1600 року і прикрашене срібним окла-
дом XVIII століття. Інші дві чернігівські церков-
ні книги, представлені на виставці, — Окто-
їх московського друку 1632 року та Синопсис 
Інокентія Гізеля 1680 року, надрукований у Ки-
єво-Печерській лаврі. Остання із книг належа-
ла чернігівцю Дмитру Бочкову, який 1906 року 
подарував її Чернігівській вченій архівній ко-
місії. Єдине світське видання із зібрання му-
зею на виставці — «Буквар Южнорусский». Ця 
невеличка книжечка була підготовлена та ви-
дана у січні 1861 року Тарасом Шевченком для 
початкового навчання українською мовою в 
недільних школах. 

Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
Листопад
7 — мчч. Маркіана і Мартирія.
8 — великомученика Дмитрія Солунського.

9 — преподобного Нестора Літописця.

10 — вмц. Параскеви, нареченої П’ятниця. Св. Ар-
сенія, архієп. Сербського.

11 — прмц. Анастасії Римлянки. Прп. Аврамія.

12 — сщмч. Зиновія, єп. Єгейського, і сестри його 
Зиновії.

13 — мч. Єпимаха Олександрійського.
14 —безсрібників і чудотворців Косми і Даміана.
15 — мчч. Акиндіна, Пигасія, Афонія, Єлпідіфора.
16 — мчч. Акепсіма, єп. Йосифа пресвітера і Аїфа-
ла диякона. Собор Карельських святих.
17 — прп. Іоанникія Великого.
18 — св. Іони, архієп. Новгородського.
19 — св. Павла. Представлення прп. Варлаама Ху-
тинського.
20 — прп. Лазаря Галісійського. 

Володимир В’ятрович: 
«Україна виборола свободу, 
визволилась тільки 24 серпня 1991 року»

Під час відкриття конференції «Вигнання 
нацистських окупантів з України: пам’ять та 
уроки історії для сьогодення» в Чернігівсько-
му обласному інституті післядипломної пе-
дагогічної освіти імені К. Ушинського Віктор 
Довбня, в.о. ректора, доктор філософських 
наук, наголосив, що це вже третій спільний 
науковий форум з Українським інститутом 
національної пам’яті (УІНП).

Кирило Галушко, координатор громад-
ського проекту українських істориків «ЛІК-
БЕЗ. Історичний фронт», науковий співро-
бітник Інституту історії України НАН України, 
член ВГО «Наукове гуманітарне товариство», 
кандидат історичних наук, представив сайт 
«ЛІКБЕЗ. Історичний фронт». Він підкреслив, 
що мета проекту — спростування міфів в іс-
торії, насамперед радянських і російських: 
«Це наш внесок у протидію інформаційній 
війні, що веде проти нас агресор». На сайті, 
який вже представлено російською та укра-
їнською мовами, є відповіді-спростування 
на понад 100 міфів, в окремі дні його відвіду-
ють до 20 тисяч читачів. 

У доповіді «Друга світова війна у сучас-
ній державній політиці національної пам’яті» 
голова Українського інституту національ-
ної пам’яті наголосив, що український на-
род узяв участь саме в Другій світовій війні 
з 1939 року, а не з 1941 року, термін «Вели-
ка Вітчизняна війна» Сталіним вигадано для 
приховування власної загарбницької полі-
тики та союзу з нацистською Німеччиною у 
1939 – 1941 роках. 

Володимир В’ятрович наголосив, що 
внесок України у розгром нацистської Ні-
меччини та її союзників важко переоціни-
ти. Тільки в лавах Червоної армії воювало до 
7 млн українців, тобто 23% особового скла-
ду Збройних сил СРСР. Захищали світ від на-
цистських окупантів українці також у лавах 
УПА (до 100 тис. осіб), у польській, американ-
ській, канадській арміях, антинацистських 
рухах країн Європи. 

Керівник УІНП повідомив: у 1944 році 
відбулося вигнання нацистських окупантів з 
України, але ні визволення, ні свободи і не-

залежності не сталося. Замість нацистсько-
го режиму в Україну повернувся комуністич-
ний тоталітарний режим із репресіями, де-
портаціями, русифікацією та радянізацією, 
наступним штучним голодом 1946 – 1947 
років. Отже, Україна виборола свободу, ви-
зволилася тільки 24 серпня 1991 року, коли 
стала незалежною.

Сергій Бутко, представник УІНП у Черні-
гівській області, науковий співробітник, ви-
ступив на тему «Злочини проти цивільного 
населення в Україні нацистських окупантів 
у 1941 – 1944 рр. і російських агресорів у 
2014 р.: порівняльний аналіз». 

Чернігівські дослідники виступили з до-
повідями і повідомленнями про Корюків-
ську трагедію 1943 року, про остарбайте-
рів, долю громад окремих населених пунк-
тів області в роки Другої світової війни, ра-
дянський партизанський та український 
національно-визвольний рухи в Україні та 
на Чернігівщині, аналізували пресу в об-
ласті під час війни, викривали міфотвор-
чість комуністичного тоталітарного режи-
му тощо.

Володимир В’ятрович і Кирило Галушко 
також виступили на науково-практичній кон-
ференції «Чернігівці у вирішальних битвах за 
визволення України (до 70-річчя визволення 
України)», яку провів Чернігівський облас-
ний історичний музей імені В.Тарновського.

Делегація УІНП зустрілася з керівни-
цтвом області. Наголосили на успішній  шес-
тирічній співпраці області з Інститутом у сфе-
рі національної пам’яті, визначили подаль-
шу спільну роботу щодо таких національних 
символів на Чернігівщині, як герої Крут, Ба-
турин і Корюківська трагедія. 

Український інститут 
національної пам’яті

Виконуючий обов’язки голови Черні-
гівської облдержадміністрації Сергій Жур-
ман, голова Чернігівської обласної ради 
Микола Звєрєв, голова УІНП Володимир 
В’ятрович, історик Кирило Галушко, пред-
ставник УІНП у Чернігівській області Сер-
гій Бутко. 

