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Триває передплата 
на нашу газету

Всі поштові відділен-
ня області ведуть передплату на 

нашу газету «Світ-інфо» на 2015 рік 
— на будь-який термін і на будь-яку 
адресу в області. 

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

Передплатний індекс газети «Світ-інфо» — 

86514
Також газета продається вроздріб поштою — 

в кіосках, відділеннях  і райвузлах зв’язку. 
Ті, кому наша газета вперше потрапила до 

рук, можуть ознайомитися з її попередніми но-
мерами в бібліотеках області, а також у нашому 
кореспондентському пункті в Чернігові — куль-
турно-мистецькому центрі «Інтермеццо» (вул. 
Шевченка, 9), де можна  отримати цей і попере-
дні номери газети. 

22 листопада — 
День пам'яті 
жертв Голодомору.
Всеукраїнська акція 
«Запали свічу»

Донбас частково 
окуповано.
Люди на цій території 
вимушено позбавлені 
статусу громадян 
України. 5,6

Помаранчева революція: 
Майдан-2004

Кампанія протестів, громадян-
ської непокори в Україні, проведена 
у листопаді – грудні 2004 року при-
хильниками Віктора Ющенка, канди-
дата від опозиції на президентських 
виборах. Акція почалася 22 листо-
пада 2004-го як реакція на масові 
фальсифікації виборів.

Ющенко утворив опозиційний 
блок партій «Наша Україна». На вибо-
рах парламенту 2002 року блок на-
брав найбільше голосів, понад 120, 
але в Раді залишився в опозиції. 

Лідер Блоку Віктор Ющенко пішов 
кандидатом на президентські вибо-
ри восени 2004 року. Його підтримав 
Блок Юлії Тимошенко. Коаліція двох 
блоків одержала назву «Сила наро-
ду». 

Режим Кучми виставив кандида-
том у президенти прем’єра Віктора 
Януковича. 

Переможцем другого туру і вибо-
рів загалом Центрвиборчком оголо-
сив Януковича. Опозиція оскаржи-
ла це рішення в суді, посилаючись на 
численні фальсифікації на виборах. 
На підтримку опозиції і постала По-
маранчева революція. 

Епіцентр її — центральна пло-
ща столиці — Майдан Незалежнос-
ті, а сам термін МАЙДАН став симво-
лом революції, яка проходила по всій 
Україні. Акції протесту були мирними, 
до сутичок із правоохоронцями не ді-
йшло. 

27 листопада Верховна Рада 
України визнала результати виборів 
недійсними. 3 грудня Верховний Суд 
України визнав численні факти пору-
шення законів і Конституції України в 
ході виборів, у результаті чого резуль-
тати другого туру голосування оголо-
сили  недійсними, і було призначено 
повторне голосування.

8 грудня Верховна Рада, як ре-
зультат компромісу між владою й опо-
зицією, затвердила зміни до Консти-
туції: конституційна реформа обмеж-
увала владу президента й передава-
ла частину його повноважень уряду і 
парламенту. 

У результаті повторного голосу-
вання другого туру, проведеного 26 
грудня 2004 року, переміг Віктор 
Ющенко. 23 січня 2005 року Ющенко 
офіційно заступив на посаду Прези-
дента України.

5 років президентства Ющенка 
— це роки величезних надій, почат-

ку перемін на шляху України до дер-
жавності, демократії, утвердження 
національних пріоритетів і водночас 
роки трагічного розколу основних по-
літичних сил Майдану — Блоку Ющен-
ка «Наша Україна» і Блоку Юлії Тимо-
шенко. 

Наслідком чвар стало те, що пре-
зидентські вибори 2010 року виграв 
Янукович. У державі встановився ре-
жим регіоналів. Він був силою пова-
лений другим Майданом, Єврорево-
люцією 2013 – 2014 років. 

Єврореволюція, 
Майдан 2013 – 2014 років

29 листопада 2013 року на са-

міті Україна – Євросоюз у Вільнюсі 
наша держава мала підписати Угоду 
про асоціацію з ЄС, яка була б пер-
шим кроком для вступу в майбутньо-
му в члени ЄС. Це ніяк не влаштову-
вало Росію, яка натомість втягувала 
Україну у відроджувані нею новітні 
союзи, і цей тиск значно посилився 
за проросійського режиму регіона-
лів. Угода про асоціацію готувалася 
кілька років, але несподівано укра-
їнська влада відмовилася її підпи-
сувати. Про це заявив 21 листопада 
Азаров як глава уряду, що безпосе-
редньо готував цю Угоду. 

Обурені громадяни України 
відповіли новим Майданом. 

Помаранчева революція, Майдан-2004.Помаранчева революція, Майдан-2004.
Єврореволюція, Майдан 2013 – 2014.Єврореволюція, Майдан 2013 – 2014.

Три президенти, 
три Свободи, 

плюс Гідність і Соборність
Президент України Петро Порошенко своїм 

Указом встановив нове державне свято — День 
Гідності та Свободи — 21 листопада. Це дата по-
чатку Майдану, Єврореволюції, Революції гідності 
2013 року. Водночас в указі говориться, що й далі 
в Україні святкується День Соборності, 22 січня. 

Нагадаємо, що третій президент Ющенко сво-
го часу встановив нове свято — День Свободи, 
22 листопада, на честь дати початку Помаран-
чевої революції. Наступний президент Янукович 
скасував це свято, оскільки воно символізувало 
ненависну йому Помаранчеву революцію. Але, 
не наважуючись відкрито виступити проти такого 
поняття як свобода, Янукович проголосив 22 січ-
ня об’єднане свято — День Соборності і Свободи. 

І ось новий варіант цих свят. Хоча можливим 
був варіант, аби Порошенко просто відновив від-
значати 22 листопада День Свободи.

ЮВІЛЕЙ МАЙДАНІВ
10 РОКІВ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

ПЕРША РІЧНИЦЯ ЄВРОРЕВОЛЮЦІЇ
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Аграрії  відзначили 
професійне свято
Голова обласної ради Микола Звєрєв 

і в.о. голови обласної державної адміні-
страції Сергій Журман привітали праців-
ників сільського господарства з профе-
сійним святом.

В урочистостях також узяли участь 
представники Департаменту агропромис-
лового розвитку облдержадміністрації, 
обласної організації профспілки працівни-
ків АПК, керівники районів і  господарств 
області, депутати обласної та місцевих 
рад, журналісти.

Ряд районів нагороджено пам’ятними 
дипломами. Зокрема, за перемогу в номі-
нації «Лідер розвитку аграрного виробни-
цтва Чернігівщини» отримав Бахмацький 
район; у номінації «Золота нива Чернігів-
щини» — Бобровицький як кращий район 
з виробництва зернових культур; у номі-
нації «Картопляний край Чернігівщини» — 
Чернігівський район; у номінації «Молочні 
ріки Чернігівщини» — Ічнянський район, 
а кращим «М’ясним краєм Чернігівщини» 
став Прилуцький район. Лідером у номі-
нації «Стиль життя – органік» визнано Го-
роднянський район як кращий район з 
виробництва органічної продукції. Козе-
лецький район — переможець номінації 
«Назустріч інвестору». Менський район 
визнано кращим у номінації «Фермер – 
запорука розвитку села», а Куликівський 
став кращим із залучення агробізнесу до 
розвитку сільських територій.

Також нагороджено: орденом княгині 
Ольги ІІІ ступеня — Беспалову Олену Ми-
хайлівну, оператора машинного доїння то-
вариства «Рожнівка-Агро», Ічнянський ра-
йон; медаллю «За працю і звитягу» — Ду-
бовика Миколу Григоровича, механізато-
ра товариства «Нива 2008», Носівський 
район.

Кращі аграрії нагороджені Почесною 
грамотою обласної державної адміністра-
ції, Почесною грамотою обласної ради.

Чернігівський автозавод 
у жовтні випустив 
7 автобусів
У жовтні на українських заводах було 

вироблено 1 475 автотранспортних за-
собів, у тому числі легкових авто — 
1 142.

ЗАЗ зміг збільшити виробництво до 
1007 автомобілів. Серед них — 26 комер-
ційних авто, а решта — легковики. На-
ростив виробництво АвтоКрАЗ, випусти-
ли 216 одиниць автотехніки. «Єврокар» зі-
брав 161 автомобіль, «Черкаський авто-
бус» випустив 46 одиниць.

Обидва заводи корпорації «Еталон» у 
жовтні запустили конвеєри після верес-
невого простою. Чернігівський автозавод 
випустив 7 автобусів, Бориспільський — 
25. Єдиний завод, який погіршив верес-
неві показники, — «Богдан». Тут виробили 
всього 13 транспортних засобів, що проти 
вересневих 37.

Однак за підсумками січня – жовтня всі 
українські виробники показують дуже не-
гативний результат. За цей період в Україні 
було вироблено 27 590 одиниць автотран-
спортної техніки, або на 28% менше від 
аналогічного результату минулого року. Ви-
пуск легкових автомобілів за той же період 
скоротився на 27% — до 25 309 шт.

Свободівці  
пішли із влади
ВО «Свобода» заявляє про складення 

повноважень членами партії — міністра-
ми уряду, головами обласних і район-
них державних адміністрацій у зв’язку з 
оголошенням результатів позачергових 
парламентських виборів та формуван-
ням нової коаліції.

Після завершення позачергових пар-
ламентських виборів уся відповідальність 
за політичну та соціально-економічну си-
туацію в державі лягає на учасників май-
бутньої парламентської коаліції.

13 листопада чернігівські свободівці, 
голови районних державних адміністра-
цій: Коропської — Анатолій Мілюков, Ко-
зелецької —  Сергій Андреєв, Ніжинської 
— Ігор Смаль, Бахмацької — Михайло Ви-
ноградов, Талалаївської — Володимир 
Брюховецький та Прилуцької — Іван Тю-
тюнник — заявили про складення своїх 
повноважень. 

Загинули під Дебальцевим
Семеро військовослужбовців підірвалися на мінах під Де-

бальцевим 17 листопада вранці і вдень. 
Про це «Високому Валу» повідомив представник військової частини 

у селищі Десна.  «Четверо підірвалися на фугасі, троє за ними поїхало і 
також підірвалися»,  —  сказав він. За словами джерела, кількість заги-
блих вдалося встановити тільки в понеділок  під вечір.

До того ж іще трьох поранених вдалося госпіталізувати.
Військові, що загинули, перед відправленням до зони АТО проходи-

ли навчання в 169-ому навчальному полку.
«Зараз російські бойовики і терористи воюють за територію Донеччи-

ни і хочуть наробити «котлів» та нападають на наші блок-пости. Схожа ситу-
ація і на Луганщині під Щастям»,  —  повідомило джерело.

Штаб АТО підтверджує загибель шести наших  військових. Вони слу-
жили на Чернігівщині, звідки були направлені в зону АТО. В числі заги-
блих — один уродженець Чернігівщини.

13 листопада — святий день 
для кожного духовно не скаліче-
ного українця, День пам’яті Ба-
турина. Вже 23 роки поспіль від-
роджений Батурин збирає патрі-
отичну громаду з усієї України і 
з-за кордону, щоб пом’янути за-
гиблих у нерівній боротьбі про-
ти Московії оборонців та мирних 
мешканців гетьманської столиці 
в листопаді 1708 року. 

Цьогоріч «Зі святими упокой» 
заспівали і героям Небесної со-
тні, і всім загиблим на українсько-
російській війні, яка триває. Мо-
литви біля пам’ятника жертвам 
Батуринської трагедії 1708 року 
звершили митрофорні протоієреї, 
настоятель Батуринського Свято-
Покровського храму отець Роман 
(Кривко), настоятель Конотопсько-
го собору Різдва Богородиці отець 
Павло (Кузь), клірик собору отець 
Степан. У заході взяли участь меш-
канці Батурина, керівники Бах-
мацького району, представники 
Чернігівського національного пед-
університету, Північно-східного 
регіонального відділення Центру 

пам’яткознавства НАНУ, Чернігів-
ського художнього музею, Коно-
топського музею імені О. Лазарев-
ського, Бахмацького районного 
історичного музею, Ніжинського 
училища культури і мистецтв ім. М. 
Заньковецької, наукових кіл, сту-
дентська та учнівська молодь, учні 
та вчителі батуринських загально-
освітніх шкіл, козацькі громадські 
організації Чернігівщини, Сумщи-
ни, засоби масової інформації, в 
т.ч. центральні телеканали.

Після урочистого виконання 
Державного Гімну України лягли 
квіти до підніжжя пам’ятника жерт-
вам Батуринської трагедії. У душі 
кожного відгукнулися слова Тара-
са Шевченка, Богдана Лепкого, 
Романа Іваничука, Ірини Лобовик 
про страшну долю Батурина, про-
цитовані ученицями батуринської 
школи. З болем у голосі говорили 
про історичні паралелі промовці: 
Герой України Левко Лук’яненко, 
отаман Батуринської козацької со-
тні Федір Дем’яненко.

Захопили присутніх пісні на 

військово-козацьку тематику 
фольклорно-сценічного колективу 
«Народна криниця»  Ніжинського 
училища культури і мистецтв, ко-
зацькі думи у виконанні кобзаря 
і лірника Олександра Тріуса з міс-
та Ромни. Розчулила своїм віршем 
і символом миру — випущеним у 
небо білосніжним голубом — пер-
шокласниця Альбіна Горбань.

У музеї археології Батурина 
було проведено презентацію кни-

ги Катерини Липи і Людмили Бі-
лоус «Козацька порохівниця», ви-
даної нещодавно Київським ви-
давництвом «LAURUS». Це науко-
ве дослідження, подане в яскравій 
ілюстрованій формі, про важливий 
елемент козацького бойового спо-
рядження — порохівницю. Авто-
ри і видавці розповіли про історію 
створення видання та про подаль-
ші плани видання серії «Історія на 
власні очі». 

За сприяння медіа-центру «Моє місто» в 
Чернігові відбувся  семінар «Енергоефектив-
ність та альтернативна енергетика у ЗМІ». Він 
пройшов у рамках всеукраїнського проекту 
«Муніципальна енергетична реформа в Укра-
їні», що здійснюється за підтримки американ-
ської програми USAID. Доповідачами семінару 
були столичні фахівці цього проекту. А зацікав-
леними слухачами — журналісти преси, радіо і 
телебачення області.

Тематично семінар можна розбити на кіль-
ка блоків. У першому йшлося про великі можли-
вості економії енергоресурсів у нас у  житлово-
побутовому секторі — від комунальних служб 
до кожного будинку і квартири. Резерви тут ве-
ликі, про що свідчить і зарубіжний досвід. Але 
правду кажуть, що скупий і бідний двічі платить. 
При нашій енергетичній бідності у нас ще й не-
раціонально ставляться до електрики, газу, те-
пла, води, а інколи й просто розтринькують їх. 

Між тим, засоби економії часом вельми прості. 
Здається, люди це вже починають розуміти на 
простому житейському рівні: зараз усі дружно 
взялися утеплювати оселі, стіни пінопластом. 
Добре було б, аби й на рівні міської влади, ко-
мунальних служб реально взялися за економію 
енергоресурсів, а не перекладали свої втрати 
на кишені громадян через усе нові тарифи. 

Друга цікава тема — альтернативна енерге-
тика. Тут у нас — непочатий край роботи, знову 
ж порівняно з Європою, приміром, із сусідньою 
Польщею. У нас газове горе поки що змусило 
предметно взятися хіба що за дрова. А все інше? 
Ті ж вітрова, сонячна, біоенергетика? У зародку.

Ще одна тема — комунальні тарифи. Це вза-
галі болюче місце. Щоразу, коли їх підвищують, 
комунальники і місцева влада говорять нам, що 
треба привести їх «у відповідність з витратами», 
довести «до собівартості». Але чомусь важко ро-
зібратися, які вони, оті реальні витрати кому-

нальників, яка собівартість отих комунальних 
послуг, зокрема тепла? 

Знову виринуло питання про газ, що добу-
вається в Україні і якого цілком вистачить для 
потреб населення. Він значно дешевший від ку-
пленого за валюту за кордоном, то чому б не 
продавати саме цей газ населенню? А для про-
мисловості, насамперед для приватизованої, 
якої переважна більшість, для тих же олігархів 
продавати закуплений газ і за тою ціною, яка 
склалася. Урешті ці олігархи мали б і самі на-
пряму закуповувати газ у Росії чи де хочуть для 
своїх хімічних і металургійних гігантів. Але це 
питання не стільки економіки, як політики.

Семінар проводився все-таки для засо-
бів інформації, і говорилося, як саме ці життє-
ві теми висвітлюються в наших медіа. На жаль,  
епізодично. Хоча це хвилює тисячі й мільйони 
людей, той же досвід Європи.

Петро АНТОНЕНКО 

Чернігівці  гинуть на  Донбасі

У самому центрі 
Чернігова, на Красній 
площі, поруч зі стен-
дом з портретами за-
гиблих на Майдані 
земляків з Небесної 
сот ні,  встановлено ще 
один стенд:  тут пор-
трети земляків, які  за-
гинули у війні на Дон-
басі. Трагічно, але цей 
стенд  доводиться  по-
стійно поповнювати. 

18 листопада, Чернігів, на  прапорі  України при вході до 
обласної державної адміністрації, як і на прапорах на сотнях 
інших державних установ області,  — чорна траурна стрічка. 
День трауру за загиблими на Донбасі земляками. Таких стрі-
чок і таких днів стає все більше...

Троє бійців 
батальйону 

«Чернігів» загинули 
Два бійці спецбатальйону «Чернігів» 

загинули в бою 16 листопада за населе-
ний пункт Станиця Луганська. Ще один 
боєць пізніше помер у лікарні. 

Імена загиблих:
Запека Вiктор Олександрович, 

рядовий міліції, 1987 року народження,  
Чернігів;

Іщенко Андрій Васильович, рядовий 
міліції, 1979 року,  народження ,  Чернігів;

Найдьон Олександр Вікторович, стар-
ший сержант міліції, 1984 року народжен-
ня,  с. Політрудня Городнянського району .

Керівництво Управління МВС Укра-
їни в Чернігівській області та особовий 
склад висловлює співчуття близьким та 
родичам загиблих воїнів. Пам'ять про по-
братимів назавжди залишиться в наших 
серцях.

Близько 14.30 в районі залізничного 
переїзду в населеному пункті Станиця Лу-
ганська Луганської області група бойови-
ків вчинила спробу прориву на територію, 
контрольовану законною українською 
владою. Під час жорстокого швидкоплин-
ного бою з ліквідації цього прориву геро-
їчно загинули два співробітники  баталь-
йону патрульної служби міліції особливого 
призначення «Чернігів». Ще один їхній ко-
лега пізніше помер у лікарні. П’ять співро-
бітників отримали поранення різного сту-
пеня тяжкості. Постраждалим надана ме-
дична допомога.

Ворог зазнав втрат і був відкинутий. 
Міліцейський гарнізон Станично-Луган-
ського району продовжує виконання бо-
йових завдань з боротьби із терориста-
ми, а також щодо підтримання законності 
і правопорядку.

Попіл Батурина стукає в серця 

Утеплюємося, щоб економити енергоносії
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Про історіюПро історію
З перших номерів газета друкує  статті про нашу 

історію — насамперед України, Радянського Союзу. Історію, 
яка раніше була для нас закрита, заборонена. Ось бодай ко-
роткий перелік основних матеріалів, надрукованих у газеті: 

Невідомі сторінки аварії на Чорнобильській  станції.
Таємниці в біографії Олександра Довженка. 
Гроші на Жовтневий переворот.
КДБ проти дисидентів.
Комуністичний режим проти української культури.
Нищення пам’яток історії та культури. 
Про український «самвидав».
Забуті чотири століття української історії.
Як Росія розорила Крим і передала рятувати його Україні.
75 років пакту Молотова – Ріббентропа.
Книга Сергія Леп’явка «Коротка історія Чернігова».

Про літературуПро літературу
Газета  представляє  читачам відомих  письменників, їх 

твори. Серед уже надрукованих — Габріель Гарсіа Маркес, 
Екзюпері, О.Генрі, Мопассан, Карел Чапек, Ярослав Гашек, 
Іван Бунін,  Володимир Солоухін, Олександр Солженіцин, Єв-
ген Євтушенко,Агата Крісті,  Остап Вишня, Тарас Шевченко, 
Іван Франко, Леся Українка, Ліна Костенко, Василь Симо-
ненко, Павло Мовчан, білоруські письменники Володимир 
Орлов, Олексій Бєлий ( в оригіналі, білоруською мовою). У 
найближчих планах — Стефан Цвейг, Болєслав Прус,  Воло-
димир Винниченко, Артур Конан Дойл, Жорж Сіменон. 

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

сновника і редактора та на пожертви добрих людей.  Усім, 
хто підтримував і підтримує газету, — величезне спасибі від 
імені її читачів. Сподіваємося на таку підтримку і зараз.  Але  
відтепер найбільш 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!

Газета досі   поширювалася безкоштовно — на бібліо-
теки, навчальні заклади, лікарні. Але тепер  вона буде вида-
ватися на кошти передплатників. Тому з січня безкоштовне 
поширення газети буде значно скорочено. Відтак  радимо  
тим, хто зараз отримує  газету  безкоштовно, передплати-
ти її на 2015 рік. 

Про газети «Сіверщина» Про газети «Сіверщина» 
і «Біла хата»і «Біла хата»
Окремо хочу звернутися до колишніх читачів, передплат-

ників 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 ре-
дактором. І мені дуже прикро, що з весни цього року газе-
та перестала виходити. Як і обласна газета «Біла хата», що 
її свого часу створила «Сіверщина»,  Якщо колись ці газети 
відновляться, буду радий, коли читачі повернуться до них. 
Оскільки нині   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» 

Створимо Музей Свободи — 
Музей Майдану
У переддень святкування першої річниці Дня Гідності та 

Свободи Український інститут національної пам’яті закли-
кає чернігівців узяти активну участь у створенні Музею Сво-
боди — Музею Майдану. Інститут є партнером цієї громад-
ської ініціативи. 

«Прагнення свободи — це те, що дозволило українцям 
залишитися собою протягом багатьох століть, коли вони не 
мали своєї держави. Три Майдани (1990, 2004, 2013) — це 
найкращий вияв прагнення свободи теперішнього поколін-
ня українців, тому ми зобов’язані зберегти пам’ять про ці 
Майдани», — каже голова Українського інституту національ-
ної пам’яті Володимир В’ятрович.

Прийом спогадів, документів, фото- та відеома-
теріалів, артефактів

Ініціатива зберігає вже понад півтори тисячі артефактів і 
музеєфікованих пам’яток, включно із символом Євромайда-
ну — «йолкою», понад 300 аудіо- та відеозаписів усної історії. 

Просимо вас матеріали про Чернігівський Майдан, 
участь чернігівців у боротьбі за свободу та незалежність 
України у 1990 – 1991, 2004 та 2013 – 2014 роках переда-
вати до місць прийому і зберігання. Спогади, щоденники, до-
кументи, фото- та відеоматеріали — до Українського інсти-
туту національної пам’яті: 01021, м. Київ, вул. Липська, 16. 
Телефон: (044) 253-15-63. Факс: (044) 254-05-85. Е-mail: 
uinp@memory.gov.ua Артефакти (речі, прапори, плакати 
тощо) — до Національного центру народної культури «Музей 
Івана Гончара»: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 19 (колишня 
Івана Мазепи, 29). Телефон/факс: (044) 288-92-68, 280-52-
10. E-mail: honchar_museum@ukr.net

Сергій БУТКО,
Український інститут національної пам’яті

Триває передплата 
на нашу газету

З перши

Національна експертна комісія 
України з питань суспільної моралі та 
Департамент інформаційної діяльнос-
ті та комунікацій з громадськістю Чер-
нігівської обласної держадміністрації 
провели в приміщенні ОДА круглий стіл 
на тему інформаційної безпеки України. 
Участь узяли журналісти ЗМІ міста й об-
ласті, представники армії, правоохорон-
них органів, громадських організацій. 
Основну доповідь зробив гість зі столи-
ці, голова Нацкомісії, відомий правник, 
доктор наук Василь Костицький. 

Цілком зрозуміло, що питання ін-
формаційної безпеки держави напря-
му пов’язувалося з агресією Росії проти 
України, власне, й викликане цією агре-
сією. Адже прямій агресії сусідньої дер-
жави, в якій вона спирається на місце-
вих сепаратистів, завжди передувала 
і триває й зараз інформаційна атака. 
Бо ХХІ століття — це не XV чи XVI, коли 
Московія брутально вела «собіраніє зе-
мель», нині треба ж якось мотивувати 
безпрецедентну для сьогодення агре-
сію. Для цього потрібно належно обро-
бити громадську думку як усередині Ро-
сії, так і на територіях, на які йтиме ця 
агресія і анексія, а також відповідно по-
дати для світової спільноти. Це стосуєть-
ся і Криму, і Донбасу. 

І ось тут Україна повністю програє 
інформаційну війну Росії. Причини дав-
но відомі: слабкість національного ін-
формаційного простору, неналежна під-
тримка його державою, а з іншого боку 
— вкрай повільне реформування цього 
простору в напрямі незалежності, демо-
кратичності медіа.

