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Вельмишановний Петре Олексійовичу!
Як стало відомо із засобів масової 

інформації, 5 грудня поточного року від-
булося закрите засідання урядового ко-
мітету з питань соціально-економічно-
го розвитку та європейської інтеграції і 
попередня нарада членів уряду, на яких 
розглядалася низка антисоціальних про-
позицій Міністерства фінансів України, 
якими передбачається внесення анти-
конституційних змін до Законів України, 
Указів Президента України, рішень уря-
ду, а також до Основного Закону України 
— Конституції.

ЦК Профспілки працівників освіти і 
науки України від імені майже двоміль-
йонного загону спілчан висловлює гли-
боке обурення намірами звуження прав 
громадян України на безоплатну освіту, 
медичне забезпечення, зниження освіт-
нього рівня молоді.

Висловлюємо категоричний протест 
поповненню армії безробітних, яка ста-
новить близько 1,9 мільйона непрацю-
ючих, найбільш освіченою, інтелекту-
альною частиною суспільства, адже ре-
алізація рішень про збільшення норми 
навчального навантаження вчителів, ви-
хователів, керівників гуртків, наповню-
ваності класів та груп, закриття шкіл у 
сільській місцевості, зміни нормативів 
чисельності науково-педагогічних пра-
цівників тощо призведуть до звільнення 
лише впродовж 2015 – 2016 років близь-
ко 100 тисяч учителів, зменшення більш 
як на третину чисельності керівників 
гуртків, а також вивільнення значної кіль-
кості вихователів, викладачів та інших 
працівників освіти до кінця 2020 року.

Протестуємо проти зменшення і без 
того найнижчої серед країн Європи заро-
бітної плати педагогічних та науково-пе-
дагогічних працівників, скасування над-
бавок за вислугу років, доплат за вико-
нання обов’язкових видів педагогічної 
роботи, наукові ступені та вчені звання, 

виплати стипендій аспірантам, докто-
рантам, а також проти непослідовних дій 
стосовно щойно прийнятого закону «Про 
вищу освіту».

Освітянська спільнота категорично 
не сприймає антисоціальних перспек-
тив про скасування гарантій фінансово-
го забезпечення галузі освіти, запрова-
дження обов’язкового дев’ятирічного на-
вчання, позбавлення учнів початкових, 
інклюзивних та спеціальних класів пра-
ва на харчування, а студентів та учнів 
— на отримання стипендій та пільговий 
проїзд.

Висловлюємо обурення проти на-
мірів підвищити пенсійний вік до 65 ро-
ків, збільшити страховий стаж, зокрема 
для призначення пенсій за вислугу років 
педпрацівникам, знизити розмір пенсій, 
змінити порядок індексації доходів гро-
мадян, скасувати норми про відрахуван-
ня коштів на оздоровлення, на охорону 
праці, звузити права територіальних гро-
мад приймати рішення про реорганіза-
цію та ліквідацію загальноосвітніх та до-
шкільних навчальних закладів тощо.

Наголошуємо, що владою мають бути 
вжиті дієві заходи для легалізації тіньо-
вого бізнесу, боротьби з ухиленням від 

сплати податків, збільшення оподат-
кування заможних верств населення, 
пом’якшення податкового навантаження 
для громадян із низьким рівнем доходу, 
чого, зокрема, вимагали учасники Май-
дану, а не продовжувати наступ на пра-
ва трудівників, серед яких освітяни, нау-
ковці, медики, працівники культури. Ви-
рішення державних проблем за рахунок 
працівників бюджетної сфери та інших 
незаможних громадян неприпустимо.

Закликаємо Вас, вельмишановний 
Петре Олексійовичу, як гаранта Консти-
туції забезпечити дотримання конститу-
ційних прав громадян України, не допус-
тити прийняття антисоціальних та проти-
конституційних законів, оскільки їх реа-
лізація може спровокувати соціальний 
вибух.

Висловлюємо готовність спілчан від-
стоювати свої трудові права та соціаль-
но-економічні інтереси шляхом прове-
дення передбачених законодавством 
масових заходів аж до застосування 
крайнього засобу вирішення конфлікту 
— страйку.

З повагою
голова Профспілки Г.Ф. ТРУХАНОВ

 09.12.2014

78 воїнів: саме такі офіцій-
ні втрати Чернігівщини у війні на 
Сході України. Хтось залишив-
ся без батька, хтось на цій війні 
втратив чоловіка чи сина. Допо-
могти тим людям — обов’язок 
кожного. 

Масштабна благодійна акція 
із вшанування Героїв Революції 
гідності та Героїв АТО «Родинне 
коло Чернігівщини» відбудеться 
21 – 21 грудня у Чернігові. 

Організатори — обласна 
державна адміністрація, Асоціа-
ція фахівців з подолання наслід-
ків психотравматичних ситуацій 
та Єдиний волонтерський центр. 

У суботу, 20 грудня, о 17.30 
на Красній площі Чернігова 
відбудеться великий флеш-моб 
із вшанування пам’яті жертв ві-
йни на Сході за участю керівни-
цтва області, представників ду-

ховенства та родин загиблих во-
їнів. Прийти на головну площу 
обласного центру організато-
ри закликають усіх небайдужих 
чернігівців.

А о 18.30 в  академічному 
музично-драматичному театрі 
відбудеться благодійний кон-
церт-реквієм під назвою «Наш 
шлях до світла». Усі отримані від 
реалізації квитків кошти будуть 
спрямовані на підтримку родин 
загиблих Героїв. 

Облдержадміністрація за-
мовила автобуси для родин за-
гиблих військовослужбовців, а 
це — близько 200 людей. Кожен 
із них повинен побачити, що про 
їх Героя люди не забули.

Упродовж двох днів проведен-
ня акції для родин загиблих також 
передбачені безкоштовні консуль-
тації психологів та юристів. 

Курс — на виживання
Прем’єр заявив: головне у 2015 році — вижити. Хто виживе? Уряд— можливо. 

Олігархи — мабуть. Прості українці— гарантовано, бо вже навчилися «виживати»
Педагоги стурбовані пропозиціями  уряду, 

вболівають за соціальну сферу і звертаються  до Президента

Прийди і підтримай родини загиблих воїнів АТО

Чернігів, Красна площа. Поряд зі стендом, на якому 
фото загиблих на Майдані  Героїв Небесної Сотні, — 

і ось цей стенд. Тут фото воїнів Чернігівщини,  
які загинули цього року на Донбасі, 
захищаючи  незалежність  України.

Усі поштові відділення області ве-
дуть передплату на «Світ-інфо» на 2015 
рік — на будь-який термін і на будь-яку 
адресу в області. 

Передплатна ціна — всього 36 гривень на півріччя.
Передплатний індекс «Світ-інфо» — 86514.
Також газета продається вроздріб поштою — в кіосках, 

відділеннях і райвузлах зв’язку. 

Як і досі, основними темами газети 
у 2015 році будуть:
Усе цікаве про події в області, Україні і світі.
Політика, екологія, соціальні проблеми.
Інтерв’ю з відомими людьми.
Культура, мистецтво, спорт.
Невідома історія. 
Проза і поезія видатних письменників світу. 
Сторінка здоров’я.
Конкурси, вікторини.
У світі цікавого.

Про історіюПро історію
З перших номерів газета друкує  статті про нашу історію 

— насамперед України, Радянського Союзу. Історію, яка ра-
ніше була для нас закрита, заборонена. Ось бодай короткий 
перелік  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.

Про літературуПро літературу
Газета  представляє  читачам відомих  письменників сві-

ту, їх твори. Серед уже надрукованих — Габріель Гарсіа Мар-
кес, Екзюпері, О.Генрі, Мопассан, Карел Чапек, Ярослав Га-
шек, Іван Бунін,  Володимир Солоухін, Олександр Солжені-
цин, Євген Євтушенко, Агата Крісті, Тарас Шевченко, Іван 
Франко, Леся Українка, Ліна Костенко, Василь Симоненко. У 
найближчих планах — Стефан Цвейг, Болєслав Прус,  Воло-
димир Винниченко, Артур Конан Дойл, Жорж Сіменон. 

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 бібліотеки, 
навчальні заклади, лікарні. Але тепер вона видаватиметься на 
кошти передплатників. 

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

До зустрічі на сторінках газети 
в новому 2015 році!

Найкращі вітання Найкращі вітання 
і побажання і побажання 

з Новим 2015 роком!з Новим 2015 роком!

У і і і і б і

Сьогодні і найближчими днями 
ви ще встигнете передплатити 

нашу газету на 2015 рік. 
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Парламент позбавив 
керівництва комітетами тих, 
хто голосував за закони 
16 січня, серед них — Атрошенка
4 грудня Верховна Рада призначила керівни-

ків парламентських комітетів та їх заступників. 
До їх числа потрапили й ті депутати Ради попере-
днього скликання, які голосували за диктаторські 
закони 16 січня, що призвели до посилення про-
тистояння в центрі столиці й перших смертей на 
Майдані. 

Таке рішення викликало обурення в суспільстві і 
серед частини депутатів, особливо нових — активіс-
тів Майдану. Тому за кілька днів Рада повернулася до 
цього питання і скасувала призначення на посади 
перших заступників, заступників голів комітетів, 
голів підкомітетів  — депутатів, які голосували за 
закони 16 січня. Законопроект подав  наш земляк 
депутат Олег Ляшко. 

Серед тих, кого звільнено з щойно призначених 
посад, і наш земляк Владислав Атрошенко, обраний 
по округу від Чернігова. Він позбувся посади заступ-
ника голови комітету з питань транспорту.

Пам’яті маестро Боднарука
П’ять років тому Черні-

гівщина втратила видатно-
го хормейстера Любоми-
ра Боднарука. У Чернігів-
ському музичному училищі 
пройшов вечір пам’яті ма-
естро.

Заслужений діяч мис-
тецтв України Любомир 
Боднарук близько 30 ро-
ків свого життя віддав Чер-
нігову. Блискучий хоровий 
диригент, засновник і ке-

рівник академічного камерного хору імені Дмитра 
Бортнянського. Тому саме його вихованці на чолі з 
теперішнім керівником Іваном Богдановим у спів-
праці з колективом музичного училища і зробили 
цей пам’ятний захід. Хор виконав твір «Всенощное 
бдение» Сергія Рахманінова — улюбленого компо-
зитора маестро.

До 75-річного ювілею Л.Боднарука вийшла в світ 
книга про його життя і творчість. 

Цукор Чернігівщини
В області з колись наявних п’яти цукрових за-

водів виробництво цукру здійснює одне підприєм-
ство — ПАТ «Линовицький цукровий комбінат «Крас-
ний». Щодо інших, то на двох з них обладнання «за-
консервовано», два заводи в результаті процедури 
банкрутства припинили своє існування, повідомляє 
прес-служба облдержадміністрації.

Потреба Чернігівщини у цукрі на 2014 – 2015 
маркетинговий рік складає 49 тисяч тонн, у тому чис-
лі для підприємств харчової промисловості — 21 ти-
сячу тонн. Очікуване виробництво цукру в поточному 
році становить 26 тисяч тонн, а це 53% від потреби 
області.

У торговельній мережі Чернігова реалізується 
цукор переважно  виробників Київської та Дніпро-
петровської областей. ПАТ «Линовицький цукровий 
комбінат «Красний» реалізує цукор переробним під-
приємствам Ічнянського та Прилуцького районів. У 
минулі роки підприємство постачало свою продук-
цію також у Донецьку область та АР Крим.

На засіданні ради Національної асоціації цукро-
виків України було зауважено, що ресурси власного 
бурякового цукру достатні для внутрішнього ринку, 
тому немає потреби у ввезенні в Україну цукру.

Обережно: саморобний 
«бензин»
Суміш бензину з газовим конденсатом — не-

безпека кустарного виробництва.
Чернігівська прокуратура здійснювала проце-

суальне керівництво досудовим розслідуванням та 
підтримала державне обвинувачення під час розгля-
ду Деснянським районним судом Чернігова кримі-
нального провадження за обвинуваченням мешкан-
ця обласного центру. 

Чоловік на території одного з гаражних коопера-
тивів кустарним способом незаконно виготовляв та 
реалізовував випадковим споживачам фальсифіко-
вану суміш бензину з газовим конденсатом.

Лише завдяки щасливому випадку при цьому не 
настало наслідків, небезпечних для життя і здоров’я 
людей.

Санкція ст. 204 Кримінального кодексу України 
(збут незаконно виготовлених підакцизних товарів) 
передбачає за такі незаконні дії покарання аж до об-
меження волі на три роки.

Враховуючи щире каяття підсудного, йому при-
значене покарання у вигляді штрафу в 3400 гри-
вень. Незаконно виготовлена продукція та облад-
нання для її виробництва за вироком суду конфіско-
вані і мають бути знищені.

Уже всьоме на Чернігівщині відбувся 
обласний конкурс «Благодійник 2014 року» 
імені меценатів Тарновських, який укотре 
доводить, що живуть традиції доброчин-
ства. Яскравим прикладом меценацтва 
була відома родина справжніх патріотів 
України —  батька й сина Тарновських.

Доброчинці на благодійництво пожерт-
вували кілька десятків мільйонів гривень.

12 грудня, напередодні Дня благодій-
ництва, в Чернігівському обласному худож-
ньому музеї ім. Г. Галагана відбулась уро-
чиста церемонія нагородження кращих ме-
ценатів року. 

Цьогорічний конкурс проходив під зна-
ком волонтерів, адже нині пріоритетного 
значення набула допомога всім, хто стоїть 
на варті цілісності нашої держави. 

«Завдяки зусиллям тисяч волонтерів на 
фронті наші бійці отримували і продовжують 
отримувати все необхідне, а на Чернігівщи-
ні переселенці зі Сходу та родини загиблих 
одержали не тільки фінансову, а й мораль-
ну підтримку», — підкреслив в.о. голови об-
ласної держадміністрації Сергій Журман. 
Він вручив нагороди переможцям конкурсу.

Список переможців 
за номінаціями:
Всеукраїнська бізнес-структура. Група 

компаній «Правіо», фабрика м’якої іграшки 
ПП «Копиця».

Регіональна бізнес-структура. ПАТ 
«Слов’янські шпалери — КФТП». ПАТ «Блок 
Агросвіт» (смт Парафіївка Ічнянського ра-
йону). ТОВ «Деметра» (с. Смоляж Борзнян-
ського району). ТОВ «Інтерпрод». ПАТ «Ічнян-
ський завод сухого молока та масла». ПСП 
«Пісківське» (с. Піски Бахмацького району). 
Фермерське господарство «Білі роси» (смт 
Понорниця Коропського району). ПАТ «Ли-
новицький цукрокомбінат «Красний» (смт 
Линовиця Прилуцького району). Приватний 
підприємець Шалай Олександр.

Неприбуткова організація. Благодій-
ний фонд «Слов’янський» (м. Корюківка). 
Благодійний фонд «Європа», м. Прилуки. 

Обласна організація роботодавців «Асоці-
ація роботодавців Чернігівщини». Благо-
дійний фонд «Поліський оберіг». ГО «Товари-
ство сприяння хворим цукровим діабетом». 
ГО «Об’єднання інвалідів «Рузвельт». Благо-
дійний фонд «Благомай». Ніжинське громад-
ське формування з охорони громадського 
порядку і кордону «Мобільна самооборона». 
Щорська районна рада ветеранів України.

Благодійник-початківець. Обласна га-
лузева організація роботодавців сфери 
торгівлі та послуг. Приватне підприємство 
«Єлісеєвські меблі» (смт Куликівка). Чер-
нігівська торгово-промислова палата. ГО 
«Остерський жіночий рух «Довіра» (м. Остер). 
Громадська організація «Новгород-Сівер-
щина для своїх». Селянський Володимир, 
приватний підприємець (смт Понорниця Ко-
ропського району).

Представник малого бізнесу. ФОП Ру-
бан Оксана. Приватний підприємець Старо-

дубець Людмила. Приватний підприємець 
Коковіхіна Людмила. ФОП Пилипенко Ірина 
(м. Корюківка). Приватний підприємець Ар-
теменко Лариса.

Приватна особа: Дубіль Валерій, по-
чесний президент благодійного фонду «Єв-
ропа». Лазар Віктор, голова Чернігівсько-
го обласного об’єднання організацій робо-
тодавців «Сіверщина». Дідур Арсен, депутат 
обласної ради. Труш Віктор, директор СФГ 
«Колос». Жинський Андрій, директор ТОВ 
«Зерно-злато». Самоненко Сергій, дирек-
тор ПБП «ВИМАЛ». Федорченко Василь. Ма-
каренко Микола, доктор біологічних наук 
(Київ). Отець Сергій (в миру Сергій Чечин), 
протоієрей (Ніжин). Романов Микола, ке-
рівник ГО «Чернігівський центр соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних». 
Сенько Юрій, керівник приватного сільгосп-
підприємства «Степанич» (с. Залізний Міст 
Семенівського району).

«Ми щиро вдячні остерча-
нам, українському народу за те, 
що зберігають пам’ять про чу-
васького поета Мішші Сеспеля, 
що упокоївся в цій землі. Звер-
таючись до політиків, хочу ска-
зати, що чуваський народ, як і 
представники інших націй, мир-
но живе і  працює на берегах 
Дніпра, й він не потребує нічи-
його захисту силою зброї», — з 
такими словами звернувся до 
присутніх голова обласної гро-
мади чувашів Георгій Трофімов.

Під час відзначення тра-
гічних роковин відходу поета у 
засвіти голова Всеукраїнської 
чуваської громади Надія Лісо-
ва та інші гості відвідали свя-
щенні для кожного чуваша міс-
ця, пов’язані з останніми днями 
життя Мішші Сеспеля — одного 
із засновників чуваської літера-

тури. Це місто Остер на Чернігів-
щині. 

Чуваші — давній народ, 
який поруч з українцями тисячі 
років тому жив на цих землях. 
У давні часи цей народ був ві-
домий як булгари. Коли хан Ас-
парух відвів частину булгар на 
Дунай і осів серед слов’ян, так 

з’явилася Болгарія. Інша час-
тина булгар під тиском інших 
кочівників перемістилася на 
Волгу, де заснувала прекрас-
ну, культурну і багату державу 
— Волзьку Булгарію, союзницю 
Київської Русі. Навала татаро-
монголів знищила Булгарію, а 
криваві походи московитів ча-

сів Івана Грозного довершили 
її розгром. Довгі століття, аж до 
початку 20-го, чуваші, нащадки 
булгар, зазнавали тиску імперії 
Романових.

Після загибелі монархії 
вперше з давніх часів почало 
лунати поетичне чуваське сло-
во Мішші Сеспеля — Михай-
ла Проліска, якщо перекласти 
українською мовою. Доля за-
несла його до Остра, де поет, 
зазнаючи фізичних страждань 
від хвороби та моральних — від 
того, що омріяна ним червона 
революція принесла лише кров, 
вирішив піти з життя. 

Тут у могилі покоїться його 
прах, а в місцевій гімназії 
розташований музей Мішші 
Сеспеля. 

Олександр ЯСЕНЧУК

У День Збройних сил України в 
спортивному залі СК «Октант» відбув-
ся відкритий турнір з боротьби дзюдо 
серед дітей та підлітків 2003 — 2008 
років народження. Змагання прово-
дилося під егідою і за сприяння гро-
мадської організації «Громадський 
актив України», яку створив і очолює 
пенсіонер ОВС, полковник міліції у 
відставці, колишній начальник відді-
лу БНОН міської міліції Петро Петро-
вич Пекур.

П’ять годин напруженої та безкомп-
ромісної боротьби не залишили байдужи-
ми не лише учасників, а й уболівальників: 
батьків, тренерів та журналістів. Масу не-
забутніх і радісних емоцій доповнили ме-
далі, грамоти, вимпели й подарунки, яки-
ми організатори нагородили всіх учасників 
турніру.

Участь у турнірі взяли шість команд із 
Ріпок, Чернігівського району та чотири — з 
обласного центру. Змагання проводилися у 

двох вікових групах та дев’яти вагових ка-
тегоріях. 

Переможцями у своїх вікових групах та 
вагових категоріях стали: Петро Сидорцов, 
Денис Мироненко, Артем Белюба, Олек-
сандр Нечипоренко, Ілля Кравченко, Гліб 
Пономаренко, Максим Попенко, Денис Гар-
кавий та Денис Ковгаров.

А серед представниць прекрасної по-
ловини людства, яких аж ніяк не можна 
було назвати слабкою статтю, перемоги 
святкували Юліана Лисенко, Вікторія Па-
насенко, Яніта Власенко.

Організатор турніру Петро Пекур ска-
зав, що це були лише перші подібні зма-
гання для дітлахів, які займаються дзюдо. 
Головною ж метою існування спортклубу 
є виховання сильної і мужньої української 
молоді та профілактика злочинності серед 
неповнолітніх. Адже давно відомо: якщо 
діти займаються спортом, у них немає часу 
на дурниці.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Благодійність Чернігівщини

Національні меншини України 
не потребують нічийого збройного захисту

Пенсіонери органів внутрішніх справ дбають про здоров’я нації
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Бліц-інформ
Укртелеком дав Інтернет 
в Березну, Жовтневе, 
Новоселівку і Улянівку
У другому півріччі оператор значно активізував роботи 

з підключення до безлімітного Інтернету невеликих населе-
них пунктів на території країни. Відразу 99 селищ і сіл у 20 
областях України отримали в листопаді нові можливості для 
розвитку. 

У Чернігівській області доступ до мережі Інтернет з’явився 
у селищі Березна та селі Жовтневе Менського району, селах 
Новоселівка та Улянівка Чернігівського району.

Серед перших клієнтів — десятки соціальних об’єктів: 
сільські ради, школи, дитячі садки, медичні установи. 

Місцевий бізнес, переважно туристичний і аграрний, ак-
тивно використовує безлімітний доступ до Інтернету.

В Україні на кінець третього кварталу до Інтернету підклю-
чено лише близько 39% домогосподарств. Наприклад, у су-
сідній Польщі цей показник вищий більш ніж у півтора рази. У 
сільських населених пунктах України показник інтернетизації 
істотно нижчий. 

Від початку року Укртелеком забезпечив доступом до ме-
режі 245 нових населених пунктів, у тому числі невеликі та 
віддалені села і селища.

Обласна бібліотека 
імені Короленка надає 
безоплатну правову допомогу
На базі Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Королен-

ка працює дистанційний консультативний пункт з безоплатної 
правової допомоги.