Цінні старовинні книги
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

В історії є події досить симво-
лічні. Попередній розділ заверше-
но нещасною для русичів битвою 
на річці Калка у травні 1223 року. 
Ця поразка була передвісником 
нашестя через півтора десятиліт-
тя  монголів на Русь. 

У битві монголи взяли в по-
лон Великого князя Київського 
Мстислава Старого і ще кількох 
князів. Переможці відмовили-
ся від звичного в таких випадках 
чималого викупу за полонених 
князів, а вирішили принести їх у 
жертву своєму богові війни Суль-
де. На князів поклали поміст із 
дощок, на який сіли бенкетува-
ти монгольські полководці, аж 
поки полонені не були розчавле-
ні на смерть. А полководець мон-
голів Субудай повіз голову князя 
Мстислава як трофей Чингіз-хану. 

Ось так розчавлена й обезго-
ловлена Русь невдовзі зустріла-
ся з монгольським нашестям і на-
довго потрапила під владу кочів-
ників. 

Але повернімося у середину 
XII століття, де з надр дедалі слаб-
нучої Київської Русі на її північно-
східних теренах народжувалася 
майбутня Московія, держава сте-
пової, азіатської гілки Мономахо-
вичів. 

Юрій Долгорукий (1090 – 
1157). Син Володимира Монома-
ха, родоначальник лінії володи-
миро-суздальських князів. Князь 
Суздальський (1108 – 1135, 
1136 – 1149, 1151 – 1155), Пе-
реяславський (1134 – 1135) та 
Великий князь Київський (2 ве-
ресня 1149 – 20 серпня 1150, 
28 серпня 1150 – початок квіт-
ня 1151, 20 березня 1155 – 15 
травня 1157). 

Прізвисько отримав, за од-
ною версією, через сутулість, від 
чого його руки здавалися над-
то довгими. За іншою гіпотезою,  
прізвисько дано літописцями піс-
ля його смерті за постійні втру-
чання в чужі землі. 

Ще за життя Мономах закрі-
пив за Юрієм Ростово-Суздаль-
ську землю з резиденцією у Суз-
далі, де місцеве боярство служи-
ло для нього підпорою. З 1125 
року, після смерті Мономаха, 
Юрій став по суті незалежним 
від Києва Ростово-Суздальським 
князем. Після смерті свого стар-
шого брата — Київського князя 
Мстислава Великого (1132) — 
Юрій захопив Переяслав. Загар-
бання найближчої до Києва зем-
лі, що традиційно була вотчиною 
старших синів Великого князя — 
наступників престолу, спричини-
ло боротьбу Юрія з братами, яка 
закінчилася 1135 року його по-
разкою. Він був змушений повер-
нутися на Суздальщину. 

За князювання Юрія Долго-
рукого зросла економічна і полі-
тична сила північних князівств, 
тут було засновано міста Пе-
реяславль-Заліський, Юр’єв-
Подольський, Кострому.

1147 року в літописі вперше 
згадується Москва, тому Юрія 
Долгорукого вважають її засно-
вником. Цей запис літопису роз-
повідає, як Юрій запросив у гості 
до Москви свого родича — князя 
Новгород-Сіверського Святосла-
ва Олеговича, з яким і поріднив-
ся: донька Юрія Ольга вийшла за-
між за сина Святослава Олега.

Однак важко назвати Юрія 
Долгорукого засновником Мо-
скви у звичному значенні цього 
слова — так, як Ромул і Рем були 
засновниками Рима або Кий за-
сновником Києва. Маємо промо-
висту й теж символічну історичну 
ситуацію: насправді «засновник» 
столиці майбутньої велетенської 

імперії не спромігся її й заснува-
ти, не бачив у цьому необхідності. 
Юрій просто загарбав існуюче не-
велике село Кучки на березі Мо-
скви і перейменував його на Мос-
ков. Робив це, зміцнюючи свої 
володіння, а не для створення но-
вої столиці, нею для нього були 
Суздаль, потім Володимир. 

Нащадки господаря загарба-
ного села — воєводи Кучки зго-
дом помстилися, вбивши сина і 
наступника Юрія — Андрія Бого-
любського. 

І ось у центрі нинішньої столи-
ці Росії Москви стоїть пам’ятник її 
«засновнику». А сам Юрій Долго-
рукий похований у столиці Украї-
ни Києві, де й помер, — у місті, за 
престол якого князь так затято 
воював, тричі його здобував си-
ломіць.

Кияни не любили узурпатора 
влади Юрія Долгорукого, під час 
бенкету в боярина Петрила 15 
травня 1157 року князя отруїли. 
Після смерті Юрія повсталі кияни 
ліквідували встановлену ним вла-
ду, «суздальців — бояр і дружи-
ну — побивали по містах і селах» 
(М. Грушевський). 

За Юрія Долгорукого вперше 
проявилося пряме суперництво 
двох народів, між Києвом та Суз-
дальщиною почалася боротьба, 
яка набула гострих форм за сина 
Юрія Андрія Боголюбського.

Андрій Боголюбський 
(близько 1110 – 1174) — князь 
Вишгородський (1149 – 1150, 
1155 – 1156), Пересопницько-
Турівський (1150 – 1151), Воло-

димиро-Суздальський (1156 – 
1174).

Народився у Суздалі. Син 
Юрія Долгорукого, онук  Монома-
ха. Якщо батько Андрія — Юрій 
Долгорукий уже був наполовину 
половцем по матері (другій дру-

жині Мономаха), то Андрій — по-
ловець аж на три чверті. Адже 
його батько одружився на дочці 
половецького хана Аепи Осене-
вича. Прізвисько Боголюбський 
отримав від назви містечка Бого-
любове, яке князь зробив своєю 
резиденцією.

Під час війни за Київ між Юрі-
єм Долгоруким і його небожем 
Ізя славом Мстиславичем (1148 
– 1151) Андрій Боголюбський під-
тримував батька. 