Щодо першого аспекту ми вкотре 
почули на круглому столі бідкання, на-
приклад, про те, що частина територій 
північних і західних районів Чернігів-
щини й досі не покривається трансля-
цією українських телеканалів, нато-
мість там вільно транслюються росій-
ські. А це ж прикордонний форпост не 
лише області, а й усієї України. Однак ці 
бідкання ми чули ще років 10 – 12 тому, 
а справа на місці. Знову говориться 
про нагальну потребу розбудовувати 
трансляційні потужності, щоб мешкан-
ці цих територій поряд з російським те-
лебаченням мали й наше, українське. 
Російське ж не заглушиш, бо це не ка-
бельне, а звичайне, ефірне, а росіяни 
вкладають величезні кошти в цю ін-
формаційну війну і створюють такі по-
тужності, що їхні телеканали покрива-
ють наше прикордоння. Чому б не зро-
бити наше телебачення таким потуж-
ним, аби його ловили і росіяни, бодай 
їхнього прикордоння, і хоч трохи заду-
мувалися, що вони коять. Причина все 
та ж — нестача коштів, а часто й розу-
міння в державі. Це ж стосується і роз-

витку преси, книгодрукування. 
Натомість надто повільно розвива-

ються незалежні медіа. Звичайно, дер-
жава не повинна їх фінансувати, але 
хоча б не заважала, надаючи всіля-
кі пільги своїй пресі влади. Цікаво, що 
учасникам круглого столу була проде-
монстрована таблиця, де йшлося про 
слабкості й навіть загрози українсько-
му інформаційному простору на прикла-
ді нашої області. Так от одним із пунк-
тів цих слабкостей було названо «до-
мінування» якраз преси органів влади. 
Звернімо увагу: йдеться навіть не про 
саме існування цих газет, що давно є 
ана хронізмом і недоречне в демокра-
тичних суспільствах, мова про те, що ця 
преса не просто й далі існує, а домінує 
в місцевому медіа-просторі. І це дійсно 
так. В області зареєстровано аж понад 
200 газет. Начебто багато, і державних 
(обласних і районних органів влади) тут 
менше трьох десятків. Насправді ж кар-
тина така. Реально виходять лише 78 
газет. І хоч навіть серед них державних 
усього третина, за сумарним тиражем, 
особливо передплатою, вони явно домі-
нують. І при цьому Верховна Рада кіль-
ка місяців тому вкотре «завалила», не 
ухвалила закону про реформування міс-
цевої преси, тобто її роздержавлення. 
Проте того ж дня було ухвалено закон 
про реформування телебачення — ство-
рення суспільного мовлення (насправді 
це напівсуспільне телебачення). Як дня-
ми було потрактовано в постанові уряду, 
взагалі це означає просто зміну вивісок 
і подальше існування звичайного дер-
жавного телебачення. Нехай існує, але 
нащо прикриватися «суспільним мов-
ленням»? Суть постанови додається до 
цього тексту нижче. 

Але, якщо ми говоримо про ре-
формування нашого медіа-простору, 
розвиток незалежних медіа, а це по-
винні робити насамперед самі жур-

налісти, громадськість, патріотич-
ний бізнес, то треба й до цих медіа 
пред’являти вимоги захисту інфор-
маційного простору держави, відсто-
ювання національних інтересів. А як 
вони це роблять? Слабо. Досить по-
дивитися сторінки газет області та 
й України. Чи багато побачите там 
публікацій про нашу українську іс-
торію, національну пам’ять, матері-
алів, що розвінчують ту ж російську 
пропаганду, наприклад, щодо Криму, 
Донбасу? Негусто. Так про що ми тоді 
говоримо? Якщо країна належно не 
захищає свого інформаційного  про-
стору, тут гуляють вітри чужих ідей, 
агітації і пропаганди.

Петро АНТОНЕНКО 

Суспільне мовлення 
чи заміна вивісок?

Кабінет Міністрів ухвалив рішення 
про утворення публічного акціонерно-
го товариства «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України».

Згідно з постановою, 100% ПАТ 
«Національна суспільна телерадіоком-
панія» належить державі.

Також установлено, що статутний 
капітал товариства формується за ра-
хунок об’єднання майна інших медій-
них активів держави. До них увійшли 
Національна телекомпанія, Національ-
на радіокомпанія, Державна телера-
діокомпанія «Всесвітня служба УТР», 
ТРК «Культура», обласні державні ТРК, 
державні ТРК Криму, Києва, Севасто-
поля, Криворізька та Новгород-Сівер-
ська регіональні ДТРК, студія «Укрте-
лефільм». Усі ці організації, відповідно, 
ліквідуються.

Повноваження з управління кор-
поративними правами держави сто-
совно товариства здійснює Держком-
телерадіо.

5 років ув’язнення 
за сепаратизм
Новозаводський районний суд 

Чернігова виніс вирок у кримінально-
му провадженні, розпочатому Управ-
лінням СБУ в Чернігівській області 
стосовно мешканця обласного цен-
тру, який поширював друковані мате-
ріали антиукраїнського характеру.

Про це повідомляє прес-центр СБ 
України. 

У червні ц.р. співробітники СБУ затри-
мали 44-річного чернігівця, який розпо-
всюджував примірники газети «Новорос-
сия» із закликами до вчинення посягань на 
територіальну цілісність і недоторканність 
України. Газети він отримав з Донецька че-
рез одну із поштових служб.

Під час обшуку в помешканні чоловіка, 
окрім трьох тисяч примірників друкованого 
видання, було виявлено набої до автомата 
Калашникова.

Суд визнав зловмисника винним за 
ч.2 ст.110 (посягання на територіальну ці-
лісність і недоторканність України) та ч.1 
ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими ре-
човинами) Кримінального кодексу України. 
Йому призначено покарання у вигляді 5 ро-
ків позбавлення волі.

Дірки інформаційної безпеки

Повідомляє Служба безпеки України

Кримінальне 
провадження стосовно 
бойовика «ДНР» 
передано до суду
Управлінням Служби безпеки України 

в Чернігівській області завершено роз-
слідування кримінального провадження, 
розпочатого стосовно громадянина Укра-
їни, який брав участь у збройному кон-
флікті на боці бойовиків так званої «ДНР».

21-річний чоловік був затриманий право-
охоронцями в серпні ц. р. у м. Чернігові. У ході 
розслідування встановлено, що в травні 2014 
року в м. Торез Донецької області його залучили 
до терористичної організації «ДНР», присвоїли 
позивний «Рижий» і видали вогнепальну зброю.

Виконуючи завдання бойовиків, чоловік у складі озброєної групи найманців за 
грошову винагороду охороняв самопроголошеного «мера» В. Пономарьова та захо-
плене терористами приміщення міськвиконкому м. Слов’янська. Крім того, чергував 
на блокпостах та в окопах, контролював підходи сил антитерористичної операції, 
брав участь у бойових діях проти українських військових.

Під час затримання та обшуку у зловмисника виявили фотографії та посвідчення, 
котрі підтверджують його належність до терористів бандформування «ДНР».

Матеріали кримінального провадження із затвердженим обвинувальним актом 
за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Криміналь-
ного кодексу України скеровано до суду.

Прес-група Управління СБ України
 в Чернігівській області
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Бліц-інформ
Бібліотека допомагає 
військовим АТО
У Чернігові проходить акція «Жінки Чернігів-

щини виготовляють теплі речі для бійців АТО», в 
рамках якої волонтери міста Чернігова проводять 
майстер-класи з виготовлення балаклави, бафа, 
рукавичок, в’язаних шапок і шкарпеток.

Перший майстер-клас відбувся в центральній бі-
бліотеці ім. М. Коцюбинського за участю завідува-
чів бібліотек-філій, представників молодіжних гро-
мадських організацій, членів сімей військових АТО.

Представник єдиного волонтерського центру 
Тетяна Опришко розповіла про найнеобхідніші речі 
для бійців і про те, як їх виготовляти. Всі мали змо-
гу долучитися до збору коштів на придбання теплого 
одягу та взуття для чернігівських військових. 

За словами директора бібліотеки Ніни Власен-
ко, такі майстер-класи будуть проходити постійно. У 
бібліотеці створено консультаційний пункт, де мож-
на отримати інформацію про необхідні речі та мате-
ріал, з якого вони виготовляються.

Обережно: відлуння війни, 
старі боєприпаси
У Бахмацькому районі піротехніки аварійно-

рятувального загону спецпризначення Управлін-
ня ДСНС у Чернігівській області вилучили та зни-
щили 15 мінометних мін калібру 50 мм часів Дру-
гої світової війни.

Того дня о 10.45 у с. Красилівка по вул. Цен-
тральній місцеві жителі знайшли два предмети, що 
були схожі на боєприпаси. Про небезпечну знахідку 
люди одразу повідомили службі порятунку «101». Пі-
ротехніки, які прибули за викликом, за допомогою 
міношукача ретельно обстежили територію й додат-
ково виявили ще 13 боєприпасів. Рятувальники ви-
лучили всі міни, вивезли їх спецтранспортом у ви-
значене місце та знищили шляхом підриву.

Варто зазначити, що дальність розльоту оскол-
ків 50-міліметрових мінометних мін становить до 
100 м.

Рятувальники Держслужби з надзвичайних си-
туацій звертаються до громадян із закликом до-
тримуватись правил безпеки при виявленні вибу-
хонебезпечних предметів. Ні в якому разі не беріть 
їх до рук, не переносьте, не розбирайте, тим більше 
не кидайте у багаття — це дуже небезпечно. Негай-
но повідомте про небезпечну знахідку за номером 
телефону – 101! Боєприпаси часів війни й досі ста-
новлять загрозу людям. З часом вони робляться ще 
більш небезпечними під впливом природних явищ. 

Паліїв усе вмовляють, 
проте час уже і штрафувати
За 10 місяців року і першу декаду листопада 

через необережність людей з вогнем лише на при-
роді виникло 482 пожежі, під час яких вогнем зни-
щено 42 га настилу в лісі, 41 га торфовищ, 10 га 
сільгоспугідь та 2027 га сухої рослинності.

У зв’язку з цим обласне Управління держслуж-
би з надзвичайних ситуацій укотре закликало гро-
мадян не спалювати опалого листя, суху траву та 
інші рослинні залишки. Це завдає не лише суттєвої 
шкоди довкіллю, а й призводить до пожеж, загрожує 
життю та здоров’ю людей. 

Заклик абсолютно правильний. Але час уже від-
повідним службам, а це не лише пожежники, а й еко-
логи, санітарна служба, перейти від закликів до при-
тягнення паліїв до відповідальності.

Палили траву — спалили школу
Суха трава горіла в с. Бірки Козелецького ра-

йону. На момент прибуття рятувальників порива-
ми вітру вогонь по сухій траві швидко розповсю-
дився і перекинувся на поруч розташовану будів-
лю школи, що не експлуатується.

Завдяки діям рятувальників повністю ліквідова-
но й не допущено перекидання вогню на житлові бу-
динки, що розташовані поряд. 

Ймовірною причиною пожежі стало необережне 
поводження під час спалювання сухої трави.

Чума диких кабанів 
на Городнянщині 
Працівники лісового господарства на почат-

ку листопада поблизу с. Володимирівка Городнян-
ського району в лісовому масиві «Тесновка» вияви-
ли 14 трупів диких свиней. 

Було встановлено факт захворювання тварин 
на африканську чуму. Територію лісового масиву 
«Тесновка» оголошено неблагополучною щодо аф-
риканської чуми свиней та встановлено трикіломе-
трову карантинну зону навколо місця виявлення із 
зоною захисту с. Володимирівка. 

Інші населені пункти Городнянського району ви-
значено як пункти, що знаходяться в зоні нагляду. 
Вживаються заходи щодо недопущення поширення 
збудника захворювання. Хворих тварин знищили 
шляхом спалювання.

Комунальне підприєм-
ство міської ради «Чернігів-
ське тролейбусне управлін-
ня» відзначило 50-річчя.

5 листопада 1964 року в 
Чернігові урочисто відкрили тро-
лейбусний рух. З Красної площі 
вулицями міста пішли перші тро-
лейбуси.

На той час було збудовано 22 
км тролейбусної траси, придба-
но 32 тролейбуси марок «МТБ», 
«ЛАЗ», «Київ-2», «Київ-4», «ЗІУ-5», 
«ЗІУ-9». 

Перші два маршрути — «Бо-
бровиця» – «Завод синтетичного 
волокна» та «Бобровиця» – «Вок-
зал». Вони з’єднали околицю міс-
та Бобровицю і центр із заводом 
синтетичного волокна, камволь-
но-суконним комбінатом, вокза-
лом. На спорудженні тролейбус-
ної лінії відзначились будівель-
ники управління ТЕЦ, електрики 
будівельного управління № 430 
тресту «Електромонтаж», шля-
ховики будівельного управління 
№ 52 та ремонтно-будівельного 

шляхового управління, ряду під-
приємств міста, зокрема заво-
ду металевих виробів, річкового 
порту, ремзаводу «Жовтневий мо-
лот» тощо.

Улітку 1965 року розгорну-
лись роботи зі спорудження но-
вих тролейбусних ліній: «Центр» 
– «Коти», «Центр» – вул. Любець-
ка, у вересні відкрився маршрут 
№ 4 «Коти» – «Завод синтетичного 
волокна». У листопаді того ж року 
в обласному центрі курсувало 87 
тролейбусів, у наступному році — 
107 електромашин. 1989 року 
кількість машин досягла макси-
муму за історію підприємства — 
184. 

Ще 2004 року тролейбусне 
управління вигравало у конку-
рентній боротьбі з автотранспор-
том і перевозило 81% пасажирів 
міста. На той час різко загостри-
лися проблеми зі станом рухомо-
го складу. А з 2005 року управлін-
ня почало закуповувати автобуси 
«ПАЗ» та «Еталон», які частково за-
мінили на тролейбусних маршру-

тах електромашини.
Сьогодні фінансові пробле-

ми змушують ЧТУ боротися за ви-
живання, кількість тролейбусного 
парку зменшилась до 98 одиниць. 
Тим не менше чернігівський тро-
лейбус працює.

Нині ЧТУ обслуговує 10 тро-
лейбусних і 2 автобусних марш-
рути, забезпечує вихід на лінію 

щодня близько 65 тролейбусів і 
17 автобусів. Найбільш старі ма-
шини — з 1987 року. Основу тро-
лейбусного парку з близько 100 
машин складають ЗІУ-9, це 65 
машин, інші — ЮМЗ, ЛАЗ. Проте 
управління покладає великі спо-
дівання на Чернігівський авто-
завод, який став випускати нові 
тролейбуси. 

Презентація фундаментальних видань з 
української дерев’яної сакральної архітекту-
ри — «Дерев’яна монументальна архітектура 
Лівоборежної України» Стефана Таранушен-
ка та «Українські деревляні церкви» Михай-
ла Драґана відбулася в читальному залі Чер-
нігівської обласної універсальної наукової бі-
бліотеки ім. В. Короленка в рамках засідання 
клубу «Краєзнавець». 

До бібліотеки завітали: з Києва — канди-
дат архітектури, заслужений працівник культу-
ри України, мистецтвознавець Віктор Вечер-
ський, з Харкова — кандидат філософських 
наук, доцент Харківського національного уні-
верситету ім. В. Каразіна Олександр Савчук, 
які привезли ці фундаментальні видання з 
української дерев’яної сакральної архітек-
тури. 

Чернігівщина широко представлена в ґрун-
товній праці С. Таранушенка, проаналізовано 
церкви понад 20 населених пунктів області. 

У презентації взяли участь чернігівські нау-
ковці Олександр Коваленко, Анатолій Адруг, Ан-
дрій Курданов. 

Презентовані видання подарували 
бібліотеці.

У залі була розгорнута книжково-
ілюстративна виставка «Відлуння віків: 
дерев’яна церковна архітектура Чернігів-
щини».

Таранушенко С. А. Дерев’яна монумен-
тальна архітектура Лівобережної України. 
Повна редакція. (Стефан Таранушенко; пере-
днє слово С.Білокінь; передм., наук. ред., до-
датки В.Вечерський; упоряд., прим. О.Савчук. 
– Харків: Видавець О. Савчук, 2014. – 864 с.).

Цьогорічне видання «лебединої пісні» Сте-
фана Таранушенка —  «Дерев’яна монумен-

тальна архітектура Лівобережної України» — 
за останні 50 років уже третя спроба видати 
рукопис автора. Перше видання побачило світ 
1976 року у київському видавництві «Будівель-
ник» у спотвореному вигляді (рукопис був на-
половину урізаний, до видання не потрапили 
українські церкви Брянщини, а також більшість 
пам’яток, що не були обміряні, тексти описів 
церков сильно скорочені, довідковий апарат 
узагалі знято). 

Друге видання вийшло 2012 року у видав-
ництві «Харківський приватний музей міської 
садиби». Рукопис було подано в повній редак-
ції, але низький ступінь його опрацювання та 
ілюстративного матеріалу спонукали до тре-

тьої спроби публікації. 
У книзі — більше 1000 унікальних світлин, 

які ілюструють понад 180 пам’яток української 
дерев’яної архітектури (з них збережено 15). 

У 13 додатках подано ілюстрований реєстр 
збережених церков Лівобережжя. 

Драган М., Українські деревляні церкви. 
Генеза і розвій форм: у двох частинах. (Ми-
хайло Драґан; передм. В.Александрович; прим. 
В.Александрович, В.Слободян; предм.-геогр. 
покажч., терм. словник В.Слободян; упоряд. 
О.Савчук. – Харків: Видавець О. Савчук., 2014. 
– 450 с.; 273 іл.). 

Перевидання фундаментального двотом-
ника Михайла Драґана «Українські деревляні 
церкви» здійснено вперше з 1937 року із до-
повненнями та усуненням неточностей першо-
го видання. 

Перший том — текстовий, другий — ілю-
стративний — налічує понад 150 унікальних 
світлин дерев’яних церков Галичини. 

* * *  
Від редактора. На цьому фото — відома 

Георгіївська церква в селищі Седнів  Чернігів-
ського району. Колись у ній знімали кадри зна-
менитого фільму «Вій» за Гоголем. Свого часу 
церква була занедбана, мало не розвалилася. 
Довелося її реставрувати, розбирати й  скла-
дати наново. Храм вдалося врятувати,  хоч і 
нині він не в кращому стані. 

Але ще в гіршому стані — чимало  інших 
дерев'яних церков області. Зокрема, в селі Го-
родище Менського району.  До речі, в  цьому 
районі — чи не найбільше в області  дерев'яних 
церков. Питання збереження старовинн-
ної дерев'яної архітектури нашого краю — 
невідкладне.

 Фото Петра АНТОНЕНКА

З листопада 2014 року в Україні 
впроваджується масштабний проект, 
спрямований на сприяння правово-
му захисту громадян, які вимушені 
залишити окуповані й небезпечні те-
риторії, а також учасників АТО і чле-
нів їхніх сімей.

Програма впроваджується в 10 облас-
тях, у тому числі на Чернігівщині. Пересе-
ленців, учасників АТО та членів їхніх родин 
інформують через ЗМІ про права, засоби 
правового захисту і доступність юридичних 
послуг. Кваліфіковані юристи надають безо-
платну первинну і вторинну правову допо-
могу: консультують, зокрема через Інтернет, 
готують необхідні процесуальні документи, 
представляють інтереси людей у судах. 

«Трагічні події на Сході країни та зо-
внішня окупація призвели до поширення 
випадків порушення прав людини, — роз-
повідає керівник Чернігівського громад-
ського комітету захисту прав людини Ві-
ктор Тарасов. — Багато наших співгрома-
дян із Криму та Донбасу змушені покинути 
свої оселі і шукати притулку в інших регіо-
нах. Багато з них втратили все, включаю-
чи домівки, документи, засоби існування 

та навіть зв’язки з членами своїх сімей. Де-
які громадяни втратили робочі місця, інші 
були позбавлені законних пільг та послуг, 
зазнали майнових збитків. Тому одним із 
завдань проекту є правова підтримка по-
страждалих осіб.

Іншим компонентом програми є на-
дання юридичної та інформаційної під-
тримки учасникам АТО і членам їхніх сі-
мей. Держава гарантувала їм цілий ряд 
виплат і пільг. Але на практиці учасники 
АТО та їхні рідні стикаються з масивом 
правових проблем, зокрема щодо отри-
мання самого статусу «учасника бойових 
дій», компенсацій у випадку поранення 
або загибелі бійця, питання отримання 
земельних ділянок та звільнення від спла-
ти за послуги ЖКГ.

Для отримання безоплатної правової 
допомоги та іншої інформації щодо свого 
статусу учасники АТО та члени їхніх сімей, 
а також вимушені переселенці, які пере-
бувають на території Чернігівської області, 
можуть звертатися до Чернігівського гро-
мадського комітету захисту прав людини 
на адресу: вул. Горького, 57/1, м. Чернігів, 
14000, телефон «гарячої лінії»: 612-532.

За позовами прокуратури області 
Чернігівський окружний адміністратив-
ний суд повернув у державну власність 
4 га земель водного фонду вартістю 
близько 1 млн гривень.

Суд скасував незаконні накази Головно-
го управління Держземагентства в області. 
Цими наказами, виданими 2014 року, у влас-
ність кількох громадян передавалося 7 зе-
мельних ділянок по 2 га на території Киселів-
ської сільради, що в Чернігівському районі. У 
порушення законодавства до кожної з цих ді-
лянок було включено й частину прибережної 
захисної смуги озера Кругле.

Незаконне відведення земель відбулось у 
привабливій рекреаційній зоні, а їх одержува-
чами мали стати не місцеві жителі, а мешканці 
інших регіонів.

Суд розгляне і позови прокуратури віднос-
но ще 10 га цих земель.

За фактами зловживання службовим 
становищем службовими особами держзем-
агентства, які видали в т. ч. й ці незаконні на-
кази, розпочато кримінальне провадження.

Чернігівський тролейбус: 50-річчя

Архівне фото: перші чернігівські тролейбуси. Архівне фото: перші чернігівські тролейбуси. 

Українська сакральна архітектура 
розкриває таємниці

Правозахисники допомагають 
переселенцям і учасникам АТО

У власність держави 
повернуті прибережні 

землі озера Кругле
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Донбас ми втрачаємо. Причому втрачаємо 
в ситуації стратегічного програшу Президен-
та України. Влада в особі Президента продо-
вжує вводити в оману українську громаду — 
фактично дезорієнтуючи нас щодо перспектив 
Донбасу.

Ми очікували від Президента правду, тіль-
ки правду і нічого, крім правди. А отримали не-
певність, невизначеність і окозамилювання 
про ситуацію на Донбасі.

Гірка правда завжди краща від солодкої 
брехні. Можна згадати, як Україна не визнава-
ла результатів референдуму в Криму 16 берез-
ня 2014 року.

Звичайно, вибори на Донбасі 2 листопа-
да 2014-го — це всього лише вибори місце-
вої влади. Але вони вже відбулися поза україн-
ським правовим полем у ситуації невизнання 
їх світовою спільнотою.

Боротьба української влади і російської 
влади щодо можливості проведення виборів 
на Донбасі 2 листопада насправді йшла ось за 
що.

Стратегія Росії була описана в моїй статті 
«4 стратегії щодо сепарованої території Украї-
ни». Ця стратегія у своїй послідовності має та-
кий вигляд: «сепарація — автономізація — 
суверенізація — окупація» Донбасу.

Отже, суть суперечок про вибори 2 лис-
топада на Донбасі між українською та росій-
ською владами полягала в тому, чи вибори 
тільки зафіксують стан сепарації території, чи 
вони закладуть умови автономізації території.

Якщо би вибори пройшли в грудні 2014-го, 
тоді можна було б вести мову про сепарацію 
території, де правовий контроль України ли-
шається.

Оскільки вибори все-таки сталися 2 листо-

пада, потрібно говорити про те, що: 1) разом із 
сепарацією Росії вдалося зробити крок до ав-
тономізації території Донбасу; 2) за підтримки 
Росії ДНР і ЛНР вдалося одержати підтримку 
цих виборів від маргінальних політичних сил 
з різних європейських країн; 3) фактично від-
булася легалізація ДНР і ЛНР у квазіправово-
му просторі, і цього достатньо для подальших 
дій Росії.

Тобто квазівибори на Донбасі отримали 
квазіпідтримку квазіполітиків. Але в тій стра-
тегії, якої дотримується Росія, саме так і пла-
нувалося.

Окупація Криму нічого не навчила україн-
ську владу. Вона досі не розуміє, що в сучасно-
му світі будь-які геополітичні реалії змінюють-
ся саме через квазіформи.

Стратегічного розуміння ситуації на 
Донбасі в української влади досі немає. 

Влада в особі Президента де-факто пого-
джується на сценарій Росії «сепарація — 
автономізація — суверенізація — окупа-
ція» Донбасу. Для того, щоб відвернути бунт 
і незадоволення української громади, Пре-
зидент усього-на-всього лише намагається 
нас усіх заспокоїти. Президент намагається 
досягнути стану, коли українська громада 
змириться із втратою Донбасу. Він досі не 
бажає відкрито говорити українській гро-
маді правду.

Новий парламент має сказати правду 
українській громаді про статус Донбасу. Оман-
лива квазіполітика Президента просто на-
бридла.

Сергій ДАЦЮК,
філософ 

«Українська правда», 03. 11.2014 

Донбас частково окуповано Росією 
чи, принаймні, сепаратистами. 

Отже, люди там зараз де-факто не є громадянами України

Гірка правда про Донбас

Гротеск і абсурд. Таке вра-
ження інколи справляє наша 
перевернута догори ногами 
дійсність. Начебто вже не вар-
то нічому дивуватися, але зно-
ву й знову виринає таке, що, як 
кажуть, не налазить на голову. 

З таких явищ — свіже звернен-
ня, заклик, зойк з окупованого Дон-
басу — прохання, точніше, вимога до 
влади Української держави не при-
пиняти дотування регіону. Конкрет-
ніше — не зупиняти соціальних ви-
плат (пенсій, допомог, субсидій) на-
селенню окупованих територій.