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця з 15.00 до 16.30 на 
запитання жителів і гостей міста відповідають фахівці Голо-
вних управлінь —  юстиції, Держземагентства, Пенсійного 
фонду в Чернігівській області, обласного департаменту соц-
захисту, Чернігівського громадського комітету захисту прав 
людини.

Жителі районів, які отримали правову консультацію у ві-
деорежимі, у встановлений час можуть звернутися до ра-
йонних бібліотек, що знаходяться за адресами: 

Ніжин, вул. М.Заньковецької, 8; Новгород-Сіверський, 
вул. Б. Майстренка, 4; Прилуки, вул. Котляревського, 65; Со-
сниця, вул. Б. Хмельницького, 28; Бахмач, вул. Б. Хмельниць-
кого, 18; Варва, вул. Шевченка, 17; Городня, вул. Леніна, 8-а; 
Козелець, вул. Леніна, 3.

Борзнянські школярі 
збирали макулатуру, 
щоб рятувати дерева
Не перший рік працює Борзнянська загальноосвітня шко-

ла імені Христини Алчевської за екологічним напрямком. Усі 
класи взяли активну участь в акції «Збери макулатуру — вря-
туй дерево!». До цієї корисної справи вони ще залучили своїх 
батьків, дідусів і бабусь.

Школярі зібрали майже 3300 кілограмів макулатури. Пе-
реможці отримали за свою роботу солодкі призи і дипломи. 
Подарунком для дітвори стане музична апаратура, яку плану-
ється придбати від реалізованої макулатури.

Ріпкинські школярі — для АТО
Дві маскувальні сітки для військової техніки сплели учні 

школи №2 із селища Ріпки. Їх разом із випрямлювачами стру-
му (подарунком селищного голови Сергія Гаруса), теплим одя-
гом, взуттям, продуктами харчування, що зібрали жителі се-
лища, бійці місцевої «Самооборони Майдану» передали бій-
цям у зоні АТО.

У селищній раді вже з літа діє волонтерський центр, де 
приймають допомогу від населення. 

Волонтери Віталій Курач та Олександр Кравченко, ще зо-
всім недавно учасник АТО, зібрані речі передали для бійців 
батальйону «Чернігів» і Центру допомоги бійцям у зоні АТО в 
Чернігові (вул. Горького, 59). 

Хлопці передають допомогу воїнам від самого початку 
конфлікту, неодноразово були на передовій. 

Віталій та інші бійці «Самооборони» майже кожного тижня 
возять допомогу, тож вони звертаються до всіх із проханням: 
хто може — допомогти паливом.

Телефони: (063) 183-77-09 — Віталій Курач; 
(093) 271-99-16 — Олександр Кравченко.

Прес-служба Чернігівської обласної 
«Самооборони Майдану»

Штрафи за порушення 
забудови міст
Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспек-

ції в  Чернігівській області за 11 місяців 2014 року в резуль-
таті перевірок виявлено 216 порушень вимог містобудівного 
законодавства та накладено штрафних санкцій на суму 1,2 
млн грн. 

12 грудня у приміщенні Чернігів-
ського культурно-мистецького центру 
«Інтермеццо» Громадська ліга «Україна 
– НАТО» провела прес-конференцію на 
тему «Співробітництво України з НАТО в 
умовах «гібридної війни». Захід відбувся 
за підтримки Центру інформації та доку-
ментації НАТО в Україні.

У прес-конференції взяли участь 
Сергій Джердж — голова ВГО «Гро-
мадська ліга Україна – НАТО», Олег 
Кокошинський — заступник голови 
ВГО, віце-президент Атлантичної ради 
України, представники чернігівської 
«Самооборони Майдану», ГО «Вільний 

Чернігів», журналісти.
Під час спілкування були обговорені 

такі питання: перспектива відмови Укра-
їни від позаблокового статусу; річна на-
ціональна програма співробітництва 
України з НАТО — це військові, еконо-
мічні та демократичні реформи; резолю-
ція Парламентської асамблеї НАТО «Під-
тримка суверенітету та демократії Украї-
ни», спільна заява Комісії Україна – НАТО 
на рівні міністрів закордонних справ — 
стратегічні рішення для України; шляхи 
протидії російській агресії; заходи, яких 
повинна вжити Україна, а також країни 
НАТО та ЄС, міжнародні організації.

У підсумку між представниками 
Ліги та Олександром Ясенчуком, голо-
вою обласної громадської організації 
«Самооборона Майдану», було домов-
лено про організацію інформаційно-
го центру з метою поширення знань 
на Сіверщині про співпрацю України з 
НАТО.

Прес-служба 
Чернігівської 

обласної організації 
«Самооборона Майдану»

Тел. (093) 729- 85- 06
(Сайт «Північний вектор», 

12.12.2014)

Для ефективного реагування на ін-
формацію про діяльність гральних за-
кладів Управлінням МВС у Чернігівській 
області створені мобільні групи, які ці-
лодобово здійснюють моніторинг місць 
можливої організації азартних ігор та їх 
ліквідації.

Тимчасово виконуючий обов’язки на-
чальника УМВС України в Чернігівській 
області підполковник міліції Вадим Фі-
лашкін зазначив: «Чернігів — не Лас-
Вегас, у нашій країні діє закон про забо-
рону грального бізнесу. Але, незважаю-
чи на існування цього закону, різні так 
звані підприємці камуфлюють свій біз-
нес використанням лотоматів, діяльністю 
букмекерських контор, інтерактивними 
клубами та продажем миттєвих держав-
них лотерей».

За цей рік силами працівників дер-
жавної служби боротьби з економіч-
ною злочинністю відкрито 43 криміналь-
них провадження за зайняття гральним 
бізнесом, ліквідовано 20 гральних за-
лів, вилучено близько трьохсот одиниць 
грального обладнання, 14 особам оголо-
шено про підозру.

На виконання доручення міністра 
внутрішніх справ України Арсена Авако-
ва щодо повної ліквідації закладів граль-
ного бізнесу, а також закладів, які маску-
ють свою незаконну діяльність під реалі-

зацію та проведення державних лотерей, 
Управлінням державної служби по бо-
ротьбі з економічною злочинністю УМВС 
України в Чернігівській області вжито 
відповідних заходів щодо повної ліквіда-
ції грального бізнесу.

12 грудня працівники ДСБЕЗ у Черні-
гівській області викрили три  гральні за-
клади, два з яких (у Чернігові та Ніжині) 
маскували свою діяльність під продаж 
державних лотерей. Ще одна —  букме-
керська контора в Чернігові, де всупереч 

Закону України «Про заборону грального 
бізнесу в Україні» було організовано при-
йняття ставок на матчі спортивних подій. 
Міліція вилучила 17 системних блоків 
комп’ютерів, монітори та принтери для 
роздруковування чеків. Обладнання оці-
нюється більше ніж у 150 тисяч гривень.

У приміщенні іншого чернігівсько-
го підпільного грального закладу, який 
ви явили того дня оперативники ДСБЕЗ, 
знаходилося кілька десятків гральних 
автоматів та електронна рулетка. Міліці-
онери провели всі необхідні слідчі дії, об-
ладнання вилучили.

Відкрито кримінальні провадження 
за статтею 203-2 Кримінального кодек-
су України (заняття гральним бізнесом) 
— карається штрафом від десяти тисяч 
до сорока тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян із конфіскацією 
грального обладнання.

Одночасно аналогічні заходи були 
проведені в Ніжині та Прилуках. Крім 
цього, працівники міліції Чернігівщини 
провели оперативні заходи, в ході яких 
вилучили півсотні так званих «лотоматів», 
які розташовувалися в різних торговель-
них мережах області.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Співробітники СБУ затримали 
інспектора державтоінспекції 

за отримання неправомірної вигоди
Співробітники Управління Служби безпеки України в Черні-

гівській області спільно з працівниками обласної прокуратури ви-
крили та припинили протиправну діяльність інспектора ДАІ, який 
вимагав та одержав неправомірну вигоду від мешканця Чернігів-
ської області.

Капітан міліції вимагав 3 тисячі гривень за повернення ви-
лучених водійських документів та нескладання протоколу на гро-
мадянина, який начебто скоїв адміністративне правопорушення, 
передбачене ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами 
особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння).

6 грудня правоохоронці затримали інспектора ДАІ у службово-
му кабінеті одразу після одержання ним обумовленої суми.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 
368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєд-
нане з вимаганням) Кримінального кодексу України. Санкція стат-
ті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 
5-ти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіска-
цією майна.

Нагадуємо, що в Управлінні діє «телефон довіри» — (0462) 
676-208, за яким жителі Чернігівщини мають можливість по-
відомити про факти вимагання коштів та інші корупційні діян-
ня посадових осіб. Інформація, яка надійде за цим номером, 
обов’язково буде перевірена. За результатами перевірки згідно 
з чинним законодавством будуть прийняті відповідні рішення.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Співробітництво України з НАТО в умовах 
«гібридної війни» обговорили в Чернігові

Гральні заклади доживають останні дні, 
в тому числі замасковані під різні «лотереї»

СБУ запрошує 
на навчання

Управлінням СБ України в 
Чернігівській області розпоча-
то прийом заяв від абітурієнтів, 
які планують навчатися у Націо-
нальній академії Служби безпеки 
України в Києві та в Інституті підго-
товки юридичних кадрів для СБУ на-
ціонального університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Му-
дрого» в Харкові.

На навчання до вищих військових навчальних закладів 
(ввнз) СБУ запрошуються юнаки та дівчата віком від 17 до 21 
року з повною середньою освітою та випускники навчальних 
закладів І та ІІ рівнів акредитації. Набір майбутніх студентів 
здійснюється за трьома напрямами підготовки: «державна 
безпека», «філологія» та «правознавство». 

Отримавши вищу освіту в цих закладах, випускники мо-
жуть працювати на оперативних та слідчих посадах. Фінан-
сування навчання фахівців у вишах здійснюється за рахунок 
видатків державного бюджету.

Після закінчення навчального закладу випускникам при-
своюють військове звання — лейтенант. Для проходження 
подальшої військової служби вони направляються до струк-
турних підрозділів та регіональних органів СБ України.

Для отримання більш детальної інформації з приводу 
прийому до ввнз Служби безпеки України звертайтеся на 
адресу: м. Чернігів, вул. Шевченка, 28 або за номером те-
лефону в Чернігові — 655-428. Прийом заяв громадян здій-
снюється до 1 березня 2015 року.
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Бліц-інформ
Переможці конкурсу 
«Жінка року – 2014» у Чер-
нігові
У Чернігові в міському палаці культури 12 

грудня відбувся святковий вечір з нагоди вшану-
вання лауреатів конкурсу «Жінка року-2014». Тут 

була відкрита виставка робіт членів асоціації май-
стринь Чернігівської міської ліги ділових і профе-
сійних жінок.

За сімнадцять років проведення заходу 149 
чернігівок стали лауреатами конкурсу «Жінка року 
м. Чернігова». 

Цього року лауреатами конкурсу стали:
Борисенко Тетяна Григорівна — медична се-

стра добровольчого озброєного об’єднання «АЙ-
ДАР»;

Власенко Ніна Іванівна — директор Чернігів-
ської міської централізованої бібліотечної систе-
ми; 

Іщенко Валентина Володимирівна — завіду-
вачка відділу бандурного мистецтва Чернігівської 
музичної школи № 1 ім. Вільконського, заслуже-
ний працівник культури України;

Кузнецова-Молодча Тетяна Степанівна — 
директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді міської ради;

Мірошниченко Ірма Вікторівна — директор 
ТОВ «Міраві», власниця «Кеб-таксі», таксі «Флай» та 
салону краси «Нефертіті»;

Сидорова Вікторія Володимирівна — жур-
наліст, редактор відділу радіомовлення обласної 
державної телерадіокомпанії «Сівер-центр», спів-
засновник медіа-центру «Моє місто»;

Совєтова Галина Василівна — директор за-
гальноосвітньої школи № 29;

Тонконог Світлана Петрівна — директор ту-
ристичного агентства «Люкс тур»;

Трикашна Олена Йосипівна — завідувачка 
жіночої консультації №2 пологового будинку.

Перший крок до створення 
Залізничного парку
Занедбаний і майже перетворений на смітник 

Залізничний парк на території зеленої зони між 
вулицями Привокзальною та Жабинського в Чер-
нігові отримає нове життя. Перший крок до цього 
зробили громадські слухання, що відбулися в місь-
кому палаці культури.

Громадські активісти і депутати міської ради 
мають наміри на місці занедбаної зеленої зони 
створити музей чернігівської залізниці, віднови-
ти літній кінотеатр, фонтан і танцювальний май-
данчик. Остаточне рішення щодо створення парку 
буде ухвалено на черговій сесії міської ради, яка 
планується на кінець грудня.

16 червня 2014 року будівельники почали ма-
сово вирубувати  паркові дерева. А вже за два дні, 
як і вимагали мешканці мікрорайону, було зупине-
но знищення зелених насаджень. За 14 днів акти-
вісти зібрали майже чотири тисячі підписів на за-
хист парку. 

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

рахунок пожертв. Читачі можуть підтримати сайт, 
перерахувавши кошти на картковий рахунок При-
ватбанку на ім’я Ясенчука Олександра Анатолійо-
вича: 5457 0823 9152 9372.

Сайт «Північний вектор» є інформаційним 
партнером Чернігівського культурно-мистецько-
го центру «Інтермеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-часопис 
«Північний вектор» було створено у квітні 2012 
року при Чернігівській міській громадській органі-
зації «Суспільна служба України».

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

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

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

налісти Денис Домоцький, Олександр Ясенчук. 

Спільний творчий проект Чернігівського музею Михайла Коцю-
бинського і обласного філармонійного центру «Мистецькі зустрічі в 
музеї» триває. На гостину до музею на грудневу зустріч завітала ка-
пела бандуристів імені Остапа Вересая зі своєю програмою «Геть-
манська слава України». 

Розпочався концерт із Запорозького маршу, який колись був 
улюбленим твором Михайла Коцюбинського, а марш майстерно ви-
конувала на роялі дружина письменника Віра Устимівна. 

На концерті звучала музика чернігівських композиторів Петра 
Зуба, Миколи Борща, Івана Зажитька. Музичні номери талановито 
поєднувалися з розповідями режисера проекту, заслуженого діяча 
мистецтв України Олега Васюти про славні традиції краю, його ви-
значних людей. 

Оскільки проект присвячений пам’яті колишнього директора 
музею Юлія Романовича Коцюбинського, звучали уривки із книги 
спогадів про нього «Завжди з нами». 

До січневої зустрічі! Приходьте на Коляду!

«Мистецькі зустрічі в музеї» тривають

До Міжнародного дня інвалідів благодій-
ний фонд «Поліський оберіг» відкрив у Черні-
гові першу благодійну фотовиставку діток з 
особливими потребами «Я — такий, як ти!».

Це 137 робіт від 120 учасників з усієї 
Чернігівщини. Юних фотографів запросили 
на святкове відкриття виставки та нагоро-
дження. 

«Діти з особливими потребами надзви-
чайно талановиті. Саме тому завдання дер-
жави — створити умови для їх особистісної 
реалізації, допомогти з соціальною адапта-
цією», — зазначив засновник фонду, народ-
ний депутат України Владислав Атрошенко.

За його ініціативи вже реалізуються такі 
програми. Ініціативу фонду серед перших під-
тримав Центр розвитку дитини «Янголятко».

«Не варто відмежовувати таких дітей від 

інших. Вони — допитливі, цікаві, прагнуть на-
вчатися і пізнавати світ», — вважає керівник 
«Янголятка» Неля Лавриненко.

Кожен на виставці зміг активно розва-
жатися. Були, зокрема, дослідницька лабо-
раторія, пісочна терапія, ігри на розвиток 
уваги та вправності, консультації психоло-
га й логопеда, мистецький куточок. Кожен 
учасник отримав пакунок із солодощами та 
іграшками. 

Фотовиставка триватиме у приміщен-
ні обласного палацу дітей та юнацтва до 19 
грудня.

Детальніше про наступні заходи для ма-
лечі від БФ «Поліський оберіг» — на сайті 
фонду: oberig.cn.ua

Діти з особливими потребами: 
«Я — такий, як ти!» 

Щоб знати історію Чернігова, 
треба пройти його вулицями, уваж-
но оглянути їх сьогодення і спробу-
вати зазирнути в минуле. Бо вули-
ці перетинають не тільки простір, 
а й час. У одних він обчислюється 
роками й десятиліттями, в інших 
— губиться у глибині століть. Саме 
до таких належить вулиця імені 
Т. Шевченка — одна з головних 
транспортних артерій міста. Сьо-
годні це суцільна міська магі-
страль, яка перетинає Чернігів у 
північно-східному напрямку від 
Красної площі до його околиці. Там 
вона перетворюється на шосе, що 
веде до Новгорода-Сіверського та 
північного кордону України. Саме 
таке спрямування вулиці спричини-
ло її утворення ще в сиву давнину.

У Х – ХIII століттях територія 
від сучасної Красної площі до річ-
ки Стрижень, де пролягає вулиця 
Шевченка, входила до складу так 
званого окольного граду — тор-
говельно-ремісничої частини ста-
родавнього Чернігова. Під час ар-
хеологічних досліджень, які здій-
снювалися на цій місцевості, були 
знайдені залишки житлових, гос-
подарчих та виробничих споруд 
давньоруської доби, зібрана вели-
чезна кількість речей, якими ко-
ристувалися наші пращури. Нині 
вони прикрашають експозиції чер-
нігівських музеїв.

Існували тут і храми, з числа 
яких, на жаль, збереглася тільки 
П’ятницька церква, зведена на-
прикінці ХII століття талановитими 
майстрами кам’яних справ. Деякі 
історики вважають, що це був го-
ловний храм існуючого тоді в Чер-
нігові жіночого монастиря.

Міська забудова давньорусь-
ких часів закінчувалася на пра-
вому березі Стрижня, а на лівому 
знаходився острог, який був ніби 
міською брамою, за якою починав-

ся шлях до Новгорода-Сіверського 
та Брянська. Уздовж острога існу-
вали поселення, від яких до нашо-
го часу збереглися окремі кургани. 

На території, де нині розташо-
ваний інститут мікробіології, сто-
яло літописне давньоруське місто 
Гюргічев, яке згадується в літопису 
ще 1152 року.

Монголо-татарська навала пе-
рервала розвиток Чернігова. Місто 
було спалене і надовго занепало. 
Навіть 1786 року в ньому налічува-
лося лише 3924 мешканці, а площа 
дорівнювала 476 десятин (1782 р.). 
Перший проект планової забудо-
ви Чернігова був складений 1786 
року. У 1803 році він уточнений, піс-
ля чого розпочалася реконструкція 
безсистемної міської забудови, на 
місці якої поступово сформувалася 
мережа прямих і широких вулиць, 
що збереглася в історичній частині 
Чернігова і до сьогодні.

На рубежі ХІХ – ХХ століть су-
часна вулиця Шевченка складала-
ся з трьох окремих вулиць. Перша 
мала назву Богоявленська і про-
стягалася від сучасної вулиці Кир-
поноса до Красного мосту. Друга, 
Московська, брала свій початок на 
лівому березі Стрижня і прямувала 
до перехрестя із сучасною вули-
цею імені Молодчого, де височіла 
зруйнована вже після війни Возне-

сенська церква. Третя вулиця зва-
лася Смоленською. Вона проляга-
ла вздовж сучасного міського пар-
ку до самої околиці.

Кожна з означених вулиць мала 
свою історію та особливості. З кож-
ною з них пов’язані певні події, сла-
ветні імена та історичні пам’ятки, 
які складають історію міста. 

На самому початку колишньої 
Богоявленської донині зберігся 
двоповерховий цегляний будинок, 
зведений 1860 року для першої по-
ліцейської частини та управління 
поліцмейстера. Він стояв навпро-
ти Театрального скверу, на місці 
якого зараз розкинувся сквер іме-
ні Попудренка. Зараз у цьому іс-
торичному будинку розміщується 
міська прокуратура. З того ж боку 
вулиці, трохи ближче до Красної 
площі, у глибині двору в 1898 році 
була зведена водонапірна башта, 
яка до нашого часу не зберегла-
ся. А зведений близько 1814 року 
будинок губернських установ (су-
часна облдержадміністрація) існує 
і сьогодні. Правду кажучи, він сут-
тєво змінив свій вигляд, виріс на 
один поверх і «розтягнувся» в  до-
вжину, але все з часом змінюєть-
ся. Із 1866-го до 1917 року в цьому 
будинку діяла губернська земська 
управа, де в різні часи працювали 
письменник Б. Д. Грінченко, поет 

В. І. Cамійленко, класик україн-
ської літератури М. М. Коцюбин-
ський. 

Трохи ліворуч від входу на су-
часну алею Героїв знаходився ве-
ликий магазин під відомою кож-
ному чернігівцю вивіскою «Торгов-
ля Метрик – Доюшевской». Далі, в 
бік Красного мосту, з цього ж боку 
Богоявленської були розташовані 
магазини, вхід до Олексіївського 
пасажу, який тягнувся перпендику-
лярно неї до сучасного приміщення 
«Діпроцивільпромбуд». Усі ці спору-
ди загинули під час Великої Вітчиз-
няної війни. А зведений 1913 року 
клуб чиновників зберігся. Зараз у 
ньому міститься управління Черні-
гівської міської міліції.

Від тогочасної забудови проти-
лежного боку вулиці майже нічого 
не збереглося. Зникли торговель-
ні ряди, які стояли там, де зараз 
вільний простір площі. Зруйновані 
під час останньої війни будинки, які 
були розташовані на місці сучасно-
го скверу Богдана Хмельницького. 
Сьогодні тільки з давніх путівників, 
газет та архівних документів мож-
на довідатися про те, що сто років 
тому на колишній Богоявленській 
вулиці існували готелі під гучними 
назвами «Метрополь», «Дагмара», 
«Сан-Ремо», «Ермітаж» та «Метро-
поль», працювали «Комфортабель-
ная парикмахерская Лазаря Не-
хлина», а  на розі з вулицею Мстис-
лавською — велика аптека Ісаака 
Маркельса. Навпроти неї мешкав 
лікар та відомий етнограф і пись-
менник Степан Нос. Як одна з цен-
тральних вулиць міста, Богоявлен-
ська ще 1879 року була замощена і 
вигідно відрізнялася від інших.