У березні 1155 року Юрій зно-
ву став Великим Київським кня-
зем і дав Андрію Вишгород, де 
завжди сиділи старші сини київ-
ських володарів, перші кандидати 
на київський престол. Однак Ан-
дрій уже не бачив для себе пер-
спектив у Києві. 1155 року він 
без згоди батька залишив Вишго-
род і перебрався до Володимира-
на-Клязьмі. Після смерті батька 
1157 року Андрій Боголюбський 
витіснив із Ростова і Суздаля сво-
їх молодших братів Михалка і Все-
волода та  об’єднав під своєю ру-
кою північні землі, ставши Ве-
ликим князем Володимиро-Суз-
дальського князівства. Своєю 
столицею він зробив місто Воло-
димир, яке укріпив і прикрасив, 
збудувавши новий дитинець, го-
ловні ворота якого були зведені 
за зразком київських Золотих во-
ріт і отримали ту саму назву, а та-
кож величний Успенський собор, 
знов-таки за зразком Успенського 
собору Києво-Печерської лаври. 

Сам Андрій Боголюбський 
жив у замку неподалік від Воло-
димира у Боголюбові. Пробував 

підпорядкувати своїй владі Нов-
город. Намагався остаточно віді-
рвати Суздальську землю від Ки-
єва, утворити окрему церковну 
митрополію.

Вигнав до Візантії чоти-
рьох своїх братів разом з їхньою 
матір’ю — другою дружиною Юрія 
Долгорукого.

Суперництво Андрія з київ-
ськими князями досягло апогею, 
коли в Києві було обрано князем 
Мстислава Ізяславича, давнього 
ворога його батька. Це було по-
чатком кривавої міжусобної ві-
йни. На боці Андрія стали кня-
зі Мурома, Рязані, Смоленська, 
Полоцька, сіверські, чернігівські 
та дорогобузькі. Їх об’єднане вій-
сько 1169  року взяло в облогу 
Київ. Після недовгої облоги бе-
рендеї і торки, які були у дружи-
ні Мстислава, відмовилися вою-
вати, Мстислав утік, місто було 
взяте та нещадно пограбоване 
— знищені й спалені тоді були не 
лише житлові квартали, а й зна-
чна кількість церков і  монасти-
рів. Велику християнську святи-
ню Києва — Ікону Пресвятої Бо-
городиці — було вивезено з Киє-
ва до Володимира. Там її назвали 
Богоматір’ю Володимирською, 
згодом вона стала одною з голо-
вних святинь Московії. 

Але 1173 року військо Андрія 
Боголюбського було розбите кня-
зями Південно-Східної Русі.

Прагнучи до зміцнення кня-
зівської влади, Боголюбський 
боровся з боярами. Вважаєть-
ся заснов ником майбутньої Мос-
ковської держави.

Був двічі одружений. За леген-
дою, друга дружина Оліта — до-
чка боярина Кучки.

Авторитарні методи правлін-
ня, буйний норов і жорстокість 
стосовно навіть близьких людей 
призвели до організації змови 
проти Андрія Боголюбського. 29 
червня 1174 року внаслідок змо-
ви бояр Кучковичів князя вбили. 

Михайло I (Михалко) Юрі-
йович (? – 1176) — старший син 
Юрія Долгорукого від другого 
шлюбу, із Суздальської династії 
Рюриковичів. Князь Володими-
ро-Суздальський (1174 – 1175, 
1176), Великий князь Київський 
(12 червня 1171 – 1 липня 1171).

Близько 1162 року Михалко 
Юрійович був вигнаний із Суз-
дальської землі зведеним братом 
Андрієм Боголюбським.

З 1162-го по 1168 роки жив у 
місті Острі, поблизу Чернігова.

Після смерті Андрія Михалко 
Юрійович став князем Володими-
ро-Суздальським, але бояри зму-
сили його покинути князівство й 
виїхати до Чернігова. Проте грома-
да Володимира незабаром закли-
кала Михалка на допомогу проти 
Ярополка Ростиславича, племін-
ника Андрія Боголюбського. 1175 
року він переміг Ярополка і знову 
став князем Володимира. 

Всеволод III Велике Гніз-
до (1154 – 1212) — десятий син 
Юрія Долгорукого, князь Остер-
ський (1169 – бл. 1172), Воло-
димиро-Суздальський (1176 – 
1212). 

1162 року вигнаний зведеним 
братом Андрієм Боголюбським із 
Суздаля разом з матір’ю та брата-
ми. Поїхав до Константинополя до 
імператора Мануїла. У 15-річному 
віці повернувся на Русь, поми-

рився з Андрієм і допомагав йому 
в походах на Київ.

Після загибелі князя Андрія 
Боголюбського 1174 року повер-

нувся і допоміг братові Михай-
лові оволодіти Володимиром. По 
смерті брата став князем, хоча 
ще тривалий час вів боротьбу за 
владу з племінниками. Першим у 
князівстві почав іменувати себе 
«великим князем».

Час правління Всеволода — 
період найвищого розквіту Во-
лодимиро-Суздальського кня-
зівства, найбільшого тогочасно-
го державного утворення Русі. 
Князь спирався на нові міста — 
Володимир, Переяславль-Залісь-
кий, Дмитрів, Городець, Костро-
му, Твер, де боярство було віднос-
но слабким і набирало сили дво-
рянство. 

Князь продовжував воювати 
з могутньою державою — Волзь-
кою Булгарією, а також з морд-
вою і вічними суперниками Русі 
половцями. Саме про Всеволода 
у «Слові о полку Ігоревім» сказа-
но, що його військо «Волгу може 
веслами розхлюпати, а Дон шоло-
мами вичерпати».

Літописи відзначають набож-
ність великого князя, приязне 
ставлення до бідних. У столиці Во-
лодимирі за князя було спорудже-
но Дмитрівський і Різдвяний со-
бори, кремль-дитинець.

Понад 30 років Всеволод 
правив величезним князів-
ством. Коли стало питання про 
престолонаслідування,старший 
син князя Костянтин поставив ви-
могу оголосити його спадкоєм-
цем престолу й віддати Володи-
мир і Ростов. Юрію ж, своєму бра-
ту, пропонував колишню столи-
цю князівства — місто Суздаль. 
Після довгих роздумів Всеволод 
скликав усіх бояр міст і волостей, 
духовенство, купців, дворян. Цей 
собор підтримав намір князя: Во-
лодимирський престол було вирі-
шено передати молодшому амбіт-
ному Юрію, а Костянтину віддати 
Ростов. Це стало причиною чвар 
між братами після смерті бать-
ка Всеволода. А невблаганне на-
шестя степовиків з далекої Азії 
— монголів — було вже на поро-
зі. І зустріти їх Русі судилося якраз 
при великому князеві Юрію Все-
володовичу. Але то вже продо-
вження історії.