Як відомо, 5 листопада уряд при-
пинив такі виплати громадянам, які 
мешкають на окупованих територіях 
Донбасу. У відповідь з’явилося два 
звернення. З одним виступили якісь 
«громадські діячі Донбасу». Оскіль-
ки звернення тут же оприлюднене 
на сайті так званого уряду так зва-
ної ДНР, можна не сумніватися, що 
це позиція, правильніше — витвір 
цієї терористичної організації — 
саме так вона визначена вердиктом 
правоохоронних органів нашої дер-
жави. Друге звернення, аналогічне, 
вже напряму від керівництва дру-
гої терористичної організації — так 
званої ЛНР. Цебто від Донецької і Лу-
ганської «народних республік».

Ці звернення — суміш розпачу 
й ледь замаскованих погроз і уль-
тиматумів. Ось зі звернення з ДНР: 
«Ми, представники громадянсько-
го суспільства Донбасу, звертаємо-
ся до Президента України Петра По-
рошенка, депутатів Верховної Ради, 
до членів Кабінету Міністрів України 
із закликом не прирікати людей по-
хилого віку і всіх нужденних Донба-
су на голодну смерть і злиденне існу-
вання, особливо напередодні зими, 
що наступає». Далі говориться, що 
єдиною можливістю пенсіонерам 
для отримання виплат тепер стане 
переїзд до  районів, підконтрольних 
українському уряду, і прописка там. 
Саме так постановив уряд України, 
виділивши переселенцям на це ве-
ликі кошти. Однак, бідкаються ав-
тори звернення, далеко не всі змо-
жуть залишити свій дім і знайти нове 
житло.

Цього мало. Далі терористи-се-
паратисти, а саме ж від її імені гла-
голять підписанти звернення, пере-
ходять на грізний тон і звинувачу-
ють Українську державу в… геноци-
ді: «Ми вважаємо, що рішення Києва 
неприйнятне і образливе не тіль-
ки для їх гідності, а й для будь-якого 
громадянина України. Це не тільки 
чистої води адміністративно-право-
ве свавілля, а й діяння, в якому не-
упереджений суд може сміливо ви-
явити ознаки соціального геноци-
ду». І далі: «Уряд України оголосив ві-
йну не озброєним людям, а власним 

громадянам, при цьому найбільш не 
захищеним з них. Це розвал власної 
держави, фактичне відділення офі-
ційного Києва від громадян власної 
країни, які проживають на Донбасі». 

Також підписанти звернулися 
до європейських політиків, громад-
ських діячів і правозахисників із 
проханням натиснути на владу Укра-
їни в цьому питанні.

Аналогічне і у зверненні ЛНР, де 
вимагають від нашої держави (їх-
ньою  теперішньою «державною мо-
вою») «не обрекать людей пожилого 
возраста и всех нуждающихся Дон-
басса на голодную смерть и нищен-
ское существование, особенно в 
преддверии наступления зимы». 

А тепер послухаймо і владу 
держави України. Ось що заявив 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк 5 
листопада: «Доки території конт-
ролюватимуть самозванці, уряд туди 
дотацій не буде надавати». За його 
словами, загальний обсяг дотацій 
Донецькій області з центрального 
бюджету складає 37 млрд грн, Лу-
ганській області — 19,8 млрд грн. 
Зокрема, території, що контро-
люються терористами, по Доне-
цькій області потребують дотацій із 
українського бюджету на суму 19,6 
млрд грн, по Луганській області — 
14,6 млрд грн.

«Заберуться геть із території До-
нецька і Луганська російські теро-
ристи, ми невідкладно повернемо 
контроль над територіями і виплати-
мо кожній людині ту соціальну піль-
гу, на яку вона має право», — сказав 
Прем’єр. Причому все буде випла-
чено державою з урахуванням усіх 
боргів з виплат за час окупації. 

За словами Прем’єра, сьогодні 
платити кошти на території, підконт-

рольні терористам, означає, що гро-
ші до людей не дійдуть, та їх украдуть 
російські бандити: «Це буде пряма 
підтримка російського тероризму».

А 12 листопада Кабінет Міністрів 
заявив, що виділяє 300 мільйонів 
гривень на відновлення територій 
Донецької і Луганської областей, які 
контролює українська влада, та на 
допомогу переселенцям.

Станом на той день було обліко-
вано 159 881 людину — це 91 тися-
ча сімей. З них 85 тисяч сімей звер-
нулися по державну допомогу. Вона 
вже призначена 66 тисячам сімей, 
яким виплачено десятки мільйонів 
гривень соцвиплат. 

А тепер розберімося спокійно. 

Чиста правда, що тисячі чи й мільйо-
ни людей не можуть ось так просто 
зірватися з домівок, де мешкали де-
сятиліттями, і стати переселенцями, 
правильніше сказати — біженцями. 
І хоч ООН наводить у кілька разів 
більшу цифру переселенців, зага-
лом з усього Донбасу і Криму десь до 
мільйона, більшість людей залиша-
ється вдома, в тому числі під окупа-
цією. І правда, що це трагедія, коли 
люди поставлені перед двома варі-
антами: ставати біженцями і якось 
вижити чи залишитися вдома при-
реченими на злидні, а то й смерть. 
Але що призвело до цього «вибору»? 
Окупація Донбасу. Час уже сказати 
про це чітко і зрозуміло. Бо остан-
німи  місяцями йде якась гра свідо-
містю людей. При тому, що Росія ро-
зігрує щодо Донбасу сценарій у чоти-
рьох діях: «сепарація — автономіза-
ція — суверенізація — окупація». 
Детально про це написав у статті на 
«Українській правді» Сергій Дацюк. 
Варто лише уточнити, що прелюдією 
цієї драми чи трагедії є та ж таки оку-

пація — де-факто, перед четвертою 
дією — окупацією де-юре, за сцена-
рієм Криму. 

І останніми місяцями у влади 
нашої держави не вистачає чомусь 
мужності назвати очевидне: частина 
Донбасу окупована де-факто. Ким? 
Росією, якщо вона керує сепаратис-
тами, або, принаймні, місцевими се-
паратистами. Зазвичай під окупаці-
єю розуміють іноземне загарбання. 
Але чому б не назвати цим і внутріш-
ню окупацію, тобто фактичне відтор-
гнення від держави, з-під її юрисдик-
ції частини території країни своїми ж 
сепаратистами. 

Якщо говорити про окупацію час-
тини Донбасу Росією, то перед цим 

треба ж сказати, що тут діють росій-
ські війська. Навіть це чітко і офіцій-
но не заявлено за півроку війни. І 
це має бути заява вищого керівни-
цтва держави, що в Україні воюють 
іноземні війська, заява з чітким під-
твердженням даними розвідки, інших 
спецслужб. Заява для своїх громадян 
і світу. 

Отже, частина Донбасу фактич-
но окупована, байдуже навіть ким, 
якщо говорити про повну непідконт-
рольність цієї території Українській 
державі, ії владі. Тоді про які «дотації, 
соціальні виплати» говорити при по-
вному паралічі, блокуванні діяльнос-
ті державної влади на цій території? 

Річ не лише в тому, що ці виплати 
дійсно будуть розікрадені. Навіть не 
в тому, що там грабують інкасатор-
ські машини і банки. До речі, як мож-
на уявити там, під окупацією, нор-
мальну роботу українських банків? 
Справа навіть не в тому, що можна 
ж запропонувати, точніше, постави-
ти вимогу самим ДНР і ЛНР, з їхніми 
«парламентами і урядами», робити 

ці виплати людям своїх «республік». 
Вони ж хвалилися, що «годують» пів-
України. На їхній же території — дві 
третини українських шахт, вугілля 
яких сепаратисти просто грабують, 
як і все інше багатство краю. Вре-
шті, терористи давно займаються 
«відтисканням» місцевого бізнесу — 
від конфіскації іномарок до солідних 
капіталів. Показували ж вони самі в 
телекамеру зарплату бюджетникам: 
стоси купюр, поки що українських, 
на столі у керівника одної зі служб 
Донецька — гроші, «пожертвувані» 
бізнесменами. 

Але головне ось у чому. Як мож-
на уявити нормальний процес соці-
альних виплат людям, якщо це робо-
та великої мережі державних струк-
тур:  Пенсійного фонду, органів соці-
ального захисту, служб зайнятості. 
Простий приклад — нарахування 
пенсій. За ці півроку тисячі мешкан-
ців Донбасу, в тому числі окупованої 
території, вийшли за віком на пен-
сію. Хто і як їм має нараховувати пен-
сію? Адже це дуже серйозна робота 
і функція саме державних структур. 
Проте діяльність цих структур Укра-
їнської держави на окупованій те-
риторії ПАРАЛІЗОВАНА. Вони не ді-
ють саме як установи, органи вла-
ди Української держави, навіть якщо 
займають ті ж приміщення й кабіне-
ти. На окупованих територіях Україн-
ської держави та її органів влади де-
факто НЕМА. Тоді нащо всі ці ігрища? 
І не лише з боку окупантів, а й з боку 
нашої влади, яка має нарешті прямо 
назвати ці території окупованими, 
як це є з Кримом.

Можна, звісно, «перевести» До-
нецький національний університет 
у Вінницю. Можна перевести міські 
і районні суди зі «столиць» ДНР і ЛНР 
до Києва чи ще кудись. Чи перево-
дити  кудись з окупованих зон, як це 
зараз робить уряд, державні орга-
ни, які ще там числяться.   Можна по-
казово обурюватися, що терористи-
сепаратисти десь замінили ректора 
університету чи директора школи, 
ніби не помічаючи, що вони заміни-
ли на своїх територіях усю україн-
ську владу. Але нащо це лукавство? 

Та що говорити про Донбас, 
коли ось вийшло дивовижне розпо-
рядження Міністерства освіти і на-
уки України, яким «звільнено з по-
сад» ректорів трьох вищих навчаль-
них закладів Криму. Йдеться про 
Національну академію природоохо-
ронного і курортного будівництва, 
Севастопольський національний 
технічний університет і Таврійський 
національий університет. Можна по-
думати, що до сьогодні ці вузи діяли 
«в структурі» Міносвіти і науки Укра-
їни, а не в структурі відповідного мі-
ністерства Російської Федера-
ції, що вже офіційно внесла 
Крим до свого складу. 
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1 Між іншим, 
щойно «звільне-

ний» ректор Таврій-
ського університету — це 

відомий Микола Багров, 
колишній перший секре-
тар Кримського обкому 
Компартії і член ЦК КПРС,  
котрий  у першій половині  
1990-их був головою Вер-
ховної Ради Криму, а 2007 
року удостоєний найвищо-
го звання — Героя України. 
Цей Герой ще в  березні із 
задоволенням перейшов 
у підпорядкування Мінос-
віти Російської Федера-
ції. І невже він аж по лис-
топад числився «ректором 
українського вузу»,  може, 
ще й отримував зарплату 
від Української держави? 
Як це зараз вимагають по 
Донбасу. 

І про мешканців оку-
пованих територій. Зви-
чайно, це трагедія для них. 
Вони опинилися в заруч-
никах, і не одразу скажеш 
— кого. Найперше — се-
паратистів, для яких захо-
плення і виставляння по-
перед себе заручників —
звичайна справа: що на 
блокування доріг перед 
українською армією, що 

на риття окопів, що на так 
звані вибори і референду-
ми. Можливо, ці нещасні 
люди є заручниками і яки-
хось внутрішньоукраїн-
ських кланово-політичних 
ігор, і вже напевно є за-
ручниками геополітичних 
ігор довкола України. Істо-
рія, а точніше — сьогоден-
ня, розбереться, де вина, а 
де біда мешканців Донба-
су, як саме вони здіймали 
галас, що «Україна не чує 
Донбасу», як саме ходили 
на оті вибори і референ-
думи, хто під автоматами, 
а хто добровільно і з енту-
зіазмом, з ненавистю до 
України, до якої тепер апе-
люють. Варто б уточнити це 
і конкретно щодо підписан-
тів отих звернень, отих так 
званих «громадських діячів 
Донбасу»: можливо, дехто з 
цих діячів уже носить титул 
«міністрів чи членів пар-
ламентів» терорганізацій 
ДНР і ЛНР. 

Але говоримо про про-
стих людей на окупованих 
територіях, громадян на-
чебто ж України де-юре, 
але вже не де-факто. Від-
криймо Конституцію Укра-
їни, винятково на основі 

якої діють усі органи вла-
ди держави, і лише на цій 
основі можна виплати-
ти навіть одну-єдину грив-
ню з державного бюдже-
ту. Конституція чітко фіксує 
і права, і обов’язки грома-
дян. Щодо прав — галас 
здійнято: про пенсії, допо-
моги, субсидії, інші випла-
ти. А щодо обов’язків цих 
громадян перед держа-
вою? Та вони просто не ма-
ють можливості виконува-
ти ці обов’язки. Громадя-
нин України на окупованій 
території, якщо це дійсно 
громадянин цієї держави, 
зобов’язаний був не йти на 
фарсові вибори 2 листопа-
да, оголошені Українською 
державою незаконними і 
проведені поза її право-
вим полем. Цей громадя-
нин зобов’язаний буде, чи 
принаймні матиме право 
на це, взяти участь у місце-
вих виборах, оголошених 
на 7 грудня Законом Укра-
їни про особливий статус 
цих окупованих територій. 
Він піде на ці вибори, і чи 
вони відбудуться у право-
вому полі Української дер-
жави? Звичайно, ні, якщо 
цей закон  узагалі най-

ближчими днями не ска-
сують. Громадянин Украї-
ни зобов'язаний захищати 
свою державу, в тому чис-
лі зі зброєю в руках. Грома-
дяни окупованих територій 
виконують цей обов’язок? 
І навіть не так важливо, не 
хочуть чи не можуть вико-
нувати, факт той, що це за-
раз неможливо. Натомість 
можливе інше — зброй-
ний спротив Українській 
державі,  добровільний чи 
під примусом. Громадянин 
України зобов’язаний ви-
конувати розпорядження 
української влади. Він не 
може це робити на окупо-
ваних територіях, якби й хо-
тів, якщо діяльність цих ор-
ганів там паралізована, ці 
органи фактично анульо-
вані.

Української держа-
ви на частині її території 
(і мова не лише про Крим) 
давно нема. Тимчасово чи 
інакше, але нема. Визна-
ймо хоч це. Бо від того, ви-
знаємо ми щось чи ні, на-
зиваємо речі своїми імена-
ми чи ні, ці речі не зміню-
ються. 

Петро АНТОНЕНКО

Пряма мова
Анатолій ГРИЦЕНКО, 
лідер партії «Громадянська позиція». 
Полковник запасу 

Виживають лише 
два підприємці-банкіри — 
Коломойський і Порошенко?

За півроку гривня обвалилася удвічі! Девальвація триває. 
На фоні мільярдних оборудок з рефінансуванням для обраних 
банків. Уже завдано нищівний удар по бюджету десятків міль-
йонів родин. Руйнуються залишки середнього класу — малий 
і середній бізнес випадає в осадок, хіба він може витримати 
такі нищівні удари?! Новий парламент має негайно заслухати 
звіти голови Нацбанку Гонтаревої та Генерального прокуро-
ра Яреми — і замінити обох посадовців, аби відновити конт-
роль над ситуацією. Бо інакше в Україні можуть залишитися 
лише два прибуткових підприємці-банкіри — Коломойський 
і Порошенко...

«Українська правда», 12. 11. 2014 

Юлія ТИМОШЕНКО,
лідер партії «Батьківщина»

Гривню обвалили, 
друкуючи порожні гроші

«Головною причиною падіння грив-
ні є те, що до сьогодення емісія грив-
ні відбулася в обсязі 311,7 мільярда 
гривень. Емісія відбулася як у безго-
тівковому, так і в готівковому вигляді. Для порівняння:  річні 
доходи державного бюджету становлять 389 мільярдів гри-
вень. Це означає, що Національний банк зробив емісію грив-
ні в розмірі ще майже одного бюджету України. Це свідчить 
про те, що в таких обставинах гривню зберегти практично не-
можливо».

«Важливо розуміти, що підвищення цін відбувається не тому, 
що війна, а тому, що, коли падає гривня, автоматично, прак-
тично через декілька тижнів зростають ціни на все, тому що це 
взаємопов’язані речі. І якщо гривня падає, то імпорт тягне за со-
бою всю цінову політику».

08.11. 2014

Від редакції. Юлія Тимошенко могла б додати, чому ж саме 
отака емісія, тобто друкується величезна маса порожніх грошей. 
Хоч це зрозуміло й так. До цього вдаються, коли не працює на-
лежно економіка, нема наповнення бюджету, а бюджетні випла-
ти робити ж треба. От і друкуються порожні купюри, які тут же 
знецінюються. 

Катерина БУТКО,
активістка 

Старі граблі 
нового Президента

На що б ви зараз направили 
мільйони гривень, маючи таку мож-
ливість?

Звісно, в країні, де військові по-
вністю укомплектовані теплим одя-
гом, немає проблем із протезами 

та ліками для поранених у  госпіталях, а вимушені переселенці 
отримують грошову допомогу, якої достатньо на те, щоб купити 
їжу, — саме час класти новий асфальт. І починати потрібно з най-
проблемнішої та найгіршої дороги країни — в Кончі-Заспі біля 
будинку нашого гаранта.

Звичайно ж, дорога до будинку Президента має бути без ям 
та калюж, але чому олігарх почав латати дорогу біля свого дому 
тільки після того, як став Президентом України?

Можливо, поганий приклад заразний, адже дорога до села 
Нові Петрівці — одна із перших, яку почали ремонтувати після 
того,  як до влади прийшов Янукович. Але це навряд чи гарний 
приклад для наслідування, адже ми всі знаємо, як закінчилося  
президентство Віктора Федоровича. Також ми маємо пам’ятати, 
що все починається з неповаги до народу, а закінчується роз-
стрілами на Майдані. Дуже хочеться вірити, що «наслідування 
папєрєдніків» закінчиться на етапі ремонту дороги. Адже потро-
ху українці вчаться на своїх помилках, і зараз громадськість на-
вряд залишить без уваги діяльність влади та невиконання даних 
нею обіцянок.

Ну, а відео ремонту дороги викладемо та збережемо тут, як 
нагадування того, що починати «жити по-новому» потрібно все ж 
таки інакше.

«Українська правда», 12. 11. 2014 

Вахтанг КІПІАНІ, 
журналіст

Українці ніколи 
не пробачать Порошенку 
одну просту річ

Нинішній владі люди пробачать і від-
сутність реформ, і навіть гривню по 20, і 
відповідно найнижчі зарплати в Європі, 
але нізащо не минеться непокарання зла 
— януковичів, яких легіон, комуністів-ка-

летників, медведчуків, ківалових, ментовського керівництва, 
яке сумлінно виконувало злочинні накази.

Таке враження, що розумні люди, переступивши поріг АП, 
втрачають адекватне сприйняття світу. Невже вони цього не від-
чувають? На що розраховують, не розумію.

Понад півроку уряду і майже півроку Президента — це до-
статній час показати наміри, хоча мова все ж про результати. 
Поки ж бачимо Ярему, іномарки, якими забиті двори навколо 
Генпрокуратури, і повний спокій в очах у злодійської «еліти».

Кабмін доручив перевес-
ти з території, підконтроль-
ної бойовикам, усі бюджет-
ні установи, підприємства й 
організації до 1 грудня.

Про це йдеться в поста-
нові уряду № 595 від 7 лис-
топада.

Цією постановою Кабмін за-
твердив тимчасовий порядок фі-
нансування бюджетних установ, 
здійснення соціальних виплат 
населенню й надання фінансо-
вої підтримки окремим підприєм-
ствам і організаціям Донецької й 
Луганської областей.

Відповідно до документа пе-
релік населених пунктів, на тери-
торії яких органи державної вла-
ди тимчасово не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі 
свої повноваження, визначаєть-
ся Кабміном за поданням Служби 
безпеки України.

Уряд доручив міністерствам, 
іншим центральним органам ви-

конавчої влади, місцевим дер-
жавним адміністраціям забез-
печити до 1 грудня переміщення 
бюджетних установ, підприємств 
і організацій з населених пунк-
тів, підконтрольних бойовикам, 
у населені пункти, на території 
яких органи держвлади здійсню-
ють свої повноваження в повно-
му обсязі.

Крім того, Кабмін доручив мі-
ністрам, главам місцевих держ-
адміністрацій і керівникам бю-
джетних установ забезпечити в 
місячний строк внесення змін до 
штатних розкладів, кошторисів 
(планів використання бюджетних 
коштів) і до статутів (інших уста-
новчих документів) з урахуван-
ням зміни чисельності працівни-
ків і наявних умов для здійснення 
їхніх функцій.

Як відомо, Кабмін не має на-
міру виділяти кошти для бюджет-
них програм на підконтрольних 
терористам територіях.

Президент України Петро Поро-
шенко вручив 7 листопада Націо-
нальну премію України імені Тара-
са Шевченка 2014 року видатним 
діячам культури.

Він привітав лауреатів премії у ки-
ївському Музеї Шевченка: «Так стало-
ся, що ювілейний рік 200-річчя від дня 
народження Великого Кобзаря став 
справді Шевченківським за духом. Бо 
Україна встала і кайдани порвала! Кра-
їна живе і дихає свободою, мужньо, по-
геройськи протистоїть агресії. Вражою, 
злою кров’ю волю окропила», — за явив 
Порошенко, перефразовуючи слова 
Шевченка. Він переконаний, що мова і 
культура додають нині сил українцям у 
подоланні викликів і загроз, утверджен-
ні її незалежності, соборності та сувере-
нітету.

«Ви — за народженням, походжен-
ням, місцем роботи представляєте сьо-
годні різні регіони нашої єдиної країни. 
У ваших цікавих біографіях я побачив 

згадки про Закарпаття і Галичину, про 
Київ та Черкащину, Луганщину та Донеч-
чину. Це і є наш український культурний 
простір», — сказав Президент.

Лауреатами премії імені Шевчен-
ка 2014 року стали члени колекти-
ву Донецького національного акаде-
мічного театру опери та балету імені 
А. Солов’яненка у складі диригента-по-
становника Василя Василенка, режисе-
ра-постановника Марії Курочки (ФРН), 
хормейстера-постановника Людмили 
Стрельцової, художнього керівника про-
екту Василя Рябенького (посмертно), ар-
тистки Тетяни Плеханової. Митці нагоро-
джені за спільний українсько-німецький 
культурний проект — постановку опери 
Ріхарда Вагнера «Летючий голландець», 
яку було приурочено до 200-річчя ні-
мецького композитора.

Також нагороджено культуролога-
філософа Ірину Гаюк — за книгу «Ілю-
стрована енциклопедія вірменської 
культури в Україні», письменника Ми-

рослава Дочинця — за романи «Крини-
чар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Му-
качівської домінії» та «Горянин. Води Гос-
подніх русел».

Любомир Медвідь отримав високу 
відзнаку за широкомасштабну серію жи-
вописних робіт «Ремінісценції».

Провідний майстер сцени Націо-
нального академічного театру опери та 
балету України імені Т. Шевченка Люд-
мила Монастирська відзначена Націо-
нальною премією ім. Шевченка за во-
кальні партії в оперних виставах.

Зазвичай офіційна церемонія наго-
родження лауреатів відбувається 9 бе-
резня, в день народження Тараса Шев-
ченка. Однак цьогоріч, коли відзначає-
мо 200-ту річницю від дня народження 
Кобзаря, через ситуацію в країні її пе-
ренесли.

Це найвища в Україні творча відзна-
ка, яку вручають за вагомий внесок у 
розвиток культури та мистецтва. Засну-
вали її ще 1961 року.

Донбас частково окуповано Росією 
чи, принаймні, сепаратистами. 

Отже, люди там зараз де-факто не є громадянами України

Уряд затвердив перелік 
населених пунктів Донбасу, 

не підконтрольних державній владі 
Кабмін затвердив перелік населених 

пунктів, на території яких органи держав-
ної влади тимчасово не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі свої повно-
важення. Про це йдеться в розпорядженні 
від 7 листопада.

По Донеччині серед міст обласного значення у 
переліку, зокрема, Донецьк, Єнакієве (крім м. Вуг-
легірська), Макіївка, Торез, Харцизьк (у тому чис-
лі м. Зугрес), Шахтарськ, Ясинувата, Докучаєвськ, 
Горлівка, Жданівка, Кіровське, Сніжне. А також 
кілька населених пунктів Амвросіївського, Ново-
азовського, Старобешівського і Шахтарського 
районів.

Стосовно Луганської області — це міста Лу-
ганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, 
Красний Луч, Краснодон, Первомайськ, Ровень-
ки, Свердловськ, Стаханов. Також населені пунк-
ти Антрацитівського, Краснодонського, Луту-
гинського, Перевальського, Свердловського та 
Слов’яносербського районів.

Міністерству внутрішніх справ, Службі безпе-
ки за поданням Антитерористичного центру при 
Службі безпеки доручено щомісяця вносити на 
розгляд Кабінету Міністрів пропозиції щодо вне-
сення змін до цього переліку.

Кабмін переводить із підконтрольної 
бойовикам території всі бюджетні установи 

Вручено Національні премії імені Шевченка
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Роман Безсмертний наро-
дився 1965 року в селі Моти-
жин Макарівського району Ки-
ївської області. Закінчив істо-
ричний факультет Київського 
педінституту. Працював учите-
лем історії в місті Бородянка. 
Народний депутат України ІІ – V 
скликань. Голова фракції Бло-
ку «Наша Україна»  (2006 р.). Го-
лова центрального виконкому 
партії НСНУ (2006 і 2007 рр.). 
Заступник керівника виборчо-
го штабу Ющенка на президент-
ських виборах 2004 року. Віце-
прем’єр-міністр України (2005 
р.). З 24 лютого 2010 року по 
3 червня 2011 року — Надзви-
чайний і Повноважний Посол 
України в Республіці Білорусь. 
Кандидат історичних наук.