У середині ХХ ст. зруйновану 
частину Радянської вулиці (так зва-
лася тоді вул. Шевченка) відбуду-
вали, і вона набула сучасного ви-
гляду.

Володимир РУДЕНОК,
«Чернігів стародавній»

Вулиця Шевченка — шлях через століття
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Нова Рада зі старими «дірками»
Вже перші пленарні засідання новообраної Верховної Ради України 

8-го скликання показали, що тут і далі ті ж хвороби старої Ради. 
Вже зловлено перших «кнопкодавів» — депутатів, котрі голосували не 

тільки за себе, а й за колег їхніми картками. Серед них — і депутати прав-
лячої коаліції. 

Вже було блокування трибуни Ради Ляшком і його партійцями. 
Вже була бійка в сесійній залі за активної участі нових депутатів, що 

прийшли в парламент з Майдану і АТО.
Вже був демарш — вихід із засідання цілої фракції — Опозиційного 

блоку. 
Вже регулярними стають прогулювання і так нечастих сесійних засі-

дань. Наприклад, минулої п’ятниці до завершення вечірнього пленарного 
засідання в залі зосталося всього кілька десятків депутатів. 

Варяги знову в Києві
Свого часу слов’яни запросили для правління в Новгород варяга Рю-

рика і його рідню. До Києва варяги прибули вже не на запрошення, а як 
завойовники. Воєвода Рюрика і його родич Олег захопив місто, щоб по-
садити на престол малолітнього сина Рюрика — княжича Ігоря. А сам Олег 
як опікун Ігоря став по суті засновником могутньої держави, названої Ки-
ївська Русь. 

Через 1100 років «варяги» знову в Києві. Правда, цей термін нині час-
тіше вживають у переносному значенні, як означення прийшлих людей. 

2 грудня Верховна Рада України призначила новий уряд держави. Як і 
запропонував Президент Порошенко, до Кабміну було запрошено інозем-
ців. Щоправда, закони України забороняють громадянам інших держав 
обіймати будь-які посади на державній службі, навіть у райадміністрації, 
не те що міністрів. Тому Президент буквально напередодні всім їм надав 
українське громадянство. Тепер усе законно: ці три міністри вийшли із гро-
мадянства своїх країн і мають лише наше. Адже подвійне громадянство, і 
не лише для держслужбовців, а загалом для громадян України, не допус-
кається. 

Отже, хто є нові міністри, іноземці за походженням? 

Айварас Абрамовичус, міністр економічного 
розвитку і торгівлі України, народився у м. Вільнюсі 
(Литва). Має великий досвід інвестиційної діяльнос-
ті в країнах Східної Європи. Абрамовичус —  спів-
власник та один із керуючих шведської інвестицій-
ної компанії «East Capital», яка 2012 року інвесту-
вала в Україну більше ніж 1,5 мільярда гривень. До 
Києва переїхав у 2008 році, одружений на українці. 

Олександр Квіташвілі, міністр охорони 
здоров’я, народився в Тбілісі (Грузія). Працював у 
фінансовому та адміністративному департаменті 
Медичного центру Атланти (США). Був консультан-
том у різних міжнародних організаціях. Від січня 
2008 року по серпень 2010 року — міністр охоро-
ни здоров’я, праці та соціального захисту в грузин-
ському уряді. Упровадив низку успішних реформ, 
зокрема програми сільського лікаря, дешевого 
страхування.

Наталія Яресько, міністр фінансів, народила-
ся в родині емігрантів з України в м. Чикаго (США). 
Працювала в Державному департаменті США, а 
1992 року, після оголошення нашої незалежнос-
ті, переїхала до України. Після Помаранчевої рево-
люції вона з колегами заснувала власну компанію 
«Horizon Capital». Наталія Яресько вільно володіє 
українською мовою. 

* * * 
Але на цьому не закінчується. Відомий тележурналіст Олексій Братущак 

повідомив у своїму блозі в Інтернет-газеті «Українська правда» (8 грудня ц.р.), 
що в Україні готують зміни до закону, які дозволять обіймати посади на дер-
жавній службі вже й іноземцям. Тобто людям, які є громадянами інших дер-
жав, що досі категорично заборонено законами, наприклад, законодавством 
про охорону державних таємниць. Журналіст говорить про такий законопро-
ект №1161, який був зареєстрований у парламенті того ж дня, коли й призна-
чався уряд, — 2 грудня. Цитуємо Братущака: 

«Отже, за задумом авторів та Банкової, залучати іноземців планують чи не 
на всі ключові посади в органи влади:

міністри та заступники міністрів; керівники центральних органів влади та 
їх заступники; патронатні служби; директор та службовці Національного анти-
корупційного бюро; члени Нацагентства з питань запобігання корупції; Гене-
ральний прокурор.

Щодо останнього, то автори законопроекту пропонують доповнити закон 
про прокуратуру наступним пунктом:

«Генеральним прокурором України також може бути призначений повно-
літній дієздатний іноземець (особа без громадянства), який має визнаний у 
світі найкращий практичний досвід упровадження реформ у відповідній сфері, 
диплом про вищу освіту або кваліфікацію, що підтверджує відповідні знання 
належного рівня, та володіє державною мовою або розуміє її в обсязі, достат-
ньому для виконання службових обов’язків, — якщо його призначення стано-
вить державний інтерес для України».

Отже, навіть на таку винятково важливу державну посаду як Генеральний 
прокурор України пропонується призначити громадян іноземних держав.

Під час свого недавнього візиту до Австралії Президент 
України Петро Порошенко мав теплі зустрічі з представниками 
української громади континенту. 

У Кабінеті Міністрів розробили па-
кет змін до Конституції та законів, які 
передбачають різке скорочення витрат 
у бюджетній сфері. Відповідний проект 
пропозицій розроблений Мінфіном.

Зокрема, в проекті пропонується:
— зменшення термінів шкільного 

навчання до 9 років з 11;
— вилучення з Конституції норм 

про безплатну освіту та медицину і за-
провадження плати за них;

— вилучення норм, які забороня-
ють скорочення мережі освітніх і ме-
дичних закладів.

Також у проекті передбачено низку 
різкого урізання у гуманітарній  сфері, 
у сфері держуправління, пенсійного за-
безпечення, соцстрахування, військо-
вій та правоохоронній сферах.

В уряді також хочуть підвищити пен-
сійний вік чоловіків та жінок до 65 років.

У Міністерстві фінансів планують 
зекономити близько 4,3 млрд гривень 
шляхом підвищення пенсійного віку 
чоловікам та жінкам до 65 років. Про 
це йдеться в рекомендаціях щодо змін 
до законодавства, підготовлених Мініс-

терством фінансів.
Крім того, пропонується обмежити 

виплати пенсій працюючим пенсіоне-
рам — до 90% призначеної пенсії, але 
не нижче розміру прожиткового мініму-
му, встановленого для осіб, які втрати-
ли працездатність.

Документом також пропонується 
призупинити індексацію пенсій до ста-
білізації економіки України. 

Передбачається замороження роз-
міру середньої заробітної плати в Укра-
їні, з якої сплачено страхові внески та 
призначаються пенсії, на рівні 2014 року.

Є пропозиції і щодо дострокового 
виходу на пенсію згідно з тими  чи ін-
шими пільгами. Пільговий пенсійний 
вік може підвищитися для жінок — на 
10 років, для чоловіків — на 5 років, а 
необхідний стаж, що дає право на пен-
сію за вислугу років, може підвищитися 
на 7 років. 

Йдеться також про скасування пен-
сій у зв’язку з втратою годувальника 
для членів сімей військовослужбовців, 
які не є учасниками АТО та інвалідами 
війни. Тобто, якщо, наприклад, військо-

вий загинув на посту від рук терористів 
десь в інших регіонах країни, поза АТО, 
пенсію у зв’язку з втратою годувальни-
ка його сім’ї пропонують не призначати. 

Документ передбачає обмеження 
права на отримання привілейованих 
пенсій, але, звичайно, лише для ново-
призначених пенсіонерів, адже зако-
нодавство не дозволяє знижувати вже 
призначені пенсії. Тут пропонується 
знизити розмір пенсії, призначеної за 
спеціальними законами, всього з 70% 
до 60% заробітної плати. У середньому 
зменшення пенсії державного службов-
ця складе близько 373 гривень, а народ-
ного депутата — близько 1000 гривень.

Мінфін також пропонує здійснюва-
ти доплати до пенсії дітям війни у по-
рядку та розмірах, встановлених Ка-
бінетом Міністрів, хоч зараз це регу-
люється законом, а не постановами 
Кабміну. Таким чином відомство пла-
нує зекономити на дітях війни солідну 
суму — майже 3,5 млрд гривень. Ви-
ходячи з неї, можна уявити, наскільки 
уряд, в обхід закону, планує обібрати 
дітей війни. 

Олег ТЯГНИБОК, 
голова 
ВО «Свобода» 

Д е р ж а в н а 
влада має бо-
ронити інтере-
си українців усіх 
соціальних про-
шарків, а не ви-
ключно олігар-
хів. Інакше наві-

що українцям така держава? Це ба-
зовий принцип державної політики 
націоналізму. Саме тому народні де-
путати-свободівці не підтримали про-
граму діяльності нового уряду Арсе-
нія Яценюка.

Урядова програма, затверджена 
коаліцією, не залишає сумніву щодо 
того, чиї інтереси новий уряд захища-
тиме передусім. Це будуть інтереси па-
нівної в Україні касти олігархів — мі-
зерної кількості людей, які в результаті 
постсовєтської грабіжницької прива-
тизації здобули монопольний вплив на 
економічні активи, політичні рішення 
та засоби масової інформації в країні. 
Завдяки такій монополії олігархи ро-
ками отримують мільярдні надприбут-
ки, тим часом Україна залишається од-
нією з найбідніших країн Європи.

Революція Гідності поки не змо-
гла подолати цю несправедливість. Ба 
більше, за результатами дострокових 
президентських і парламентських ви-
борів олігархи зберегли і в багатьох 
моментах зміцнили свої позиції у вла-
ді. Відображення цього факту, власне, 
й бачимо у програмі «реформ» нового 
уряду та коаліції. Що нам пропонують.

1. Уряд планує досягнути змен-
шення бюджетного дефіциту насам-
перед за рахунок зубожіння більшості 
українців, а саме шляхом заморожен-
ня рівня мінімальних зарплат і пенсій, 
скорочення бюджетних соціальних 
програм та субсидій, зменшення бю-
джетних видатків на освіту та охорону 
здоров’я. Наслідком, безумовно, буде 
різке погіршення рівня життя мільйо-
нів громадян. Зменшення доходів ро-
дин автоматично призведе до знижен-
ня споживчого попиту, що негатив-
но вплине на національну економіку. 
Коло замкнулося.

2. Уряд не пропонує жодних захо-
дів, які покрили б державний дефіцит 
за рахунок оподаткування надприбут-
ків олігархів. А для цього потрібно:

* Ліквідувати схеми виведення ка-
піталу в офшорні зони, зокрема через 
ухвалення закону про скасування по-
двійного оподаткування з Кіпром.

* Запровадити дієвий конт роль 
за трансфертним ціноутворенням 
(викривлення цін у розрахунках між 
пов’язаними підприємствами задля 
мінімізації податкового навантажен-
ня). До того ж, згідно з чинним зако-

ном, для підприємств металургійної та 
хімічної галузей встановлено перехід-
ний період в адмініструванні контро-
льованих операцій аж до 2018 року, 
проти чого категорично виступала 
фракція «Свободи» в парламенті 7-го 
скликання.

* Підвищити рентні платежі за 
використання природних ресурсів в 
Україні (за видобуток нафти, газу, ко-
льорових металів), які залишаються 
одними з найнижчих в Європі, що та-
кож є одним із джерел збагачення олі-
гархів.

* Запровадити податки на розкіш 
(дорогу нерухомість, транспорт, ко-
штовності).

* Запровадити прогресивну шкалу 
оподаткування прибутків підприємств 
за принципом «малий бізнес — малі 
податки, великий бізнес — великі по-
датки», як це давно є в країнах Євро-
пейського Союзу.

3. Залишаючи недоторканними 
надприбутки олігархів, уряд планує по-
силити податковий тиск на середній 
клас і найманих працівників через за-
провадження загального декларуван-
ня доходів громадян та 30% оподатку-
вання видатків, не підтверджених ле-
гальними доходами. Без сумніву, такий 
інструмент призведе до зростання ко-
рупційного тиску на малий і середній 
бізнес та до фактичного знищення се-
реднього класу в Україні.

4. В урядовій програмі відсутні ді-
єві заходи для подолання високого рів-
ня монополізації української економі-
ки, що є однією з головних перешкод 
для залучення інвестицій, економіч-
ного зростання та покращення якості 
товарів і послуг. Пропозиції уряду об-
межені декларативними змінами, за-
мість того щоб ставити питання про 
ліквідацію приватних монополій та олі-
гополій, частка яких перевищує 25% 
ринку.

5. Уряд збільшує збір на покриття 
воєнних видатків до 2% з усіх громадян 
незалежно від рівня доходів, замість 
того, щоб запровадити воєнний збір з 
надприбутків олігархів (проект закону 
№1116), як це вже півроку пропонує 
«Свобода». Це найбільш виправданий 
спосіб забезпечити належне фінансу-
вання Збройних Сил, які протистоять 
агресору.

6. Урядова програма передбачає 
масштабну приватизацію майже 1200 
державних підприємств (близько 50% 
державного сектора), які, відповід-
но до чинного законодавства, не під-
лягають приватизації, оскільки мають 
стратегічне значення для національ-
ної безпеки. За роки Незалежності пе-
релік стратегічних підприємств влада 
переглядала у бік зменшення 15 ра-
зів, однак приватизаційні процеси не 
призвели до обіцяного економічного 
розвитку України. В умовах війни, що 

спричинила глибоку економічну кри-
зу, девальвацію гривні та зниження 
реальної вартості підприємств, єдини-
ми, хто отримає вигоду від такої «гур-
тової» антинародної приватизації, мо-
жуть бути тільки олігархи та корумпо-
вані ними політики.

7. Урядова програма не передба-
чає запровадження дієвих інструмен-
тів для контролю громадян за діями 
влади, що дозволило б усунути вплив 
олігархів на ухвалення політичних рі-
шень. Зокрема урядова програма вза-
галі не містить таких заходів:

* Надання громадянам права від-
кликати депутатів, чиновників і суддів 
різних рівнів шляхом референдуму.

* Надання місцевим громадам 
права відкликати депутатів місцевих 
рад, суддів місцевих судів та права ви-
словити недовіру голові виконавчого 
комітету, землевпоряднику і керівни-
кові міліції шляхом референдуму.

* Запровадження обрання: міс-
цевих суддів — громадою, суддів апе-
ляційних судів — з’їздом суддів місце-
вих судів, суддів Верховного Суду — 
з’їздом суддів України.

8. Уряд свідомо не запропонував 
заходів, які могли б зменшити диктат 
олігархів у сфері засобів масової ін-
формації. Хоча для цього всього лише 
потрібно:

* Зобов’язати всі ЗМІ інформувати 
громадян про всіх своїх власників, що 
сприятиме розумінню того, чиї інтере-
си обстоює кожне медіа.

* Забезпечити рівний доступ усім 
учасникам виборів до ЗМІ для висвіт-
лення своїх програмних засад, деба-
тів тощо.

* Заборонити платну політичну 
рекламу в ЗМІ за три місяці до почат-
ку та впродовж усієї виборчої кампа-
нії. Адже, якщо цього не зробити, вона 
стає інструментом масової маніпуляції 
вибором громадян, що довели зокре-
ма останні вибори.

Незважаючи на перемогу пер-
шого етапу Революції Гідності —  усу-
нення злочинної диктатури Янукови-
ча, олігархічна система влади залиша-
ється головною перешкодою на шля-
ху побудови сильної та справедливої 
Української держави, яка дбатиме про 
інтере си всього українського народу.

Разом із російською агресією олі-
гархічна контрреволюція на сьогодні 
— це головний виклик для України.

Новий уряд Арсенія Яценюка і нова 
коаліція з 5-ти фракцій, які експлуату-
ють гасла Майдану, мають пам’ятати, 
що Майдан був у тому числі — антиолі-
гархічним протестом.

Програма уряду Яценюка в ниніш-
ньому вигляді — це програма остаточ-
ного перетворення України в країну 
злиднів та олігархів.

«Українська правда», 12.12.2014

Урядова програма  —  
план остаточного перетворення 
України в країну злиднів та олігархів
Чому народні депутати-свободівці за неї не голосували

Урядове урізання соціальних виплат, у тому числі пенсій
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Бліц-інформ
ООН: на Донбасі 
загинуло 4707 людей, 
1,1 мільйона 
полишили регіон

У результаті конфлікту на Дон-
басі до 12 грудня у регіоні заги-
нуло щонайменше 4707 особи, 
ще 10243 поранено. З охоплених 
ним територій виїхало вже більше 
одного мільйона осіб.

Про це повідомляється у зві-
ті Управління з координації гу-
манітарних питань Організа-
ції Об’єднаних Націй (ООН) від 
12 грудня. З-поміж тих, хто зму-
шений був покинути домівки, — 
близько 542 тисяч переселенців 
усередині України та майже 568 
тисяч біженців за її межі. Біль-
шість із тих, хто подався за кор-
дон, перебуває на території Росії 
— понад 465 тисяч. 

У Києві не буде 
вулиць чернігівців — 
більшовиків Щорса 
і Юрія Коцюбинського

Комісія Київради з питань на-
йменувань готує проекти рішень 
Київради про перейменування 
11 вулиць столиці, серед яких — 
вулиці Щорса та Юрія Коцюбин-
ського. 

Вулицю Щорса в Печерському 
районі пропонується переймену-
вати на вулицю Євгена Коноваль-
ця, а вулицю Юрія Коцюбинського 
в Шевченківському районі — на 
вулицю Володимира Винниченка. 

Комісія також підтримала такі 
перейменування вулиць: більшо-
вика Криленка у Святошинсько-
му районі — на Олексія Береста, 
українця, котрий підняв над Рейх-
стагом у травні 1945 року прапор 
перемоги; Чеслава Бєлінського 
у Шевченківському районі — на 
Алли Горської, відомої художниці, 
дисидентки, шістдесятниці; Шліх-
тера у Дніпровському районі — на 
Вифлеємську; Максима Горького 
у Солом’янському районі (Жуляни) 
— на відомого громадського діяча 
Анатолія Лупиноса; Максима Горь-
кого у Дарницькому районі (Борт-
ничі) — на Кирила Осьмака, пре-
зидента Української Головної Ви-
звольної Ради, який загинув у ра-
дянській тюрмі.

Найманців чекає тюрма: 
мешканця Казахстану 
посадили на 5 років за 
те, що воював в Україні

Громадянин Казахстану, який 
воював на боці проросійських бо-
йовиків на Донбасі, потрапив до 
в’язниці на 5 років.

У понеділок суд в Астані ви-
знав 30-річного Євгена Вдовен-
ка винним у свідомій і незакон-
ній участі у воєнному конфлікті за 
кордоном.

Як заявили прокурори, за-
суджений, затриманий у жовтні, 
брав участь у боях в Україні зі 
зброєю в руках, патрулював на 
блокпостах сепаратистів і в захо-
пленому ними місті Луганську.

Сам він визнав вину лише 
частково, заявивши, що мав на 
меті не вбивати людей чи скидати 
владу в Україні, а тільки «допомог-
ти місцевим людям».

Раніше Євген Вдовенко вже 
відсидів три роки за пограбуван-
ня й незаконне володіння зброєю.

Окупація України російськи-
ми агресорами почалася з Пів-
дня.

Московський сценарій пер-
ших днів війни передбачав ло-
гічну збройну відповідь укра-
їнських бійців на очевидну 
провокацію, на нахабне втор-
гнення російського війська на 
суверенну територію України.

За тим сценарієм, як тільки 
гримне постріл з українського 
боку, розлючені бандити в ар-
мійській формі мали з дияволь-
ською радістю кинутися на не-
нависних «бандерівців». При 
цьому мали використовуватися 
всі роди військ на землі, у пові-
трі й на морі, з подальшим роз-
ширенням зони війни на інші об-
ласті нашої держави.

Дивовижна витримка на-
ших військових звела нанівець 
плани російських окупантів, ко-
трі ось вже впродовж десяти 
днів випробовують наші нерви 
щоразу новими актами банди-
тизму і безпрецедентної брехні 
на весь світ.

Вся Україна в напруженні: 
що буде далі? Повну і вичерпну 
відповідь на це запитання знає 
лише Бог на небі.

Натомість ми, на землі, 
повин ні не гратися у прогнози 
й гороскопи, а відкрити очі на 
сувору логіку фактів. Переду-

сім поставимо собі просте, але 
дуже принципове запитання: 
чого хоче Росія?

На це запитання є лише 
один варіант відповіді: Росія 
хоче загарбати всю Україну. 
Підтвердженням цього є чис-
ленні спроби захоплення дер-
жавних адміністрацій не лише 
в Криму, а практично по всій 
Україні анти українськими сила-
ми, що збиралися на антимай-
данах під російськими прапо-
рами.

На захоплення всієї Украї-
ни розрахована також унікаль-
на антиукраїнська пропаганда, 
яку од листопада 2013 року Мо-
сква будує виключно на брехні, 
щоб переконати росіян у необ-

хідності захистити їх від «бан-
дерівців, терористів, бандитів 
і фашистів, котрі вчинили дер-
жавний переворот і захопили 
владу в Києві».

Якраз Київ є основною ме-
тою російської агресії. Тут Росія 
«не вигадувала велосипеда». 
Класика стратегії у подібних 
випадках вимагає проведення 
відволікаючого маневру з імі-
тацією розгортання основних 
сил (що й відбувається в Кри-
му), аби потім завдати осно-
вний удар з протилежного боку.

Провокації на нашому пів-
нічному і східному кордоні вже 
почалися у формі погроз і не-
безпечної демонстрації манев-
рів сухопутних військ Росії.

Путін і його генерали роз-
глядають мапу і насилу утриму-
ються від спокуси. Адже до Ки-
єва від кордону з Білоруссю — 
всього якихось півтори сотні кі-
лометрів.

Так, ви маєте рацію: у нас 
немає такої техніки, як у росій-
ського війська, також немає 
головорізів із досвідом війни у 
Чечні.