Після смерті Всеволода в Пів-
нічно-Східній Русі утворилися 
кілька князівств: Суздальське, 
Переяславське (з Твер’ю, Дмитро-
вим), Ростовське, Ярославське, 
Стародубське, Юріївське, Углиць-
ке. Подрібнення Русі набувало за-
грозливого характеру. 

Петро АНТОНЕНКО 
Продовження. 

Поч. у №№ 39 – 41.
Далі буде 

Церква Спаса на Берестові в Києві, де похований Юрій Долгорукий
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Павло ГЛАЗОВИЙ 

Гуморески 

Іменини
Зібралися якось гості в Козолупа Мини, 
Випивали, відзначали його іменини. 
Вийшов Мина із-за столу, взяв за руку 

тітку 
І пустився вибивати громову чечітку. 
Раптом хлопчик-п’ятиліток вскочив 

у кімнату. 
— Там тебе до телефону викликають, 

тату! 
— Бач, синочку, всі вітають 

Мину Козолупа. 
— Ні, питають, який дурень 

об підлогу гупа.

Насолода
Ходять двоє зоопарком. Обоє «під газом». 
Біля кожної тварини спиняються разом. 
Перший каже: — Зажили б ми з тобою, 

як графи, 
Якби мали довгі шиї, як ото в жирафи. 
Ото була б насолода! Випив чарку вранці, 
А горілка до вечора текла б по горлянці. 
Другий каже: — Облиш мене краще 

у спокої. 
Не хочу я мати шиї довгої такої. 
Мені часто бува нудно після перебору. 
Нащо мені, щоб так довго ішло знизу 

вгору?

Харя
Баба сердиться на внука: 

— Таке оглашенне...
Харя, чуєш, повернися! 

Харя, йди до мене! —
Біля баби зупинився молодий мужчина.
— Що за слово? Що за харя? 

Це ж мала дитина. —
Баба з місця підхопилась:

— Причепились даром.
Я ж не винна, що хлопчину 

назвали Ерхаром.

Ласкава господиня
Зайшов якось до знайомих тенор 

знаменитий.
Стала його господиня ласкаво просити:
— Заспівайте нам що-небудь з «Кармен» 

чи з «Аїди»!
— Та вже ж пізно, — мнеться тенор, 

— мабуть, сплять сусіди.
— І-і-і, — сказала господиня, 

— зайва про це мова.
В них собака всю ніч виє, а ми їм 

— ні слова.

Звукоізоляція
Поселились Федько й Катря 

в новому будинку.
Ставлять меблі. Почепили на стіні 

картинку.
Раптом чують тріск і скрегіт у вечірній 

тиші.
Катря вдарила в долоні:
— Вже шкребуться миші...
Звідкіля ж вони так рано? 

— дивиться на Федьку.
А той каже: — То не миші. То сусід 

їсть редьку.

Прощання
Їде жінка лікуватись від зайвого жиру. 
Чоловіка залишає стерегти квартиру. 
А він її виряджає на той світ неначе — 
Обніма біля вагона і мало не плаче. 
Сіла жінка. Рушив поїзд, набира розгону. 
А чоловік за вагоном біжить по перону. — 
Не лізь,— кричить, — на глибоке! 

Не перегрівайся! 
Не їж м’яса, не їж торта! Більш 

не поправляйся! 
Особливо бійся торта, 

слідкуй за собою! — 
Задивився та як хряпне 

об стовп головою. 
Чухнув лоба, сів та й каже: 

— Щоб ти там згоріла! 
Щоб ти з моря не вилізла! 

Щоб ти чорта з’їла...

Новорічні тости 
— жанр особливий. 
Їхня форма може бути 
дуже різною, але суть 
— одна: у старому році 
нам не повинно бути 
гірше, ніж у новому! А 
оскільки гірше нам уже 
було, а краще ще не 
було, є сенс присвятити 

тости не лише близьким, а й тим, хто стає близь-
ким нам усім після того, як ми за них проголосу-
вали. Нехай їм теж у цьому році буде гірше, ніж у 
новому. Побажати нашій політичній еліті хочеться 
передусім достойно пережити всі труднощі май-
бутніх реформ, оскільки всі «вигоди», як відомо, 
дістануться пересічним громадянам. І ще: 

За нашу демократичну державу, в якій вла-
да належить народу, навіть незважаючи на те, 
що все інше належить владі! 

За народних депутатів, несправедливо на-
званих «тушками» тільки за те, що змогли зро-
зуміти, наскільки нова влада краща від старої! 

За наше правосуддя — щоб воно навчилося 
нарешті відрізняти сліпу і худу Феміду від зрячо-
го і жирного Плутоса! 

За Європейський Союз, з яким ми двадцять 
років йдемо в одному напрямку: ми — до нього, 
а він — від нас! 

За дивовижну організацію МВФ, яка кредити 
дає владі, а відсотки хоче стягувати з пенсіонерів! 

За свободу слова! І не тільки самого слова, 
а й тих, хто його вимовляє. За тих журналістів, у 

яких слово — не срібло, а мовчання — не золото! 

І взагалі за те, щоб наступного року: 

— зміцнювалося все краще, що в нас є, а не 
тільки владна вертикаль; 

— реформатори думали не тільки про те, як 
зробити реформи непопулярними; 

— влада й опозиція знайшли спільну мову 
не тільки з питання про збільшення бюджетних 
коштів на їх спільне лікування; 

— політики були відвертими не тільки в тих 
випадках, коли відверто брешуть! 

І нарешті: щоб кожного з нас почув ще хто-
небудь, окрім Президента! 

Євген ГОЛОВАХА, 
заступник директора Інституту соціології, письменник 
(Написано у грудні 2010 року, але як актуально!)