 

Вітри перемін
— Романе Петровичу, як зви-

чайні сільські українські хлопці 
приходять у велику політику? Як ви-
ховання в родині формувало в Вас 
патріота, демократа? 

— У долі кожної людини буває, 
що вона або досягла чогось, або 
вскочила в яму. І на це треба дивити-
ся спокійно, бо обставини, на жаль, 
часто сильніші, ніж самі люди. Згаду-
ючи свої шкільні, інститутські роки, 
розумію, що ця дорога мені вима-
льовувалася, хоч родина наша ні-
чим не відрізнялася від тисяч інших. 
Але зараз більше скажу не про сво-
їх батьків, а про дідів і прадідів. Див-
лячись на покійного батька, я час-
то казав: «Це покоління Шукшиних». 
Ці люди мали гарні задатки, але над 
ними так познущалася радянська 
влада, що вони були такими, якими 
були. По суті, це покоління нереалі-
зованих можливостей. Три поколін-
ня, а особливо третє —  наші бать-
ки. Попередні покоління боролися 
проти радянської влади, російського 
імперіалізму, фашизму, в них був ви-
бір — воля або смерть. У покоління 
наших батьків такого вибору вже не 
було: вони мусили визнати ту систе-
му, вона була сильнішою за них. 

Мене не минала доля чи старо-
сти класу, чи комсорга школи, фа-
культету, голови студради. Це весь 
час зобов’язувало до роботи з людь-
ми, а то найважча робота і водночас 
найвдячніша. Щось вдавалося, щось 
ні, але це давало досвід, знання. Усе 
це й сформувало того Безсмертного, 
який 1994 року став народним депу-
татом України.

— Але повернімося трохи на-
зад. Ваші студентські роки — це 
друга половина 1980-их, часи пе-
ребудови, гласності. Ви відчували 
цей подих? 

— Як цього міг не відчувати сту-
дент історичного факультету, через 
голову якого проходили всі шукан-
ня? Коли в наш студентський гурто-
житок привозили пресу, передпла-
ту, треба було не одну годину, щоб 
її рознести по кімнатах, — настіль-
ки величезний був інтерес до гро-
мадського життя. У дні, коли про-
ходили Всесоюзні з’їзди рад, а це 
1986-ий, 1987 роки, ідучи вулицями, 
можна було почути з усіх вікон висту-
пи делегатів з’їзду. Студенти втікали 
з лекцій, щоб подивитися по телеба-
ченню роботу з’їзду. Лавина інфор-
мації. Сьогодні в газеті розповіда-
ють, що Косіор був репресований, 
завтра — що він сам знищував лю-
дей, а післязавтра — що ті, хто його 
знищив, самі були злочинцями. Усе 

це ламало усталені ідеологеми і не 
дозволяло бути таким прямоліній-
ним, як залізнична рейка. Розум, як 
губка, всмоктував усе, що коїлося в 
інформаційному просторі. 

— Це непросто, такі перепади 
у свідомості, така лавина інформа-
ції? 

— За ці 20 років так і не 
з’явилася теза, що людина є людина, 
з усіма її слабкостями й перевагами, 
що вона має право і на подвиг, і на 
слабкість. 

— Не поспішати когось засу-
джувати? Християнська мораль.

— З моєї точки зору, християн-
ство взагалі допомогло в час пе-
релому уникнути катастрофи. Коли 
зруйнувалася марксистсько-ленін-
ська філософія, християнство нас 
просто підхопило. На цьому постра-
дянському просторі людина втрача-
ла внутрішні духовні переконання, і 
цей період тотального плюндруван-
ня суспільної моралі породив дуже 
багато покручів. 1990-ті роки закла-
ли багато негативних речей, які ще 
даватимуться взнаки. 

— Після навчання Ви почали 
вчителювати у звичайній школі ра-
йонного містечка і могли б там спо-
кійно працювати до пенсії. Та при-
ходите в суспільно-політичне жит-
тя. І конкретно — в Українську 
республіканську партію, доволі ра-
дикальну національно-демократич-
ну силу. Як відбувався цей прихід?

— За студентські роки, за раху-
нок того, що відкрилося дуже бага-
то інформації, і ми могли вже чита-
ти і Дмитра Дорошенка, і Полонську-
Василенко, і зарубіжних істориків, 
виникло тяжіння до традиційних по-
глядів. Цьому сприяло і родинне ви-
ховання, особливо з боку моєї ба-
бусі по матері Наталки. Вона при-
вчала мене до християнства. А дід 
по матері мав козацький дух і дуже 
часто чистив мені мізки, коли я, при-
йшовши зі школи, розповідав про 
«подвиги» у радянській версії. Дід 
над цим глузував і розповідав, як 
було насправді. І весь час наголо-
шував: ти маєш про це знати, але не 
повинен говорити. Дід мене навчив 
ніколи не сприймати нічого на віру. 
Чому вибір припав на УРП? Зізна-
юсь, що на перших президентських 
виборах я й голосував за її лідера 
— Левка Лук’яненка. Я не помилив-
ся, прийшовши до УРП. Пізніше спіл-
кування із братами Горинями, По-
ровським, тим же Лук’яненком, Юх-
новським, Горбалем, Пронюком ви-
явило, що мені дуже симпатичні їхні 
переконання. Скажу також про моє 
спілкування з Олексієм Васильови-
чем Голубом, одним із учасників руху 
опору, бійцем УПА. Знайомство з та-
кими людьми в молоді роки проро-
щувало крила. 

Розійшлися стежки 
влади і 
демократичних сил 
— Поговорімо про Ваше пере-

бування в НДП — Народно-демо-
кратичній партії. Якщо в суспільстві 
було створено такий радикальний 
імідж Народному рухові, чому ж не 
знайшли масової підтримки такі 
зважені, центристські партії, як 
НДП? Або, наприклад, була ще така 
Демократична партія. Чому вони зі-
йшли на ніц? Ми, громадяни, не під-
тримали їх своїм членством, голо-
суванням?

— Народно-демократична пар-
тія абсолютно не відрізнялася іде-
ями від витоків національно-демо-
кратичного руху початку ХХ століт-

тя, які були оформлені в Українську 
національно-демократичну партію. 
І належність до НДП таких людей, 
як Олександр Ємець, Тарас Стець-
ків закладала в діяльність партії 
дуже потужні національно-демо-
кратичні мотиви. Той же Іван Сте-
панович Плющ, ще один з поміт-
них політиків НДП, для мене був і 
є представником національно-де-
мократичного кола. У різні часи цю 
партію очолювали Євген Кушна-
рьов, Анатолій Толстоухов, Валерій 
Пустовойтенко. Я б теж назвав їх 
прихильниками національної ідеї, 
демократами, інша річ, що на дого-
ду кон’юнктурі вони мали служити 
владі. 

— Як далеко потім занесло де-
кого з цих політиків. Той же Кушна-
рьов, вічна йому пам’ять, Толсто-
ухов опинилися серед регіоналів.

— Насамперед зазначу, що ці 
люди зробили для того, аби Україна 
відбулася як держава, не менше, ніж 
будь-хто з нас. Вони були державни-
ками. Але, коли йшов з’їзд у Сєвє-
родонецьку, я дивився виступ Євге-
на Петровича Кушнарьова і в мене 
весь час виникало питання: що ж 
відбулося з ним, чому він видавив із 
себе оті слова? 

— Слова про сепаратизм, 
про те, що націоналісти — це фа-
шисти…

— Стосовно до багатьох лю-
дей постійно ставлю такі запи-
тання, бо знаю їх у роботі, у від-
стоюванні державних інтересів. А 
чому НДП не втримала цього трен-
ду? Перше: все, що народжується, 
має померти. Свою функцію пар-
тія виконала. У ці 20 років Украї-
на проходила за рік десятиліття й 
століття, які проходили інші дер-
жави. Фінал завжди є стартом. 

Партії — це люди, вони залишали-
ся, створювали інші партії. А час 
мого перебування в НДП повністю 
пов’язаний зі співпрацею з покій-
ним Михайлом Дмитровичем Си-
ротою, який і залучив мене до ро-
боти в партії. Хоч я й розумів, що 
на той момент, а це була середина 
1990-их, партія вже пройшла пік 
своєї популярності. 

— Чому на  початку незалеж-
ності, при формуванні нової україн-
ської влади так далеко розійшлися 
шляхи цієї влади і національно-де-
мократичних сил? 

— Насамперед зважимо, що на-
ціонально-демократичне середо-
вище того періоду було переважно 
дисидентським. Це було прекрасне 
середовище, де вироблялися ідейні 
цінності, формувалися засади мо-
ралі, але воно не могло бути «куз-

нею кадрів» для будівництва нової 
держави. 

— Воно могло лише виконувати 
роль руйнівника імперії?

— Я б це поставив на третє міс-
це, спершу — ідеї, мораль.

— А національна ідея і мораль 
демократичності, поваги до люди-
ни були несумісні з тоталітарним 
режимом, проти якого й боролися 
дисиденти. Режим, імперія впали. 
Треба було починати будувати.

— І це дисидентське середови-
ще змушене було запросити до  бу-
дівництва держави вчорашню парт-
номенклатуру. Виграла від цього 
Україна чи ні? Якби ситуація була 
іншою, я міг би сказати, що програ-
ла. Залучення колишніх радянських 
кадрів мало і позитиви, і негативи. 
Негативом стало те, що недоліки тої 
системи були перенесені в нову мо-
дель, і це помітно й по сьогодні. По-
зитивом — те, що деякі добрі речі не 
перервалися. 

Зроблено 
було немало 
— Але загалом Ви сказали, що 

Україна виграла від залучення до 
влади колишніх кадрів.

— Категорично не згоден, що ні-
чого не було зроблено. Тому не тре-
ба «вихрещувати» як націонал-демо-
кратів, так і тих, хто прийшов до вла-
ди, що вони тільки руйнували. Уявіть 
собі хоча б Національний банк. У 
1991 році — це просто контора ко-
лишнього Держбанку СРСР. Або рес-
публіканський Держплан, нині Мі-
ністерство економіки. І куди не за-
глянете, за ці 20 років ми пройшли 
колосальний шлях. Що ми не дося-
гли бажаних висот — це так. Але го-
ворити, що ми 20 років топчемося 
в багні й не зробили жодного кроку 
вперед? 

— Дуже поширена в суспільстві 
думка…

— Це неправда. Треба просто 
подивитися, як змінилося наше жит-
тя, змінилися ми всі. Не кажу, що все 
добре, але я категоричний проти-
вник, щоб тільки стогнати. 

— Що скажете про 10 років 
правління Кучми, а це половина на-
шого незалежного шляху?

— Ми мали в цей період двох 
президентів в особі одної і тої ж лю-
дини: до 2000 року, до відомих полі-
тичних скандалів, і після. Коли Куч-
ма прийшов на посаду президента, 
в країні була інфляція 10 тисяч відсо-
тків. Треба було мати політичну волю 
впоратися з цим. Ми уникли постій-
них дефіцитів найпростіших товарів, 
продуктів харчування. Надзвичайно 
важливим було ухвалення Консти-
туції України 28 червня 1996 року. 
Це була знакова відмітка, адже від 
цього моменту у мене особисто зни-
кла боязнь, буде існувати Україна 
як держава чи ні. Була розв’язана 
криза в Криму — підписанням 1997 
року Угоди з Росією щодо Криму і 
флоту.  

— Була пряма загроза відо-
кремлення Криму, приєднання 
його до Росії?

— Навіть набагато більша небез-
пека. Будь-який крок, пов’язаний на 
той момент із перекресленням кор-
донів, міг стати катастрофою. Піс-
ля відокремлення Криму говори-
ти про долю України як держави 
було б складно. Мине час, відкри-
ються документи, і ми побачимо, що 
Придністров’я, Крим, Кавказ — це 
були складові проекту руйнування 
нових незалежних держав. Ці речі 
розроблялися ще в колишньому КДБ, 
вони продовжують бути актуальни-
ми, ці так звані згаслі конфлікти. 

— Величезне значення мала 
підписана Кучмою і Єльциним 1997 
року угода по Криму і Чорномор-
ському флоту. Адже саме нею було 
чітко визначено 20-річний термін 
базування російського флоту в 
Криму і кінцева дата його виведен-
ня — 2017 рік. 

— Словом, у плані формування 
засад державності Кучма зробив  
дуже багато.

— Але саме в цей час вибудову-
ється те, що потім назвали олігар-
хократією, тобто владою кланів. 

— Кучма все-таки вирощував 
національну буржуазію. У нього 
був інший вибір: запросити сюди 
чужу буржуазію. Але, як показали 
події, чужа буржуазія, ледве встиг-
нувши сюди зайти, здається перед 
обставинами і дуже швидко про-
дає свою власність російсько-
му бізнесу, що ще більш не-
безпечно. 

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ:

«Чвари завдали нам 
надто багато бід»

Помаранчева революція, Майдан.

8



№43   20 листопада 2014 року№43   20 листопада 2014 року8 Україна і світ

Прагнення 
до оновлення
— Та у 2000-ому вибухає ка-

сетний скандал, починаються ак-
ції «Україна без Кучми». Народ ви-
магає змін. 

— Фактично ситуація від 2002 
року — це період безвладдя, коли 
суспільство вже не сприймає владу. 
І ситуація розвивається далеко по-
переду дій влади. Настає 2004 рік, 
люди йдуть на кардинальні кроки. А 
щодо касетного скандалу, вбивства 
Ґонґадзе, то це трагедія для України 
і це лише верхівка айсберга.

— Тобто це геополітичний про-
ект? І чий, хто за ним, ми не знаємо? 

— Я не буду навіть гадати на цю 
тему. Прошу лише звернути увагу на 
те, як в останні 200 років боролися з 
«українським буржуазним націона-
лізмом». І чому Україна завжди була 
апельсиновою долькою в історії ба-
гатьох держав. Та ось уперше Украї-
на не дала зіграти із собою. 

— А гравців на українському 
полі завжди вистачало.

— При тому, що ці гравці мали 
своїх контрагентів усередині України.

— На жаль. Отже, 2004 рік — це 
не лише могутній протест людей під 
гаслом «Так далі жити не можна», а й 
рух за збереження держави?

— 2004 рік — це протест проти 
сформованої системи, виклик тій же 
колишній партноменклатурі, яка за-
сіла в кабінетах, протест проти існу-
ючих соціальних умов. У суспільстві 
сформувався середній клас, який 
готовий був брати на себе відпові-
дальність за державу. Він був одним 
із основних суб’єктів Помаранчевої 
революції.

— Ми маємо все-таки проана-
лізувати 5 років помаранчевої вла-
ди, чи там було дещо більше кольо-
рів, словом, влади Майдану. 

— Події 2004 – 2010 років нічим 
не відрізняються від класичних рево-
люцій такого типу. Ми так емоційно 
оцінюємо цей період, бо мало знає-
мо, що вже було в історії. Чи беремо 
Французьку революцію, чи аналогіч-
ні події в Британії, Голландії…

— Чи, якщо вже ближче до на-
ших теренів, 1917 рік, Лютнева і 
Жовтнева революції.

— Так от прихід до влади певних 
сил з ідеалістичними поглядами, за-
вищеними, романтичними вимога-
ми і сподіваннями, розкол усереди-
ні, конфлікт між різними ідеологіч-
ним групами — все це завершува-
лося приходом реакції. 

Розкол Майдану
— Трагічний розкол між полі-

тичними силами Майдану почав-
ся у вересні 2005 року війною між 
БЮТ і оточенням Ющенка? 

— Значно раніше. Союз між 
Ющенком і Тимошенко, укладений у 
червні 2004 року, був неприродним. 

— Коаліція «Сила народу», тоб-
то блоки БЮТ і «Наша Україна»? Ви 
були проти цього союзу? 

— Проти. Я говорив про це і 
Ющенку, і ключовим діячам тих по-
дій, що цей союз призведе до руйну-
вання. 

— А Вам говорили, що без БЮТ 
ми можемо не виграти президент-
ських виборів? 

— Говорили. Я на це сказав, що 
краще не перемогти, ніж породи-
ти надію, а потім її розбити. Поча-
ток руйнації я датую вереснем 2004 
року. У розпалі — президентська 
виборча кампанія, але в середови-
щі Ющенка вже закладено не про-
сто динаміт, він уже почав вибуха-
ти. Ситуацію втримало лише те, що 
велика частина людей нашого табо-
ру, в тому числі я, не пішли на кон-
флікт, зберігаючи єдність. Хоча ми 
добре бачили, що дует Тимошенко – 
Ющенко не складеться. 

— Можливо, причиною були 
внесені у грудні 2004 року серйоз-
ні зміни до Конституції, хоч і відтер-
міновані на рік з лишком, до весни 
2006-го, виборів парламенту. 

— На ці зміни я завжди дивив-
ся, як на перші півкроку до глобаль-
ної конституційної реформи. І для 
мене було повною несподіванкою, 
що, прийшовши до влади, перемож-
ці повністю відмовилися від цих ре-
форм. Перехід до парламентсько-
президентської республіки я під-
тримував, але то був лише перший 
крок до радикальних змін. Після 
парламентських виборів 2006 року 
ці зміни, це поглиблення реформ 
були прописані в проекті коаліцій-
ної угоди нової демократичної коа-
ліції у складі БЮТ, «Нашої України» і 
Соцпартії. Але становлення цієї коа-
ліції так і не відбулося…

— Ми трактуємо це так: не від-
булося, бо Мороз із соціалістами 
зрадив Майдан і перейшов до регі-
оналів, що призвело до утворення 
іншої коаліції, а сили Майдану опи-
нилися в парламенті в опозиції. 

— Усе набагато глибше, ніж 
якась там зрада. Мова про глибо-
кі серйозні реформи в країні. Вони 

передбачали формування держави 
європейського типу, нову організа-
цію влади, соціальний статус гро-
мадян, безпекову політику. Та пер-
ша коаліційна угода мала понад 100 
сторінок. Альтернативою став доку-
мент із кількох сторінок, підписаний 
соціалістами і регіоналами. 

— Кому ж стали на заваді такі 
системні реформи — Ющенку, 
Тимошенко? 

— На той момент уже пізно було 
говорити про їхню співпрацю. Про 
це, повторю, треба було думати вліт-
ку 2004-го, коли не треба було ліпи-
ти того, що жити не могло. І уявіть, 
як усі наступні 5 років живеш із що-
денним відчуттям краху всього, що 
є. Пригадую дискусії між політика-
ми Майдану: вони іноді заходили в 
такі дрібниці, що ставало і смішно, 
і сумно. 

— Дрібниці амбіційності…
— Потім позачергові вибори 

2007 року. Це повторення, друге на-
ступання на граблі. 

— Але ж силам Майдану вда-
лося виграти ці вибори, хоч і з ма-
ленькою перевагою. БЮТ і «Наша 
Україна», виборчий штаб якої Ви 
очолювали, разом набрали 228 
мандатів. 

— На той момент я вже вирішив 
відійти від справ, не пішов і в депу-
тати парламенту. Бо кому б що не го-
ворив, було таке враження, що ки-
даю горох у відро. 

— Але попереду було ще два 
роки каденції Ющенка — 2008 і 
2009.

— Я вже працював заступником 
глави Секретаріату Президента. І до-
бре бачив, що все йде на спад. Уре-
шті, бачив це ще 2006 року.

Коли до обіду отримував вказів-
ку укласти угоду з Тимошенко і Моро-
зом, а після обіду — з Януковичем. І 
вдавалося домовитися і з тими, і з ін-
шими. Але це період, за який я буду 
найбільше себе ненавидіти. 

— Працювали в системі, яка 
розвалюється. 

— Вона була, звичайно, краща 
від тої, яку збудував Кучма, але те, 
що вона погана, я бачив.

— Ви передбачали поразку 
Ющенка на виборах? 

— Ми в команді це бачили. З та-
кими результатами президентства 
вибори повторно не виграють.

— Якими саме? 
— Ющенко має величезні за-

слуги перед Україною і як голова 
Нацбанку, і як Прем’єр, і як Прези-

дент. Але в період президентства 
він припустився дуже серйозних по-
милок. Головні? Перше — союз із 
Тимошенко, друге — абсолютно не-
зрозумілі кадрові рішення, третє — 
завищені ставки на підтримку своїх 
дій зарубіжжям. Наступне — занад-
то високо поставлені й амбітні цілі, 
які дезорієнтували людей і владну 
машину, що мала досягати цих ці-
лей. 

— Чому ж Ющенку не вдалося 
спертися на широкий спектр наці-
онально-демократичних сил? Кон-
кретніше — мова про створення 
замість них «партії Майдану», пар-
тії влади «Наша Україна». 

— Ця ідея від початку була по-
милковою. Я був категорично про-
ти створення такої партії, та ще й на 
базі старих національно-демокра-
тичних партій. 

— А ми ж усі ці роки звинува-
чували ті сили в амбіціях, у відсут-
ності єдності, відсутності прагнен-
ня об’єднатися в потужну політич-
ну силу.

— Я вважав і вважаю, що На-
родного руху, Республіканської, Де-
мократичної партій достатньо, аби 
політична система України розви-
валася в національно-демократич-
ному напрямі. Варто було б витра-
тити зусилля на те, щоб зберегти, 
відродити ці партії, об’єднати той же 
розколотий Народний рух, ніж ство-
рювати щось нове. І сьогодні пере-
конаний, що політикам треба сідати 
за один стіл, відкидати всі дрібниці і 
домовлятися. Для мене було б най-
приємнішим, якби відродився На-
родний рух України, бо це як фунда-
мент будинку.

— Ви говорили, що в конфлікт-
них ситуаціях краще відійти вбік, 
що не раз і робили, ніж підігрівати 
конфлікти, чвари. 

— Надто добре знаю нашу укра-
їнську історію і бачу, скільки зла 
принесли ці чвари, розбрат. 

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО

Від редактора. Це інтерв’ю було 
мною зроблене для столичної газе-
ти «Слово Просвіти» на початку 2012 
року. Пропоную його читачам, адже 
тут є чимало цікавого щодо нашої 
новітньої української історії, яку вже 
зараз варто аналізувати. Зокрема, 
про перший Майдан, Помаранчеву 
революцію, 10-річчя якої ми якраз 
відзначаємо. 

Генпрокуратура 
арештувала 35 мільярдів 
Януковича 
і його співучасників
Під час досудового розслідування 

кримінальних проваджень стосовно екс-
президента Віктора Януковича і його 
«команди» в Україні накладено арешти 
на банківські вклади, цінні папери та 
інші активи колишніх високопосадовців 
на загальну суму понад 6,2 млрд грн та 
1,8 млрд доларів — загалом близько 35 
млрд гривень, а також на рухоме і неру-
хоме майно колишніх високих посадових 
осіб. Це вчинено з метою відшкодування 
завданих державі збитків.

Генпрокуратура відкрила понад 30 
кримінальних проваджень стосовно ко-
лишніх високопосадовців. Їм усім пові-
домлено про підозру у вчиненні кримі-
нальних правопорушень і оголошено в 
розшук.

Як наголошує Генпрокурор України 
Віталій Ярема, на першому місці у спис-
ку — розслідування фактів масштабного 
розкрадання бюджетних коштів. За його 
словами, з ініціативи ГПУ рішенням Ради 
ЄС застосовано обмежувальні санкції 
стосовно 22 колишніх українських висо-
копоставлених чиновників і пов’язаних з 
ними осіб. Аналогічні санкції застосува-
ли уряди США, Канади та Швейцарської 
конфедерації. На банківських рахунках 
у Швейцарії, Латвії, Ліхтенштейні зааре-
штовано кошти колишніх високих поса-
дових осіб.

У серпні Генпрокуратура підписа-
ла угоду про співпрацю з Міжнародним 
центром із повернення активів Базель-
ського інституту управління, який є про-
відною неурядовою організацією в пи-
таннях розслідування справ, пов’язаних 
із корупцією та відмиванням коштів.

Однак, зазначає видання ZN.UA, 
«Україна ризикує втратити заморожені 
Заходом кошти поплічників Януковича 
— нова влада занадто неспішно прово-
дить розслідування їх діяльності». 

ZN.UA

Українці в Австралії 
мітингували проти Путіна
Українці Австралії провели мітинг 

проти візиту президента Росії Володими-
ра Путіна на саміт G20. На мітинг зібра-
лися кількасот людей, дехто приїхав з ін-
ших міст Австралії.

Учасники тримали синьо-жовті пра-
пори, плакати з написами «Зупиніть Пу-
тіна!», «Путін, забирайся з України!» і т. д. 

Також протестувальники вимагали 
«виключити Володимира Путіна з «Вели-
кої двадцятки».

Окрім того, учасники акції згадали 
про жертв малайзійського Боїнга-777, 
збитого сепаратистами над Донеччи-
ною: активісти лягли на землю, а їх на-
крили прапорами країн, громадяни яких 
загинули в катастрофі. 

Благодійний ярмарок 
У Міжнародному виставковому центрі на 

Броварському проспекті столиці відбувся бла-
годійний ярмарок «Коло життя». Метою був збір 
коштів для лікування українських бійців, пора-
нених в АТО.

Серед організаторів ярмарку — Асоціація 
земляцьких організацій «Рада земляцтв облас-
тей та регіонів України». 