Натомість у нас є Україна, 
в якій ми знаємо кожен кущик 
біля домівки, кожну стежку в 
лісі за селом, кожну хованку на 
торфовищі, а головне — знає-
мо, з ким можна йти у розвідку.

Треба не чекати вказівок із 
Києва, а треба в кожному райо-
ні терміново створювати штаб 
партизанського руху і відпо-
відні партизанські загони. Тоді 
вони не пройдуть!!!

Євген ҐОЛИБАРД,
письменник, публіцист.

Віталій КОРЖ, 
депутат Верховної Ради  

IV, V, VI скликань
(«Північний вектор», 

08.03.2014 ) 

Прим. ред. Ця стаття напи-
сана 9 місяців тому, але питан-
ня захисту прикордоння, наших 
територій загалом актуальні 
й зараз.

У газеті «Світ» у № 34 надруковано стат-
тю «Звідки взявся народ Донбасу?». Я б цей 
заголовок назвав «Звідки прибули народи 
в Донбас?». 

Людей московського походження в 
Донбасі мешкає десь 20%, громадян інших 
національностей 5 – 6%. Але раніше, коли 
вони жили в країні, окупованій Москов-
ською імперією, були зобов’язані говорити 
мовою окупантів. Тому сьогодні імперія під 
назвою РФ усіх мешканців Донецької, Лу-
ганської областей, Криму вважає «істинно 
руськими», про корінних українців і згадки 
нема. Кремлівські вожді не розуміють про-
стої істини: користування мовами — ан-
глійською, польською, німецькою — не ви-
значає національної приналежності. 

Українці жили 300 років під бруталь-
ною царською владою і 70 років — під 
комуністично-варварською, що здійсню-
вала план ліквідації української нації. 
Царизм видав понад 50 указів про забо-
рону української мови, карали за україн-

ську мову і за комуністичних вождів. 
Але як з’явилися окупанти в Донбасі? 

За Гетьманщини московити втікали до ко-
зацько-гетьманських земель від цариз-
му. З часом ці люди були українізовані. І до 
1925 року жодних міжнаціональних про-
блем між українцями і московитами та ін-
шими нацменшинами не існувало. Але по-
чалася соціалізація, колективізація, руйну-
вання села. З 1932 року Кремль засилав 
свою агентуру в Україну здійснювати план 
з винищення українського народу. Спершу 
це були 10-тисячники, потім — 25-тисячни-
ки, а загалом — близько 100 тисяч, у тому 
числі військові для придушення селянських 
повстань. У селян забирали хліб і всі інші 
продукти харчування.

Селяни мусили тікати в міста, де поча-
лася індустріалізація. Там змінювали пріз-
вища на російські (наприклад, Хрущ на Хру-
щов). Так і ставали «руськими». А їхні діти, 
виховуючись у тій системі, ставали янича-

рами. Батьки помирали, і діти залишалися 
без інформації про своє походження. А ота 
величезна кількість агентури, військових, 
міліції, які здійснювали геноцид, відсотків 
на 70 залишилися в Україні. Вони створю-
вали родини, їх стало близько 2 мільйонів 
— антиукраїнського елементу. Їхні діти як 
привілейована каста здобували найкра-
щу освіту, а батьки потрапляли в державні 
установи. Потім батьки виходили на приві-
лейовані пенсії, а їхнє місце у владі займа-
ли їхні діти. 

Натомість у вимерлі від голоду села Мо-
сква завозила нацменшини, переважно 
московитів, і, звичайно, цей елемент був 
настановлений в антиукраїнському дусі. У 
СРСР тривало створення «єдиного совєць-
кого народу». Так створювався «народ Дон-
басу».

Федір ГАБЕЛКО, 
українець, читач газети «Світ-інфо»,

Австралія 

Чому і як з’явилися в Україні московити? 

У кожному районі треба негайно створювати штаби 
партизанського руху і відповідні партизанські загони

Володимир ОГРИЗКО, 
дипломат, міністр закордонних 
справ України (2007 – 2009 рр.) 

Дипломатичних відносин 
між Україною і Росією 

не повинно бути
На мою думку, дипломатичних від-

носин між Україною і Росією не повин-
но бути. Бо історія дипломатії, щонай-
менше сучасної дипломатії, не знала 
прикладів, коли країна, яка стала жертвою агресії, і країна-агресор 
підтримують дипломатичні стосунки. З точки зору засад міжнародного 
права, міжнародних відносин, це —  суцільний нонсенс. Я не знаю кра-
їни і не знаю такого прикладу, яка під час війни торгує зі своїм ворогом 
— країною, яка тебе бомбардує, а ми купуємо в неї електроенергію, 
продаємо їй якісь товари, купуємо в неї інші товари, пускаємо її літаки 
на свою територію і таке інше. Я такого не знаю. Може, це в нас якась 
нова настала епоха в дипломатичній діяльності — ну, можливо, але 
вона, як на мене, трошечки дивна.

Прим. ред. Нагадаємо, що Росія визнана Українською державою 
не просто агресором, а й окупантом. Україна офіційно заявила, що 
Крим є територією нашої держави, яка тимчасово окупована Росій-
ською Федерацією.

Анатолій ГРИЦЕНКО,
голова партії «Громадянська позиція», 
полковник запасу

Подвійних стандартів владі 
треба уникати

Генеральний прокурор Віталій Яре-
ма назвав закупівлю Україною вугілля на 
території ДНР і ЛНР «фінансуванням те-
роризму» і нагадав, що за це передбаче-
но кримінальну відповідальність. Згоден, 
підтримую.

Неясно інше: чому Генпрокурор при-
нагідно не згадав про закупівлю Україною того ж вугілля, а також 
газу, електроенергії та багатьох інших товарів у Росії — ворожій дер-
жаві, яка є агресором, окупантом і спонсором тероризму в Україні? 
Хіба забув? Чи Президент не велів, бо сам так не вважає?

Державна політика України має бути логічною, послідовною і ці-
лісною, без отаких подвійних стандартів. Тоді її розумітимуть і підтри-
муватимуть — і громадяни України, і наші зарубіжні партнери. Бо іно-
земцям, приміром, важко зрозуміти, чому українська влада від них 
постійно вимагає санкцій, уже третього рівня, в той час, коли сама 
Україна санкцій до Росії не застосовує.

Я цього теж не розумію, а ви?

Пряма мова
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Україна б’є рекорди з експорту зерна
Темпи експорту зернових б’ють рекорди і на 10% переви-

щують минулорічний обсяг, повідомляє  ДП «Держзовнішін-
форм».

«Основними країнами-імпортерами українського зерна 
від початку маркетингового року є Саудівська Аравія, Єги-
пет, Іспанія, Іран і Туреччина. Україна з року на рік нарощує 
експортний потенціал, і це вдається зробити, в першу чер-

гу, завдяки збільшенню 
обсягів виробництва та 
підвищенню показників 
урожайності (2014 року 
врожайність оцінюєть-
ся на рівні 43,4 ц/га по-
рівняно з 40,7 ц/га 2013 
року)», — говорить екс-
перт Ольга Якубина.

Станом на 3 грудня було намолочено 63,2 млн тонн зерна, 
в тому числі 26,9 млн тонн кукурудзи. 

У 2014/2015 маркетинговому році обсяги експорту мо-
жуть досягти 35 млн тонн, що на 3 млн тонн більше, ніж ро-
ком раніше, але остаточна цифра буде залежати від політич-
ної, економічної ситуації в країні та від кон’юнктури світово-
го ринку. 

Російська залізниця 
на рік скасовує потяги в Україну
«Федеральна пасажирська компанія» з 14 грудня 2014 

року на рік скасувала свої потяги у сполученні з кількома кра-
їнами СНД.

Йдеться про потяги у сполученні з Азербайджаном, Укра-
їною, Казахстаном і Таджикистаном. «Рішення прийнято в 
рамках коригування графіка руху на 2014 – 2015 роки та 
пов’язане з низькою рентабельністю перевезень за цими 
маршрутами», — сказав представник залізниці. За його сло-
вами, якщо раніше графік руху пасажирських потягів вводив-
ся в літній період, то тепер це відбуватиметься в грудні. «Однак 
нитка графіка залишається, тобто за необхідності потяг може 
бути призначено», — підкреслив співрозмовник агентства.

Скасування поїздів не торкнулося перевезень у сполучен-
ні з Білоруссю, Узбекистаном, Молдовою і Абхазією.

Кількість прохачів притулку 
з України в країнах ЄС 
зросла вдесятеро
Кількість звернень громадян України до країн Європей-

ського Союзу із проханням про притулок за період конфлік-
ту на Донбасі зросла до майже 9 тисяч, що майже в 10 разів 
перевищує аналогічний показник за весь 2013 рік. Про це 
йдеться у повідомленні Управління Верховного комісара ООН 
у справах біженців: «Станом на кінець жовтня 8936 громадян 
України попросили міжнародного захисту в країнах ЄС. Це в 
десять разів більше, ніж аналогічний показник за весь 2013 
рік (885 осіб)». 

Найбільше прохачів притулку прибуває з України до Поль-
щі (1826 осіб), Німеччини (1607 осіб), Франції (1076 осіб) і 
Швеції (840 осіб).

Кількість громадян України, які виїхали за кордон, може 
бути набагато більшою, ніж кількість тих, хто шукає притулок, 
оскільки багато українців звертаються за іншими формами 
легалізації свого перебування (дозвіл на проживання), пояс-
нюють в УВКБ ООН.

«Понад 317 тисяч громадян України подали заявки на 
отримання таких дозволів у Російській Федерації (222 тисячі), 
Білорусі (60 тисяч), Польщі (23 тисячі) та інших державах. Од-
нак неможливо з’ясувати, покинули вони Україну через кон-
флікт або з інших причин», — зазначають в УВКБ ООН.

У Польщі кількість українських пошукачів статусу біженця 
зросла майже в 30 разів порівняно з 2013 роком.

Українець очолив 
опозицію в Австралії

Австралійця українсько-
го походження Метью Гая 
обрали лідером Ліберальної 
партії Австралії і таким чи-
ном лідером опозиції.

Метью Гай пишається сво-
їм українським походженням, 
усіляко підтримує демокра-
тизацію і незалежність Укра-

їни, а також українську спільноту, йдеться у зверненні Австра-
лійської федерації українських організацій (АФУО). «У розпал 
Майдану він піднімав український прапор у парламенті штату Ві-
кторії. Він заслужив свою нову посаду наполегливою працею, 
відданістю і стратегічним баченням», —  повідомляє АФУО. 

Сім’я матері Метью Гая переїхала до Австралії з СРСР у 
1949 році.

Виконком УЄФА заборонив 
кримським клубам брати участь 
у чемпіонаті Росії
 Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій 

ухвалив рішення, що 1 січня 2015 року футбольні клуби Криму 
не мають права брати участі у жодних змаганнях, що прово-
дяться під егідою Російського футбольного союзу.

 Також РФС не зможе організувати будь-яких змагань з 
футболу в Криму без згоди Федерації футболу України.

«Україна не чує Донбасу», 
— це ми всі вже чули ще з 
весни як виправдання сепа-
ратизму. А от чи чує Донбас 
Україну? Взагалі  це запи-
тання дещо алогічне, адже 
Донбас не є чимось окре-
мішнім від України, а є її час-
тиною. Добре, сформулюй-
мо так: чи чує Донбас решту 
України, Українську держа-
ву? Конкретніше: чи мають 
змогу мільйони мешканців 
окупованих сепаратистами і 
росіянами територій Донба-
су чути українські мас-медіа, 
насамперед телебачення? 
Питання надзвичайно важ-
ливе в сенсі того, що Росія 
спершу здійснює інформа-
ційну агресію, а потім — під-
готовлену нею збройну. Над-
звичайно важливе щодо ін-
формаційної безпеки Укра-
їнської держави.

І тут можна було б по-
класти певні надії на щойно 
утворене нове  Міністерство 
— інформаційної політики. 
Сама його з’ява викликала 
неабиякий резонанс і диску-
сії. Звідусіль лунають голо-
си, як мінімум, про зайвість 
цього відомства, як макси-
мум —  про мало не введен-
ня цензури, котра, як відомо, 
заборонена Конституцією 
України.

Але послухаймо й самого 
міністра, заявлену ним моти-
вацію потрібності такого мі-
ністерства. Спершу прямо 
пов’язували це з війною на 
Донбасі, говорилося мало 
не про тимчасовість цьо-
го міністерства — до завер-
шення АТО (антитерористич-
ної операції). Однак будьмо 
відверті: АТО не завершить-
ся «на цьому тижні». Так що 
міністерству жити довго. Тим 
паче, потім у міністра Юрія 
Стеця з’явилася вже більш 
розлога мотивація необхід-
ності відомства, програма 
його дій, плановані функції. 
Звісно, у вигляді пропозицій, 
бо які саме будуть у мініс-
терства функції, вирішувати 
не міністру, а парламенту і 
уряду. Наприклад, навряд чи 
хто надасть Мінінформу ви-
прошувані було ним повно-
важення реєструвати дру-
ковані видання, що сьогодні 
цілком резонно є прерогати-
вою Міністерства юстиції.

Урешті, пан міністр дня-
ми знову повернувся до 
теми АТО і Донбасу. Прав-
да, чомусь більше за міні-
стра заговорив на цю тему 
Антон Геращенко, досі відо-
мий як радник міністра вну-

трішніх справ, а нині депу-
тат парламенту. Геращенко 
заявив: «Мінінформ працю-
ватиме над створенням тех-
нічної можливості для супут-
никового мовлення на Крим, 
Російську Федерацію і весь 
світ, доносячи правду про 
події в Україні… Попереду — 
питання координації та ор-
ганізації пропаганди і контр-
пропаганди в російському 
сегменті мережі Інтернет і 
багато іншого».

Як зазначив Геращен-
ко, на всіх діючих телевежах 
уздовж умовного кордону з 
окупованим Донбасом пла-
нується встановлення по-
тужних теле- і радіоантен, 
які забезпечать мовлення в 
бік великих населених пунк-
тів Донбасу. І далі: «Там, де 
вишок немає, їх треба буде 
побудувати у стислі терміни 
або пристосувати для цьо-
го висотні споруди — димові 
труби тощо. Ці ретранслято-
ри будуть надані у розпоря-
дження українських патріо-
тичних теле-, радіоорганіза-
цій, які хочуть давати сигнал 
на захоплені території в зоні 
АТО». 

Але ми мало не забули 
про самого міністра. Юрій 
Стець днями відвідав До-
нецьку область, де ознайо-
мився з технічним станом 
ретрансляторів телевізійних 
та радіосигналів у зоні АТО. 
І пообіцяв «протягом двох 
тижнів поновити мовлення 
українських телеканалів у 
Донецькій та Луганській об-
ластях — зокрема на тим-
часово окупованих терито-
ріях». 

Міністр заявив, що тре-
ба негайно відновити укра-
їнське мовлення, щоб за-
зомбовані російською про-
пагандою мешканці Сходу 
змогли нарешті почути прав-
ду від українських медіа. А 
ще додав, що зараз необ-
хідно з’ясувати, де саме не-
має покриття території укра-
їнським телебаченням: «Ми 
разом з колегами із СБУ, 
Нацгвардії, Міноборони про-
тягом 2 – 3 днів спробуємо 
зробити карту покриття те-
леканалів так званих «ДНР», 
«ЛНР» і так само тих білих 
плям, де немає покриття 
українських медіа». 

Усе це прекрасні і вкрай 
необхідні наміри. Ось тіль-
ки виникає просте запитан-
ня, і не тільки й не стільки 
до міністра, нової на поса-
ді людини, а до влади зага-
лом. Як це за більш як півро-

ку війни досі навіть толком 
не розібралися, де і як при-
ймаються українські теле-
канали? Якщо для цього ви-
стачить 2 – 3 дні, а це дійсно 
так, то чому не вистачило 7 
місяців? І нащо торочити про 
російський Інтернет, про су-
путникове телебачення? Чи, 
може, ще про кабельне, яке 
цілком контрольоване се-
паратистами і окупантами 
на території, де нема укра-
їнської влади? Невже досі 
не можна було обставити 
окуповану територію по пе-
риметру передавальними 
станціями, вишками й вежа-
ми, щоб люди в окупації на-
пряму, з ефіру, ловили укра-
їнські канали? Чи варто за-
раз пояснювати колосаль-
ну різницю в змісті програм 
російських і українських ка-
налів? Невже комусь ще не 
зрозуміле значення СЛОВА 
ПРАВДИ з Великої України 
для її нещасної частини — 
території окупованого Дон-
басу?

Якщо вже Мінінформ 
знову задекларувало, що 
зараз для нього пріоритет 
— таки ж Донбас, то варто б 
звернути увагу й на таке. Ще 
5 листопада журналіст Дми-
тро Тузов в Інтернет-газеті 
«Українська правда» опри-
люднив намір Національної 
ради з питань телебачення 
і радіомовлення скороти-
ти соціальний пакет телека-
налів. Йдеться про ті кана-
ли, які кабельні оператори 
зобов’язані надавати гляда-
чам безкоштовно. Їх хочуть 
переполовинити. Причина 
банальна: на це місце пла-
нують поставити платні ка-
нали.

Припустимо, на неконт-
рольованих територіях оку-
панти і так дають вказівку, 

що ставити «на кабель». Але 
ж дві третини вже звільнено-
го Донбасу — це теж терито-
рія, де людям потрібне слово 
правди. 

Автор пише: «Крім того, 
треба дивитися ширше: я 
маю на увазі не лише інфор-
маційний сегмент. Скажімо, 
культурологічні, пізнаваль-
ні і дитячі канали — теж час-
тина нашого інформаційного 
та культурного простору. Чи 
це комусь не зрозуміло? На-
віть кліпи українських вико-
навців на музичних каналах 
— це теж частина нашої су-
часної культури!» 

Автор застерігає: скоро-
чення українського мовлен-
ня неприпустиме: «Тим біль-
ше в умовах війни, в тому 
числі й інформаційної, коли 
скорочення безкоштовного 
доступу до національного те-
левізійного простору можна 
порівняти з дезертирством 
з лінії фронту. Тим більше, 
коли з протилежної сторони 
на нашу територію заводять 
не лише важку техніку та на-
йманців, а й поширюють дію 
все нових інформаційних 
ресурсів».

Це застереження писа-
лося автором напередодні 
запланованого на 6 листо-
пада засідання Нацради, де 
й планувалося таке «обрі-
зання» нашого телепросто-
ру. Скажу чесно: щось ніде 
не знайшов, чим же закін-
чилася ця затія. Може, нове 
Міністерство (а воно це за-
декларувало як одне з голо-
вних своїх завдань) з’ясує, 
що ж є в нашому інфор-
мпросторі? Це не менш важ-
ливо, ніж поставити нові ви-
шки, що, звісно, теж треба 
негайно робити.

Петро АНТОНЕНКО

Актор українського 
походження відмовився 
зніматися в російському 
кіно і почав зніматися в 
українському телесеріалі 
«Нацгвардія». 

Олексій Горбунов є од-
ним з найпопулярніших 
акторів пострадянсько-
го простору, зіркою росій-
ського кіно. Народився він 
1961 року в Києві. Закін-
чив Київський інститут те-
атрального мистецтва ім. 
Карпенка-Карого, працю-
вав у Національному те-
атрі ім. Лесі Українки, на 
кіностудії ім. Довженка. 

У 1991 році удостоєний 
звання заслуженого ар-
тиста України. 

Велику популярність 

О. Горбунову принесла 
роль Шико в телесеріалі 
«Графиня де Монсоро».

А далі в біографії акто-
ра — велика фільмогра-
фія, зокрема ролі в кар-
тинах «День народження 
Буржуя», «12», «Хайтарма», 
«Шпигун». При цьому Гор-
бунов і зараз мешкає в 
Києві. 

Актор часто їздить у 
зону АТО, допомагає укра-
їнським воїнам. 

Телесеріал «Нацгвар-
дія» — це історія про пер-
ших добровольців, які піс-
ля кривавих подій на Май-
дані відгукнулися на за-

клик записатися до лав 
Національної гвардії Укра-
їни. Прем’єра перших чо-
тирьох серій відбудеться 
до річниці створення Нац-
гвардії — навесні 2015 
року. 

Бліц-інформ

Олексій Горбунов відмовився 
зніматися в російському кіно

О.Горбунов у фільмі 
«Графиня де Монсоро»

Інформаційний простір

Чи чує Донбас Україну?

Продовження теми

Українське мовлення на Росію
Національна радіокомпанія України та її творче 

об'єднання Всесвітня служба Радіо Україна розпочали 
мовлення російською мовою. 

На початковій стадії планується 2-годинна передача, 
що складається з актуальних новин, громадсько-політич-
них та культурно-освітніх програм. 

Слухати російські передачі з Києва можна як в ефірі, так 
і в мережі Інтернет з 17 до 19 години за київським часом. 

Налаштовуйте ваші приймачі на частоту 1431 кГц. По-
тужний 800-кВт передавач забезпечує покриття в Україні 
та Європейській частині Російської Федерації. 

Інтернет-користувачі можуть слухати  передачі  на  Ін-
тернет-сайті НРКУ, там же можна ознайомитись з розкла-
дом передач російською мовою. До послуг користувачів та-
кож архів передач  —  їх можна послухати в будь-який зруч-
ний час.
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Велика частина історії людства донині залишаєть-
ся прихованою в імлі століть — про це свідчать чис-
ленні таємничі об’єкти і споруди, над походженням 
яких ламає голови не одне покоління істориків, архе-
ологів і уфологів.

Ось найвідоміші з пам’ятників минулих епох, у бу-
дівництві яких, за запевненнями дослідників пара-
нормальних явищ, безпосередню участь брали «ви-
конроби» й «інженери», які прилетіли на Землю ззов-
ні. Звичайно, більшість цих заяв не витримує жодної 
наукової критики, але на деякі запитання наука не 
може відповісти.

Загадкові об’єкти і споруди, 
походження яких люди готові приписати інопланетянам 

Вафельний камінь, 
неподалік від озера 

Дженнінгса Рендольфа, 
Західна Вірджинія, США

Звичайно, це не частина космічного 
корабля прибульців, насправді це просто 
шматок піщанику із вкрапленнями гематиту, 
що утворюють такий цікавий «візерунок». Але 
спробуйте пояснити це прихильникам теорій 
про інопланетян!