Цей вид фольклору, тобто усної 
народної творчості, був у колиш-
ньому Радянському Союзі водно-
час і дуже популярним, і доволі не-
безпечним для поширення. Не мар-
но ж існував і такий анекдот. 

У тюремній камері народ обго-
ворює, хто за що сидить. Той щось 
украв, той комусь набив пику. А 
один каже: «Я сиджу через свої лі-
нощі». «Як так?» — запитують. «А ось 
як. Сидимо вчора ввечері зі знайо-
мими в мене на кухні, розказуємо 
анекдоти. Гості розійшлися. А я сів і 
думаю: зараз іти в прокуратуру, до-
нести, чи вранці? Полінувався, ви-
рішив уранці. Ось і сиджу». 

Звичайно, за політичні анек-
доти в останні десятиліття СРСР до 
тюрми вже не запроторювали, але 
неприємностей можна було нажи-
ти. Утім, попри все, ця гостра на-
родна сатира, особливо в останні 
роки «розквіту застою», тобто прав-
ління Брежнєва, поширювала-
ся надзвичайно масово. І не лише 
на кухнях інтелігенції, а й повсюд-

но — від студентських аудиторій до 
колгоспних ферм. Не менш охоче і 
з особливим цинізмом такі анек-
доти поширювали ті, проти кого 
вони, власне, були спрямовані — 
компартійні і комсомольські функ-
ціонери, прямо у стінах райкомів, 
обкомів і міськкомів. Ці лицеміри 
добре знали істинну ціну виголо-
шуваним ними ж на зборах і політ-
заняттях гаслам. 

Ось деякі приклади політичної 
сатири, радянські антирадянські 
анекдоти. До речі, первісно слово 
«анекдот» означало зовсім не вига-
дану, а реальну історію. 

* * *
Леонід Ілліч Брежнєв іде по 

Кремлю, а назустріч — Крупська.
— Здрасьтє, Леоніде Іллічу, — 

каже Крупська.
— Ну, здрастуйте, — байдуже 

відповідає Брежнєв.
— Ви що, мене не впізнали, Ле-

оніде Іллічу? Я ж Крупська Надія 
Костянтинівна.

— А, ну чого ж, упізнав. Я і Ва-

шого чоловіка Крупського добре 
знаю.

* * *
Вирішив дід на старості літ 

вступити до Компартії, почув, що 
там «щось дають». Вивчив дід мало 
не напам’ять Програму, Статут пар-
тії, все про міжнародне становище. 
На засіданні бюро райкому партії 
все чітко доповів. Треба діда при-
ймати в партію. І раптом один із 
членів бюро говорить:

— Усе це, діду, добре, але ска-
жи чесно: ти в банді Махна був?

— Був, — зітхнув дід. 
— А на гармошці грав?
— Грав. 
— Ну, діду, таких ми в партію не 

приймаємо.
Дід прийшов додому і розка-

зує бабі: так, мовляв, і так, підве-
ло тяжке минуле. Баба на нього: 
«От, старий дурню, не міг збрехати? 
Сказав би, не був, не грав».

— Ага, збрешеш, — мовив 
дід,— коли члени бюро під ту гар-
мошку танцювали. 

* * *
Брежнєв уранці прибув на 

службу в Кремль. На одній нозі 
— чорний черевик, на другій — 
коричневий. Суслов підходить і 
каже:

— Леоніде Іллічу, що це у Вас 
непарні черевики? Ви б поїхали до-
дому перевзулися.

— Я вже їздив. Там стоять такі 
самі: один чорний, другий коричне-
вий. 

Після публікації про нагороду за 
пошук слідів убивці в поліцейському 
управлінні настав розгардіяш. Сотні 
людей, спраглих отримати обіцяну 
тисячу, з ранку до ночі штурмували 
поліцейське управління. 

Однак поліцей-президент дав су-
воре розпорядження ретельно запи-
сувати всі свідчення і надати їх йому 
на розгляд. На основі цього матеріа-
лу він за допомогою дедуктивних ме-
тодів зможе встановити точні при-
кмети вбивці, після чого всі дані бу-
дуть належним чином зіставлені, 
знайдеться нитка, і гордіїв вузол роз-
плутається. Так поетично писав полі-
цейський офіціоз. 

Чималі кімнати поліцейського 
управління не змогли вмістити всіх 
добровільних сищиків, і начальство 
вже подумувало про винаймання до-
даткового приміщення. Усі свідчен-
ня ретельно записувалися, і до ве-
чора начальник поліції отримав паку 
дрібно списаного паперу. З цього ма-
теріалу начальнику поліції належа-
ло зробити висновки, знайти нитку, 
розплутати вузол (повторюємо цей 
прекрасний вираз) і сплести сіть для 
впіймання лиходія. 

Поліцейський комісар Рейхель 
узявся читати начальнику поліції 
найважливіші свідчення. Це було не-
легке завдання, бо деякі з них вима-
гали ґрунтовних роздумів, а інші були 
просто незрозумілі. 

— Карл Вигналек, приватний 
службовець, повідомляє, — читав 
поліцейський комісар, — що такі ж 
панталони оливкового кольору він 
бачив за три дні до вбивства на не-
знайомцеві, який прикурив у ньо-
го. З цього він робить висновок, що 
вбивця належить до покидьків сус-
пільства і, напевно, був знайомий з 
убитою, в якої позичив панталони. 

Мабуть, при поверненні їх виникла 
сварка, яка і скінчилася смертю ста-
рої. 

Вацлав Чубатий шле листа: «Ша-
новні поліцейські начальники! Вби-
ту знав один мій старий товариш по 
фронту. Ми служили разом в 11-му 
полку, і, пам’ятається, наш батальйон 
був перекинутий у Ровіци. Там до-
вкола гори та скелі. На горах пасеть-
ся худоба, головним чином  корови, 
пане начальнику. Мій приятель, що 
знав убиту, служив уже третій рік і 
мав нашивки сержанта. Він був голо-
воріз, яких мало. 