У церемонії відкриття взяв участь голова 
Асоціації, голова Чернігівського земляцтва, 
президент Міжнародного виставкового центру 
Віктор Ткаченко.

Сотні людей заповнили велетенський па-

вільйон, де красувалися вироби народних май-
стрів, інші товари. Земляцтва областей пропо-
нували книги, рушники, вишиванки, обереги, 
ляльки-мотанки, іграшки, вироби з бурштину та 
багато іншого.

На продаж виставили нагороди уславле-
них спортсменів України, гітару з автографами 
Святослава Вакарчука і всієї групи «Океан Ель-
зи», раритетні речі відомих особистостей.

Працювала виставка, де, серед іншого, 
були листи та малюнки для бійців зони АТО 
від вихованців Черешенської спеціалізованої 
школи-інтернату Коропського району. Викли-
кала захоплення майстриня Галина Дмитрівна 
Пузій із села Андріївка Чернігівського району, з 
рук якої прямо на очах глядачів народжувалося 
полотно для рушника. 

Сума зібраних на ярмарку коштів склала 
більше ста тисяч гривень. 

Пам’ятник 
Матвію Полонському
У Новій Басані на Бобровиччині на алеї 

Слави встановили пам’ятник Матвію Полон-
ському — великому трудівнику, Божому Пасто-

ру, як написано на гранітній плиті. Понад сто-
ліття тому він очолював у селі церковний при-
ход і організував будівництво церкви на місці 
спаленої, лікарню, школу, майстерні та ряд ін-
ших споруд.

Високу оцінку священику і меценату дав 
на відкритті пам’ятника голова Чернігівського 
земляцтва в Києві Віктор Ткаченко, якій брав 
участь в урочистій церемонії.

Лікується душа 
хорошим віршем
Вийшла з друку збірка Тетяни Череп-

Пероганич під назвою «Ліки для душі». 
Це вже четверта книга авторки і третя — 
з віршами.

Поезії, що увійшли до нової збірки, як за-
вжди, з добра та любові, з тонкої, ліричної, 
світлої душі поетеси.

У книжці також дитячі віршики й колисанки.
Авторка щиро дякує шановним земля-

кам Дмитру Головку (редактор), Олександру 
Деку (автор передмови), Василю Лопаті (ілю-
стрування обкладинки) та Василю Костюку 
(видавець).

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ:

«Чвари завдали нам 
надто багато бід»

Вісті з Чернігівського земляцтва в Києві
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Життя європейців: польська 
ґміна Грубешів. Фінанси та співпраця з ЄС

Ґміна Грубешів
Ґміна Грубешів розташована на кордоні з 

Україною на висоті поміж українськими містами 
Володимиром-Волинським та Червоноградом. 
Площа ґміни — 259 квадратних кілометрів (до-
вжина з півночі на південь — 29,5 км, а ширина 
зі сходу на захід — 14 км), населення — близько 
11 тисяч мешканців.

Цікаво, що ця ґміна знаходиться навколо ін-
шої ґміни, якою є саме місто Грубешів.

Ґміна Грубешів належить до Грубешовського 
повіту Люблінського воєводства. У Польщі всі на-
селені пункти, які не є містами, — це  села, а се-
лищ як адміністративної одиниці не існує. Водно-
час, на відміну від України, існують і так звані «со-
лецтва», solectwa.

Солецтва, або в містах «мікрорайони», «діль-
ниці», створені ґмінами і є їхніми допоміжними 
одиницями. Наприклад, ґміна Грубешів охоплює 
37 сіл, зорганізованих у 36 солецтв.

Пьотр Тарасюк розповідає: «Міст у нашій ґміні 
немає. Кожне село ґміни є солецтвом, а в одному 
випадку солецтво створено двома селами. Насе-
лення найбільшого села в ґміні становить приблиз-
но 700 людей, а найменшого — 30. Головою соле-
цтва  є солтис, сільський староста. Ґміна Грубешів 
— типово землеробська, тут нема промисловості. 
Віднедавна в нас розвивається туризм».  Війтом 
ґміни Грубешів від 1992 року безперервно є одна 
людина — Ян Молодецький. Незважаючи на наяв-
ність конкурентів на виборах, мешканці ґміни що-
разу його обирають ще в першому турі. У минулому 
селянин, він не є членом жодної політичної партії.

Зараз в управлінні ґміни Грубешів — 32 по-
стійних працівники. Чергові вибори до місцево-
го самоврядування в Польщі, в тому числі до рад 
ґмін та на посади війтів, відбулися 16 листопада 
2014 року.

Бюджет ґміни
Основою функціонування кожної ґміни є її 

бюджет. Ґміна як одиниця територіального са-
моврядування має забезпечену участь у громад-
ських доходах — відповідно до її завдань.

Джерелом доходів ґмін є насамперед її влас-
ні доходи — відсотки з податків та з оплат, дохо-
ди, отримувані через ґмінні одиниці й бюджетні 
підприємства ґміни, доходи з майна ґміни тощо. 
Існує також фінансування з бюджету держави — 
загальна дотація, цільові дотації тощо.

Однак основою доходів бюджету в ґміні Гру-
бешів є аграрний податок — тобто податок на во-
лодіння землею. Кожен, хто володіє землею, му-
сить платити цей податок.

«Платять його в солецтві або в банку на раху-
нок ґміни. Розмір податку дуже різний і залежить 
від класу землі та рішення ради ґміни. Наприклад, 
у нас за 1 гектар землі першого класу треба пла-
тити приблизно 140 злотих, або 33,5 євро на рік», 
— продовжує оповідь  Пьотр.

Цьогорічний бюджет ґміни Грубешів стано-
вить приблизно 30 мільйонів польських злотих, 
це трохи більше 7 мільйонів євро.

Контроль за бюджетом 
ґміни
«Контролювати бюджет ґміни можуть майже 

всі», — стверджує П. Тарасюк. Передусім існує Ре-
гіональна розрахункова палата — державний, 
зовнішній і незалежний орган контролю й нагляду 
за одиницями територіального самоврядування.

Проект кожного бюджету або його зміни го-
тує війт. На практиці цим займаються працівники 
управління, а Регіональна розрахункова палата 
оцінюює його. Без позитивної оцінки бюджет не 
може ухвалюватися.

Витрати бюджету ґміни може контролювати 
кожен орган, який дає ґміні дотацію, або інший 
орган територіального самоврядування, котрий 

доручає ґміні виконання завдань.
Контролювати може також кожний громадя-

нин, усі документи є у відкритому доступі, і кожен 
може оскаржити діяльність ґміни.

Бюджет ґміни та всі інші законодавчі доку-
менти публікують в Інтернеті. Окрім того, кожен 
має право прийти і спитати або зробити ксероко-
пію будь-якого документа, створеного в управлін-
ні або отриманого управлінням, хіба що докумен-
ти таємні, але таких дуже мало.

«Треба пам’ятати, що місцеве самоврядуван-
ня в Польщі — це люди, а не влада, тому всі мо-
жуть контролювати владу, яка є тільки представ-
ником мешканців. Цікаво, що людину, яка хоче 
отримати документи, не можна питати, навіщо їй 
потрібні ці документи», — додає Пьотр.

Контролювати може також прокурор. Витра-
ти дуже детально контрольовані у зв’язку з реалі-
зацією проектів з ЄС — окрім польських інститу-
цій, контролювати ґміну можуть також працівни-
ки органів ЄС.

Фінансування освіти
«Найбільшою проблемою для нашої ґміни від 

декількох років є система фінансування освіти. За 
це в публічних школах  — початкова школа та гім-
назія — відповідає саме ґміна», — каже П. Тара-

сюк. Щоправда, вона отримує дотації, але вони 
недостатні, адже закон визначає рівень зарплати 
для вчителів, які є дуже захищеною категорією в 
Польщі, незалежно від умов у даній ґміні.

«Третина бюджету нашої ґміни — витрати на 
освіту. Це проблема не лише в нас, а й у ґмінах усі-
єї Польщі», — додає він.

У ґміні Грубешів — 6 публічних (державних) 
початкових шкіл і 2 гімназії, а також 7 приватних 
початкових шкіл.

У Польщі є 4 рівні вчителів, і всі вони соціаль-
но захищені. Перший рівень — це вчитель-стажер. 
Зарплата залежить від рівня освіти. Найменша за 
законом зарплата такого вчителя становить 1513 
польських злотих на місяць, або 365 євро. При 
цьому найменша зарплата, яку може отримувати 
дипломований учитель, тобто котрий має рівень 
магістра та педагогічну підготовку, — 3109 поль-
ських злотих, або 762 євро.

На практиці середня зарплата вчителя-ста-
жера становить 2717,59 злотих, що складає 
майже 650 євро, а дипломованого вчителя —  
5000,37 злотих, або 1195 євро на місяць.

Фінансування проектів з ЄС
Польща завершує користуватися із другого 

бюджету ЄС, що його було затверджено на 2007 – 
2014 роки, та за декілька місяців розпочне третій. 
Перший бюджет ЄС був засвоєний у 2004 – 2006 
роках, а до того були доступні європейські гроші, 
які називали «передвступні», przedakcesyjne.

«Можна сміливо сказати, що фінансування 
проектів з ЄС прискорило розвиток місцевого са-
моврядування, і це стосується не лише ґміни Гру-
бешів, а й цілої Польщі», — стверджує Пьотр. Адже 
грошей завжди бракувало, і велика кількість про-
ектів ніколи б не була реалізована без підтримки 
ЄС. Тому фінансова підтримка ЄС — великий по-
зитивний вплив членства в ЄС для Польщі.

Водночас, як відзначає наш співрозмовник, де-
яка забюрократизованість та повільність усіх про-
цедур становлять зворотний бік цього позитиву.

«У нашій ґміні всі хочуть будувати, всі хочуть інф-
раструктуру, дороги, водогони й таке інше. А гроші з 
ЄС так поділені, щоб було й на дороги, і на водогони, 
і на розвиток людини — освіта, культура, туризм та 

інші. Тому ми не тільки будуємо, а й вчимося та роз-
виваємося», — додає наш співрозмовник.

Сьогодні в Польщі немає, мабуть, жодної ґмі-
ни, яка б не користалася європейським дофінан-
суванням. Нерідко на цьому наполягають самі 
мешканці — особливо, коли вони бачать, як за 
гроші ЄС розвиваються сусідні ґміни.

Ґміна Грубешів користувалася з усіх можли-
востей. Але спочатку, ще до 2006 року, багато ін-
ших ґмін та їхніх війтів або депутатів казали, що 
реалізація проектів невигідна, тому що потрібно 
спершу виділити гроші на документацію, при тому 
не можна бути певним, що дофінансування з ЄС 
буде отримане.

Однак 2006 року в Польщі відбулися вибо-
ри до місцевого самоврядування, і не залишило-
ся жодного війта жодної ґміни в Грубешовському 
повіті, які би не користувалися дофінансуванням  
ЄС.

«Виборці казали: «Дивіться на ґміну Грубешів», 
— згадує Пьотр.

Загалом з 2004 року ґміна Грубешів отри-
мала дофінансування на проекти з ЄС у розмірі 
близько 13,5 мільйонів польських злотих, це 3,2 
мільйона євро, а 7,5 мільйонів злотих, або майже 
1,9 мільйона  євро, додала зі свого бюджету.

Пьотр Тарасюк: «У рамках проектів з ЄС ми бу-
дували водогони та будували, ремонтували й об-
ладнували swietlice wiejskie  — сільські будинки 
культури. Ми також побудували спортивний стаді-
он і обладнали гімнастичну залу в школі, створю-
вали дитячі садочки, будували туристичну інфра-
структуру. Також діяв проект створення туристич-
ного шляху, в якому нашим партнером було укра-
їнське місто Володимир-Волинський».

До слова, співпраця з Україною не обмежу-
ється цим проектом.

Пьотр Тарасюк: «Зараз постійно співпрацює-
мо з п’ятьма органами самоврядування та однією 
школою на території України  — селище міського 
типу Чорноморське в Одеській області, місто Хуст 
і місто Виноградів  Закарпатської області, місто 
Володимир-Волинський і район Гороговський Во-
линської області, школа в Кривому Розі Дніпро-
петровської області. Окрім того, є ще «тимчасові»  
українські партнери нашої ґміни».

«Хочемо більше 
самоврядності»
Ідея самоврядування в Польщі активно роз-

вивається. Нині можна говорити про більшу вагу 
місцевого самоврядування, ніж у будь-який інший 
історичний період в історії Польщі, вважає Пьотр. 
Але для цього був потрібний час — ще 20 – 25 ро-
ків тому такий рівень розвитку самоврядування 
важко собі було уявити.

«За 10 років моєї праці в управлінні ґміни я 
бачу, як самоврядування змінювалося. Думаю, що 
ідея самоврядування в нас жива. Ми хочемо біль-
ше самоврядності, тому що в нашому випадку ця 
ідея насправді працює».

Тетяна ОГАРКОВА
(«Українська правда, 30.09.2014) 

«Життя європейців» — ініціатива, яку здійснює 
МГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Міжна-

родного фонду «Відродження»

Коментар редактора «Світ-інфо». Ґміна — 
це адміністративно-територіальна одиниця, якої в 
нас нема. Узагалі ж польська адмінсистема схожа 
на нашу. Воєводство — це наша область, за  роз-
міром приблизно таке саме. Воєводство ділиться 
на повіти, по-нашому — райони. А далі — відмін-
ність. Наш район ділиться на сільради. У Польщі по-
віти спершу діляться на ґміни, а ті вже поділені на 
солтицтва, сільські адмінодиниці. Тобто ґміна — це 
щось середнє між районом і сільрадою. 

Ця публікація буде цікавою для мешкан-
ців Чернігівщини, адже наша область переваж-
но сільська. Я не раз бував у Польщі, особливо в 
її східних регіонах, про які мовиться в публікації, 
бачив разючі зміни на краще у соціальній сфе-
рі. Ці зміни відбулися в Польщі за 10 років після 
вступу країни до Євросоюзу. Річ не тільки у фінан-
совій підтримці від ЄС польської сільської глибин-
ки, хоча ця допомога суттєва. Річ у тім, що ці інвес-
тиції не розкрадаються, а ретельно освоюються, 
контролюються громадянами. І тут треба говори-
ти про справді дієве по-європейськи місцеве са-
моврядування, коли кожен громадянин відчуває 
себе господарем свого краю. 

Наведені в статті кошти легко перевести на 
нашу валюту: 1 польський злотий — приблиз-
но 4 українські гривні. Тобто  вказана зарплата 
вчителів, яка становить, залежно від кваліфіка-
ції, від 1,5 до 5 тисяч злотих, — це від 6 до 20 ти-
сяч гривень. В умовах не набагато вищих у Поль-
щі цін, а на продукти харчування навіть нижчих за 
українські. 

«Фінансова підтримка — великий 
позитивний вплив членства в Євро-
союзі для Польщі», — розповідає Пьотр 
ТАРАСЮК, спеціаліст з інформації та промоції ґміни 
Грубешів.

2004 року Польща стала членом ЄС і почала отри-
мувати гроші на прискорення розвитку. Пьотр розпо-
чав своє стажування в управлінні ґміни 2003 року й за 
10 років написав та втілив у життя більше 20 проек-
тів за фінансової підтримки з ЄС. Стільки ж проектів 
реалізовано з дофінансування з норвезьких грошей, 
швейцарських, польських тощо. 

Пьотр також співпрацює з різними неурядовими 
організаціями і приватними особами, допомагаючи їм 
у цьому процесі.
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Пропонуємо хронологію розпаду ко-
муністично-радянської імперії під назвою 
Союз Радянських Соціалістичних Респу-
блік. Хронологія стисла, про кожну з по-
дій можна було б розповідати багато. Але 
навіть їхній короткий перелік дає уявлен-
ня про процеси розпаду величезної імпе-
рії. Це цікаво ще й тим, що більшість подій 
замовчувалося для громадян Союзу або 
про них повідомлялося стисло, у тракту-
ванні комуністичних ідеологів.

Масові 
заворушення 

У березні 1956 року в Тбілісі відбулися пер-
ші в країні масові безлади. Їх вчинили представ-
ники місцевого населення, невдоволені викрит-
тям культу особи Сталіна на XX з’їзді КПРС. Від-
тоді й до самого краху СРСР 1991 року безлади, 
заворушення періодично виникали в різних регі-
онах країни, проте до перебудови вони замовчу-
валися. 

29 вересня – 3 жовтня 1964 року, дагестан-
ське місто Хасавюрт. У безладах брали участь до 
700 осіб. Причина: чеченець зґвалтував дівчи-
ну лакської національності, і чоловіче населення 
лакців рушило для помсти на чеченців. Зброя не 
застосовувалася, вбитих і поранених не було. До 
кримінальної відповідальності притягнуто 9 осіб.

23 серпня 1966 року близько 500 жите-
лів Київського району Москви заступилися за 
п’яного громадянина, якого намагалася затри-
мати міліція. Зброя не застосовувалася, жертв 
не було.

17 травня 1967 року, місто Фрунзе, столиця 
Киргизії. Близько 700 жителів напали на райвід-
діл внутрішніх справ, у якому, з чуток, працівни-
ки міліції забили до смерті затриманого солдата. 
Зброя застосовувалася. Убитий один, поранені 
троє, 18 осіб опинилося на лаві підсудних.

13 червня 1967 року — велике зіткнення 
мешканців казахського міста Чимкента з міліці-
єю. Брали участь більше тисячі осіб. Причина — 
поширення чуток про вбивство, що нібито мало 
місце, співробітниками міліції шофера місцево-
го автопарку. Міліція застосувала вогнепальну 
зброю — 7 убитих, 50 поранених. 43 мешканці 
міста постали перед судом.

3 липня 1967 року — великі заворушення 
в місті Степанакерт. У них брали участь більше 
двох тисяч осіб. Натовп, невдоволений м’яким 
вироком суду вбивцям хлопчика, напав на кон-
вой і відбив трьох засуджених. Їх прямо на вули-
ці вбили і спалили. Міліція застосувала зброю. 
Жертви — один убитий, 9 поранених. 22 призвід-
ники постали перед судом.

8 жовтня 1967 року 500 осіб напали на від-
діл міліції в місті Прилуки Чернігівської області. 
Причина — провокаційні чутки про нібито вбив-
ство співробітниками міліції громадянина, що 
фактично помер від прогресуючого менінгіту. 
Зброя не застосовувалася, жертв не було. 10 осіб 
притягнуто до кримінальної відповідальності.

13 липня 1968 року близько 4 тисяч жите-
лів міста Нальчика  зібралися на міському ринку. 
За чутками, в міліції били затриманого підлітка. 
Натовп увірвався до приміщення міліцейського 
пункту і вбив дільничного міліціонера. До кримі-
нальної відповідальності притягли 33 людини, в 
тому числі трьох засудили до вищої міри покаран-
ня — розстрілу.

4 квітня 1969 року в Ташкенті почалися так 
звані «події на «Пахтакорі» — націоналістичні ви-
ступи організованих груп узбецької молоді, що 
почалися під час футбольного матчу на стадіоні 
«Пахтакор» і тривали впродовж декількох днів.

18 – 19 травня 1972 року — масові завору-
шення в Каунасі, Литовська РСР, з нагоди само-
спалення Ромаса Каланти. Брали участь понад 3 
тисячі осіб.

22 січня 1977 року в місті Новомосковську 
Тульської області біля КПЗ зібрався натовп у кіль-
кості не менше 500 осіб: стало відомо, що до за-
триманих неповнолітніх осіб працівники міліції за-
стосовують побиття й інші грубі дії. Обурені меш-
канці трохи не розгромили КПЗ. Шестеро з них 
були притягнуті до кримінальної відповідальності.

16 червня 1979 року — виступи казахської 
молоді в місті Цілинограді, спрямовані проти уря-
дового рішення про створення Німецької авто-
номної області на території північного Казахстану.

24 жовтня 1981 року, місто Орджонікідзе. 
Масові безлади, в яких брали участь близько 4,5 
тисяч осіб, виникли під час похорону вбитого шо-
фера таксі. 26 призвідників було притягнуто до 
суду.

22 – 23 серпня 1984 року — вуличні безла-

ди в місті Леніногорську. Міліційна машина наїха-
ла на двох дівчат, одна з яких у результаті отрима-
ної травми померла. Близько тисячі обурених жи-
телів міста зібралися в будівлі міськвідділу вну-
трішніх справ, який незабаром  розгромили. У 
колотнечі було поранено двох громадян. 13 осіб 
отримали тюремні терміни.

12 січня 1985 року, місто Душанбе, столиця 
Таджицької РСР. Біля кінотеатру спалахнула су-
тичка між групою таджиків і особами некорінної 
національності. Підігрітий націоналістичними ви-
гуками натовп здійснив масове побиття росіян, 
що знаходилися у кінотеатрі. З обох боків брали 
участь до 700 осіб. Убитих і поранених не було. 
П’ять призвідників притягнули до кримінальної 
відповідальності.

Терористичні акти 
22 січня 1969 року — молодший лейтенант 

Радянської Армії Віктор Ільїн стріляв по урядо-
вому кортежу, в якому, як він припускав, їхав 
Л. І. Брежнєв. Загинув шофер, був поранений один 
мотоцикліст із супроводу, терориста затримали.

3 червня 1969 року — троє озброєних жите-
лів Ленінграда спробували захопити літак «Іл-14», 
що здійснював рейс до Таллінна. Теракт був лікві-
дований силами самого екіпажу літака (всі члени 
його згодом були нагороджені орденами Черво-
ного Прапора і Червоної Зірки).

15 жовтня 1970 року — терористи батько і 
син Бразінскаси викрали Ан-24 із 46 пасажира-
ми на борту, що летів із Батумі до Сухумі. Це було 
перше на території СРСР захоплення літака. Лі-
так приземлився в Туреччині. Видати викрадачів 
уряд Туреччини відмовився, згодом Бразінскаси 
емігрували до США. Пізніше Бразінскас-молод-
ший був засуджений за вбивство на побутово-
му ґрунті свого батька. Під час викрадення літака 
загинула бортпровідниця Надія Курченко.

14 червня 1971 року — психічно хворий Пе-
тро Валинський вчинив вибух у рейсовому авто-
бусі в Краснодарі, загинули 10 осіб.

1972 рік — три вибухи в Грузії: біля обкому 
партії в Сухумі (одна людина загинула), на про-
спекті Руставелі перед будинком уряду в Тбілісі 
і в міському сквері в Кутаїсі. Організатором був 
Володимир Жванія, якого розстріляли за виро-
ком суду.

11 вересня 1973 року — терорист-смертник 
підірвав вибуховий пристрій біля мавзолею Лені-
на на Красній площі.

2 листопада 1973 року — спроба захоплен-
ня літака Як-40 під час рейсу Москва – Брянськ 
чотирма озброєними підлітками, що поранили 
двох людей. Злочинців знешкодила міліція під 
час штурму в аеропорту Внуково, один терорист 
убитий, один застрелився.

23 вересня 1976 року — Ан-2 викрадений в 
Іран. Викрадач і літак повернені до СРСР.

8 січня 1977 року — у Москві прогриміли три 
вибухи: о 17.33 в метро на перегоні між станці-
ями «Ізмайловський парк» і «Першотравнева», 
о 18.05 у продуктовому магазині № 15 Бауман-
ського райхарчоторгу на площі Дзержинського 

(нині Луб’янська) поруч із КДБ, о 18.10 у чавун-
ній сміттєвій урні біля продовольчого магазину 
№ 5 на вулиці 25 Жовтня (нині Микільська) — в 
результаті загинуло 29 осіб. За даними слідства, 
виконавцями цих терактів були жителі Єревана: 
Степан Затикян, Акоп Степанян, Завен Багдаса-
рян. У першого, визнаного організатором групи, 
у квартирі виявили схему вибухового пристрою, 
що спрацював у метро, у другого — деталі нових 
вибухових пристроїв. Усі троє — члени нелегаль-
ної вірменської націоналістичної партії. Вони 
були засуджені до страти і розстріляні.

25 травня 1977 року — Ан-24 викрадений 
до Стокгольма. Викрадач засуджений швед-
ським судом до чотирьох років позбавлення волі.

Липень 1977 року — Ту-134 викрадений до 
Хельсінкі. Злочинці передані СРСР.

21 лютого 1978 року — захоплений Ту-134, 
що вилітав із Москви до Мурманська. Терориста 
знешкодили.

10 листопада 1978 року — захоплений Ан-
24, рейс Харків –  Ростов – Сухумі – Батумі. Теро-
рист С.Вуль погрожував підірвати літак. Вибухо-
вого пристрою не виявилося. Разом із терорис-
том у літаку були присутні двоє його неповноліт-
ніх дітей.

14 травня 1979 року — захоплено пасажир-
ський автобус у м. Новокузнецьку з вимогою на-
дати вертоліт. Терористи були озброєні рушниця-
ми, ручними гранатами і вибуховим пристроєм. 
Убили одного з пасажирів, чотирьох узяли в за-

ручники. При перестрілці зі співробітниками мі-
ліції терористи були знешкоджені, один з них лік-
відований.

19 грудня 1981 року — в школі № 12 м. Са-
рапул (Удмуртія) двоє озброєних рядових строко-
вої служби з 248-ої мотострілкової дивізії Ураль-
ського військового округу захопили в заручники 
25 школярів і вчительку. Вимога терористів — 
закордонні паспорти, візи і літак для вильоту до 
ФРН або будь-якої країни Заходу. У разі невико-
нання висунених умов вони пригрозили розстрі-
лом заручників. У результаті переговорів заруч-
ники були звільнені, а після штурму співробітни-
ками групи «А» злочинців роззброїли.