Лінії Наска (геогліфи Наска), 
плато Наска, південна частина Перу
Час створення — між 400-им і 650-им роками нашої ери.
Малюнки складаються з безлічі зображень тварин, серед 

яких можна впізнати акул, ящірок, косаток, колібрі, павуків, 
мавп і деяких інших. Як вважає уфолог, письменник і кінорежи-
сер Еріх фон Денікен, лінії Наски можуть бути древнім аеродро-
мом і водночас запрошенням «у гості».

За його словами, давним-давно Землю відвідали прибуль-
ці, а при посадці на плато Наска двигуни їхнього космічного ко-
рабля «розчистили» місцевість від каменів, що помітили древ-
ні мешканці цих земель і, звичайно, сприйняли інопланетян за 
божества, які спустилися до них з небес (у цьому вони, до речі, 
були не дуже  далекі від істини). Потім «гості» вирушили назад на 
батьківщину, але люди намагалися «запросити» їх знову, малю-
ючи на землі різні символи і тварин.

Піраміди Гізи, 
неподалік від Каїра, Єгипет

Єгипетські піраміди — одні з найбільш таємничих спо-
руд в історії людства. За тисячі років історія їх створення об-
росла численними легендами і припущеннями, серед яких є 
думка, що єгиптянам допомогли деякі надцивілізації.

Дійсно, певні цікаві факти цілком можуть бути доказом 
цієї теорії. Наприклад, у день літнього сонцестояння з по-
гляду Сфінкса сонце знаходиться точно між двома найбіль-
шими з пірамід Гізи. Щоб здійснити цей задум, стародавні 
будівельники мали володіти точним календарем і знати, що 
тривалість року становить 365,25 днів.

Крім того, невідомо, чому інші піраміди, споруджені при-
близно на 500 років пізніше, ніж Велика трійка, сильно 
зруйнувалися під впливом часу, а споруди в Гізі практично 
не постраждали.

Незважаючи на численні теорії, досі не зрозуміло, як 
єгиптяни змогли скласти камені, кожен з яких важив у се-
редньому дві тонни, в таку величезну «гірку» без викорис-
тання колеса — воно було винайдено пізніше.

Деякі вчені кажуть, що існує безпосередній зв’язок 
між розташуванням пірамід і картою зоряного неба: на-
приклад, комплекс Гізи відповідає трьом найбільшим зір-
кам у сузір’ї Оріона, яке для давніх єгиптян було символом 
одного з головних богів — Осіріса. Дехто стверджує на-
віть, що річка Ніл відповідає видимій частині Чумацького 
Шляху, що і підштовхнуло творців пірамід до розташуван-
ня гробниць за певною схемою, але для цього їм потріб-
но було астрономічне обладнання. Так звідки воно могло 
взятися? 

Підземне місто Дерінкую, 
Туреччина

Гігантські підземні споруди розраховані на забезпечення 20 тисяч 
людей усім необхідним: археологи виявили залишки продовольчих мага-
зинів, винних крамниць, друкарень, стаєнь, шкіл, водогону і багато чого 
іншого.

Згідно з найпоширенішою вер
сією, Деринкую почали будувати в пер-
шому тисячолітті до нашої ери, але де-
які вчені вважають, що місто набагато 
старше і було спроектовано позаземни-
ми силами для захисту населення цього 
регіону від глобальних катастроф.

У підземних переходах є навіть 
кам’яні двері заввишки 1 – 1,5  ме-
тра і вагою близько півтонни кожні, 
що свідчить про серйозний підхід буді-
вельників до безпеки мешканців.

Місто виявили в 1960-их роках, і 
досі там ведуться розкопки — архе-
ологи досягли позначки 85 метрів у 
глибину.

Саксайуаман, околиці міста 
Куско, Перу

Колишня столиця імперії інків практично 
цілком складена з неймовірно великих і важ-
ких брил, вага деяких з них досягає 360-ти 
тонн. Учені б’ються над загадкою, як інкам вда-

валося доставити ці «цеглинки» на будівництво, 
адже найближче родовище таких порід знахо-
диться приблизно за 35 км від Саксайуамана.

Трилітон у Баальбеку, 
Ліван

У стародавньому ліванському 
місті збереглися руїни безлічі ар-
хітектурних споруд, присвячених 
римським богам (регіон колись був 
частиною Римської імперії), най-
відоміша з яких — Великий храм 
Юпітера. У його конструкції, серед 
усього іншого, використані три ве-
личезні цільні камені вагою близь-
ко 800 тонн кожен (саме ці руїни і 
отримали найменування Трилітон, у 
перекладі з грецької — «Чудо трьох 
каменів») і кілька менших брил — по 
350 тонн, а неподалік, у кар’єрі, ле-
жить блок масою 1000 тонн, який, 
мабуть, заготовили, але з якихось 
причин не змогли застосувати при 
створенні храму.

Велике місто Теотіуакан 
(мовою ацтеків — 

«Місце, де люди стають богами»), 
недалеко від Мехіко, Мексика
Теотіуакан — одне з найдавніших міст на 

Землі, до XV століття — найбільший населе-
ний пункт у Західній півкулі. Ймовірно, виник 
приблизно за тисячу років до появи в цій міс-
цевості ацтеків. Серед народів, які доклали зу-
силь до створення величезного міста, назива-
ють племена тольтеків, майя, сапотеків і мік-
стеків, причому багато дослідників вважають, 
що будівельники Теотіуакана, як і «автори» пі-
рамід Гізи, володіли великими математичними 
і астрономічними знаннями.

Цікаво, що в будівництві широко викорис-
товувалася слюда, котру, як показав мінера-
логічний аналіз, добували за 4,8 тис. км від 
майбутнього міста, в Бразилії. Слюда стійка 

до впливу сонячного світла, вологи, електри-
ки і високих температур, але навіщо в будівлю 
вклали такий запас міцності, залишається не-
зрозумілим.

Стоунхендж, графство Уїлтшир, Англія
Одна з найзнаменитіших у світі таємничих пам’яток, як вважається, спору-

джена між 3000-им і 2000-им роками до нашої ери, і вчені досі сперечаються, 
що ж воно таке: храм, цвинтар чи стародавня обсерваторія (існують і більш ек-
зотичні версії).

Вага опорних каменів досягає 50 тонн, а найближча каменоломня з родо-
вищем цієї породи розташована приблизно за 160 км від Стоунхенджа, що дає 
багатьом дослідникам паранормальних явищ привід стверджувати: тільки при-
бульці могли змусити ці камені танцювати (у перекладі з галльського наріччя 
«Stonehenge» означає «камені, що танцюють» або «камені, що висять»).
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Хоча Фінляндію важко назва-
ти раєм (немає тут пальм і теплих 
морів), але, як стверджує неурядо-
ва організація «Save the Children», 
вона такою є для мам: два останні 
роки країна очолює рейтинг стану 
матерів у світі, а до того незмінно 
входила до ТОП-10.

Здоров’я і добробут матері й ди-
тини є одним із пріоритетів фінської 
політики.

Фінська соціальна система 
пропонує достатньо бонусів для сі-
мей з дітьми: це і відпустки (як для 
матері, так і для батька), виплати з 
народження дитини (матері, батьку, 
родині), виплати по догляду за ди-
тиною вдома (до 3 років), щомісячні 
виплати, допоки дитина не досягне 
17 років, компенсація оплати до-
шкільного виховання.

Окрім того, саме суспільство є 
досить «чайлд-френдлі»: батьки з 
дітьми можуть вільно почуватися у 
громадських закладах, а мами — 
не боятися залишитися на задвір-
ках соціального життя. 

У даному дописі йтиметься про 
один із бонусів національної систе-
ми соцзабезпечення, котрим фіни 

дуже пишаються, стверджуючи, що 
такого немає ніде у світі.

Це настільки значний пункт на-
ціональної програми підтримки ма-
тері й дитини, що пару років тому 
фінський уряд вирішив прорекла-
мувати коробку на міжнародному 
рівні.

У 2012 році набір від Kela отри-
мала майбутня мама — шведська 
принцеса Вікторія та її чоловік Да-
ніель, а торік — герцог і герцогиня 
Кембриджські.

Посилка до Великої Британії 
стала предметом детального ви-
світлення на BBC (кожну річ із ко-
робки було оглянуто і проаналізо-
вано) та збурила значний інтерес у 
королівстві.

Тепер, якщо вірити звітам фін-
ської преси, Kela шукає способів 
експортувати свій національний 
продукт.

Фінський уряд дуже серйозно 
підходить до укомплектування ко-
робки: щороку її вміст перегляда-
ють, а компанії, які надають свою 
продукцію, ретельно відбираються.

Однією із ключових вимог є 
натуральність та безпечність для 

нав колишнього середовища, тому 
2000 року в наборі з’явилися під-
гузки багаторазового використан-
ня, а от пляшечка натомість зникла 
— задля заохочення грудного году-
вання.

Пошкоджені речі, якщо такі 
знайдуться в коробці, можна без-
коштовно замінити.

Отже, 8 кілограмів щастя для 
жінки при надії — це картонна ко-
робка (з принтом квітів та родин-
ного дерева на бірюзовому тлі), яку 
рекомендовано використовувати 
як тимчасове дитяче ліжечко, та 56 
різних корисних предметів.

Щодо ліжечка — фіни не вбача-
ють в цьому нічого протиприродно-
го чи принизливого: навпаки, кіль-
ка поколінь фінських малюків ба-
чили свої перші сни, лежачи саме в 
такому подарунку від держави.

Очевидно, тут є зв’язок із тим, 
як усе починалося: соціальна під-
тримка призначалася спочатку для 
жінок із малозабезпечених сімей.

Влада була стурбована зни-
женням рівня народжуваності й 
смертності малюків та матерів, 
тому 1938 року почалися перші ви-
плати, що складали третину від се-
редньої зарплати робітника, були 
роздані перші дитячі набори.

Механізм діяв навіть у роки ві-
йни. З 1949 року на такий бонус 
могли претендувати вже всі май-
бутні мами Фінляндії за умови пе-
редпологового огляду, що стало ще 
одним додатковим способом за-
хистити здоров’я матері й майбут-
ньої дитини.

Вміст усіх коробок ідентичний, 
оскільки не існує набору окремо 
для хлопчика й окремо для дівчин-
ки. Окрім дитячих речей і — звісно 
ж! — розвивальної книжечки, до 
пакунка входять також предмети 
жіночої гігієни із презервативами 
включно. 

Отже, в коробці: зимовий ком-

бінезон з рукавичками та чере-
вичками; спальний мішок; пара 
утеплених комбінезонів; шапочки; 
балаклава; колготки; шкарпетки 
і рукавички; 7 боді; 5 пар повзун-
ків; 4 пари штанців; два стрейч-
комбінезони; 2 слюнявчики; ма-
трац, тобто поролонова товста про-
кладка, що покриває дно коробки, 
яку можна використовувати як лі-
жечко; водонепроникне прости-
радло; простирадло; ковдра; під-
ковдра; рушник з капюшоном; щіт-
ка для волосся дерев’яна з нату-
ральною щетиною; зубна щітка (6 
міс. +); термометр для ванни; крем; 
ножички (із затупленими кінцями); 
кільце-іграшка; книжка; набір під-
гузків багаторазового використан-
ня; 2 марляні підгузки; підкладки 
для грудного годування; пакет жі-
ночих прокладок; презервативи.

Kela цей набір не продає, його 
можуть отримати лише ті мешкан-
ки Фінляндії, які підпадають під дію 

системи соціального забезпечен-
ня (для того, щоби подати заявку 
на цю послугу, вагітність має три-
вати щонайменше 154 дні (п’ять мі-
сяців). Хоча в комісійних магази-
нах часто можна побачити речі з 
коробки. Щороку Kela видає 60 ти-
сяч одноразових виплат матерям, з 
яких 40 тисяч — дитячі набори.

Як видно з історії, турбота про 
матір і дитину не залежить лише 
від фінансового добробуту держа-
ви (адже програма підтримки ма-
теринства у Фінляндії діяла у воєн-
ні роки).

Фіни свідомі, що однією з пере-
думов національної безпеки є здо-
рове майбутнє покоління. Чи варто 
додавати, що оформлення соціаль-
ної підтримки проходить легко і без-
болісно, а не перетворюється на хо-
діння колами пекла, як в Україні.

Наталя ТЕРАМАЕ,
«Українська правда», 

24.10.2014

Продовження публікацій про материн-
ство у Фінляндії. 

Кіно для немовлят — це результат при-
ватної ініціативи, як і багато хороших справ 
у Фінляндії. Як виявилося, в кіно фінські не-
мовлята «ходять» для того, щоби вивести 
маму в люди. Після пологів і безсонних но-
чей, коли рутина починає здаватися безпро-
світною, мамі надається можливість відчути 
себе знову частиною соціуму. 

Якось ми виїхали із малюком на черговий 
променад до центру Гельсінкі і в одному з тор-
гових центрів побачили рекламу незвичайного 
кіно — для немовлят (фінською — «Vauvakino»;  
«vauva» у перекладі — немовля).

Vauvakino працює за принципом «щаслива 
незатуркана мама — щаслива дитина». Із ба-
нера усміхалася красива доглянута жінка, яка 
сиділа у глядацькому кріслі разом із не менш 
щасливим на вигляд немовлям.

Подумалося, що це мають бути короткі роз-
вивальні мультики, загалом не менше 30 хви-
лин, бо ж чи висидить немовля повноцінний кі-
носеанс на півтори-дві години?

Кіно для немовлят — це результат при-
ватної ініціативи, як і багато хороших справ у 
Фінляндії (до прикладу, дитячі поліклініки тут 
з’явилися стараннями педіатра Арво Юлппо у 
1920-их рр.).

Понад 10 років тому така собі шведсько-
фінська мама Карін Нарс повернулася до Гель-
сінкі з Нью-Йорка, де вона познайомилася з ці-

кавою ідеєю — кінопокази для мам із дітьми. І 
Карін вирішила запровадити такі сеанси у Фін-
ляндії. 

Те, що Vauvakino — це подія перш за все 
для мам, читається в афіші.

«У рамках нашого заходу показують фільми 
без вікових обмежень, але вони орієнтовані на 
дорослу, точніше, жіночу аудиторію — це коме-
дії чи драми. Мультиків про мумі-тролів чи Він-
ні-Пуха ви тут не побачите», — пояснює Ріїкка 
Моїсіо, мати трьох дітей і власниця компанії, 
що організовує такі покази і займається залу-
ченням спонсорів. 

Захід відбувається 6 – 7 разів на рік у ме-
режі кінотеатрів Finnkino в 10 містах країни.

Востаннє показували топову комедію ви-
знаного на сьогодні фінського режисера Доме 
Карукоскі про старого, який із провінції потра-
пляє до столиці і змушений уживатися із сином 
і невісткою. Раніше в репертуарі Vauvakino 
були, наприклад, «Їсти, молитися, кохати», 
«Секс і місто», «Принцеса Монако».

Перед показом до каси — довга вервечка 
матусь із візочками. Ліфт ледве встигає підні-
мати всіх на третій поверх. У холі по периме-
тру — припарковані візочки всілякого вигляду 
і калібру.

Перед входом до самого залу пару компа-
ній представляють дитячу продукцію: тут мож-
на отримати подарунки. Мами знімають люль-
ки з візочків і поспішають у зал зайняти зруч-
ні місця. У самому залі — 680 крісел, чверть з 
яких заповнена.

Немовлячі кінопокази відрізняються від 
звичайних тим, що світло в залі ледь приглу-
шене, а звук — стишений. Мами з дітьми віль-
но пересуваються, якщо потрібно заколисати 
немовля або прогулятися із малюком, що вже 
тупцяє.

За потреби тут же можна підгодувати ди-
тину — для підігрівання їжі є мікрохвильовка, 
замінити підгузки — на столиках лежать купки 
безкоштовних одноразових пелюшок і підгузків 
(виробник підгузків є спонсором таких показів).

Чесно кажучи, коли я йшла на цей показ, то 
боялася, що нічого не буде чути через галас не-

мовлят, і розраховувала максимум на 30 хви-
лин розслаблення у глядацькому кріслі.

На диво, мій тримісячний малюк висидів 
увесь понад півторагодинний сеанс. А його 
однолітки поводилися не менш чемно: у залі 
всього кілька разів чувся плач. Очевидно, цьо-
му сприяє розслаблений настрій (знання, що 
всі зручності під рукою), а також відповідна ат-
мосфера (приглушені світло й звук та можли-
вість вільно рухатися).

Ті кілька мам, з якими мені довело-
ся тут спілкуватися, наполегливо радили 

Vauvakino як потенційний 
антидепресант. Однознач-
но погоджуюся!

Наталя ТЕРАМАЕ,
«Українська правда», 

25.11.2014

Чому принци отримують 
соціальну підтримку з Фінляндії

Навіщо фінські немовлята «ходять» у кіно

Старші дітки граються на підлозі перед екраном: тут купа подушок, невеличка гірка і 
коники-гойдалки. Ціна на сеанс Vauvakino така ж сама, як і на інші в цей час — 7,50 євро.

Це набір для майбутньої мами (maternity package), 
в народі — коробка від Kela (тобто Управління соціального 
забезпечення), загалом 8 кілограмів дитячого приданого: 

одяг, аксесуари, предмети гігієни. 

Майже всі мами, що народжують уперше, обирають коробку. 
Третина ж майбутніх матусь погоджується на альтернативу — 

140 євро.
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Процес відокремлення 
Прибалтики

Литва
3 червня 1988 року в Литовській 

РСР було засновано рух «на підтрим-
ку перебудови» — «Саюдіс», який 
спочатку негласно, потім відкрито 
заявив, що ставить за мету вихід зі 
складу СРСР і відновлення незалеж-
ної Литовської держави. Рух прово-
див багатотисячні мітинги і вів ак-
тивну роботу щодо пропаганди сво-
їх ідей. 

У ніч на 11 березня 1990 року 
Верховна Рада Литовської РСР на 

чолі з Вітаутасом Ландсбергісом 
проголосила незалежність Литви. 
На території республіки було припи-
нено дію Конституції СРСР і віднов-
лена дія литовської конституції 1938 
року. Таким чином, Литва стала пер-
шою із союзних республік, що оголо-
сила незалежність, і однією з двох 
(друга — Грузія), які зробили це до 
серпневих подій і ГКЧП. 

У відповідь на це в середині 
1990 року Москва розпочала еко-
номічну блокаду Литви. І тут треба 
згадати про підтримку Литви патрі-
отами України. Недавно створений 
Народний Рух України організував 
пряму економічну допомогу неза-
лежній Литві, доставляв туди необ-
хідні продукти і матеріали. 

Але Москва застосувала щодо 
Литви і військову силу: починаючи з 
11 січня 1991 року, радянські части-
ни зайняли Будинок преси у Вільню-
сі, телевізійні центри і вузли в містах, 
інші громадські будівлі (їх назвали 
«партійною власністю»). 13 січня ра-
дянські війська штурмом узяли теле-
вежу у Вільнюсі, зупинивши республі-
канське телемовлення. Литовці вчи-
нили масовий опір, у результаті заги-
нуло 13 осіб, десятки були поранені.

Реакція світової громадськості і 
вплив лібералів, що посилився в Ро-
сії, зробили неможливими подальші 
силові дії СРСР.

Після серпневих подій 1991 року 
незалежність Литовської республі-
ки була негайно визнана більшістю 
країн Заходу.

Естонія
В Естонській РСР у квітні 1988 

року був утворений Народний фронт 
Естонії на підтримку перебудови, що 
формально не мав на меті вихід Ес-
тонії з СРСР, але він став базою для 
її досягнення.

У 1988 році в Таллінні пройшли 
масові заходи, що увійшли до історії 
як «Співоча революція». На них ви-
конувалися пісні протесту, поширю-
валися агітаційні матеріали і значки 
Народного фронту. Ось які відбулися 
заходи: нічні співочі свята на Ратуш-
ній площі й на Співочому полі в черв-
ні, під час проведення традиційних 

Днів Старого міста; рок-концерти 
в серпні; музично-політичний захід 
«Гімн Естонії», на якому 11 вересня 
1988 року на Співочому полі зібра-
лося близько 300 000 естонців. 

16 листопада 1988 року Верхо-
вна Рада Естонської РСР ухвалила 
Декларацію про суверенітет Естонії. 

23 серпня 1989 року Народні 
фронти трьох прибалтійських рес-
публік провели спільну акцію під на-
звою «Балтійський шлях».

12 листопада 1989 року Верхо-
вна Рада Естонської РСР ухвалила 
постанову «Про історико-правову 
оцінку подій, що мали місце в Естонії 
1940 року», нею визнано незакон-
ною декларацію від 22 липня 1940 
року про входження Естонії до СРСР.

30 березня 1990 року Верхо-
вна Рада ЕРСР ухвалила рішення 
про державний статус Естонії, під-
твердивши, що окупація Естонської 
Республіки Радянським Союзом 
17 червня 1940 року не перервала 
де-юре існування Естонської Респу-
бліки. Верховна Рада визнала дер-
жавну владу Естонської РСР неза-
конною від моменту її встановлен-
ня і проголосила відновлення Естон-
ської Республіки.

15 травня перед будівлею Вер-
ховної Ради зібрався мітинг, на яко-
му представники російськомовно-
го населення республіки зажадали 
скасування постанови Ради «Про 
державну символіку» і відставки 
керівників Естонської РСР. Пізніше 

натовп рушив до будівлі Верховної 
Ради і увірвався на її територію.

Глава уряду Едгар Савісаар 
звернувся по республіканському ра-
діо до народу і повідомив, що пред-
ставники Інтерруху атакують будів-
лю Верховної Ради, відбувається 
спроба перевороту. Тисячі естонців 
вийшли на захист свого уряду. Члени 
загону самооборони «Кайтселійта» 
взяли під охорону будівлю Верховної 
Ради, урядові установи, пошту, радіо.

12 січня 1991 року під час візиту 
до Таллінна Голови Верховної Ради 
РРФСР Бориса Єльцина був підписа-
ний «Договір про основи міждержав-
них відносин РРФСР з Естонською 
Республікою», в якому обидві сторо-
ни визнавали одна одну суверенни-
ми державами і суб’єктами міжна-
родного права.

20 серпня 1991 року Верхов-
на Рада Естонії ухвалила резолю-
цію «Про державну незалежність 
Естонії», а 6 вересня того ж року 
СРСР офіційно визнав незалежність 
Естонії.