Міг через слово людину вбити. 
Якщо б він посварився з убитою, то 
обов’язково б її пристукнув. Він за-
вжди говорив, що терпіти не може 
бабів. Але треба сказати, що він уже 
два роки як помер. Віддав Богу душу 
в кулачній бійці...».

Показання добровільного свід-
ка, крамаря Гофмауера: «Убитої не 
знав. У Карліні бував двічі. Востан-
нє — позаминулого року, коли горі-
ла фабрика. Справа була така: в не-
ділю, після полудня, я вирушив, як за-
вжди, пограти в карти. Граю зазви-
чай у польський банк або залізяку і 
в житті жодного разу не махлював. 
Іду, раптом під віадуком кричать: «Го-
рить!» Дивлюсь — правда! Поки добіг 
до фабрики, палахкотіло так, що моє 
шанування! Потім прийшли солдати і 
оточили вулицю. Відтоді не був у Кар-
ліні і про вбивство нічого не знаю». 

— За витрачений час просить 
видати відшкодування — п’ять крон. 
Я його посадив, на всяк випадок, — 
сказав поліцейський комісар і став 
читати далі. 

Показання коваля Віктора Без-
вага: «Бачив у поліції знаряддя зло-
чину — кувалду. Як знавець коваль-
ської справи можу присягнути, що 
кувалда — НЕ ковальська. Таким чи-

ном, убивство не кидає ніякої тіні на 
ковальський стан, бо зрозуміло, що 
знаряддя вбивства не належало ко-
валю. Заодно просимо прискорити 
відповідь на клопотання про дозвіл 
відкрити вечірню школу для ковалів. 
Було подано вже десять років тому і 
досі не розглянуто через велику кіль-
кість невідкладних справ». 

— Ось свідчення бакалійного 
прикажчика з Карліна. Він заявив, 
що це таке містечко, де всяке лихо-
дійство в пошані. Я звелів його по-
садити за такі слова. Важливі відо-
мості, — продовжував чиновник, 
— отримані від вдови Крафт. Вона 
переконана, що не слід шукати вбив-
цю-чоловіка, швидше за все вбив-
ство скоєне особою жіночої статі. 
Нещасливе кохання, напевно, при-
звело її до вирішення знайти смерть 
на шибениці. Крім того, вдова пові-
домляє: «Не маю прямих доказів, але 
вельми підозріла наша сусідка Анна 
Чехова. Вона розвела такий бруд у 
раковині, що явно на все здатна. А 
останнім часом щось присмирніла і 
в день вбивства повернула мені де-
сять крон боргу, хоча ще зранку лая-
лася бридкими словами. До речі, ця 
сума сходиться з даними публікації». 

— Анну Чехову я взяв під варту. 
— Правильно! — сказав началь-

ник поліції, хапаючись за голову. —  
Читайте далі. 

— Ось тут протокол, складений 
за наполяганням Мирослава  Гоф-
ріхтера. Він з’явився зі свідками, які 
підтвердили його алібі. Після цього 
він зажадав тисячу крон, бо вивів по-
ліцію на той правильний висновок, 
що вбив стару в усякому разі не він... 
Далі — показання свідка Матоуше-
ка. Він висловлює припущення, що 
нещасна сама покінчила з життям. 

— Гм, це цілком можливо, — про-
бурмотів начальник поліції, неуваж-

но походжаючи по кімнаті. 
— Далі лист старости церкви 

святого Кристофа: просить вислати 
тисячу крон, бо має вагомі підозри 
на одного свого прихожанина, який 
вже два місяці не платить церковних 
внесків. 

«Звертаю вашу увагу на підозрі-
лий зв’язок цієї справи з останні-
ми злочинами отруйників, — пише 
чиновник Міржіхода. — Потрібно 
з’ясувати, чи не була зазначена ку-
валда куплена в магазині, що торгує 
отрутою, і в якому саме. Чи немає на 
кувалді слідів ціанистого калію і чи 
немає в самому закладі підозрілих 
домішок. Усі ці обставини не можна 
залишати без уваги. Вони, безсум-
нівно, виведуть на слід злочинця». 

Начальник ударив себе по лобі: 
— Ця людина має рацію! Одразу 

видно державного чиновника. Ось із 
кого треба брати приклад! Негайно 
розпоряджуся зробити хімічний ана-
ліз кувалди. 

На цьому слідство було тимчасо-
во закінчено. Всі були задоволені. 

Зроблено чимало: по-перше, 
знайдені сліди кількох людей, які 
вбивства не скоювали, і декількох, 
які могли його вчинити. Крім того, до-
питано кілька передбачуваних скуп-
ників краденого. Нарешті, встанов-
лено причинний зв’язок між кувал-
дою і ціанистим калієм. 

Насамкінець начальник велів 
зателефонувати в Бохніци — дізна-
тися, чи не спіймали там убивцю. Від-
повідь надійшла моментально: «Ні». 

— Ми його теж не спіймали, — 
глибокодумно мовив начальник. А 
поліцейський комісар порився і ви-
тягнув ще одного листа. «Вельмиша-
новний поліцей-президенте, дозво-
лю собі звернути вашу увагу на чор-
нильний олівець, знайдений на міс-
ці злочину. Це по-перше. Арештуйте 
всіх, у кого є чорнильні олівці. По-
друге, посадіть усіх не причетних до 
вбивства, таким чином злочинець 
буде ізольований і спійманий. Дійте 
у цій справі за старовинною загад-
кою: «Як найпростіше зловити шість 
левів? Спіймайте десять і чотирьох 
випустіть».

На цьому методі поліція й зупи-
нилася.

За нашу державу, в якій влада 
належить народу, а все інше — владі!

Радянський антирадянський фольклор 

Ярослав ГАШЕК

Слідами вбивці 
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Несподівані 
думки
 З погляду молодос-

ті життя є нескінченне май-
бутнє, з погляду старості — 
дуже коротке минуле. (Ар-
тур Шопенгауер).

 Людей зближає 
шкільна лава й інші нещас-
тя. (Генрік Сенкевич).

 Люди глухі до того, 
що кричить у тобі голосніше 
за все. (Станіслав Єжи Лєц).

 Люди мають знати: 
у театрі життя лише Богові й 
ангелам дозволено бути гля-
дачами. (Френсіс БЕКОН).