7 листопада 1982 року — Ан-24 рейсу Ново-
російськ – Одеса викрадений до Туреччини. Ви-
конавці засуджені турецьким судом до восьми 
років ув’язнення.

18 листопада 1983 року із Тбілісі за марш-
рутом Батумі – Київ –  Ленінград вилетів літак Ту-
134 з 57 пасажирами і чотирма членами екіпа-
жу. О 17.12 до кабіни екіпажу увірвалися викра-
дачі й зажадали летіти в Туреччину. О 17.40 літак 
зробив посадку в аеропорту Тбілісі. 19 листопа-
да о 6.55 викрадачі були затримані, пасажири 
звільнені. Загинули 7 осіб, серед них 2 терорис-
ти, якими виявилася група молодих грузинів із сі-
мей художньої богеми.

Хронологія подій
Укладення Договору про заборону випробу-

вань ядерної зброї в атмосфері, космічному про-
сторі і під водою (1963 р.).

Відновлення арештів письменників за їх літе-
ратурні твори (Синявського, Даніеля й інших).

У 1967 році вводиться «Державний знак 
якості».

Укладення Договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї (1968 р.).

Розгром політичного лібералізму в Чехосло-
ваччині. Празька весна (1968 р.).

Демонстрація 25 серпня 1968 року на Чер-
воній площі Москви проти введення радянських 
військ до Чехословаччини.

Уперше у світі пасажирський авіалайнер — 
радянський Ту-144 — здолав звуковий бар’єр (5 
червня 1969 р.)

Завершення програми «Місяць» — доставка 
місячного ґрунту, на поверхні Місяця — самохідні 
установки «Луноход-1» і «Луноход-2».

Вимушена еміграція з Ленінграда поета Йо-
сипа Бродського і художника Михайла Шемякіна 
(1971 р.). 

16 травня 1972 р. було опубліковано поста-
нову № 361 «Про заходи  з посилення боротьби 
проти пияцтва і алкоголізму» (перша антиалко-
гольна кампанія).

Укладення Договору між Союзом Радянських 
Соціалістичних Республік і Сполученими Шта-
тами Америки про обмеження систем протира-
кетної оборони 26 травня 1972 р. (договір щодо 
ПРО).

Заслання за кордон О. Солженіцина (1974 р.).
Обмін радянського політв’язня Володимира 

Буковського на ув’язненого в Чилі лідера ком-
партії Луїса Корвалана (1976 р.).

Підписання 1975 року завершального акту 
наради в Хельсінкі з безпеки і співробітництва в 
Європі. Утворення в СРСР груп сприяння його ви-
конанню («Групи Хельсінкі»), 1975 р.

Повстання на великому протичовновому ко-
раблі «Сторожовому», 1975 р.

Ухвалення нової Конституції СРСР (1977 р.) 
замість Конституції 1936 року. 

Затяжна епопея зі спорудження БАМу — 
Байкало-Амурської залізничної магістралі, поча-
ток — у 1974 р.

14 квітня 1978 року — масові демонстрації 
протесту в Тбілісі проти позбавлення грузинської 
мови статусу державної.

Введення військ СРСР до Афганістану, Афган-
ська війна (1979 – 1989).

Вислання академіка А. Сахарова в м. Горь-
кий (1980 р.).

Літні Олімпійські ігри 1980 року в Москві, 
бойкотовані багатьма державами світу. 

Розгром Московської Хельсінської групи, 
1981 р.

Похорон Л. Брежнєва, глави Компартії і дер-
жави, 1982 р. 

Інцидент з південнокорейським пасажир-
ським літаком «Боїнг», збитим радянською раке-
тою (1983 р.).

Похорон Ю. Андропова, наступника Брежнє-
ва на посаді Генерального сектетаря ЦК КПРС, 
1984 р.

Похорон наступного Генерального секретаря 
ЦК КПРС К. Черненка, 1985 р. 

Найпопулярніші черги в  СРСР: за ковбасою і за горілкою й вином. 

Крах комуно-радянської 
імперії СРСР



№43   20 листопада 2014 року№43   20 листопада 2014 року 1111      Світ України

Центр Києва був 
заблокований намета-

ми протестувальників, тут 
з’явилися барикади. Проти-
стояння між народом і силови-
ми структурами влади набуло 
жорстоких форм. 19 січня під 
час побоїща на вулиці Грушев-
ського в сутичці з силовиками 
загинули перші протестуваль-
ники. Кілька разів силовики 
штурмували барикади з ме-
тою розігнати Майдан.

Спершу Майдан назива-
ли Єврореволюцією, потім на-
звали Революцією гідності. 
Це був масовий рух протесту 
проти антинародного режи-
му регіоналів. Очолили про-
тест опозиційні фракції Ради 
— партії «Батьківщина», УДАР 
і «Свобода». 

Пік кривавого протисто-
яння почався 18 лютого, коли 
в центрі Києва було вбито 

близько 20 протестувальни-
ків. А 20 лютого на Майдані, 
на вулиці Інститутській вбили 
близько 80 учасників протес-
тів. Пізніше загиблих було на-
звано Небесною Сотнею. 

22 лютого на екстре-
ному засіданні Верховна 
Рада оголосила, що Прези-
дент Янукович утік із країни 
й не може виконувати сво-

їх  обов’язків. Головою Вер-
ховної Ради обрали Олексан-
дра Турчинова, який, згідно з 
Конституцією, став і викону-
вачем обов’язків Президен-
та. Рада призначила позачер-
гові президентські вибори на 
25 травня. Їх виграв Петро 
Порошенко. 

Користуючись украй на-
пруженою ситуацією в Укра-

їні, викликаною зміною вла-
ди, Росія в березні фактично 
окупувала Крим, провівши 
там так званий «референдум» 
за відокремлення від України 
і приєднання до Росії. За цим 
же сценарієм почалися по-
дії на Донбасі — з утворення 
так званих Донецької і Луган-
ської «народних республік». 
Це призвело до війни на Дон-

басі з сепаратистами та їхні-
ми російськими хазяями.

* * *
Обидві революції вияви-

лися закономірними. Перша 
рішуче проголосила націо-
нальні пріоритети, курс на де-
мократію, Європу. На жаль, 
це було перекреслено чвара-
ми між політсилами Майда-
ну. Розчарування в першому 
Майдані призвело до повер-
нення до влади регіоналів. 
Для її подолання знадобила-
ся ще одна революція, цього 
разу з людськими жертвами, 
втратою територій держави, 
війною в країні. Нині в сус-
пільстві знову з’явилися на-
строї розчарування — вже 
у другій революції, другому 
Майдані, і заклики до нового 
Майдану, чергової революції.

Петро АНТОНЕНКО 

ЮВІЛЕЙ МАЙДАНІВ
1

Час уже спростувати твердження: 
«Революції задумують ідеалісти, здійснюють 

фанатики, а їх плодами користуються негідники»

Помаранчева революція, 
Майдан-2004

Фото Віталія Шевченка 
з його книги «Жити в цікавий час».

Єврореволюція, 
Майдан 2013 – 2014

Фото Петра Антоненка
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21 листопада
1783 — у небо над Парижем здійняла-

ся перша пілотована людиною повітряна 
куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна 
Монгольф’є.

1877 — Томас Едісон винайшов фонограф.
1906 — у Вільнюсі вийшов друком перший 

номер білоруської газети «Наша нива».
2013 — вечірнім мітингом на майдані Не-

залежності розпочалася революція Гідності.
Народилися: 1694 — Вольтер, французь-

кий письменник, філософ, просвітитель; 1896 
— Михайло Вериківський, український компо-
зитор.

22 листопада
1764— указом Катерини II скасовано геть-

манство в Україні.
1960 — запорізький завод «Комунар» ви-

пустив першу партію малолітражних легкових 
автомобілів «Запорожець».

2004 — початок Помаранчевої революції. 
День Свободи.

Народилися: 1890 — Шарль де Ґолль, 
французький військовий та політичний діяч, 
президент Франції в 1958 – 1969 рр.

Померли: 1916 — Джек Лондон, амери-
канський письменник; 1963 — Джон Фітцдже-
ральд Кеннеді, 35-ий президент США, загинув 
унаслідок замаху.

23 листопада
День пам’яті жертв голодоморів
1852 — в Англії запроваджені перші по-

штові скриньки.
1889 — у Сан-Франциско почали діяти пер-

ші музичні автомати.
1923 — Шик Якоб запатентував першу 

електробритву.
Померли: 1983 — Микола Бажан, україн-

ський поет.

24 листопада
Народилися: 1655 — Карл XI, король Шве-

ції; 1888 — Дейл Карнегі, американський пси-
холог, педагог, письменник.

Померли: 1722 — Стефан Іванович Явор-
ський (Симеон Яворський), видатний проповід-
ник та релігійний діяч, поет, філософ; 1934 — 
Михайло Грушевський, український історик і Го-
лова Української Центральної Ради.

25 листопада
1905 — у Лубнах вийшов друком перший 

номер газети «Хлібороб» — першого легально-
го українського видання в підросійській Україні.

Народилися: 1810 — Микола Пирогов, хі-
рург; 1838 — Іван Нечуй-Левицький, україн-
ський письменник. 

26 листопада
1939 — СРСР порушив пакт про ненапад з 

Фінляндією, що спричинило початок т. зв. Зимо-
вої війни.

Народилися: 1806 — Пилип Морачев-
ський, український громадський діяч, поет; 
1876 — Віктор Курманович, військовий діяч, 
генерал-четар УГА; 1934 — Юрій Литвин, укра-
їнський письменник і правозахисник.

Померли: 1855 — Адам Міцкевич, поль-
ський поет, діяч національно-визвольного руху.

27 листопада
Народилися: 1863 —  Ольга Кобилянська, 

українська письменниця.
Померли: 1937 — митрополит Української 

Автокефальної Православної Церкви Василь 
Липківський був розстріляний у Києві.

28 листопада
1928 — на Одещині створено першу в СРСР 

машинно-тракторну станцію.
2006 — Верховна Рада України визнала 

Голодомор актом геноциду проти українського 
народу.

Народилися: 1880 — Олександр Блок, ро-
сійський поет; 1881 — Стефан Цвейґ, австрій-
ський письменник; 1890 — Зінаїда Тулуб, укра-
їнська письменниця.

Померли: 1970 — Алла Горська, україн-
ська художниця і громадська діячка.

29 листопада
1947 — Генеральна Асамблея ООН схвали-

ла план поділу Палестини на єврейську й араб-
ську держави.

Народилися: 1778 — Григорій Федорович 
Квітка-Основ’яненко, український письменник; 
1899 — Григорій Косинка, український пись-
менник, розстріляний у 1934 р. 

Померли: 2001 — Віктор Астаф’єв, росій-
ський письменник.

30 листопада
1939 — почалася радянсько-фінська війна.
Народилися: 1835 — Марк Твен (Семюел 

Ленґгорн Клеменс), американський письмен-
ник; 1874 — Вінстон Черчилль, британський 
державний діяч; 1951 — Назарій Яремчук, 
український співак.

Померли: 1718 — Карл ХІІ, шведський ко-
роль, загинув при облозі одного із замків у Нор-
вегії; 1983 — Анатолій Кос-Анатольський, укра-
їнський композитор.

1 грудня
День національної єдності з нагоди Все-

українського референдуму 1991 року, коли по-
над 90% громадян висловились за незалеж-
ність України. 

1891 — винайдено гру баскетбол (амери-
канський учитель фізкультури Джеймс Нейсміт 
запропонував своїм учням закидати футболь-
ний м’яч у кошики з-під персиків).

Народилися: 1909 — Анатолій Кос-
Анатольський, український композитор; 1918 
— Георгій Майборода, український композитор.

Померли: 1986 — Юрій Тимошенко (Тара-
пунька), артист української естради.

3 грудня
1879 — Томас Едісон уперше публічно про-

демонстрував роботу лампи розжарювання.
1910 — у Парижі продемонстрували першу 

неонову лампу, яку винайшов фізик Жорж Клод.
1967 — хірург Крістіан Барнард здійснив у 

Кейптауні першу в світі успішну трансплантацію 
серця.

Народилися: 1722 — Григорій Сковорода, 
український філософ.

4 грудня
1992 — IV Всеукраїнський з’їзд Народного 

Руху України перетворив НРУ на політичну партію, 
а головою було обрано В’ячеслава Чорновола. 

Календар Чернігівщини
21 листопада 1921 р. розстріляний Митро-

фан Кузьменко, підполковник Армії УНР (родом 
із с. Веркіївка Ніжинського повіту). 

21 листопада 1883 р. на Чернігівщині на-
родився Микола Пилипенко, полковник Дієвої 
Армії УНР. 

22 – 23 листопада 1921 р. у містечку Ба-
зар на Житомирщині більшовики розстріляли 
360 козаків і старшин Армії УНР. З них близько 
20 осіб —  чернігівці.

25 листопада 1892 р. у м. Чернігові наро-
дився Віктор Ардашев, полковник Армії УНР. 

26 листопада 1806 р. у с. Шестовиця Чер-
нігівського повіту народився Пилип Морачев-
ський, письменник, педагог, здійснив переклад 
Євангелія українською мовою.

27 листопада 1879 р. у с. Гоголів Остер-
ського повіту народився Грицько Чупринка, 
поет, член Центрального повстанського комі-
тету. 

28 листопада 1880 р. у м. Ічня народив-
ся Сергій Маслов, історик, літературознавець, 
книгознавець. 

30 листопада 1759 р. у м. Борзні народив-
ся Михайло Антоновський, історик, публіцист, 
перекладач.

1 грудня 1882 р. у м. Ніжині народився Ми-
кола Петровський, старшина Армії УНР. 

3 грудня 1875 р. у с. Сопич на Чернігівщи-
ні народився Олександр Греків, генерал-хорун-
жий Армії УНР. 

3 грудня 1876 р. у с. Браниця Козелецько-
го повіту народився Петро Липко, генерал-хо-
рунжий Армії УНР.

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Календар всесвітньої історії

«...20 вересня 1983 року на стінах па-
вільйону автобусної зупинки «Селище 
Низи» (Сумський район) виявлено вико-
наний чорним барвником напис: «1933 – 
1983. 7 млн осіб тільки на Україні».

Подаємо один цікавий документ, який стосу-
ється доби глухого «застою» часів Юрія Андропова.

За свідченнями відомого краєзнавця з Ле-
бедина Бориса Івановича Ткаченка, він тоді на-
збирав величезну масу усних і письмових свід-
чень про Голодомор 1932 – 1933 років у пів-
денних районах Сумщини, які пізніше ввійшли до 
його книги «Під чорним тавром».

У вузькому колі друзів обговорювалося пи-
тання про хоч якусь можливість дати знати лю-
дям про сумні роковини цієї величезної трагедії. 
Борис Іванович пригадав, що говорив він на цю 
тему з Удодом А.В., тоді вчителем із села Рябушок 
(пізніше був мером Лебедина), Подоляком В. К., 
викладачем Лебединського педагогічного учи-
лища, Савчуком В. П., інженером Лебединського 
заводу поршневих кілець. Хтось із них і зробив 
ті написи, про які кадебісти 1983 року доповіда-
ли ЦК КПУ.

З інформаційного повідомлення КДБ УРСР 
до ЦК КПУ про виявлені написи поблизу траси 
Суми – Лебедин:

                                                  21 вересня 1983 р.
                                                  Таємно
                                                  Прим. №1

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
за 20 вересня 1983 року
[...]
Про поширення написів
Сумська область
20 вересня 1983 р. близько 15-ї години 

на стінах розташованого на автодорозі Суми – 
Лебедин павільйону автобусної зупинки «Сели-
ще Низи» (Сумський район) виявлено викона-
ний чорним барвником напис: «1933 – 1983. 
7 млн осіб тільки на Україні» (висота букв — 
35 – 60 см, цифр — 75 см) і зображення хреста. 

Оглядом зазначеної автодороги на стіні 
павільйону автобусної зупинки «Хутір Важни-
че» (Лебединський район) виявлено вчинений 
аналогічним способом напис: «1933 – 1983». 

Імовірно, написи присвячені так званому 
«50-річчю голоду на  Україні».

У КДБ вжито заходів до встановлення ви-
конавця написів.

Комітетом держбезпеки республіки роз-
шукові заходи взято на контроль, надається 
необхідна допомога. КДБ СРСР і обкому Ком-
партії України повідомлено.

[...]
Голова
Комітету держбезпеки
Української РСР С. Муха
На документі 2 штампи:
1. «ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ. Загальний 

відділ. II сектор. Вх. № 39/253с на 5 арк. 
«21»09.1983 р. ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ».

2. «Розіслано членам і кандидатам у члени 
Політбюро ЦК КП України».

Навпроти повідомлення помітка: 
«Зн[ищено]».

Архів: ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 9 (1986 р.). – 
Спр. 11. – Арк. 177. Оригінал. Машинопис на 
бланку.

Опубліковано: Політичні протести й інако-
думство в Україні (1960 – 1990): Документи і 
матеріали/Упор. Василь Даниленко. – К.: Смо-
лоскип, 2013. – С. 511-512.

Підготував: Василь ДАНИЛЕНКО
(«Українська правда» – «Історична правда», 

16.12.2013) 

Листопад
21 — собор Архістратига Михаїла та інших Не-
бесних Сил безплотних. Архангелів Гавриїла, 
Рафаїла, Уріїла, Селафіїла, Ієгудіїла, Варахіїла 
та Ієреміїла.
22 — ікони Божої Матері «Скоропослушниця».
23 — апп. від 70-ти Єраста, Олімпа, Родіона.
24 — мч. Віктора і мц. Стефаниди. Блж. Макси-
ма.
25 — ікони Божої Матері «Милостива». Св. Іоан-
на Милостивого, патріарха Олександрійського.
26 — святителя Іоанна Златоуста, архієп. 
Константинопольського.

27 — апостола Пилипа.
28 — початок Різдвяного посту.
29 — апостола і євангеліста Матфія.
30 — прп. Нікона, ігумена Радонезького, 
учня прп. Сергія. Св. Григорія чудотворця, єп. 
Неокесарійського.

Грудень
1 — мч. Платона Анкірського.
2 — прор. Авдія. Мч. Варлаама.
3 — передсвяткування введення у храм 
Пресвятої Богородиці.
4 — Введення у храм Владичиці нашої Пресвя-
тої Богородиці.

Церковний православний календар

УІНП став членом Платформи європейської 
пам’яті та сумління. Рішення ухвалено на зустрічі 
організацій-членів Платформи 5 листопада 2014 
року в Брюсселі.

Платформа досліджує діяльність і злочини то-
талітарних режимів у Європі в XX столітті з метою 
не допустити відновлення тоталітаризму. Платфор-
ма об’єднала 47 урядових, академічних та музейних 
установ із 18 країн Європейського Союзу, а також 
Молдови, України, Канади. Членами проекту є Естон-
ський інститут національної пам’яті, Асоціація Музею 
окупації Латвії, Інститут досліджень комуністичних 
злочинів і пам’яті румунської еміграції, чеський Інсти-
тут досліджень тоталітарних режимів та інші аналогіч-
ні інституції країн Європи. Досі від України членами 
Платформи були лише Меджліс кримськотатарського 
народу та Центр досліджень визвольного руху.

«Приєднання Інституту до діяльності Платформи 
для нас є надзвичайно важливим, адже таким чином 
ми зможемо координувати свої зусилля з організа-
ціями, що мають значний досвід у подоланні тоталі-
тарного  минулого», — каже голова Українського ін-
ституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. 
За його словами, символічно, що УІНП як держав-
на установа став членом Платформи європейської 
пам’яті та сумління після перемоги Євромайдану, 
після того, як українці вибороли своє право на євро-
пейське майбутнє і Україна підписала угоду про асо-
ціацію з ЄС.

«Певен, стати частиною європейського майбут-
нього можна, лише засудивши і залишивши в мину-
лому злочини комуністичного тоталітарного минуло-
го. Це потрібно Україні та Європі», — додав В’ятрович.

У червні 2012 року на конференції в Європей-
ському парламенті у Брюсселі Платформа заснува-
ла правову експертну групу для роботи над створен-
ням наднаціональної інституції правосуддя для за-
судження важких злочинів, скоєних комуністичним 
тоталітарним режимом. 

Докладніше: www.memoryandconscience.eu.
Український інститут національної пам’яті

У епіцентрі інформаційних атак ро-
сійських пропагандистів опинилося укра-
їнське минуле — вважають історики, які 
заснували проект «ЛІКБЕЗ. Історичний 
фронт». Це сайт, де зібраний перелік міфів, 
стереотипів і  спотворень, на яких ґрунту-
ється російська історична антиукраїнська 
пропаганда: щодо території країни, Ново-
росії, «бандерівців» і «колабораціоністів».

Сайт створений громадською органі-
зацією — Українським історичним  това-
риством. Партнерами є державні струк-
тури: Інститут історії Національної акаде-
мії наук, Український інститут національ-
ної пам’яті, Рада національної безпеки і 
оборони. 

Адреса сайту в Інтернеті: 
likbez.org.ua/uk/ 
Як розповів автор та координатор про-

екту «ЛІКБЕЗ. Історичний фронт» Кирило 
Галушко, відповіді на кожен міф підготов-
лені провідними фахівцями-істориками з 
наукових та освітніх установ України.

Директор Українського інституту на-
ціональної пам’яті  Володимир В’ятрович 
вважає, що Україна не може протиста-
вити потужній пропагандистській маши-
ні Росії нічого, крім правди: «Правда за-
вжди складніша, ніж спрощені для масово-
го споживання міфи. Крім того, її ще треба 
вміти донести до суспільства».

В’ятрович зауважив, що держава має 
обов’язок створити можливості для поши-
рення знань: відкрити архіви, показати по-
дії у музеях, віддавати шану полеглим во-
якам, репресованим чи убитим громадя-
нам, написати шкільний підручник з історії, 
який має скерувати зацікавлених до по-
дальшого пошуку.

До Дня пам'яті жертв Голодоморів

Як у 1983-ому активісти розповідали 
про Голодомор. З архіву КДБ УРСР

Український інститут національної 
пам’яті увійшов до Платформи 

європейської пам’яті та сумління

Новий сайт «Лікбез. 
Історичний фронт» 

спростовує дезінформацію 
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Український інститут національної 
пам’яті звертається до української гро-
мадськості, медіа, освітніх закладів у 
належний спосіб вшанувати 81-ші ро-
ковини та пам’ять жертв Голодомору 
1932 – 1933 років. 

Спротив народу
Загальним гаслом днів вшанування пам'яті 

жертв Голодоморів в Україні є «Пам’ять єднає». 
Цього року Український інститут національної 
пам’яті приєднується до ініціатив Громадсько-
го комітету із вшанування пам’яті жертв Голо-
домору-геноциду 1932 – 1933 років в Україні 
і рекомендує приділити особливу увагу спроти-
ву, який українське селянство чинило сталін-
ському терору і геноциду. 

Український інститут національної пам’яті 
підготував фотодокументальну виставку 
«Спротив геноциду», в якій на базі матеріа-
лів із раніше недоступних архівів розповіда-
ється про антирадянські повстання в Украї-
ні 1930 – 1932 років. З матеріалами вистав-
ки можна ознайомитися на сайті інституту: 
www.memory gov.ua

До Тижня пам’яті 17 – 22 листопада 2014 
року розроблено плакати, аудіо та відеороли-
ки як соціальну рекламу із закликом запалити 
свічку пам’яті увечері 22 листопада і прийти до 
Національного меморіалу жертв Голодомору в 
Києві та пам’ятних знаків у містах і  селах кра-
їни. Ці матеріали можна завантажити на сай-
ті УІНП memory.gov.ua або Громадського ко-
мітету вшанування пам’яті жертв Голодомору 
holodomor33.org.ua

День пам’яті — 22 листопада 
22 листопада — четверта субота місяця — 

є Днем пам’яті жертв голодоморів. У цей день 
Україна і світ вшановують убитих голодом під 
час геноциду 1932 – 1933 років.

На їх вшанування о 16.00 оголошується 
Національна хвилина мовчання в пам’ять 
про жертв Голодомору, після якої розпочина-
ється акція «Запали свічку пам’яті». На вша-
нування пам’яті всіх загиблих у роки Голодомо-
ру в Україні запалюють свічки — біля меморі-
алів і пам’ятників жертвам Голодомору, на пло-
щах і вулицях населених пунктів, а також на 
підвіконнях осель.

Цього дня за участі громадськості, пред-
ставників державної влади і  самоврядуван-
ня заплановано покладання квітів, вінків до 
місць поховань жертв Голодомору та пам’ятних 
знаків, виставки, концерти-реквієми і поми-
нальні служби за померлими від голоду. 

Історична довідка 
Голодомор — масовий штучно організо-

ваний голод, влаштований комуністичним ре-
жимом шляхом насильного вилучення продо-
вольчих запасів у селян, яке поєднувалось із 
широкими репресіями проти різних верств на-
селення. Голодом було вбито мільйони людей. 
Страшні обставини злочину унеможливлюють 
встановлення точної кількості смертей невин-
них людей та вичерпного поіменного списку 
жертв. За підрахунками, проведеними Інститу-
том демографії та соціальних досліджень НАН 
України, в Україні внаслідок Голодомору 1932 
– 1933 років загинуло 3 млн 941 тис. осіб. 
Непрямі втрати (дефіцит народжень) унаслі-
док Голодомору в Україні в 1932 – 1934 роках 
досягають 1 млн 122 тис. осіб. 