Латвія
У Латвійській РСР у 1988 – 1990 

роках відбувається посилення На-
родного фронту Латвії, що виступає 
за незалежність, наростає боротьба 
з Інтерфронтом, що виступає за збе-
реження членства в СРСР.

4 травня 1990 року Верховна 
Рада Латвійської РСР ухвалила Де-
кларацію про відновлення неза-
лежності Латвійської Республіки. 
3 березня 1991 року вимога була 
підкріп лена опитуванням.

Особливістю відділення Латвії 
і Естонії є те, що, на відміну від Лит-
ви і Грузії, до повного розпаду СРСР 
вони оголошували не незалежність, 
а «перехідний процес». Також в умо-
вах порівняно невеликої більшості 
титульного населення в Латвії і Ес-
тонії громадянство надавали тіль-
ки особам, які мешкали в цих респу-
бліках на момент їх приєднання до 
СРСР, і їхнім нащадкам.

Відокремлення 
Грузії

Починаючи з 1989 року, в Грузії 
виникає рух за вихід зі складу СРСР, 
який посилюється на тлі розростан-
ня грузино-абхазького і грузино-
осетинського конфліктів. 9 квітня 
1989 року в Тбілісі відбуваються зі-
ткнення протестувальників із вій-
ськами, в результаті яких загинули 
16 осіб. З подій 9 квітня розпочав-
ся процес консолідації грузинсько-
го суспільства навколо відновлення 
грузинської державності.

17 – 18 листопада 1989 року се-
сія Верховної Ради Грузинської РСР 
офіційно засудила порушення Ра-
дянською Росією російсько-грузин-
ського договору від 7 травня 1920 
року, яке спричинило радянізацію 
Грузії в лютому 1921 року.

28 листопада 1990 року в ході 
виборів була сформована Верховна 
Рада Грузії на чолі з радикальним 
націоналістом Звіадом Гамсахурдіа, 
якого пізніше, 26 травня 1991 року, 
обрали  президентом на всенарод-
ному голосуванні. 

31 березня 1991 року в Грузин-
ській РСР відбувся референдум про 
відновлення державної незалеж-
ності Грузії, на якому за це прого-
лосувало 98,93% учасників голосу-
вання. 9 квітня Верховна Рада Гру-
зії ухвалила Акт про відновлення 
державної незалежності Грузії. Гру-
зія стала другою із союзних респу-
блік, що оголосила незалежність до 
ГКЧП.

Автономні республіки Грузії — 
Абхазія і Південна Осетія —  оголо-

сили про невизнання незалежнос-
ті Грузії і про бажання залишитися 
у складі Союзу. Пізніше, після війни 
Росії проти Грузії 2008 року, утвори-
ли невизнані держави.

Відокремлення 
Азербайджану

У 1988 році в Азербайджані 
сформувався Народний фронт Азер-
байджану, що став на чолі азербай-
джанського національного руху, 
який посилився на тлі карабасько-
го конфлікту. 23 вересня 1989 року 
Верховна Рада Азербайджанської 
РСР ухвалила конституційний закон 
про суверенітет Азербайджану. 29 
грудня в Джалілабаді активісти На-
родного фронту захопили будівлю 
міськкому партії, при цьому десятки 
людей були поранені. 31 грудня на 
території Нахічеванської АРСР на-
товп людей зруйнував держкордон з 
Іраном. Майже 700 км кордону було 
знищено. Тисячі азербайджанців пе-
ретнули річку Аракс, натхненні пер-
шою за довгі десятиліття можливіс-
тю братання зі своїми співвітчизни-
ками в Ірані. 

11 січня 1990 року група ради-
кально налаштованих членів Народ-
ного фронту штурмом узяла кілька 
адміністративних будівель і захо-
пила владу в місті Ленкорань, по-
валивши радянську владу. 19 січня 
надзвичайна сесія Верховної Ради 
Нахічеванської  АРСР ухвалила по-
станову про вихід Нахічеванської 
АРСР із Союзу РСР і оголошення не-
залежності.

У ніч на 20 січня 1990 року ра-
дянська армія штурмувала Баку з 
метою розгрому Народного фронту і 
порятунку влади Комуністичної пар-
тії в Азербайджані.

30 серпня 1991 року Верховна 
Рада Азербайджанської РСР ухва-
лила Декларацію «Про відновлення 
державної незалежності Азербай-
джанської Республіки», а 18 жов-
тня був ухвалений конституційний 
акт «Про державну незалежність 
Азербайджанської Республіки». 29 
грудня в Азербайджані пройшов 
референдум про державну неза-
лежність, на якому за незалежність 
проголосувало 99,58% учасників 
рефе рендуму.

Відокремлення 
Молдавії

У Молдавії специфіка ідеоло-
гічної спрямованості національ-
ного руху полягала в проголошен-
ні тези про ідентичність молдав-
ської і румунської мов і в закликах 
до об’єднання Молдавії і Румунії. У 
травні 1989 року був створений На-
родний фронт Молдови, що об’єднав 
ряд націоналістичних організацій.

23 червня 1989 року Верховна 
Рада Молдавської РСР затвердила 

Акт спеціальної комісії щодо пакту 
Молотова – Ріббентропа 1939 року. 
Актом було оголошено незаконним 
створення Молдавської РСР у скла-
ді Радянського Союзу, а Бессарабія 
і Північна Буковина визнані окупо-
ваними тоді Радянським Союзом ру-
мунськими територіями.

Але 31 липня президія Тирас-
польської міської ради ухвалила, що 
коли Молдавська РСР була створена 
незаконно, то лівобережжя Дністра 
також було незаконно до неї при-
єднано, і президія «не вважає себе 
пов’язаною зобов’язаннями перед 
керівництвом Молдови».

Зростання молдавського націо-
налізму, проголошення курсу на ви-
хід із СРСР і заклики до об’єднання 
з Румунією, введення прапора на 
кшталт румунського триколору як 
державного, позбавлення держав-
ного статусу російської мови і пере-
хід молдавської мови на латинський 
алфавіт — усе це викликало нега-
тивну реакцію у жителів південної і 
східної Молдавії.

12 листопада 1989 року відбув-
ся надзвичайний з’їзд представни-
ків гагаузького народу, на якому 
була проголошена Гагаузька АРСР у 
складі Молдавської РСР, але Прези-
дія Верховної Ради Молдавської РСР 
скасувала це рішення. Наприкінці 
1989-го – на початку 1990 року в 
Придністров’ї був проведений рефе-
рендум про утворення Придністров-
ської Молдавської Радянської Со-
ціалістичної Республіки. 2 вересня 
1990 року на II надзвичайному з’їзді 
депутатів усіх рівнів Придністров’я 
проголосили Придністровську Мол-
давську РСР у складі СРСР. Усе це 
не було визнане керівництвом Мол-
давії.

27 серпня 1991 року парламент 
Молдови ухвалив Декларацію про 
незалежність і визнав незаконним 
встановлений 1940 року кордон з 
Україною.

Населення східної і південної 
Молдавії, прагнучи уникнути інте-
грації з Румунією, оголосило про не-
визнання незалежності Молдавії від 
СРСР і проголосило утворення двох 
нових республік (ГРСР з центром у 
Комраті; ПМРСР з центром у Тирас-
полі), які виявили бажання залиши-
тися в СРСР. 

Отже, й так невелика Молдавія 
ще до розпаду СРСР була пошмато-
вана внутрішніми конфліктами. І до 
сьогодні східна  частина колишньої 
Молдавської РСР є непідконтро-
ль ною Кишиневу, хоч проголоше-
на тут Придністровська республі-
ка й далі залишається не визнаною 
світом. Нині це ще один плацдарм 
Росії. Невипадково цього року в 
Придністров’ї посилилися ідеї пря-
мого входження до складу Росій-
ської Федерації. 

Продовження. Поч. у № 43.
Далі буде

Крах комуно-радянської 
імперії СРСР

Радянські танки Радянські танки 
на вулицях Вільнюса. на вулицях Вільнюса. 
Січень 1991 р.Січень 1991 р.

Вільнюс. Вільнюс. 
Похорон загиблих у ніч Похорон загиблих у ніч 
на 13 січня 1991 р. на 13 січня 1991 р. 

Придністров'я сьогодні — це плацдарм Росії між Придністров'я сьогодні — це плацдарм Росії між 
Україною і Молдовою. Центр Тирасполя, Україною і Молдовою. Центр Тирасполя, 
урядовий будинок, пам'ятник Леніну перед ним. урядовий будинок, пам'ятник Леніну перед ним. 
Фото Петра Антоненка  Фото Петра Антоненка  
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Заслуговує на спеціальний 
розгляд доля такої виразної со-
ціальної групи як члени Цен-
тральної Ради. Питання мож-
на сформулювати так: чи могла 
прожити «в цій країні» людина, 
якщо вона свого часу входила 
до українського демократично-
го парламенту?

На жаль, остаточно загальної 
кількості членів парламенту досі не 
встановлено. За даними мандат-
ної комісії Шостих Загальних збо-
рів, склад Української Централь-
ної Ради становив 798 осіб. Павло 
Христюк говорить про 822 манда-
ти, Ісидор Нагаєвський —  про 848. 
У довіднику В.Верстюка–Т.Осташ-
ко (1998) подано 126 персональ-
них довідок. Зараз це найповніше 
зведення біографічних даних про 
цих людей, тому в дальшому ана-
лізі беру його за основу. Перевіре-
но також відомості останньої праці, 
що підсумовує набутки еміграції, — 
це фундаментальне п’ятитомне ви-
дання «The Encyclopedia of Ucraine» 
(Vol. I-V), що вийшло в Торонто.

На жаль, у біографіях київсько-
го довідника чимало нез’ясованого, 
деякі статті закінчуються фразою: 
«Подальша доля невідома». Можна 
помітити очевидні недоробки. Упо-
рядники мали відомості, що були 
репресовані Михайло Авдієнко, Ва-
силь Бойко, Сергій Веселовський, 
Антін Драгомирецький та Гаврило 
Одинець. Ці біографії треба було 
розробити краще, оскільки існують 
слідчі справи, за якими кінець біо-
графій з’ясувати найлегше.

Що стосується торонтської ен-
циклопедії, то її недоліком мож-
на вважати відсутність чітких кри-
теріїв, що пояснюється браком ін-
формації. Думається, якби відо-
мості про С.Ерастова, Д.Ісаєвича, 
Г.Одинця, В.Поплавка, І.Пугача та 
деяких інших осіб були у видавців 
на руках, вони навряд чи відмови-
лися б від вміщення відповідних 
статей.

З падінням української дер-
жавності персональний склад 
Центральної Ради розпався на 
дві частини: одні залишилися на 
Батьківщині, інші вийшли на емі-
грацію, причому дехто з останніх 
повернувся.

Побувши тиждень в ув’язненні 
у травні 1919 року, вже наступно-
го року виїхав на еміграцію Христо-
фор Барановський. Помер у Брази-
лії 1941 року.

Нас цікавитимуть тут, природ-
но, лише ті з них, хто перебував на 
території, яку контролювали біль-
шовики. Вважається, що в УСРР 
померли Зіновій Висоцький (псев-
донім Степовий), Олександр Жу-
ковський, Йосип Маєвський, Про-
кіп Понятенко та Віктор Поплавко, 
але як реально склалася їхня доля, 
упорядники київського довідника 
не знають. Такий сучасний рівень 
української біографістики.

Криваву різанину, подібної до 
якої місто не бачило від часів Ан-
дрія Боголюбського, Батия та Мен-
ґлі-Гірея, влаштували на початку 
1918 року війська Муравйова в зо-
лотоверхому Києві. Підійшовши 15 
січня (за старим стилем) до міста, 
аж до 25-го дня вони його інтенсив-
но бомбардували.

Генерал Костенко, що пережив 
облогу Порт-Артура й написав про 
неї книжку, оповідав знайомим, що 
більшовицьке бомбардування «ни-
чуть не было слабее бомбардиров-
ки Порт-Артура японцами в самые 
страшные дни».

У присвяченому крутянам опо-
віданні Богдан Рубчак відтворю-
вав перекази про муравйовців: 
«Це була збиранина голоти —  не-
добитків царської кавалерії, цар-
ської морської фльоти, розбишак і 
«босяків» із вулиць міст, під коман-

дуванням колишнього царського 
жандарма Муравйова».

Журналіст Григорій Андрійович 
Коваленко (Гр. Сьогобочний), що 
перебував під арештом у т.зв. «шта-
бі Духоніна» — Маріїнському пала-
ці 26 – 30 січня, вступав у розмо-
ви зі своїми охоронцями й розпи-
тував, звідки вони родом тощо. Він 
з’ясував:

«На диво, все були чужинці, вар-
тували вони вночі по дві годині — з 
губерній Калузької, Самарської, То-
больської, Рязанської, Вятської і 
тільки двоє — з Київщини. Темнота, 
звичайно, безпросвітня. Свідомос-
ти — жадної!»

Ці люди й справили в україн-
ській столиці свою криваву оргію. 
У листі до брата, археолога Мико-
ли Ернста, від 15 червня 1918 року 
історик мистецтв Федір Ернст опо-
відав:

«Трупы расстрелянных везли на 
площадках ломовики через весь 
город — прямо наваленные груда-
ми по 10 – 15 человек на площад-
ку, неприкрытыми, в искривленных 
позах, залитые кровью, — целыми 
вереницами. И пока эта сволочь не 
убралась из Киева, я, признаюсь, 
ежеминутно дрожал за свою жизнь 
и не раз удирал под пулями».

Серед них було багато кримі-
нальників — Лютнева революція 
розкрила тюремні брами для всіх. 
З-поміж красногвардійців особли-
вою люттю відзначалися матроси. 
Але ж було й чимало селян.

Важливе питання: як пощас-
тило більшовикам збурити психіку 
цих людей, які перед війною були 
начебто соціально безпечні? Ці-
каве спостереження зробив білий 
контррозвідник українського похо-
дження Микола Сигида про черво-
них кінця 1917-го – початку 1918 
року:

«Вожди отряда были звери, 
расстрелы и самые кошмарные 
издевательства были спутниками 
их похода, имея целью своеобраз-
ное настраивание этой толпы, ко-
торая носила название войск. Ни 
одной минуты отдыха человеку, че-
рез кровь идущего к крови, ни од-
ной минуты сна человеку, пьяному 
от крови брата своего, не давали 
эти люди, дабы угар не мог пройти 
раньше, чем будет достигнута цель. 
Понимание психологии масс, чисто 
звериное […]».

Сигида писав про загони 
Н. А. Ховріна й Р. Ф. Сіверса, що ру-
хались на Таганрог. Це особливо ці-
каво, бо ми маємо аналогічні яскра-
ві свідчення й про тих, що йшли на 
Київ, звірства яких документовані у 
Глухові та в інших містах.

Достеменно те саме, що й Си-
гида, казав Муравйов Г. Лапчин-
ському про свою армію: «Это ар-
мия, которая может лишь насту-
пать. Как только она остановится, 
так и начнёт разлагаться, реквизи-
ровать, воровать, убивать».

Зрозуміло, з точки зору більшо-
вицьких ватажків, розкладання їх-

ньої армади було злом, якщо змен-
шувалась її ударна сила. Убивства 
й грабунки як такі злом не вважа-
лися — навпаки, Муравйов у за-
пальних промовах обіцяв своїм во-
якам віддати їм захоплені міста на 
пограбування. Слова він дотриму-
вався.

Голова армійського комітету 
1-ої революційної армії С. Мойсе-
єв, котрий знав Муравйова зблизь-
ка, під час слідства згадував київ-
ську епопею:

«Когда на место расстрелов 
приехал Муравьёв и увидел, что его 
окружает толпа озверевших крас-
ногвардейцев с награбленным 
имуществом, то он ничего не ска-
зал о том, чтоб не грабили, а наобо-
рот, стал призывать к дальнейшим 
расстрелам, говоря, что главное 
теперь — быть беспощадным».

Якщо лінія поведінки червоно-
гвардійців, що рухалися в різних 
напрямках, була однакова, — чи не 
визначали в Москві загальні прин-
ципи, як маніпулювати цими шари-
ковими, чи не одержували їхні ко-
мандири спільних інструкцій?

Як було згадано, у Києві тоді 
загинули члени Центральної Ради: 
Леонард Бочковський, Олександр-
Богдан Зарудний та Ісаак Пугач (ре-
дактор «Народної волі»). Назвавши 
лише імена Зарудного й Пугача, 
Павло Христюк пояснив їхню заги-
бель  непоінформованістю про ви-
їзд уряду.

Так само й Дорошенко, зазна-
чаючи, що з українських діячів «за-
гинуло лиш кілька людей, здебіль-
шого випадково», пояснив це тим, 
що «у большевиків ще не було до-
бре поставленої розвідки».

Жертвою одного з таємничих 
убивств тих років став генераль-
ний секретар освіти Іван Стешен-
ко (30 липня 1918 р., Полтава). Від-
повідальна й «резонансна», як те-
пер кажуть, посада притягувала 
до нього пильну увагу людей різних 
настроїв.

«Всім відомо, — читаємо в од-
ному з некрологів, — скільки об-
раз прийняв І.М. від ворогів Укра-
їни і «чорносотенців», і «соціяліс-
тів» з «К.[іевской] Мислі», і — сором 
згадати — від декого зі «свідомих» 
українців за свою щиру діяльність. 
Ім’я його не сходило з уст добро-
чинних російських учителів. Коли 
прийшли «большевики» [Муравйо-
ва], вони кинулись розшукувати 
І.М., щоб повести його під розстріл. 
Узимку, в страшну завірюху подав-
ся І.М. пішки з Київа… і врятував-
ся на той раз від большевицьких 
куль…».

Невідомі злочинці настигли 
його пізніше і в іншому місці. Дво-
ма пострілами з револьвера смер-
тельно поранили пізно ввечері 
29 липня 1918 року в Полтаві на 
Куракінській вулиці. Не знайшовши 
візника, він ішов з вокзалу разом 
із сином до знайомих на ніч. На дру-
гий день уранці Стешенко помер у 
лікарні, не прийшовши до тями.

Згадуючи померлих тоді Мо-
чульського й Нарбута, письменни-
ця Галина Журба казала:

«Це було особливо боляче після 
недавнього вбивства Олександра 
Мурашка, що загинув з рук «невідо-
мих» бандитів. В дійсності москов-
сько-большевицька рука нищила 
пляново українських діячів культу-
ри, як-от Стешенка та інш.».

Цікаво, що один раз, і то саме 
у випадку зі Стешенком, убивство 
взяли на свій рахунок більшовики. 
Хоча у липні 1918 року Полтава пе-
ребувала на території гетьманської 
Української Держави, у постано-
ві на арешт його дружини Оксани 
Стешенко (1941), яку підписав нар-
ком ГБ Мешик, було зазначено до-
стеменно: «Муж Стешенко в про-
шлом являлся министром просве-
щения при Центральной Раде (убит 
Красными войсками в 1918 году)».

На допиті 22 липня 1941 року 
слідчий добивався в Оксани Ми-
хайлівни: «Следствию известно, 
что ваш муж Стешенко был убит в 
1918 году войсками Красной Ар-
мии как гетманский министр (sic), 
так ли это?»

Хоч би як це не було малоймо-
вірно, але знаходимо й підтвер-
дження цього. Виїхавши до Полта-
ви, 20 грудня 1923 року С. Єфре-
мов записав у щоденнику: «Дізна-
вся од Костя Івановича [Товкача] 
страшні подробиці про вбивство 
Стешенка. Засудила його на смерть 
большевицька організація Зіньків-
ського повіту; засуд виконав один 
з членів тієї організації. Звуть його 
— Башловка. Чому саме засуд упав 
на Стешенка — не зрозуміти».

Ще на початку квітня 1918 року 
лікар з Одеси, член ЦК партії соці-
алістів-самостійників Іван Луцен-
ко виступив на малій раді у спра-
ві розстрілу Євгена Нероновича. 
Він не сподівався тоді, що невдовзі 
загине й сам. Обставини загибе-
лі Луценка розповів його товариш 
з Українського генерального вій-
ськового комітету Володимир Ке-
дровський.

Наступного 1919 року, відхо-
дячи під ударами Червоної та Де-
нікінської армій, Українська армія 
опинилась у «чотирикутнику смер-
ті». Бракувало набоїв. Недалеко від 
Старокостянтинова, коли Луценків 
гайдамацький загін атакував біль-
шовицький панцерний потяг, нале-
тіла більшовицька кіннота. Мало 
хто з українців вирвався із залізно-
го кільця кіннотників.

«Тяжко поранений Луценко схо-
вався поміж палями, складеними 
біля залізниці, але більшовики зна-
йшли його і порубали на шматки».

«Енциклопедія українознав-
ства» інформує про смерть Луценка 
інакше: «Загинув літом 1919 на по-
сту військового лікаря під час боїв 
за залізничну станцію Антоніни на 
Волині».

Англомовна енциклопедія Кубі-

йовича-Струка датує цю подію 25 
березня 1919 року, м. Полонне Но-
воград-Волинського повіту.

Що стосується самого Нероно-
вича, то ще 1995 року В.Ф. Верстюк 
зі своїми співавторами звернув 
увагу на те, що заарештували його 
у Великих Сорочинцях, де він пере-
бував у родичів дружини, і розстрі-
ляли без суду як члена Народного 
секретаріату, яким на той час Неро-
нович по суті вже не був.

Невдовзі «в порядку червоно-
го терору» загинув Володимир На-
уменко (8 липня 1919 р.). ВУЧК 
за арештувала Науменка 7 липня 
1919 року, а вже наступного дня 
Лаціс, Яковлєв, Вітліцький та Іва-
нов, члени колегії ВУЧК, вирішили: 
«Расстрелять, приговор привести в 
исполнение в 24 часа».

Дев’ятого числа президент УАН 
В. Вернадський та неодмінний се-
кретар УАН А. Кримський звернули-
ся до комісара Наркомосу з клопо-
танням про звільнення Науменка, 
але вони запізнилися.

Перебуваючи під домашнім 
арештом більшовиків, 11 квітня 
1919 року в Чернігові помер Ілля 
Шраг.

У серпні 1919 року в Києві був 
розстріляний ЧК Кузьма Корж як 
«один із головних керівників пет-
люрівської змови».

Дуже характерно склалася доля 
Всеволода Голубовича. Лише 1919 
року більшовики забирали його 
двічі, а у серпні 1920 року його аре-
штувала кам’янець-подільська ЧК. 
Засудили на п’ять років примусової 
праці в концтаборах, але у зв’язку 
з амністією ВУЦВК 6 жовтня 1921 
року звільнили, зобов’язавши що-
тижня приходити на реєстрацію до 
міліції.