 Люди поділяються на 
дві половини: ті, хто сидить у 
в’язниці, і ті, хто має сидіти у 
в’язниці. (Марсель АШАР).

Було колись...
СОФОКЛ 
(497 –  406 до н. е.)
Уже в похилому віці, за-

живши великої слави, Со-
фокл читав публічно свою 
нову трагедію. Закінчив-
ши читати, із хвилюванням 
чекав, що скажуть слуха-
чі, думки яких розійшлися. 
Коли дізнався, що більшос-
ті твір сподобався, помер 
від радості.

СОКРАТ 
(469 – 399 до н. е)
Один чоловік прийшов 

до видатного філософа Со-
крата порадитись: женити-
ся йому чи ні.

«Хоч би як ти вчинив, 
усе одне будеш жалкувати», 
— відповів Сократ.

Сократа запитали, 
чому він не пише.

— Бо вважаю, що ар-
куші папірусу набагато до-
рожчі за те, що на них мож-
на написати.

Як відомо, Сократ, так 
само як і Гомер, грамоти не 
знав.

Грецький драматург 
Еврипід познайомив Со-
крата із твором Геракліта, 
а потім запитав його думку. 
Сократ сказав:

— Те, що я зрозумів, му-
дре. Думаю, що таке ж му-
дре й те, чого я не зрозумів.

Куточок 
гумору

— Де ми, Васильку, бу-
демо жити, як одружимося? 

— Як де? У моїй хаті. 
— А хата у вас під соло-

мою чи під залізом? 
— Під залізом. Ми з 

батьком ще минулої осені 
накидали, щоб вітер соло-
ми не розніс. 

* * * 
Одеська комунальна 

квартира.
— Борю, ви можете 

мені полагодити розетку?
— У вас є Фіма, нехай 

він полагодить!
— Йому не можна, його 

може вбити струмом!

* * * 
— Я своїх років не при-

ховую. Як на мене, трид-
цять літ — чудовий вік для 
жінки! 

— Так, пані! Особливо 
після п’ятдесяти… 

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

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

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., 

ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 

Чернігівське РУ МФО 353586, 

№ 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973-
628, 973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com       

 ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 

канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
ховних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  
(066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

У світі цікавого

Що читають в «Інтермеццо»

Ці та інші цікаві книги можна придбати в Черні-
гівському культурно-мистецькому центрі «Інтер-
меццо» (вул. Шевченка, 9).

Любомир Буняк Любомир Буняк 
«Не зрадь себе. Спогади мера» «Не зрадь себе. Спогади мера» 
Кого і як судить українська і, як її віддзеркалення, 

львівська Феміда? Хто всі ці роки у державній (читай — 
місцевій) владі? Професіонали чого — безгосподарності, 
корумпованості, відвертого розбазарювання суспільних 
благ? І хто, зіткнувшись з усім цим, готовий до громадян-
ської непокори? Можливо, читач не одразу знайде відпо-
віді на ці непрості питання, але задуматися мусить. 

Кінґслі Денніс, Джон Аррі Кінґслі Денніс, Джон Аррі 
«Після автомобілізму» «Після автомобілізму» 
Книжка розкриває проблему майбутнього автомобіля 

як одну з центральних у ХХІ столітті і наголошує на відпові-
дальності перед наступними поколіннями. Від цього зале-
жатиме, як житимуть наші нащадки: в умовах масштабно-
го локалізму, у війні всіх проти всіх  чи в оточенні систем 
цифрового спостереження.

Олексій Жупанський Олексій Жупанський 
«Побутовий сатанізм» «Побутовий сатанізм» 
Оповідання об’єднані єдиною концепцією-стриж-

нем, а саме —  шизофренічно-тривожними тенденція-
ми сучасних соціокультурних реалій, більшість із яких 
за своєю суттю є віддзеркаленням духовного гниття 
цивілізації.

Літературно-мистецька панорама
Чернігівський академічний 

театр ім. Т. Шевченка
7 листопада — М. Камолетті 

«Французька вечеря». 
9, 12 листопада — О. Островський «ЖадOFF». Прем’єра.
14 листопада — І. Нечуй-Левицький, лібрето О. Корнієнка 

«Кайдашева сім’я». 17.00.
15 листопада — М. Камолетті «Боїнг-Боїнг». Прем’єра.
16 листопада — М. Супонін «Бука». 12.00.
16 листопада — Т. Уайлдер «Наше містечко».
18 листопада — І. Нечуй-Левицький, лібрето О. Корнієнка  

«Кайдашева сім’я». 
20 листопада — лібрето Д. Шевцова «За двома зайцями».

Чернігівський Молодіжний театр
7 листопада — С. Мрожек «Емігранти». 
8, 9, 17 листопада — Е. Портер «Полліанна».
10 листопада — М. Старицький «За двома зайцями». 
11 листопада — Б. Брехт «Матінка Кураж та її діти».
15 листопада — Г. Горін «Поминальна молитва».
16 листопада — О. Довженко «Зачарована Десна».
18 листопада — Е.-Л. Войнич «Овід (Прощай, Арлекіне)».

Афіша

Дещо про воду
 Людство ніколи не матиме більше 

води, ніж є зараз, бо вона невідновлювана. 
У природі існує лише колообіг води.

 Щодня з поверхні води випаровуєть-
ся близько трильйона тонн води. На щастя 
для нас, вона повертається у вигляді опадів. 

 Вода — єдина субстанція, яка зустрі-
чається у всіх трьох формах: твердій (лід), рі-
дині й у вигляді газу (пару).

 80% поверхні Землі вкрито водою. 

 3% води на планеті є прісною,більша 
частина її перебуває у замерзлому стані у 
льодовиках.

 Дитина складається з води на 70 – 
80%, доросла людина — на 50 – 60%. Отже, 
з віком організм «усихає», і саме зменшення 
частки води призводить до старіння. 

 У найглибшій точці світового океану 
— Маріїнській впадині (глибина 11034 м) — 

кинутій у воду 
залізній куль-
ці треба більше го-
дини, щоб досягти 
дна океану. 