Опір геноциду
Комуністичний режим розглядав україн-

ську культурну еліту та економічно незалежне і 
національно свідоме селянство як реальну за-
грозу свого існування. Тому від самого початку 
становлення радянської влади спрямовував 
проти них спеціальну репресивну політику.

Перехід наприкінці 1920-их років до фор-

сованої індустріалізації та суцільної колек-
тивізації викликав невдоволення населення 
в різних регіонах СРСР. Найбільш активний 
спротив проявився в Україні, що мала досвід 
власної державності у 1917 – 1921 рр. Цен-
тром опору більшовицькій політиці стало укра-
їнське село. 

1930 року в Україні відбулось понад 4 тис. 
масових протестних виступів, у яких узяли 
участь, за оцінками дослідників, близько 1,2 
млн осіб. Виступи були стихійними і розрізне-
ними, їх порівняно швидко придушували добре 
озброєні й підготовлені війська, але масштаб 
опору змусив призупинити колективізацію. 

Хлібозаготівельна кампанія 1931 року та 
голод, який охопив Україну весною 1932 року, 
загострили антикомуністичні настрої в укра-
їнському суспільстві. За перші 7 місяців 1932 
року органи ГПУ (Головне політичне управління 
— каральний орган, наступник ЧК) зафіксува-
ли в УСРР понад 900 масових протестних ви-
ступів, що становило понад 56% усіх анти-
владних виступів у СРСР за цей час. У пер-
шій половині 1932 року з колгоспів в Україні 
вийшли 41 200 селянських господарств. Не-
зважаючи на тиск партійних і державних ор-
ганів, близько 500 сільських рад в Україні від-
мовлялися приймати нереальні плани хлібо-
заготівель.

І в 1932-ому, і в 1933 роках у різних регіо-
нах України режим змушений був придушува-
ти масові виступи, які ставали відчайдушними 
спробами доведених до межі голоду україн-
ських селян не стільки відстояти свої права, як 
просто вижити. Голодні селяни чинили опір ви-
везенню хліба в рахунок заготівель, нападали 
на зерносховища, комори спиртзаводів чи ви-
нокурень, де зберігалося, часто просто неба, 
відібране у селян зерно. Водночас  серед кол-
госпного селянства 1932 року набув поширен-
ня такий метод протесту як невихід на роботу. 

З посиленням хлібозаготівельного свавіл-
ля та викликаного ним голоду почастішали те-
рористичні акти, вчинені селянами. За оцінка-

ми дослідників, у 1932 р. в українському селі 
було здійснено понад 1000 актів збройного 
спротиву режиму. 

Цей стихійний спротив і став основою 
звинувачень у наявності антикомуністично-
го підпілля й підготовки на весну 1933 року 
повстання в Україні, які були використані 
окупаційною владою як виправдання вбив-
ства голодом. 

Урешті вияви збройного чи мирного про-
тесту селян було придушено жорстокою репре-
сивною машиною. Організований комуністич-
ним режимом Голодомор став геноцидом, що 
завдав непоправних втрат українському наро-
ду, наслідки яких відчутні до сьогодні.

Спеціалізовані 
Інтернет-ресурси
Електронний архів Голодомору: зведе-

ний реєстр архівних документів: http://www.
archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/

Спеціальний проект сайту «Історична прав-
да» — «Голодомор 1932 – 1933»: http://www.
istpravda.com.ua/themes/holodomor/

Голодомор 1932 – 1933 рр. Опис колек-
ції документів ГДА Служби безпеки Украї-
ни на офіційному сайті СБУ: http://www.sbu.
gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_
id=49757&cat_id=53076

Сайт Громадського комітету із вшануван-
ня пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932 – 
1933 років в Україні: http://holodomor33.org.
ua/ 

Електронний архів визвольного руху: 
www.avr.org.ua 

Коментарі та консультації можна отри-
мати в Українському інституті національної 
пам’яті: uinp@memory.gov.ua 044-253-15-63, 
Оксана Полтавець.

Український інститут національної пам’яті

12 листопада на засіданні прес-
клубу «Ділове слово» в Департамен-
ті інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю Чернігівської 
облдержадміністрації проведено 
прес-конференцію «Геноцид україн-
ського народу 1932 – 1933 років, го-
лодомори 1921 – 1922, 1946 – 1947 
років в Україні: історія і сучасність».

Андрій Подорван, директор Де-
партаменту інформаційної діяльнос-
ті та комунікацій з громадськістю 
Чернігівської облдержадміністрації, 
ознайомив журналістів із планом 
заходів вшанування пам’яті жертв 
геноциду українського народу 1932 
– 1933 років, голодоморів 1921 – 
1922, 1946 – 1947 років в Україні 
22 листопада ц.р. в обласному цен-
трі і представив банер, присвяче-
ний цій сумній події в історії нашої 
Вітчизни. 

Сергій Бутко, представник Укра-
їнського інституту національної 
пам’яті у Чернігівській області, при-
вернув увагу до актуальності та осо-
бливостей відзначення цього року 
пам’яті жертв голодоморів. Насам-
перед він констатував, що і 2014 
року російській агресор у своїй «гі-
бридній» війні проти України не від-
мовився від спроб використовувати 
голод як зброю проти народу. Ще в 
березні ц.р. надійшла інформація в 
ЗМІ про спробу російської рейдер-
ської групи Фарукшина скупити 70% 
акцій Сумського хлібокомбінату і за-
крити його. Мета — позбавити об-
ласть хліба і спровокувати масові 
протести сумчан, а далі планувало-
ся, що це призведе до голоду і оголо-
шення референдуму про приєднання 
Сумщини до Росії. Цей план агресо-
ра було нейтралізовано.

Історик нагадав, що блокуван-
ня агресором та його бандформу-
ваннями гуманітарних вантажів від 

України на окуповану територію До-
нецької і Луганської областей, свідо-
ме руйнування водогонів, газопро-
водів, електромереж, роздача про-
довольства з гуманітарної допомоги 
тільки «своїм» або його продаж на-
селенню, продаж «дешевих» харчів 
за умови участі у незаконному голо-
суванні 2 листопада ц.р., яке органі-
зувала російська п’ята колона тощо, 
чітко вказує на використанні інстру-
менту «керованого голоду». Отже, те-
пер наочно бачимо, чому офіційний 
Кремль як нащадок комуністичної 
імперії так запекло заперечує ге-
ноцид українського народу 1932 – 
1933 років, штучність голоду в 1921 
– 1923 і 1946 – 1947 роках і навіть 
сам термін «голодомор».

Представник УІНП нагадав жур-
налістам, що 22 листопада ц.р. вже 
традиційно відбудеться акція «За-
світи свічку!». Автором цієї ініціати-
ви був відомий американський іс-
торик, український патріот Джеймс 
Мейс. Він двічі (у 2002 і 2003 роках) 
на запрошення Володимира Бойка, 
директора Чернігівського центру пе-
репідготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самовря-
дування, керівників державних під-
приємств, установ і організацій, від-
відав Чернігів. Свою ініціативу Мейс 
оприлюднив у лютому 2003 року, а 
вже у листопаді того ж року вперше 
в Україні акцію було проведено саме 
в Чернігові.

Сергій Горобець, науковий спів-
робітник УІНП, показав масштаби 
спротиву злочинній комуністичній 
політиці у Чернігівській області. У с. 
Шестовиця Чернігівського району 
юрба з майже 500 жінок напала на 
бригаду, що вилучала майно в місце-
вого селянина, якого репресували 
як «куркуля».

Великий переляк був у влади, 
коли у Писарівському лісі на Город-
нянщині навесні 1931 року зібрало-
ся 300 – 400 повстанців на чолі з 
колишнім більшовиком і червоним 
партизаном Якимом Рябченком. 
Повстання охопило Городнянський, 
Ріпкинський, Сновський, Менський 
та Сосницький райони і було приду-
шене лише за допомогою дивізії вну-
трішніх військ та загону міліції.

У доповідній записці ДПУ УСРР від 
1 лютого 1932 року вказано про ви-
явлення і ліквідацію в Чернігівській 
області 34 повстанських груп, 19 
«бандгруп», арешт 224 «терористів», 
а всього в області було заарештова-
но 7861 людину. У серпні — листопа-
ді 1932 року в Чернігівській облас-
ті факти виступів «проти лінії партії» 
мали місце у 42 селах і 20 районах.

С.Горобець поінформував: за 
підрахунками чернігівських істори-
ків Олександра Коваленка та Во-
лодимира Ткаченка, здійсненими в 
1993 р. на основі порівняння кіль-
кості населення в Чернігівській об-
ласті в 1932 та в 1939 рр. та визна-
ченні щорічного відсотка приросту 
населення, на Чернігівщині кількість 
жертв Голодомору становила понад 
230 тисяч осіб (або понад 360 тисяч, 
якщо додати населення 17 районів, 
що 1939 року були передані до скла-
ду Сумської області).

У Чернігівському обласному томі 
«Національної книги пам’яті жертв 
Голодомору 1932 – 1933 рр.» опри-
люднено поіменно 36818 жертв Го-
лодомору на Чернігівщині. Однак ці 
дані далеко не повні. 

Тамара Демченко, доцент кафе-
дри історії та археології України Ін-
ституту історії, етнології та право-
знавства імені О. Лазаревського 
Чернігівського національного пед-
університету імені Т. Шевченка, кан-

дидат історичних наук, член Асоціа-
ції дослідників голодоморів в Украї-
ні, повідомила, що комуністична вла-
да замість допомоги українським 
селянам після посух у 1921 і 1946 
роках спричинила штучні голодомо-
ри репресивними, насильницькими 
хлібозаготівлями. У 1921 – 1923 ро-
ках влада не приховувала існування 
голоду, проте реально надавала до-
помогу населенню Поволжя. З Укра-
їни, в  якій особливо важка ситуація 
була в південних регіонах, вилучали 
хліб для голодуючих у Росії. Україні 
дісталося тільки 8% міжнародної до-
помоги продовольством.

Тамара Павлівна підкреслила, 
що історики дійшли висновку: вста-
новити загальну кількість жертв 
цього голоду неможливо. Воєнні дії, 
повстання, переміщення мас лю-
дей, смерть від інфекційних хвороб 
(холера, тиф, туберкульоз), що лю-
тували на тлі тривалого голодуван-
ня, роблять будь-які підрахунки про-
блематичними. Головна ж причина 
— незацікавленість тодішньої влади 
у з’ясуванні істини. Один жахливий 
приклад — у 1922 р. в Україні по-
мерло 70% немовлят — дає уявлен-
ня про масштаби людських втрат від 
першого голодомору.

Після Другої світової війни кому-
ністичний режим послідовно продо-
вжував нещадне пограбування на-
селення без огляду на посуху та на-
слідки воєнного лихоліття. Жертва-
ми Голодомору 1946 – 1947 років 
стали близько мільйона мешканців 
України, що померли від дистрофії.

Проте досвід 1933 року селяни 
запам’ятали і чинили відчайдушний 
спротив. За офіційною статистикою 
кожний 16-ий голова колгоспу Украї-
ни був ув’язнений за допомогу голоду-
ючим і зриви хлібозаготівель. Люди, 
незважаючи на всі заборони, тіка-

ли з умираючого села. Досить часто 
шлях їх пролягав на Західну Україну, 
де не було голоду, бо не було колгос-
пів і українські повстанці зірвали всі 
спроби влади забрати хліб у населен-
ня. Командування УПА, керівництво 
ОУН і УГВР закликало населення «до-
помагати продуктами голодуючим, 
які приїжджали, аби роздобути бодай 
якийсь харч». І їм допомагали — наоч-
ний приклад єдності України у дії.

Микола Горох, старший науко-
вий співробітник Чернігівського об-
ласного історичного музею імені 
В. Тарновського, кандидат історич-
них наук, розповів про злочинну по-
літику комуністичного режиму, який, 
користуючись безвихідним стано-
вищем голодуючих, продавав че-
рез мережу державних спеціальних 
магазинів Торгсіну харчі за золото, 
срібло, діаманти і платину. Це було 
справжнє пограбування: ціни на 
продовольство, не заморські деліка-
теси, а звичайні харчі, були непомір-
но великі, а ціни за коштовні метали 
та діаманти надзвичайно низькі по-
рівняно зі світовими цінами. Тільки 
в Чернігівській області з 1932-го до 
1936 років через 21 крамницю Торг-
сіну (дві у Чернігові і дві у Конотопі) 
радянська влада «купила» у населен-
ня понад 881 кг золота та 24 т срі-
бла (вагу коштовного металу подано 
у звітах як хімічно чистого, і можна 
уявити його реальну вагу). 

Під час підбиття підсумків прес-
конференції історики наголосили: 
знання про ці катастрофи в історії 
України ХХ століття робитимуть нас 
сильніше й мудріше, будуть засте-
реженням від помилок та ілюзій, со-
лодких обіцянок минулих і сучасних 
імперіалістів.

Український інститут 
національної пам’яті

До роковин Голодомору: 

Історики закликали вшанувати пам’ять жертв голодоморів 
і людей, що чинили спротив комуністичному геноциду

спротив народу проти геноциду режиму
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Наша хронологія остаточно 
переходить на землі Північно-
Східної Русі. Держава варязької 
династії Рюриковичів, а за сут-
тю — слов’янська держава Ки-
ївська Русь проіснувала трохи 
більше трьох століть — від Оле-
га Віщого і до взяття Києва Ба-
тиєм. Друга половина цього три-
вікового періоду — подрібнення 
Русі, чвари між князівствами, їх-
німи правителями — найближ-
чими родичами. І хоч до самого 
нашестя монголів правителі Пів-
нічно-Східної Русі постійно пре-
тендували на престол Києва й 
інколи здобували його,  цей пре-
стол був скоріше символом.

Київ, Південно-Західна Русь 
на довгі сім з половиною століть 
втратили свою державність. Пів-
денно-західна, європейська гіл-
ка Рюриковичів-Мономаховичів 
виявилася бездержавною. Не-
зважаючи на те, що видатний 
князь Данило Галицький навіть 
прийняв титул короля і корону-
вався (а це було символом суве-
ренності держави), все одно не-
вдовзі його Галицько-Волинське 
князівство потрапило під владу 
монголів.

Вирішальним фактором по-
дальшої історії цих земель стало 
нашестя монголів. Спустошив-
ши і підкоривши спершу Північ-
но-Східну, потім Південно-Захід-
ну Русь, монголи, одержимі сво-
єю манією світового пануван-
ня, маршу «до останнього моря», 
куди тільки дійдуть копита мон-
гольських коней, таки дійшли до 
Польщі, Угорщини, Чехії. Але по-
тім повернули назад. Утім, онук 
Чингіз-хана Батий, котрий очо-
лював це завоювання західних 
земель, осів на Волзі й утворив 
свою державу — Золоту Орду, 
яка лише номінально вважалася 
частиною Монгольської імперії. 
Під владу цієї Орди й потрапила 
колишня Київська Русь.

Але суттєва обставина. Так 
зване монголо-татарське іго, пра-
вильніше — васальна залежність 
від Орди, датують 1240 – 1480 
роками, тобто загалом 240 років. 
Але це стосується якраз Північ-
но-Східної Русі, Володимирсько-
го, пізніше — Московського кня-
зівств. Київ і Південно-Західна 
Русь були під Ордою на століття 
менше — 140 років. Уже від 1380 
року ці землі увійшли до складу 
Великого князівства Литовсько-
го, а після його об’єднання з Поль-
ським Королівством стали части-
ною Речі Посполитої. І то вже інша 
історія, але знов-таки нашої без-
державності. 

Натомість північно-східна, 
азіатська гілка Рюриковичів-
Мономаховичів утворила могут-
ню імперію — Московію. І не всу-
переч монголо-татарській нава-
лі, а скоріше завдяки. Ця імперія 
виникла на руїнах спершу Київ-
ської Русі, а потім і самої Золотої 
Орди, вийшовши з її лона. Отже, 
знову повертаємося до Північ-
но-Східної Русі, де щойно набра-
ло сили Велике князівство Воло-
димирське і тут же було знищене 
Ордою. 

Досить складно говорити 
про чітку генеалогію правителів 
Володимирського, згодом Мос-
ковського великих князівств. До 
речі, навіть після того, як саме 
Москва стала столицею, Володи-

мир історично, за традицією за-
лишався великокняжим столом. 
І в довгій титулатурі князів і на-
віть царів московських першим 
ішов титул «Великий князь Воло-
димирський». 

Перша причина, через яку 
про чітке наслідування престо-
лу говорити не доводиться: доля 
його визначалася вже не сами-
ми русичами, а в Золотій Орді 
або й у столиці Монголії — Ка-
ракорумі. Саме там визначали, 
кому видати ярлик на велике 
княжіння. Друга причина: князів-
ські чвари тривали і за правлін-
ня монголів. Тому наступниками 
престолу часто ставали не діти і 
за  ними онуки, а брати, племін-
ники правителя. Окрім Володи-
мира, вагомим центром політи-
ки залишався Новгород, пізніше 
— Твер. Правителі на Володи-
мирському престолі змінюва-
лися, як у  калейдоскопі, втра-
чаючи і здобуваючи владу. Тому 
в нашій хронології можливі ча-
сові пропуски, коли йшла осо-
бливо велика колотнеча за пре-
стол. Але спробуймо все ж про-
стежити якусь спадкоємність 
правителів. 

Ю р і й 
Всеволодо-
вич (1188 – 
1238). Дру-
гий син Все-
волода Ве-
лике Гніздо. 
1211 року 
Юрій одру-
жився на княжні Агафії Всеволо-
дівні, дочці Всеволода Святосла-
вича Чермного, князя Чернігів-
ського. 

Того ж року його батько Все-
волод, за підтримки спеціаль-
но скликаної наради за участю 
бояр і духовенства, чомусь при-
значив наступником престолу 
не старшого сина Костянтина, а 
саме Юрія. 

Це призвело після смерті 
1212 року Всеволода до міжусо-
биці між його синами: одні брати 
підтримали Костянтина, інші — 
Юрія. Переміг Костянтин, який 
і сів на трон. Утім, він заповів 
владу саме братові Юрію. І піс-
ля смерті Костянтина 1218 року 
Юрій став Великим князем Во-
лодимирським. Далі було 20 ро-
ків міжусобиць Мономаховичів, 
боротьба за володимирський 
і київський стіл. Вели  війни на 
сході з сусідньою Волзькою Бул-
гарією і на півночі з далекими 
тевтонцями. 

Наприкінці 1237 року Батий 
з’явився в межах Рязансько-

го князівства. Рязанські кня-
зі звернулися по допомогу до 
Юрія, однак спершу він відмо-
вив. Лише зрозумівши всю не-
безпеку, Юрій направив сво-
го старшого сина Всеволода на 
чолі війська на допомогу рязан-
цям. Але було вже пізно. Зруйну-
вавши 16 грудня Рязань, Батий 
рушив до Коломни, де Всеволод 
був розбитий і відступив у Воло-
димир. Батий спалив Коломну, 
Москву, взяв у полон Володими-
ра (другого сина Юрія) і рушив на 
столицю.

Юрій скликав на раду кня-
зів, бояр і після довгих розду-
мів вирушив  за Волгу збирати 
рать. У Володимирі залишилися 
дружина Агафія, сини Всеволод і 
Мстислав, дочка Феодора, неві-
стки, онуки великого князя. 

Облога і штурм столиці кня-
зівства Володимира почала-
ся 2 лютого 1238 року, тривала 
близько тижня. Монголи штур-
мом узяли місто і спалили його. 
Загинула вся сім’я князя Юрія, 
вціліла лише дочка Добрава, 
якої в місті не було.

Вирішальна битва русичів із 
монголами відбулася 4 березня 
того ж року на річці Сіті. Військо 
Великого князя Юрія розбили, 
сам князь загинув у битві. 

Обезголовлене тіло Юрія 
впізнав по князівському одя-
гу серед тіл воїнів на полі бою 
єпископ Ростовський Кирило. 
Він відвіз тіло до Ростова і похо-
вав у храмі Богоматері. Згодом 
знайшли голову Юрія. Через два 
роки останки князя були уро-
чисто перенесені його братом 
Ярославом Всеволодовичем до 
Успенського собору міста Воло-
димира.

Я р о с л а в 
Всеволодович 
(1191 – 1246), 
третій син Все-
волода Велике 
Гніздо, Вели-
кий князь Ки-
ївський (1236 – 1238, 1243 – 
1246), Великий князь Володи-
мирський (1238 – 1246). 

1236 року Ярослав за допо-
могою новгородців утвердився 
в Києві, чим припинив бороть-
бу між чернігово-сіверськими і 
смоленськими князями за цей 
стіл і сконцентрував разом із 
старшим братом Юрієм Всево-
лодовичем два ключові князів-
ські столи. У Новгороді Ярослав 
залишив княжити сина Олексан-
дра (майбутнього Невського).

1238 року після розгрому 
Північно-Східної Русі монголами 

і загибелі Великого князя Воло-
димирського Юрія Всеволодови-
ча  Ярослав повернувся з Києва 
у Володимиро-Суздальську зем-
лю і як наступний за старшин-
ством брат (ураховуючи повне 
знищення монголами нащадків 
Юрія) зайняв Володимирський 
великокняжий престол.

1243 року Ярослав першим 
із російських князів був викли-
каний у Золоту Орду до Батия. 
Його затвердили на Володимир-
ському і Київському князюванні 
й визнали «старшим князем усі-
єї Русі». Монголи врахували, що 
під час їхнього нашестя на Русь 
ні Ярослав, ні його сини, в тому 
числі Олександр, майбутній Нев-
ський, не чинили їм опору. 

Ярослав остаточно обрав 
своєю резиденцією Володимир, 
тим самим завершивши трива-
лий процес переміщення сюди 
столиці Русі з Києва, початий ще 
його дядьком Андрієм Боголюб-
ським.

В Орді залишився в заручни-
ках (звична практика тих часів) 
син Ярослава Костянтин. 1245 
року його відпустили, і Костянтин 
передав, що хан кличе до себе са-
мого Ярослава. Ярослав із брата-
ми Святославом та Іваном і пле-
мінниками приїхав до Батия. Час-
тина справ була вирішена в Орді, 
брати з племінниками вирушили 
додому, а Ярослава Батий напра-
вив до столиці Монгольської ім-
перії — Каракорума. Ярослав у 
серпні 1246 року приїхав до  Мон-
голії, де був свідком сходження на 
престол імперії кагана (великого 
хана) Монголії Гуюка.

Ярослав підтвердив 1246 
року в кагана Гуюка ярлик на 
своє велике княжіння. Князя по-
кликали до матері великого хана 
— Туракине, яка, нібито бажаю-
чи вшанувати російського кня-
зя, дала йому їсти й пити із влас-
них рук. Повернувшись від хан-
ші, Ярослав захворів і через сім 
днів, 30 вересня, помер. Пішла 
чутка, що ханша отруїла князя. У 
смерті Ярослава вважали замі-
шаним і одного з його бояр. 

Практично одночасно (20 ве-
ресня) в Орді був убитий другий 
із трьох найвпливовіших росій-
ських князів — 67-річний Михай-
ло Всеволодович Чернігівський, 
брат дружини князя Юрія Агафії. 
За легендою, страчений за те, що 
відмовився пройти обряд язич-
ницького поклоніння. Хоч цей об-
ряд мав не стільки релігійне зна-
чення (монголи відзначалися ві-

ротерпимістю), як політичне, знак 
покори ханові, князь як христия-
нин відмовився його здійснити. 
Третій із найвпливовіших князів 
Русі Данило Галицький за рік до 
цього при виклику до Батия про-
йшов поклоніння, тобто визнав 
залежність від хана.

Андрій Ярославич (1221 – 
1264) — третій син Великого 
князя Ярослава Всеволодовича.

1247 року після смерті бать-
ка Андрій разом зі старшим бра-
том Олександром (Невським) по-
їхав до Волзької Орди, а звідти 
— у Монголію до великого хана 
Гуюка, який дав Андрієві ярлик 
на велике князівство Володи-
мирське. 1250 року Андрій одру-
жився з Устиною, донькою Дани-
ла Галицького, і став його союз-
ником.

У Володимирі Андрій князю-
вав недовго. 1252 року Олек-
сандр (Невський) з’їздив в Орду 
до сина Батия Сартака, з яким 
раніше стали побратимами, зі 
скаргою на брата Андрія, що той 
не за старшинством отримав ве-
ликокняжий престол і не сповна 
платив ханові данину.

Так Олександр отримав яр-
лик на велике князівство, а про-
ти Андрія висунули звинувачен-
ня у зраді Орди і скерували вій-
сько. Князь Андрій зустрів ор-
динців під Переяславлем і був 
розбитий. Спершу шукав поря-
тунку в Новгороді, а згодом утік 
до Швеції.

1256 року Андрій Ярославич 
повернувся на батьківщину і був 
прийнятий Олександром, який 
помирив його з ханом і дав уділ 
Городець і Нижній, а згодом Суз-
даль. По смерті Олександра (Не-
вського) у 1263 році знову доби-
вався великого князівства, але 
хан Берке надав перевагу на-
ступному брату — Ярославові.

Таким чином, ми підійшли 
безпосередньо до дуже відомої 
і водночас дуже суперечливої 
історичної постаті — Олександр 
Невський. Хто ж цей князь — на-
ціональний герой чи зрадник, ін-
триган? Прямі нащадки Невсько-
го почали формування Москов-
ського князівства, що протягом 
століть стягло довкола себе ве-
личезну імперію. Але це вже на-
ступний розділ хронології.