Сергій БІЛОКІНЬ
(«Українська правда» — 

«Історична правда», 17.10.2010) 

Довідка про автора
Білокінь Сер-

гій Іванович 
(нар.01.07.1948, 
м. Київ) — укра-
їнський історик. 
Доктор історич-
них наук. Заслу-
жений діяч нау-

ки і техніки України. Дійсний член 
Української вільної академії наук. 
Академік Академії наук вищої 
школи України. Головний науко-
вий співробітник Інституту історії 
України НАН України. Докторська 
дисер тація «Масовий терор як за-
сіб державного управління в СРСР, 
1917 – 1941 рр.: джерелознав-
че дослідження» (2000). Лауреат 
Шевченківської премії 2002 року 
за книгу «Масовий терор як засіб 
державного управління в СРСР».

Далі буде

Доля членів Центральної Ради в СРСР

Перший Генеральний секретаріат Центральної Ради. 
Київ, липень 1917 р. Стоять (зліва направо): П. Христюк, 

М. Стасюк, Б. Мартос. Сидять: І. Стешенко, Х. Барановський, 
В. Винниченко, С. Єфремов, С. Петлюра.

Приміщення Центральної Ради, нині Будинок учителя в Києві.
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Сторінками 
старих газет
Отъезд товарища 
Л. И. Брежнева из Москвы

3 июля из Москвы на отдых отбыл 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верхо-
вного Совета СССР Л. И. Брежнев. На 
аэродроме его провожали члены По-
литбюро ЦК КПСС, кандидаты в члены 
Политбюро ЦК КПСС, секретари ЦК 
КПСС, ответственные работники ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Сове-
та СССР, Совета Министров СССР.

Молодая смена
Чита. Праздник труда — Сурхар-

бан — отмечен в Агинском Бурят-
ском автономном округе. Почётными 
его гостями стали сегодня 360 деле-
гатов слёта выпускников школ, ре-
шивших остаться работать в сель-
ском хозяйстве. 

(«Сельская жизнь», газе-
та Центрального Комитета КПСС, 
04.07.1981 г.)

* * * 
В ФРГ продолжаются противо-

речащие конституции преследова-
ния граждан прогрессивных убеж-
дений. Эти трое учителей (на снимке) 
тоже являются жертвами позорной 
практики «запретов на профессии», 
уволенными в судебном порядке с 
работы. Вместе со своми коллегами 
они проводят сбор подписей против 
травли демократически настроенных 
граждан в стране. 

* * * 
Общество советско-польской 

друж бы за 40 лет существования 
внесло заметный вклад в дело укре-
пления и развития братских отноше-
ний между народами СССР и ПНР. Это 
отмечалось 27 ноября в Москве на 
торжественном заседании централь-
ного правления Общества советско-
польской дружбы, посвящённом зна-
менательной дате. 

(«Известия», орган Прези-
диума Верховного Совета СССР, 
29.11.1984 г.)

Непоколебимая верность 
Ленинскому курсу
Политбюро ЦК КПСС обсудило и 

одобрило итоги бесед советских ру-
ководителей с главами иностранных 
делегаций, прибывших в Советский 
Союз на похороны Ю. В. Андропова. 
Политбюро вновь подчеркнуло не-
изменность и преемственность кур-
са КПСС и Советского государства на 
укрепление дружбы и сплочённости 
братских социалистических стран, 
солидарность с народами, борющи-
мися за своё национальное осво-
бождение, за мир и социальный про-
гресс, за проведение в жизнь прин-
ципов мирного сосуществования и 
взаимовыгодного сотрудничества го-
сударств с различным социально-по-
литическим строем. 

* * *

Американские крылатые 
ракеты в Италии — угроза 
арабским странам

(«За рубежом», газета Союза жур-
налистов СССР, № 10, март 1984 г.).

 

Рапорт жниварів
Хліб 50-го року Радянської влади 

безкінечним золотим потоком йде в 
колгоспні засіки. Вже впорано озимі 
та ярі на площі понад 1000 гектарів. 
Нині капітани степових кораблів по-
вели свої машини косити овес. 

(Колгосп «40-річчя Жовтня», 
с. Смолянка.) 

(«Поліська правда», орган Кули-
ківського райкому Компартії і райви-
конкому, 01 .08.1967 р.)

У Чернігові згадали про 75-річ-
чя радянсько-фінської війни 1939 – 
1940 років.

«То як правильно назвати цю ві-
йну 1939 – 1940 років, про яку май-
же не згадували у підручниках у ра-
дянський час?» — таким запитанням 
розпочала розмову в радіопередачі 
«Голос патріота» головний редактор 
творчого об’єднання радіомовлен-
ня Чернігівської обласної держав-
ної телерадіокомпанії Олена Кияш-
ко із представником Українського ін-
ституту національної пам’яті у Черні-
гівській області Сергієм Бутком про 
75-річчя події.

Історик розповів, що 30 листопа-
да 1939 року без офіційного оголо-
шення війни Радянський Союз почав 
агресивну війну проти нейтральної 
та позаблокової Фінляндії, яка закін-
чилася 13 березня 1940 року. Саме 
тому її треба називати радянсько-
фінською війною 1939 – 1940 років.

Мета радянського агресора — 
окупація Фінляндії. Це був наслідок 
реалізації розподілу сфер впливу в 
Європі двох шовіністичних держав, 
який закріпили у таємному прото-
колі до договору про ненапад від 23 
серпня 1939 року. Його уклали СРСР 
на чолі з Й. Сталіним і нацистська Ні-
меччина на чолі з А. Гітлером. В істо-
рії ця змова відома як пакт Молотова 
– Ріббентропа. 

Керівництву Радянського Союзу 
і нинішнього російського імперіаліз-
му згадувати про цю війну невигідно 
— повний провал СРСР і його Зброй-
них сил. 

Керівництво СРСР думало, що 
з такими військовими перевагами 
війна буде легкою: у понад півтори 
рази більше особового складу, про-
ти 534 фінських гармат і мінометів 
— 2876 радянських, проти 26 фін-

ських танків — 2289 радянських, 
проти 270 фінських бойових літаків 
— 2446 радянських. Втрати проти-
борчих сторін за 105 днів наочно по-
казали стан Червоної армії: фінська 
армія — 26 662 загиблих, 39 886 по-
ранених, до 1000 полонених; радян-
ська армія — 126 875 загиблих чи 
зниклих безвісти, 264 908 поране-
них, 3100 полонених. 

Українці взяли участь у війні з 
обох боків. Як «гарматне м’ясо» у 
складі Червоної армії воювало десь 
40 тисяч осіб. Загиблим українцям в 
армії СРСР присвячені другий і тре-
тій томи із серії «Загиблі на чужині», 
які під назвою «Полягли в снігах Су-
омі» випустило видавництво «Книга 
пам’яті України». Там є інформація 
про 27 тисяч осіб. 

На боці захисників Фінської дер-
жави виступили українські добро-
вольці. Вони 1940 року створили 
перші підрозділи. Одним з найвідо-
міших командирів українських до-
бровольців був легендарний україн-
ський патріот, холодноярівець і пись-
менник Юрій Горліс-Горський. В укра-
їнські добровольчі підрозділи охоче 
йшли й полонені червоноармійці. 

Сергій Бутко уточнив, що спро-

ба загарбання Фінляндії Радянським 
Союзом не була раптовим рішенням. 
Країна була приєднана на початку 
XIX ст. до складу Російської імперії. 
Після жовтневого перевороту 1917 
року більшовицька Росія намагала-
ся загарбати Фінляндію, але спро-
ба провалилася, країна стала неза-
лежною державою. У 1930-ті роки у 
владних колах СРСР її вважали не-
справжньою державою, якій «поки 
що» дозволено існувати. Після розпо-
ділу сфер впливу з нацистською Ні-
меччиною і «вдалого» досвіду спіль-
ного знищення і розподілу Польщі 
агресія проти Фінляндії була законо-
мірним кроком імперіалістичної полі-
тики Кремля. 

Сценарій загарбання Фінляндії 
був такий самий, що й країн Балтії 
— Литви, Латвії, Естонії у 1940 році. 
Характерні риси цієї політики були 
застосовані ще в агресії проти УНР 
у 1917 – 1920 роках, і ми їх бачимо 
в сучасній війні Російської Федера-
ції проти України. Більшовицька над-
держава нав’язувала договори про 
військову допомогу, створювалися 
військові бази на теренах маленьких 
незалежних держав, а потім органі-
зовувала виступи «п’ятої колони» за 

підтримкою «червоних багнетів» для 
заміни законної влади і приєднання 
до складу імперії.

Проте нейтральна і позаблокова 
Фінляндія не піддалася тиску Кремля. 
Саме тоді більшовицькі спецслужби 
організували провокацію «Майніль-
ський інцидент» — обстріляли з арти-
лерії власних військовослужбовців і 
звинуватили в «агресії» сусідню дер-
жаву. Знайомий почерк…

Радянський Союз усі 105 днів 
радянсько-фінської війни офіційно 
відмовлявся від того, що веде війну. 
Отже, сучасний російський агресор 
повторює сталінські методи загарб-
ницької політики. 

Історик звернув увагу на органі-
зацію більшовицькими агресорами 
«п’ятої колони». 1 грудня 1939 року в 
першому ж захопленому СРСР насе-
леному пункті Фінляндії — дачному 
селищі Терійокі, безпосередньо на 
радянському кордоні, було створено 
так званий «народний уряд» Фінлян-
дії на чолі з комінтернівським діячем 
Отто Куусіненом. Уже 2 грудня СРСР 
визнав своїх маріонеток «єдиним за-
конним урядом Фінляндії» і уклав з 
ним «договір про дружбу». Одночас-
но радянські ляльководи створили 
цілий корпус з чотирьох  дивізій ма-
ріонеткової «Фінської народної ар-
мії», в яку за браком осіб з фінськи-
ми прізвищами мобілізували багато 
росіян. Проте всі (!) фінські військо-
вополонені відмовилися від зради 
своєї батьківщини та участі у так зва-
ній ФНА. 

Головним уроком радянсько-фін-
ської війни 1939 – 1940 років спів-
робітник УІНП назвав такий: патрі-
отизм і професіоналізм сконсолідо-
ваної невеликої держави за умови 
міжнародної підтримки може відби-
ти навалу потужного агресора. 

Що ж це була за «Фінська війна»?

1937 рік вважається символом сталінсько-
го терору, коли в СРСР почалися масові репре-
сії. Як з’ясували німецькі вчені, більшість жертв 
була з простого народу, а в Україні — переваж-
но заможні хлібороби. Тобто дві третини мешкан-
ців села.

Про сталінський терор 1937 року написано до-
статньо книжок, щоб заповнити бібліотеку. І все ж 
білі плями залишаються. 

Що спричинило наказ наркома внутрішніх 
справ Єжова № 00447, який дав старт масовому 
терору? Як його виконували в радянській провін-
ції? Яку роль відігравали місцеві органи НКВС? 

Ці питання досліджували вчені з Німецького 
історичного інституту (Москва), Рурського універ-
ситету (Бохум) разом зі своїми колегами в Росії та 
Україні.

31 липня 1937 року Політбюро ЦК КПРС за-
твердило наказ народного комісара внутріш-
ніх справ СРСР Миколи Єжова № 00447. Цей на-
каз передбачав переслідування колишніх курку-
лів, злочинців, членів релігійних громад, колишніх 
членів політичних партій, противників більшовиків 
під час громадянської війни, козаків та інших, кого 
тоді називали «антирадянськими елементами». 

Наказ дав старт кампанії терору, яка тривала 
від серпня 1937-го до листопада 1938 року. В об-
хід юстиції вироки ухвалювали так звані «трійки» у 
складі місцевого партійного керівника, представ-
ника НКВС та прокурора. 

За сучасними оцінками, жертвами терору ста-
ли близько 800 тисяч осіб. Приблизно половина з 
них була розстріляна, інша половина отримала до-
вгі терміни ув’язнення. Чимало з ув’язнених пізні-
ше загинули в таборах. 

Україна надала доступ 
до архіву СБУ

Результатом п’ятирічного дослідження стали 
кілька товстих книжок у твердій обкладинці, вида-
них німецькою, російською та українською мова-
ми. На початку грудня німецькі історики предста-
вили їх у Бонні. 

«Чесно кажучи, ми не вірили, що зможемо до-
вести цю справу до кінця», — зазначив колишній 
керівник Німецького історичного інституту в Мо-
скві Бернд Бонвеч. Історики мали головну пробле-
му  — отримання доступу до документів. 

Архів Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) 
був для німецьких учених закритим. «Але ми зна-
йшли кілька регіонів, у яких документи були пере-
дані з архівів спецслужб до звичайних міських ар-
хівів», — розповів один із керівників дослідження 

Марк Юнґе. Це  архіви в містах Твер, Перм, Яро-
славль та інших. 

Неоціненну допомогу німецьким дослідникам, 
за їхніми словами, надала Україна, відкривши до-
ступ до архіву Служби безпеки (СБУ). 

«Дослідницька робота в Україні була надзви-
чайно важливою, оскільки Україна надала повний 
доступ до документів. Гортаючи сторінки докумен-
тів у читальному залі, ми говорили один одному:  
«Це просто неймовірно», — поділився Юнґе своїми 
враженнями про роботу в Києві. 

Продовження розкуркулювання 
Що ж з’ясували німецькі вчені? Чи справді 

Великий терор у СРСР, як називають події 1937 – 
1938 років, був спровокований очікуванням війни 
і бажанням радянської влади позбутися «ненадій-
них»? 

«Я вважаю, що причини швидше були внутріш-
ньополітичні та економічні, що робить цю акцію ще 
більш жахливою», — каже Марк Юнґе. 

Схожої думки дотримується і нідерландський 
історик Майкл Елльман: «Дослідження спонукає 
сприймати сталінський терор як приклад так зва-
ного «соціального інжинірингу» на шляху до побу-
дови соціалізму. Це означало підтримку одних со-
ціальних груп та винищення інших». 

У радянській Україні операція була спрямова-
на на винищення так званих куркулів [заможних 
господарів — «Історична правда»], яке почалося 
ще в 1929 – 1930 роках, вважає директор архіву 
СБУ і один з укладачів двотомника «Великий терор 
в Україні. Куркульська операція 1937 – 1938 рр.» 
Сергій Кокін: 

— Операція називається «куркульська», тому 

що добивали селянство. У 1937 році закінчували-
ся терміни висилки багатьох так званих «куркулів». 
Коли проводили перепис 1937 року, навіть була 
спеціальна анкета, щоб подивилися в місцях за-
слання куркулів, чи вони там є, чи вже повернули-
ся в Україну. 

Криваве соцзмагання 
За словами Кокіна, під час дослідження стало 

видно, «як центр у Москві взаємодіяв з регіонами, у 
тому числі з республіканським керівництвом НКВС 
у Києві та з обласними керівниками, який був зво-
ротний зв’язок, як усі починали грати за якимись 
дикими правилами, встановлювати ліміти на ре-
пресування людей».

Оскільки відсоток селянського населення був в 
Україні вищий, то, за словами керівника архіву СБУ, 
«коли присилали ліміти для України, то враховува-
ли, що ця верства може бути більшою для України».

Дослідження також показало, що місцеві орга-
ни НКВС мали великий вплив на виконання указу 
№ 00447. 

«Це було криваве соціалістичне змагання міс-
цевих чекістів, хто швидше свій ліміт використає, 
— каже Кокін. — Багато що залежало від місцевих 
керівників. Достатньо було двічі вкрасти, щоб бути 
засудженим. За крадіжку патефона людина могла 
отримати вісім років таборів». 

Особливо німецьких дослідників вразило, на-
скільки сплановано велося знищення людей. «Це 
було бюрократично організоване явище, яке треба 
назвати масовим убивством», — зазначив Бернд 
Бонвеч. 

Ось лише один приклад. Телеграма наркома 
внутрішніх справ УРСР Леплевського наркому Єжо-
ву від 26 серпня 1937 року (мовою оригіналу): 

«За время с 20 по 25 августа областными трой-
ками осуждено по 1 категории [розстріл — «Історич-
на правда»] 795 чел., из них кулаков — 402, уголо-
вников — 143 и прочего антисоветского элемента 
— 250 чел... Прошу о Вашем распоряжении ГУЛАГу 
об ускорении высылки наряда на отправку 2 кате-
гории [позбавлення волі] в лагеря». 

«Ми не знали, що терор насправді був спрямо-
ваний проти звичайних людей, — додає Марк Юнґе. 
— Це було справжнім відкриттям, як терор став 
«Великим». Терор проти радянських еліт був жахли-
вим явищем, але насправді страждали прості селя-
ни чи дрібні злочинці». 

Роман ГОНЧАРЕНКО
(«Deutsche Welle», «Українська правда»  – 

«Історична правда», 03.02.2011)

1937-ий. Кампанія з розкуркулення: 
так добивали українське селянство

Розкуркулена сім’я біля свого будинку 
в с. Удачне Донецької області. 1930-ті рр. 
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Іван Калита (бл.1283 – 1340 
або 1341) — князь Московський (з 
1322), Великий князь Володимир-
ський (з 1331), князь Новгородський 
з 1328 по 1337. Четвертий син Мос-
ковського князя Данила Олександ-
ровича. 

У перші ж роки правління Мос-
ковським князівством Іван добив-
ся того, що до Москви з Володимира 
була переведена митрополича ка-
федра. Це відразу зробило Москву 
духовною столицею Русі, підвищило 
її авторитет. Першим митрополитом, 
що переїхав до  Москви, був Петро. 

Олександр Михайлович Твер-
ський 1327 року уклав договір із 
Новгородом, і того ж року у Твері 
спалахнуло народне повстання про-
ти Орди. Хан Узбек послав за мос-
ковським князем, видав йому яр-
лик на Велике княжіння Володи-
мирське і надіслав 50 000 військ. 
Об’єднавшись із суздальцями, Ка-
лита пішов у Тверське князівство, де 
ординці попалили міста і села, лю-
дей повели в полон. 

1337 року Олександр Тверський 
підкорився ханові й повернув собі 
тверське князювання. 1339 року 
Іван поїхав в Орду з доносом на 
Олександра, після чого той отримав 
наказ з’явитися до хана. В Орді Олек-
сандра і його сина Федора стратили. 

При Івані Калиті в Москов-
ському Кремлі були побудовані 
білокам’яні Успенський собор, Ар-
хангельський собор, церква Іоанна 
Лествичника і новий дубовий Мос-
ковський Кремль (усе не зберегло-
ся), собор Спаса на Бору (знесений 
1933 року).Одна з головних рис Іва-
на — гнучкість у стосунках з людь-
ми і наполегливість. Він часто їздив 
в Орду і заслужив довіру Узбек-ха-
на. Коли інші російські землі страж-
дали від ординських вторгнень, во-
лодіння князя Московського зали-
шалися спокійними, їх населення і 
добробут росли. Іван зіграв велику 
роль у посиленні економічного і по-
літичного союзу Московського кня-
зівства і Золотої Орди, для якої він 
збирав з російських земель дани-
ну. Нещадно придушував народне 
невдоволення ординськими побо-
рами, розправлявся з політични-
ми супротивниками — російськими 
князями.

Іван I посилив московський 
вплив на ряд земель Півночі Русі

(Твер, Псков, Новгород та ін.). 
Накопичив великі багатства (звід-
си його прізвисько «Калита» — «ко-
шіль», «грошова сумка»), які викорис-
тав для купівлі земель у чужих кня-
зівствах і володіннях. Інша версія 
прізвиська — від звички носити із 
собою гаманець для роздачі милос-
тині. 

Приєднав шляхом шлюбів своїх 

дочок із тамтешніми князями Углич, 
Галич Мерьський і Бєлоозеро. Крім 
того, купував і вимінював села в різ-
них місцях: біля Костроми, Володи-
мира, Ростова і навіть у Новгород-
ській землі.

Семен Іванович (Симеон) Гор-
дий (1317 – 1353) — князь Москов-
ський і Великий князь Володимир-
ський (1340 – 1353), князь Новго-
родський (1346 – 1353). Старший 
син Івана Калити.

Відразу після смерті Калити 
всі основні російські князі виїха-
ли в Орду до Узбек-хана. Іван встиг 
скривдити їх усіх (купив ярлики на 
Ростовське, Углицьке, Дмитровське, 
Галицьке, Білозерське князівства, 
розорив Твер і добився страти твер-
ських князів, постійно вимагав но-
вих виплат із Новгорода, узяв у по-
лон ярославського князя, перема-
нював на свої землі бояр і простих 
людей). Усі князі Володимирської 
Русі не бажали спадкоємцем сина 
Калити — Симеона.

Після кількох місяців роздумів 
хан усе-таки видав ярлик на княжін-
ня Симеону. У грамоті–угоді з брата-
ми Симеон Гордий зветься Великим 
князем усія Русі. 

Симеон помер від великої епі-
демії чуми, що охопила багато кра-
їн. Від тієї хвороби загинули два ма-
лолітні сини князя, його молодший 
брат Андрій Серпуховський і москов-
ський митрополит Феогност. Оскіль-
ки в Симеона не залишилося в жи-
вих жодного сина, Московський, а 
потім і Володимирський престол пе-
рейшли до його молодшого брата 
Івана Івановича Красного.

Іван II Іванович Красний (1326 
– 1359) — син Івана Калити, князь 
Московський і Великий князь Воло-
димирський (1353 – 1359).

За заповітом батька Іванові ді-
сталися, окрім Звенигорода і Рузи, 
ще 21 місто і селище. Інша третина 

земель Московського князівства та-
кож згодом перейшла Івану, оскіль-
ки разом із Симеоном від чуми по-
мерли обидва його сини. Третина 
земель молодшого Івановича — Ан-
дрія, також померлого під час чуми, 
перейшла до його сина Володимира 
Серпуховського.

Період правління Івана Крас-
ного був часом відносного посла-
блення Москви і посилення його су-
сідів і супротивників. Велике князів-
ство Литовське добилося призна-
чення окремого митрополита в Київ 
(1355). 

Дмитро Донський (1350 – 
1389), прозваний так за перемогу 
в Куликовській битві, — князь Мос-
ковський (з 1359) і Великий князь 
Володимирський (з 1363). Син Івана 
II Красного. У період правління Дми-
тра Московське князівство стало од-
ним із головних центрів об’єднання 
російських земель. При Дмитрі був 
побудований білокам’яний Москов-
ський Кремль.