 Забруд-
нені підземні води 
повністю можуть 
очиститися лише за 
кілька тисячоліть.

 Людина може прожити 30 діб без їжі, 
але менше тижня без води. 

 Пересічна людина, користуючись во-
допроводом, упродовж життя пропускає че-
рез організм 80 – 100 кілограмів різного хі-
мічного бруду. Ось чому так важлива якість 
води.

 Як відомо, за нульову температуру 
вважають точку замерзання води. Але пріс-
ної. Солона морська вода замерзає за тем-
ператури мінус 1,9 градуса.

Анатолій ШКУРКО: 90-річчя

Найстаріший майстер пензля Придесення 
народний художник України Анатолій Шурко 
29 жовтня відзначив 90-річчя. Він народився 
у селі Смолин Чернігівського району. Навчав-
ся в інституті живопису, скульптури та архітек-
тури ім. І. Рєпіна в Санкт-Петербурзі. Учасник 
Другої світової війни, фронтовик. Член Спілки 
художників з 1960 року. За 70 з лишком років 
творчості Анатолій Ничипорович створив ве-
личезну кількість прекрасних робіт. Серед них 
— пейзажі рідної Сіверської землі, чарівного 
Седнева. До речі, він доклав чимало енергії 
для створення саме в селищі Седневі Всеукра-
їнського будинку творчості художників. Також 
створив цілу галерею портретів відомих зем-
ляків, зокрема творчої інтелігенції. 

Анатолій Ничипорович продовжує активну 
творчу діяльність, з-під його пензля народжу-
ються нові роботи. Наша газета вітає Анатолія 
Ничипоровича з ювілеєм! 

Презентація поетичної 
антології лауреатів премії 

імені Михайла Коцюбинського
У рамках програми «Десять днів з музеєм» 

з нагоди 80-річчя Чернігівського літературно-
меморіального музею Михайла Коцюбинсько-
го тут пройшла презентація щойно виданої ан-
тології поетів — лауреатів премії, що носить 
ім’я класика нашої літератури. Цією премією 
за два з лишком десятиліття її існування се-
ред інших були відзначені 27 поетів, причому 
не тільки Чернігівщини, а й відомі майстри сло-
ва України. 

З вітальним словом до присутніх звернули-
ся упорядники книги Наталія Коцюбинська та 
Ольга Єрмоленко, редактор і автор передмо-
ви Дмитро Іванов, голова обласної організації 
Національної спілки письменників Олена Ко-
нечна. Лауреати премії — поети Микола Ткач, 
Станіслав Шевченко, Василь Буденний, Сергій 
Дзюба — читали свої вірші. А вихованці Пала-
цу для дітей та юнацтва прочитали поезії тих 
авторів, яких, на жаль, уже нема з нами: Пе-
тра Зуба, Володимира Кашки, Анатолія Крупка, 
Станіслава Реп’яха, Петра Руденка, Борислава 
Степанюка, Олени  Шульги, Олекси Ющенка.

На вечорі виступили чернігівський компо-
зитор Микола Збарацький та соліст філармо-
нійного центру Сергій Гладирьов.

Готується до друку і антологія прозаїків-ла-
уреатів премії імені Коцюбинського.

Виставка з нагоди 85-річчя 
Володимира Соколовського

У Чернігівському обласному художньо-
му музеї імені Григорія Галагана з нагоди 
85-річчя від дня народження художника Во-
лодимира Сергійовича Соколовського відбу-
лося відкриття його персональної виставки. 
Художника привітали земляки з Козелеччи-
ни, де в селі Чемер він народився, — Любов 
Берешпелець, начальник райвідділу куль-
тури, та Лариса Бригинець, директор Козе-
лецького музею ткацтва. Щирі вітання про-
лунали й від інших шанувальників творчості 
художника. На виставці представлено бага-
то його робіт, зокрема натюрморти, пейзажі 
рідного краю.

Фестиваль 
«Сіверські музичні вечори»

В обласному філармонійному центрі три-
ває XIV міжнародний фестиваль класичної 
музики «Сіверські музичні вечори». Ось що 
говорить його художній керівник, заслуже-
ний діяч мистецтв України Микола Сукач: 
«Узагалі XIV міжнародний фестиваль класич-
ної музики розпочався у березні, коли ака-
демічний симфонічний оркестр «Філармонія» 
разом із піаністом Вадимом Руденком, учас-
ником усіх тринадцяти попередніх фестива-
лів, найкращими музикантами України, на-
родними артистами України Анатолієм Ба-
женовим (скрипка), Іваном Кучером (віолон-
чель), заслуженим артистом України Юрієм 
Котом (фортепіано) зіграли твори Бетхове-
на, Брамса та симфонію Борткевича «Моя 
Батьківщина». А на сороковини загибелі Не-
бесної сотні разом з академічним хором На-
ціональної радіокомпанії ми виконали «Рек-
вієм» Моцарта. Кошти від продажу квит-
ків ми передали на лікування пораненим 
на Майдані».

Хвилиною мовчання розпочинаються всі 
концерти фестивалю, вшановуючи пам’ять 
українців, що загинули, відстоюючи єдність на-
шої держави.

Постійний генеральний спонсор фестива-
лю — Райффайзен банк Аваль.

Днями в рамках фестивалю вже відбулися 
концерт академічного симфонічного оркестру 
«Філармонія» (керівник Микола Сукач),  ве-
чір фортепіанної музики — сонати Бетховена 
(Юрій Кот). 

Далі в програмі фестивалю 
на сцені обласного філармонійного центру: 

7 листопада — вечір скрипкової музи-
ки пам’яті Тетяни Чекіної (Олег Криса, США). У 
програмі — твори Бетховена, Чайковського. 

9 листопада — Київ, Національна філар-
монія України: концерт оркестру «Філармонія», 
соліст Вадим Руденко (фортепіано). У програмі 
— твори Бетховена, Брамса. 

11 листопада — закриття фестивалю, об-
ласна філармонія: заслужений ансамбль Укра-
їни квартет ім. М. Лисенка. У програмі — твори 
Моцарта, Шуберта, Равеля. 

Анатолій ШКУРКО: 90 річчя
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