 
Петро АНТОНЕНКО

Поч. у №№ 39 – 42.
Далі буде 

Успенський собор Володимира

Битва на Сіті



№43   20 листопада 2014 року№43   20 листопада 2014 року      Світ літератури і мистецтва 1515

Цікаве про письменників
Франческо Петрарка (1304 – 1374)
Матеріал для пісень
Петрарку запитали, чому він не одружиться з Лау-

рою, якій присвятив уже чимало ніжних пісень. «Де ж я 
тоді братиму матеріал для своїх ніжних пісень?» — від-
повів поет.

Франсуа Рабле (1494 – 1553)
Справа з отрутою
Одного разу великий французький сатирик Фран-

суа Рабле не мав чим заплатити за проїзд з Ліона до Па-
рижа. Трохи поміркувавши, він узяв три паперових па-
кетики, насипав туди цукрового піску й зробив написи: 
«Отрута для короля», «Отрута для королеви», «Отрута для 
дофіна». Пакетики поклав на вікні.

Служниця готелю, прибираючи кімнату Рабле, прочи-
тала написи й розповіла про них своєму господарю. Ра-
бле затримали і під конвоєм одвезли до Парижа. Проку-
рор показав йому пакетики. Рабле, проковтнувши «отру-
ту», розповів про свою вигадку.

Жан-Батист Мольєр (1622 – 1673)
Задоволений
Якось при нагоді король запитав Мольєра, чи задо-

волений він своїм домашнім лікарем. «Чому б ні? — від-
повів Мольєр. — Ми часто гомонимо про всяку всячину, 
він приписує мені ліки, я не приймаю їх, і завжди здо-
ровий».

Даніель Дефо (1660 – 1731)
Придане для дочки
1719 року вийшов славнозвісний роман Дефо «Жит-

тя й дивовижні пригоди Робінзона Крузо». До цього з 
1703-го по 1719 роки письменник видав близько двох-
сот п’ятдесяти творів, які, проте, не принесли йому сла-
ви. Дефо не вважав свого «Робінзона» видатним тво-
ром, він казав, що написав цей роман дуже швидко, за 
якийсь рік, і тільки тому, що треба було заробити на при-
дане для дочки.

Франсуа-Марі Вольтер (1694 – 1778)
Дивний випадок
Якось Вольтер побачив у кімнаті одного вельможі 

кілька десятків перук. «Дивний випадок! — сказав філо-
соф. — Стільки перук у людини без голови».

На адресу не дійде
Якийсь бездарний, але гонористий поет приніс Воль-

теру свій твір під гучною назвою «До нащадків» і спитав, 
якої він думки про ці вірші. Вольтер прочитав і сказав: 
«Нічого. Тільки гадаю, що на адресу вони не дійдуть».

Житло
У юнацькі роки Вольтера за гостру епіграму на герцо-

га Орлеанського було ув’язнено в Бастилії. Після звіль-
нення сам герцог мав із Вольтером розмову, в якій під-
креслював своє доброзичливе ставлення до нього.

На це Вольтер відповів: «Єдине, про що я просив би 
вашу світлість, — у майбутньому не турбуватися про моє 
житло».

Добрий знайомий
Один знайомий приїхав до Вольтера в гості у за-

мок Ферней і гостював кілька місяців. Про цей випадок 
Вольтер сказав: «Між цим паном і Дон Кіхотом — істотна 
різниця: Дон Кіхот сприймав усі трактири за замки, а пан 
сприймає замки за трактири».

Смачні книги
Ще за життя Вольтера деякі з його книжок як «небез-

печні» за наказом короля знищували на вогні. Почувши 
якось про такий вирок своїм творам, Вольтер сказав: 
«Це ще й краще! Мої книги — як каштани: чим більше їх 
печеш на вогні, тим вони смачніші!»

Стосунки з Богом
— Як ви ставитесь до Бога? — запитали Вольтера.
— Ми вітаємось, але не розмовляємо, — відповів той.

О. Сумароков (1717 – 1777)
Вага дурості
Придворний генерал запитав якось поета Сумарокова:
— Скажи, будь ласка, що важче — розум чи дурість?
— Звичайно, дурість, — одразу ж відповів Сумароков, 

— мені, наприклад, вистачає одного коня, а тебе возять аж 
четверо.

Д. Фонвізін (1745 – 1792)
Доля Митрофанушки
Мабуть, усім добре відомий Митрофанушка  — ге-

рой комедії Фонвізіна «Недоук». Та не всі знають, що 
автор «списав» цього героя з вісімнадцятирічного дво-
рянина Олексія Оленіна. Коли Олексій побачив себе 
на сцені, він страшенно збентежився, кинув свою 
голуб’ятню, байдикування і почав навчатися. Згодом 
Оленін став найосвіченішою людиною свого часу — 
президентом Академії мистецтв і директором Публічної 
бібліотеки в Петербурзі.

Василь Нечепа — 
лауреат конкурсу 

«Зірка Коста Талант»
Кобзарські мандри народного артис-

та України, лауреата Національної премії 
імені Т.Г. Шевченка Василя Нечепи останні 
десять років були за межами Західної Єв-
ропи. Тепер є контакти в Угорщині, Іспанії, 
Франції та Італії.

Мета його кобзарських виступів незмінна: 
доносити до людей усього світу правдиву ін-
формацію про Україну і збирати докупи укра-
їнців світу. Цього року Василь Нечепа розпо-
чав мистецьку акцію в Угорщині, яку присвятив 
70-річчю завершення Другої світової війни. Та-
кож він має щире бажання допомогти бійцю-
контрактнику — двадцятирічному Сергію Іль-
ницькому родом з Миколаєва, що постраждав 
унаслідок бойових дій в АТО. Зараз Сергій зна-
ходиться на реабілітації. Василь Нечепа позна-
йомився з ним у Київському військовому шпи-

талі, де висту-
пав перед по-
р а н е н и м и 
бійцями. 

Василь Не-
чепа своїми ви-
ступами вша-
новує знаменну 
дату — 200-річ-
чя від дня наро-
дження Тараса 
Шевченка. Та-
кож розповідає 
про інших юві-
лярів україн-
ської культури: 
Леоніда Отрюха 
(80-річчя), Олек-

сандра Довженка (120-річчя), Олександра Кор-
нієвського (125-річчя), Михайла Коцюбинсько-
го (150 років від дня народження).

Нечепа виступив в українському культур-
ному центрі міста Будапешт (Угорщина), в Бар-
селоні й Мадриді (Іспанія) та передав свої ком-
пакт-диски для українських шкіл. Його спів лу-
нав у Старій фортеці міста Марсель (Франція), 
в італійських містах Савона, Ла Спеція, Помпеї, 
у Римському Колізеї, у Ватикані.

Наприкінці своєї подорожі В. Нечепа потра-
пив на унікальний італійський конкурс «Winner 
COSTA TALENT». Незважаючи на те, що на під-
готовку до конкурсу було обмаль часу, артист 
здобув перемогу і привіз до Чернігова жовто-
блакитну «Зірку Коста Талант».

Тихе шелестіння листя, загадковий 
шепіт смерічок, якийсь спокій та сум 
нагадували, що йде осінь. Спокій. Та 
чи є він, той спокій? Раптовий подих ві-
тру, що злетів десь з-за полонин, стре-
пенув важке гілля смерекове, загой-
дав його так, що відізвався важким 
зітханням. «Осінь», — прошуміло буко-
ве листя і замовкло. «Осінь», — підхо-
пила боязко осика і, ніби пригадавши 
про ту неприємну осінню сльоту та хо-
лод, зашепотіла з тремтінням: «Осінь». 
Наче на знак згоди, захиталося верхо-
віття букове та смерекове, через мить 
завмерши в скорботній задумі. 

Так, настала осінь, той сумний час, 
коли природа, віддавши все, йде на 
спочинок. Кожна осінь відходить на-
завжди, але щоб знову дати життя, 
дати нову весну, інше літо, дати дорогу 
наступній осені. Заради нового відхо-
дить старе, розлука народжує зустріч, 
а смерть, як не дивно, творить життя. 
Та чи завжди воно так?

Знову все стихло, але лиш на мить. 
Несподівано для цієї пори вдарив 
грім, а, може, вибух. Невпевнений 
гуркіт відізвався луною в горах, а по-

тім, заплутавшись у смерековому гіллі 
та буреломах, замовк.

Зі старої, життям покрученої, 
кістлявої і давно висохлої смереки, 
що одиноко стояла на кичері, злеті-
ло вороння. Пронизливо каркаючи, 
закружляли вони над стареньким, 
притуленим до гори обійстям бойка 
Івана. З-під порослої мохом, пошар-
паної вітрами та зливами стріхи на 
гори з сумом дивилися два малень-
кі віконця, в яких одиноко блима-
ло світло життя, що відійшло. В хаті, 
переборюючи темряву ночі, горі-
ли свічки, кидаючи на стіни химерні 
тіні. На подвір’ї жалібно завив пес. 
Світло здригнулося і впало на сті-
ну, де з фотографії дивився загадко-
во усміхнений хлопець. Скільки цій 
фотографії? Не так багато, скоріше 
мало, але це час довжиною в життя. 
Це та мить між минулим і теперішнім, 
початком і кінцем. Мить, переповне-
на безкінечними стражданнями, му-

ками і горем, серед яких короткі епі-
зоди щастя і радості губляться. А що 
воно дало, що залишило, те життя? 
Глибокі зморшки на обличчі та поре-
пані від важкої праці руки, що зараз, 
схрещені на грудях, тримають бли-
маючу свічку?

Життя відійшло, щоб дати нове? 
Ой, чи це так? А, може, щоб втратити 
останнє, покинути все і зникнути на-
завжди, залишивши недовгий слід у 
пам’яті ще живих.

Жалібною мелодією заплакали 
трембіти, сповістивши горам, що нема 
більше Івана, як колись, прориваю-
чись через автоматні черги, сповісти-
ли, що нема більше його двох синів, а 
потім і жінки, котру на муки забрали 
совіти.

Пішов дощ, дрібний та холод-
ний, підхоплений ві-
тром, ударив по шиб-
ках, скорботно сльо-
зою стікаючи по склі. 
Йшла осінь.

Володимир ФРИЗ 
2.09.1973 р.

Літературно-мистецька панорама
Книга до 30-річчя Молодіжного театру

В обласній бібліотеці ім. Короленка відбулася презентація книги 
«Монастир для своїх» до 30-річчя Чернігівського Молодіжного театру.

Перша прем’єра — «Одинадцять сторінок військової прози», за творами 
Бориса Васильєва «А світанки тут тихі» і «В списках не значився», відбулася 
1 травня 1985 року. 

Окрім розповіді про театр, до книги увійшли сім п’єс та інсценівок з його 
репертуару: «Одинадцять сторінок військової прози» Бориса Васильєва, 
«Ювенільне море» Андрія Платонова (інсценівка Геннадія Касьянова), «Ло-

літа» Едварда Олбі за романом Володимира Набокова, «Над прірвою у житі» 
Джерома Селінджера зі сценічною транскрипцією Юрка Іздрика; «Вишне-
вий сад» Антона Чехова у перекладі Петра Панча, «Декамерон 1/20» Джо-
ванні Бокаччо (інсценівка Алли Пушкіної), «Український вертеп» за  редакці-
єю А. Киселя, «Мій бідний Марате» Олексія Арбузова у перекладі Людмили 
Пархоменко.

Директор та головний режисер театру, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни Геннадій Касьянов цікаво розповів про вистави театру і подарував книги 
Чернігівській ОУНБ ім. В.Г. Короленка та бібліотекам нашого міста і області. 
Завідувач літературної частини Микола Бичук розповів про репертуар і  по-
дальші творчі проекти театру.

Присутні бібліотекарі та шанувальники мистецтва з цікавістю перегля-
нули відеофрагменти вистав, які увійшли до ювілейного видання.

У Прилуках музей іде до людей
Працівники Прилуцького краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова 

презентували новий проект «Музей іде до людей». Мета — наблизити 
аудиторію відвідувачів до музею.

У фойє Прилуцької місь-
кої ради була представле-
на виставка «Обличчя пра-
щурів». Того дня у міськ-
раді проходила чергова 
сесія. На виставці предста-
вили 9 портретів із колек-
ції музею, серед яких Юрій 
Хмельницький, Іван Ма-
зепа, Андрій Безбородь-
ко, Кирило Розумовський, 
Данило Апостол, та робо-
ти кінця ХІХ ст. невідомих 
авторів. Роботи унікальні, 
але, на жаль, не мають на-
лежного обрамлення. Тому 
музейники і представили 

таку виставку депутатам із проханням допомогти у придбанні рам. Сьогодні 
у музеї близько 3 тисяч творів мистецтва, однак переважна більшість із них 
не мають рам, скла. На виставці музейники встановили спеціальну скринь-
ку для збору коштів на придбання рам. Але активність народних обранців 
була слабенька. Проте музейники намагаються зруйнувати людську байду-
жість до музеїв, адже це наша історія, культура, майбутнє.

У рамках проекту прилуцькі музейники планують провести виставки, зу-
стрічі, акції поза стінами музею.

Фотоклуб «Прекрасне поруч» 
При Чернігівській центральній міській бі-

бліотеці ім. Коцюбинського діє фотоклуб «Пре-
красне поруч», керівником якого є відомий фо-
томайстер Віктор Кошмал. На засіданнях клубу 
бажаючі освоюють основи фотомайстерності.

20 листопада о 16.30 відбудеться наступ-
не засідання. Клуб запрошує всіх любителів 
фотографії. Довідки за тел.: (050) 749-39-71, 
(0462) 775-120.

Осінь
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Несподівані 
думки
 Жива невдача кра-

ща за мертвий шедевр. 
(Джордж Бернард Шоу).

 Розбійники вима-
гають гаманець або життя, 
жінки — і те, й інше. (Семю-
ел Батлер).

 Зміни — це незмін-
ність в обставинах, що змі-
нюються. (Семюел Батлер).

 Людина — раб че-
рез те, що свобода важка, 
рабство ж легке. (Микола 
Бердяєв).

 Найгірша помилка, 
яку можна вчинити в жит-
ті, — весь час боятися при-
пуститися помилки. (Елберт 
Хаббард).

Було колись...
СОКРАТ 
(469 – 399 до н. е.)

Сократа запитав один 
із його учнів:

— Поясни мені, чому я 
ніколи не бачив тебе сум-
ним? Ти завжди у доброму 
настрої.

Сократ відповів:
— Тому що в мене не-

має нічого такого, за чим би я 
жалкував, якби його втратив.

ПЛАТОН 
(427 – 347 до н. е.)
Філософа Платона за-

питали:
 — Чим може втішити-

ся людина, яку спіткало не-
щастя?

Він відповів:
 — Розумна людина вті-

шається тим, що вона усві-
домлює неминучість того, 
що трапилося. Дурень же у 
мріях втішає себе тим, що 
з іншими трапиться те ж 
саме, що й з ним.

Михайло ЛОМОНОСОВ 
(1711 – 1765)
Якось в академію до Ло-

моносова завітав царський 
вельможа. Побачивши про-
терті лікті на камзолі вче-
ного, він глумливо запитав: 
«Скажіть, шановний Михай-
ле Васильовичу, це, мабуть, 
з Ваших протертих ліктів ви-
глядає мудрість?» «Ні, Ваша 
світлосте, — відповів учений, 
—  це дурість під камзол за-
глядає». 

Куточок 
гумору

Чоловік приходить на 
прийом до лікаря. 

— Лікарю, я так хвилюю-
ся! Дружина мене зраджує, а 
роги чомусь не ростуть. 

Лікар: 
— А вони й не повинні 

рости. Це тільки такий образ-
ний вислів. 

— Дякую, лікарю, Ви мене 
втішили. А я так хвилювався, 
думав, може, кальцію в моєму 
організмі не вистачає. 

* * *
Пані вдома сідає до фор-

тепіано і грає якісь мелодії. 
— Ви любите музику? 

— звертається до гостя. 
— Люблю, але Ви грай-

те далі... 

* * * 
— Як оце не журитися? 

Є в мене молода, гарна і до-
бра жінка, а здоров’я немає. 

— Мені, брате, ще гір-
ше. Моя жінка стара, пога-
на і зла, а здорова, як кінь! 

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).

Роберт Геллетлі «Лєнін, Сталін і Гітлер: Роберт Геллетлі «Лєнін, Сталін і Гітлер: 
доба соціальних катастроф» доба соціальних катастроф» 
Книга присвячена темним сторінкам історії ХХ ст. — 

лєнінсько-сталінській комуністичній диктатурі та німець-
кому націонал-соціалізмові. Автор спростовує міф про 
«доброго Лєніна», що слугує ключем до опису трьох дик-
татур: Лєніна, Сталіна та Гітлера. Наведено численні при-
клади, які викривають масштаби терору цих режимів.  

Анатолій Сахно «Соло бунтівного Анатолій Сахно «Соло бунтівного 
полковника. Вершина» полковника. Вершина» 
З роману б’є несамовита енергія зла й підлості, він 

перейнятий катастрофальними передчуттями. Але в ньо-
му й тонко жебонить надія, що людина вистоїть проти 
всіх нелюдських спокус і випробувань, якщо…

Михайло Слабошпицький: «Страшна в Анатолія Сахна 
вийшла книга. Зовсім не фантастична. Дивовижна книга: 
все придумано, а фантастики немає. Все — правда. Так 
ми живемо, так працюють наші спецслужби, найчастіше 
позбавлені совісті, честі й поняття патріотизму. Так жи-
вуть і керують країною наші владні мужі, нами самими 
приведені до цієї влади. Книга, що протвережує. І ось ще 
дивна думка: колишній офіцер КДБ-СБУ Анатолій Сахно 
навчився всерйоз користуватися плодами демократії. 
Він — застерігає! Чи почуємо ми, звичайні українці, його 
застереження? Не впевнений…».

Семен Глузман: «Роман Анатолія Сахна «Соло бунтів-
ного полковника» — перший в Україні художній твір, у 
якому автор вийшов за межі заборонених тем і змалю-
вав ситуацію в спецслужбі й у державі в цілому, як йому 
дозволила його честь, принципова позиція і творча ін-
туїція. З чимось можна погодитися, а щось не сприйня-
ти, але загалом зміст роману стане для когось повчаль-
ним, а когось змусить замислитися і зупинитися на краю 
безо дні прогресуючого цинізму».

Михайло Слабошпицький Михайло Слабошпицький 
«Гамбіт надії. Україна: к«Гамбіт надії. Україна: констатації, онстатації, 
матеріали, виклики, сподівання»матеріали, виклики, сподівання»
Про неможливість перемогти режим Януковича. І 

про нашу перемогу над режимом Януковича. І про по-
двиг «Небесної сотні». І про те, як у війні з російськими 
найманцями гартується наша нація.

«Гамбіт надії» — таку назву має нова книга Михайла 
Слабошпицького, відомого літературознавця, лауреата 
Шевченківської премії. 

«Гамбіт надії» як строкатий публіцистичний колаж 
охоплює українські події від уранішнього сходу Майда-
ну до теперішнього «заходу» гуманізму, з яким зіткнула-
ся країна у зв’язку з подіями на Сході.

Про бджіл і мед
 Бджоли — «математики». Соти, побу-

довані ними, мають найміцнішу конструкцію, 
а розмірів вони дотримуються з неймовір-
ною точністю: кут комірки завжди дорівнює 
109*28' градусів.

 Спостерігаючи за життям бджіл, люди 
винайшли принцип стільникового зв’язку, за-
вдяки якому ми можемо користуватися стіль-
никовими телефонами (мобільниками).

 Бджоли — чемпіони з нюху, вони 
сприймають і розрізняють запахи в 1000 ра-
зів сильніше за людину, відчувають аромат 
квітів більш ніж за 1 км.

 Личинка матки всього за 5 днів свого 
розвитку збільшується в розмірах у 3000 ра-
зів, а бджолина — в 1500 разів.

 Бджоли наділені дивовижною здат-
ністю подовжувати своє життя (у виняткових 
випадках, для збереження сім’ї) в 5 – 6 разів.

 Працюючи, 
бджоли можуть долати 
відстань з ванта-
жем, у кіль-
ка разів 
б і л ь ш и м , 
ніж вага 
їх власно-
го тіла, та 
ще зі швид-
кістю польоту приблизно 65 кілометрів 
на годину.

 Щоб зібрати 1 кг меду, бджолі по-
трібно зробити 150000 вильотів і налітати 
300000 км, відвідавши при цьому 10 млн 
квіток.

 Бджоли «розмовляють» між собою 
за допомогою мови «танцю» (спеціальних ру-
хів тіла і виділення біологічних речовин — 
феромонів).

Чернігів, осінь,Вал.Чернігів, осінь,Вал.
Фото Петра Антоненка

☺ Шпалери бажано переклеювати не дуже часто — раз 
на 10 – 15 років. Якщо частіше, то від постійного мелькання 
дуже втомлюються очі. 

☺ Цвях-двохсотка, забитий у гіпсокартонну перегородку, 
послужить зручною вішалкою відразу у двох кімнатах. 

☺ З порожніх пляшок, які залишилися після вчорашнього, 
може вийти непогане сьогоднішнє. 

☺ Якщо вам навіщось знадобилося взяти книгу з верх-
ньої полиці, а під рукою не виявилося драбини — не біда. Ско-
ристайтеся багром або коромислом. 

☺ Якщо рибацький ящик вашого чоловіка засмердів ри-
бою, протріть його шматочком лимона, побризкайте парфума-
ми, і неприємний запах зникне. 

☺ Якщо на вашому чоботі зламалася «блискавка», на її 
місце можна вшити ширінку від старих чоловікових штанів. 

☺ Якщо причепити зв’язку ключів від будинка та гаража 
на ланцюжок, а ланцюжок повісити на шию, то вже через пів-
року у вас буде пристойно накачана шия. 

☺ Батарею можна обклеїти шматочками хутра від старої 
дублянки, хутром назовні, і у вас буде теплий і волохатий до-
машній вихованець. 

☺ Зі старої дублянки або трикотинових штанів можна ви-
готовити чудовий вміст для вашого відра для сміття. 

☺ Якщо сітка в ліжка розтягнулася та провисла до підло-
ги, досить наростити ніжки ліжка на 50 – 70 сантиметрів, і ста-
ра сітка прослужить вам ще рік-другий. 

☺ Якщо між кухнею і гостьовою кімнатою просвердлити 
наскрізний отвір діаметром 5 – 7 мм, то через нього буде дуже 
зручно передавати трубочки для коктейлю. 

☺ Не варто вішати килим на скотч. Краще прибити його 
до стіни цвяхами, так надійніше. Або посадити на розчин. 

☺ Якщо ви загубили у квартирі кота, дістаньте з холо-
дильника шматочок шинки. Ваш домашній мерзотник відразу 
ж найдеться! 

☺ Якщо ви вирішили зварити локшину, а під рукою не ви-
явилося друшляка — не біда! Все одно у друшляку локшини не 
звариш. 

☺ Усунути неприємний запах у під’їзді вам допоможе зви-
чайний кодовий замок. 

☺ Алюмінієві ложки і виделки, вкрадені вами ще в сту-
дентські роки, можна здати як кольоровий метал і купити, на-
приклад, домашній кінотеатр. 

Неймовірно, 
але факт

Найбільша кількість 
шлюбів 

Найбільше моногамних 
шлюбів — 28 — здійснив бап-
тистський священик Глін Вулф 
(США). Уперше Вулф одружив-
ся 1927 року. На його думку, 
він був батьком 41 дитини.

Найбільше шлюбів серед 
жінок — 22 — здійснила Лін-
да Ессекс (США). Починаючи з 
1957 р., у неї було 15 чолові-
ків. Останній шлюб, зареєстро-
ваний у жовтні 1991 p., також 
завершився розлученням.

Найтриваліший шлюб 
Уродженець Китаю Вільям 

Вен Лунь Хсіє (нар. 1899) та 
його дружина By Фунь Сью (нар. 
1900, обоє — мешканці США) 
одружилися 17 березня 1917 p., 
їхній шлюб тривав 84 роки 6 мі-
сяців та 15 днів аж до смерті Ві-
льяма 10 жовтня 2001 р.

Найстаріший 
парашутист 

Норвежець Берн Меланд 
(нар. у 1899 р.) виконав свій 
перший парний стрибок із пара-
шутом у віці 100 років і 21 день, 
стрибнувши з висоти 3200 м 
над аеропортом Ставангер 
(Норвегія) 8 вересня 1999 р.

Відстань, пройдена 
задом наперед 

за 24 години 
Найбільшу відстань 

(153,52 км) пройшов задом на-
перед за 24 години (31 грудня 
1988 р. – 1 січня 1989 р.) Енто-
ні Торнтон (США) у Міннеаполісі 
(Міннесота, США) із середньою 
швидкістю 6,4 км/год.

І марафон 
задом наперед 

Пенні Л. Вінго (США) — 
найсильніший у світі ходак 
задом наперед. Із 15 квітня 
1931 р. по 24 жовтня 1932 р. 
він подолав 12 875 км від Сан-
та-Моніки (Каліфорнія, США) 
до Стамбула (Туреччина).

Найтриваліше 
жонглювання 

трьома предметами 
У 1995 р. англієць Террі 

Коул протягом 11 год. 4 хв. 22 с 
жонглював трьома предмета-
ми, не впустивши жодного.

Рекордсмен 
з вистрибування 

із підштаників 
18 квітня 2001 р. під час 

зйомок телепередачі про ре-
корди в Парижі  француз Ма-
тьє Бом’є за хвилину 27 разів 
устрибнув у підштаники й ви-
стрибнув із них.
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Працюючи,
жуть долати 

ванта-

Веселі «корисні поради» Веселі «корисні поради» 