Після ряду перемог русичів над 
Золотою Ордою, хоча її набіги і три-
вали ще близько двох віків, вона не 
наважувалася на битву у відкрито-
му полі.

Важлива дата історії — 1362 рік: 
Великий князь Литовський Ольгерд 
Гедимінович розгромив при Синіх 
Водах трьох ординських воєначаль-
ників і вніс до складу своєї держави 
Київщину, Поділля, Посейм’я і Пере-
яслав Південний. Таким чином, ко-
рінні землі колишньої Київської Русі, 
внесені до складу Великого князів-
ства Литовського, більш як на сто-
ліття раніше від Московії були звіль-
нені від Золотої Орди. 

У Золотій Орді розпочалася бо-
ротьба за владу. 1371 року темник 
Мамай, що фактично правив від іме-
ні хана Абдули, видав ярлик на ве-
лике княжіння Володимирське Дми-
трові.

Але вже 1376 року князь відпра-
вив військо воювати у Волзьку Бул-
гарію. 1377 року московсько-суз-
дальське військо виступило на східні 
рубежі Русі, але було знищене тата-
рами з Мамаєвої орди, яка розорила 
Нижній Новгород і Рязань. 

У 1378 році Мамай послав 5 ту-
менів на Москву, але вони були роз-
биті на річці Вожа. 1379 року Ма-
май розорив Рязанське князівство. 
Отже, ще до Куликовської битви 
йшло відкрите зіткнення Москви і 
Орди.

Татарський темник половецько-
го походження Мамай, який захопив 
владу в Золотій Орді, не був чингіси-
дом. А за її законами лише нащадок 
Чингісхана міг отримати титул хана, 
тому Мамай проголосив ханом свого 
ставленика Абдулу. Більшість татар-
ської знаті та васалів Золотої Орди 
не визнали його, і фактично під вла-
дою Мамая залишалася тільки захід-
на частина Золотої Орди.

1377 року Тохтамиш почав за-
воювання Золотої Орди. За цих умов 
Москва виступила на боці чингісида 

Тохтамиша і не визнала влади Ма-
мая.

У квітні 1380 року Тохтамиш ви-
йшов до гирла Дону. Мамай плану-
вав з’єднатися на південному березі 
Оки з Ягайлом литовським і Олегом 
рязанським. Дмитро вивів війська 
за Оку, а потім і за Дон, прискорюю-
чи зіткнення з одним тільки Мамаєм, 
не давши йому з’єднатися із союзни-
ками. 

Куликовська битва відбулася 
8 вересня 1380 року між війська-
ми Дмитра Донського і Мамая на 
Куликовому полі між річками До-
ном, Непрядвою та Красивою Ме-
чею (нині — Тульська область). 

Дані щодо чисельності військ, 
які брали участь у битві, істотно 
розходяться — від сотень тисяч до 
десятків тисяч осіб з обох боків. 
Так само досі точно не локалізова-
но, не встановлено місця битви, а 
археологи розходяться в тому, які 
саме знахідки на орієнтовному 
полі бою стосуються битви. 

Куликовська битва, мабуть, 
більше, ніж якась інша героїчно 
показана в російській, а потім ра-
дянській історії. Вважається, що 
вона заклала початок звільненню 
від Орди і що навіть порятувала 
Європу від нового нашестя степо-
виків (останнє — явно перебіль-
шення). Більш певно говорити, що 
ця битва, в якій під знаменами 
Дмитра Івановича об’єдналися до-
сить великі сили різних князівств, 
серйозно зміцнила позиції Мо-

скви на теренах 
Русі. 

Після пораз-
ки Мамай ра-
зом із залиш-
ками війська ві-
дійшов на зем-
лі Кримського 
ханства, де був 
р озгр ом лений 
Т о х т а м и ш е м . 
Син Мамая, на-
щадок Чингіс-
хана по мате-
рі, прийняв під-
данство Ве-
ликого князя 
Л и т о в с ь к о г о , 
п р а в о с л а в н у 
віру і титул кня-
зя Глинського. 
Серед його на-
щадків — Іван 
Грозний (по 
батьку —  на-
щадок Дмитра 
Донського), де-
які знатні дво-
рянські роди, 
зокрема  Ви-
шневецькі, а також перші козаць-
кі отамани Запорізької Січі.

Після перемоги на Куликовому 
полі Дмитро не продовжив походу  
углиб степів через великі втрати. 

Мамай був остаточно розгромле-
ний Тохтамишем, який вступив на 
престол Орди. 

Тохтамиш, прагнучи віднови-
ти залежність земель Володи-
мирського князівства, 1382 року 
здійснив похід на Русь, узяв обма-
ном Москву і спустошив її. Дмитро 
мусив підкоритися Тохтамишу, ко-
трий ярлик на княжіння Руссю за-
лишив московським князям. 

Дмитро почав шукати союз-
ників на Заході, насамперед у Ве-
ликому князівстві Литовському, з 
яким Москва давно ворогувала. У 
1384 році було укладено угоду між 
Дмитром і князями Литви Ягай-
лом, Скригайлом і Корибутом про 
одруження Великого князя Ягай-
ла з дочкою Дмитра і оголошення 
православ’я державною релігією 
Великого князівства Литовсько-
го. Але того ж року Ягайло підпи-
сав із тевтонцями угоду, за якою 
зобов’язався визнати державною 
релігією католицизм. 1385 року 
Ягайло уклав унію з Польщею і 
одружився на спадкоємиці поль-

ського престолу Ядвізі, ставши од-
ночасно і королем Польщі.

За роки правління Дмитро став 
визнаним главою антиординської 
політики. Уявлення про незалеж-
ність і політичну єдність Русі почало 
збігатися з ідеєю сильної великокня-
жої московської влади. Велике кня-
зівство Володимирське остаточно 
перейшло під владу Москви.

Територія Московського князів-
ства значно розширилася при Дми-
трові за рахунок інших князівств. 
Натомість були втрачені західні зем-
лі, у тому числі Твер і Смоленськ, а 
основну територію  розорили війни 
з Великим князівством Литовським, 
іншими князівствами, а також на-
шестя татар.

Петро АНТОНЕНКО
Продовження. Поч. у №№ 39 – 44.

Далі будеІван Калита

Московський Кремль при Дмитрі Донському

А. Бубнов «Ранок на Куликовому полі»

Дмитро Донський на Куликовому полі

Спалення Москви Тохтамишем
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Календар всесвітньої історії

ГРУДЕНЬ
20 — Прп. Антонія Сийського.
21 — Прп. Патапія. Зачаття праведною Анною 
Пресвятої Богородиці.
22 — Ікони Божої Матері «Несподівана Радість». 
Мчч. Міни, Єрмогена і Євграфа.
23 — Святителя Іоасафа, єпископа Бєлгород-
ського.
24 — Прп. Даниїла Столпника. Прп. Германа 
Аляскинського.
25 — Святителя Спиридона, єпископа Трими-
фунтського, чудотворця.
26 — Мчч. Євстратія, Авксентія, Євгенія, 

Мардарія і Ореста.
27 — Мчч. Фірса, Левкія і Калиника.
28 — Св. Стефана ісп., архієп. Сурозького.
29 — Прор. Агея.
30 — Св. прор. Даниїла і трьох отроків: Ананії, 

Азарії і Мисаїла.
31 — Мч. Севастіана.

СІЧЕНЬ
1 — Мч. Вонифатія Тарсійського. Триває 
Різдвяний піст.
2 — свято праведного Іоанна Кронштадт-
ського. Прп. Ігнатія. День ікони Божої 
Матері «Спасителька потопаючих».
3 — представлення св. Петра. Мч.Юліанії.
4 — великомучениці Анастасії Узорошительниці.
5 — мучеників, іже в Криті.
6 — Навечір'я Різдва Христового (Святвечір).
7 — Різдво Христове.
8 — Собор Пресвятої Богородиці.
9 — апостола першомученика і архідиякона 

Стефана.
13 — Віддання свята Різдва Христового. Прп. 
Меланії Римлянки.
14 — Обрізання Господнє. Святителя Василія 
Великого.
18 — Навечір'я Богоявлення (Хрещенський 
Святвечір). Суворий піст.

19 — Святе Богоявлення. Хрещення Господнє.

Церковний православний календар

20 грудня 

1868 — у Львові засновано українське 
товариство «Просвіта».

1917 — утворена Всеросійська над-
звичайна комісія (ВЧК) із  боротьби з 
контрреволюцією і саботажем. Її першим 
головою був призначений польський дво-
рянин і професійний революціонер Фелікс 
Дзержинський. 

21 грудня 

1596 — народився Петро Могила 
(Петру Мовіла), молдавський шляхтич, 
український політичний, громадський, 
церковний і освітній діяч, архімандрит 
Києво-Печерського монастиря з 1627 
р., митрополит Київський, Галицький і 
всієї Русі в 1633 – 1647 рр.

1913 — у нью-йоркській газеті опублі-
кований перший в історії кросворд, який 
склав Артур Уїнн. 

22 грудня 

1833 — народилася 
Марко Вовчок (Марія Ві-
лінська, за першим чо-
ловіком — Маркович, за 
другим — Лобач-Жучен-
ко), українська письмен-
ниця й поетеса, перекла-
дачка.

1857 — у Російській 
імперії в загальний обіг 
упроваджено поштові 
марки.

23 грудня 

1913 — відбувся перший політ літа-
ка Ігоря Сікорського, 4-моторного біплана 
«Ілля Муромець». 

24 грудня

1798 — народив-
ся Адам Міцкевич, ви-
значний польський по-
ет-романтик і діяч наці-
онально-визвольного 
руху. Уродженець ни-
нішньої Білорусі. 

1868 — народив-
ся Емануель Ласкер, доктор математики, 
другий в історії шахів чемпіон світу (1894 
– 1921 рр.). 

1937 — народив-
ся В’ячеслав Чорновіл, 
український політик, 
дисидент і політв’язень 
радянських часів, літе-
ратурний критик, публі-
цист. Один із лідерів На-
родного руху України.

25 грудня 

1741 — шведський учений Андерс 
Цельсій винайшов шкалу вимірювання 
температури. 

1855 — у Кінгстоні (Канада) відбулася 
перша гра в хокей.

1895 — народив-
ся Григорій Верьовка (у 
селищі Березна на Чер-
нігівщині), український 
композитор і хоровий 
диригент.

1979 — вторгнен-
ня радянських військ до 
Афганістану. 

26 грудня 

1825 — повстання декабристів на 
Сенатській площі в Санкт-Петербурзі. 
Спроба державного перевороту була 
підготовлена групою дворян-однодум-
ців і мала на меті недопущення вступу 
на трон Миколи I, лібералізацію суспіль-
но-політичного ладу в 
країні. 

1893 — народився 
Мао Цзедун, китайський 
політичний і державний 
діяч, революціонер, голо-
ва КНР (1954 – 1959), го-
лова ЦК Компартії Китаю 
(1942 – 1976).

27 грудня 

1925 — російський поет Сергій Єсенін 
знайдений повішеним у ленінградському 
готелі «Англетер».

1929 — генеральний секретар ЦК 
ВКП(б) Йосип Сталін проголосив політику 
«суцільної колективізації». 

28 грудня 

1886 — на-
родився Данило 
Терпило, україн-
ський революці-
онер, повстан-
ський отаман, 
відомий під іме-
нем «отаман Зе-
лений».

1895 — у Па-
рижі відбувся 
перший публіч-
ний показ «сіне-
матографа братів 
Люм’єр». Початок 
ери кінематогра-
фа. 

29 грудня 

1724 — у Петро-
павлівській форте-
ці помер Павло По-
луботок, наказний 
гетьман України 
(1722 – 1724), черні-
гівський полковник.

1891 — народив-
ся Володимир Си-
миренко, визначний 
український вчений у 

галузі садівництва. 

30 грудня 

1922 — утворено СРСР. Таке рішення 
ухвалив I Всесоюзний з’їзд представників 
рад робітничих, селянських і червоноар-
мійських депутатів у Москві. З’їзд затвер-
див декларацію і договір про утворення но-
вої держави — Союз Радянських Соціаліс-
тичних Республік.

1953 — у США надійшов у продаж пер-
ший кольоровий телевізор. 

31 грудня 

1877 — народився Гнат Хоткевич, укра-
їнський письменник, музикант, історик, 
композитор, мистецтвознавець, етнограф, 
педагог, театральний діяч.

1898 — відкрита перша телефонна лі-
нія між Москвою і Петербургом. 

1917 — декрет Раднаркому Радянської 
Росії про визнання державної незалеж-
ності Фінляндії. 

1 січня 

1701 — народився Василь Григорович-
Барський, український письменник, уче-
ний, мандрівник.

1863 — президент США Авраам Лін-
кольн видав маніфест про звільнення ра-
бів. 

1909 — народився Степан Бандера, го-
лова проводу Організації Українських На-
ціоналістів.

1959 — перемога революції на Кубі. 

1961 — у Радянському Союзі прове-
дена грошова реформа. Обмін випущених 

грошових знаків на старі здійснювався у 
співвідношенні 1:10.

1993 — Чехословаччина розділилася 
на Чехію та Словаччину. 

3 січня 

1957 — компанія «Гамільтон» виробила 
перші у світі електронні наручні годинники.

5 січня 

1769 — Джеймс Уатт одержав патент 
на парову машину.

1918 — УНР випустила в обіг перші 
українські банкноти —  карбованці. Геор-
гій Нарбут, ім’я якого тісно пов’язане з епо-
хою відродження українського національ-
ного мистецтва, вивчаючи давні монети, 
вибрав тризуб із хрестом. Саме він і був 
зображений на перших українських папе-
рових грошах.

1932 — народилася Раїса Горбачо-
ва (Титаренко), дружина президента СРСР 
Михайла Горбачова. Її батько Максим Тита-
ренко родом із селища Куликівка на Черні-
гівщині, пізніше виїхав до Росії, де й наро-
дилася Раїса. 

6 січня 

1596 — наро-
дився Богдан Хмель-
ницький, гетьман 
України.

1833 — наро-
дився Степан Рудан-
ський, український 
поет, перекладач, 
громадський діяч, лі-
кар.

1846 — у Киє-
ві створено Кирило-
Мефодіївське това-
риство. 

1898 — народив-
ся Володимир Со-

сюра, український 
поет.

1938 — на-
родився Василь 
Стус, поет, пере-
кладач, літературо-
знавець, правоза-
хисник, дисидент і 

політв’язень радянських часів. Половину 
життя — 23 роки — був позбавлений волі. 
Помер в ув’язненні.

7 січня 

1853 — народився Микола Аркас, 
український культурно-освітній діяч, пись-
менник, композитор, історик.

1914 — перший пароплав пройшов че-
рез Панамський канал.

8 січня 

1879 — народився в місті Ічня на Чер-
нігівщині Степан Васильченко (Панасенко), 
український письменник.

1888 — народився Гнат Юра, україн-
ський театральний ре-
жисер, актор театру і 
кіно.

1935 — народив-
ся Василь Симоненко, 
визначний український 
поет-«шістдесятник», 
діяч українського руху 
дисидентів.

9 січня 

1890 — народився Карел Чапек, чесь-
кий письменник.

1907 — народився Микола Лівицький, 
український громадсько-політичний діяч, 
журналіст, президент УНР в екзилі (США) у 
1967 – 1989 рр.

1924 — народився Сергій Параджанов, 
визначний український радянський кіноре-
жисер, сценарист, художник і громадський 
діяч вірменсько-грузинського походження.

Календар 
Чернігівщини
20 грудня 1885 р. у с. Бубнівщина на 

Прилуччині народився Петро Носко — 
український художник. 

22 грудня 1912 р. у с. Івангород Бор-
зенського повіту народився Кость Гіммель-
райх — учений-гідробіолог, підпільник ОУН, 
полковник УПА, поет, громадський діяч. 

23 грудня 1885 р. у с. Мала Дівиця 
Прилуцького повіту народилася Ольга Біль-
ська — педагог, громадська діячка, дружи-
на Симона Петлюри. 

25 грудня 1918 р. у селищі Холми на 
Корюківщині народився Олександр Чер-
ниш — археолог, професор. 

27 грудня 1737 р. у м. Ніжин народив-
ся Микола Бантиш-Каменський — історик, 
бібліограф.

1 січня 1879 р. на хуторі біля м. Батури-
на народився Василь Кирій — генеральний 
хорунжий Армії Української держави. 

1 січня 1888 р. у с. Кіпті на Козелеччині 
народився Василь Божко — хорунжий Ар-
мії УНР. 

7 січня 1870 р. у м. Остер народився 
Аркадій Заболотний —  генеральний хорун-
жий Армії Української держави. 

7 січня 1891 р. у м. Ічня народився 
Юрій Добриловський —  полковник Армії 
УНР, лікар, громадський діяч. 

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Марко Вовчок

Політ «Іллі Муромця».

В'ячеслав
Чорновіл

Григорій 
Верьовка

Мао Цзедун

Повстанці з Трипілля 
під Києвом: сотник Дми-
тро Любименко, Данило 
Терпило (отаман Зеле-
ний), Василь Дюжанов.

Павло Полуботок

10 рублів 
1947 р. 

перетворилися на 
1 рубль 1961 р.

Б.Хмельницький

Степан Руданський

Василь Стус

Василь Симоненко

Адам Міцкевич
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Марк Твен (30.11.1835 – 21.04.1910) 
— американський письменник. Справжнє 
ім’я — Семюель Клеменс. Народився у сім’ї 
збіднілого купця в штаті Теннесі. Був шос-
тою дитиною із семи в родині. Коли Семюе-
лю виповнилося 4 роки, сім’я переїхала до 
містечка Ганнібал на річці Міссісіпі. Згодом 
Ганнібал стане прообразом містечка Сент-
Пітерсберг у знаменитих романах «Приго-
ди Тома Сойєра» і «Пригоди Гекльберрі Фін-
на». 

Коли хлопцю було 11 років, помер його 
батько. Вже з наступного року Семюель 
почав працювати у друкарні, згодом пра-
цював у друкарнях Сент-Луїса, Нью-Йорка, 
Філадельфії. Активно займався самоосві-
тою. У 22 роки повернувся до штату Міс-
сурі. Отримав диплом капітана корабля і 
став працювати на річці Міссісіпі, поки не 
спалахнула Громадянська війна. Семюе-
лю довелося стати солдатом Конфедера-
ції. Але він ненавидів рабство, яке прагну-
ли зберегти південні штати Америки. А ще 
любив волю. Тому через два тижні втік на 
Захід, у штат Неваду. Тут працював рік на 
срібному руднику. Паралельно писав гумо-
ристичні оповідання. Протягом кількох ро-
ків мандрував з газети в газету як репор-
тер і фейлетоніст. Узяв участь у середзем-
номорському круїзі, під час якого зібрав 
матеріал для своєї першої книги «Проста-
ки за кордоном». Тоді ж письменник побу-
вав і в Україні, відвідавши Одесу, Севасто-
поль, Ялту.

У 1876 році побачила світ книга Мар-
ка Твена, що назавжди внесла його ім’я 
в історію світової літератури, — «Пригоди 
Тома Сойєра». Письменник згадав тут ди-
тинство в Ганнібалі, а Том Сойєр був схо-
жий на юного Семюеля Клеменса. Темі іс-
торії Англії були присвячені романи «Принц 
і жебрак», «Янкі з Коннектикуту при дворі 
короля Артура».

До 1884 року Марк Твен був уже відо-
мим літератором і заснував видавничу фір-
му. Однією з перших книг видавництва ста-
ли його «Пригоди Гекльберрі Фінна». Твір, 
який, за визнанням критиків, став кращим 
у творчості Марка Твена.

Наприкінці XIX століття у США почина-
ють публікувати зібрання творів Марка Тве-
на, вважаючи його класиком літератури. У 
ХХ  століття Марк Твен увійшов з гострою 
сатирою на сильних світу цього творами 
«Людина, що ходить у пітьмі», «Сполучені Лін-
чуючі Штати», «Монолог царя». Проте амери-

канці, що знали його як класика «легкої» лі-
тератури, не сприйняли цих творів.

З 1870-го по 1905 роки Марк Твен пра-
цював над автобіографією, так і не завер-
шивши її.  

Письменник одержав почесний ступінь 
доктора літератури Оксфордського і Єль-
ського університетів, доктора права — від  
Міссурійського університету. Він дуже пи-
шався цими званнями. Для людини, яка у 
12 років покинула школу, це визнання зна-
чило дуже багато. 

На той час Семюель Клеменс уже важ-
ко хворів, а більшість членів його роди-
ни померли один за одним. У віці 74 років 
Марк Твен завершив земний шлях.

У заповіті письменник дозволив опу-
блікувати його біографію лише через 100 
років після смерті, а окремі її частини — 
взагалі через 500 років. Такі умови пояс-
нюються тим, що він у своїх мемуарах був 
дуже відвертим. 

Марк Твен починав свою кар’єру з не-
вибагливих гумористичних куплетів, а за-
кінчив сповненими тонкої іронії нарисами 
людських звичаїв, памфлетами на соціаль-
но-політичну тему і песимістичними розду-
мами про цивілізацію. Багато часу приді-
ляв пошуку молодих літературних талантів 
і допомагав їм.

Час від часу деякі твори Твена заборо-
няла американська цензура — переважно 
через активну громадянську позицію пись-
менника. 

* * *

Води Міссісіпі
Марк Твен — один з моїх улюблених 

письменників. У дитинстві, як і мільйони 
ровесників у всьому світі, я зачитувався 
«Пригодами Тома Сойєра». Пізніше оцінив 
блискучу новелістику Твена, історичні ро-
мани, публіцистику.

У 1997 році у складі делегації україн-
ських колег мені пощастило побувати на 
невеликому журналістському стажуванні 
в США.  Вашингтон, Нью-Йорк, Сент-Луїс, 
Міннеаполіс — усе це незабутнє. Місто 
Сент-Луїс, де також жив і працював май-
бутній письменник, ці ворота на американ-
ський Захід, розташоване на Міссісіпі — 
найбільшій річці США і континенту, тисячі 
миль якої пройшов свого часу на паропла-
вах молодий Семюель Клеменс. 

Звичайно ж, в один із днів я пішов на 
берег Міссісіпі. На цьому знімку — автор 
бреде по її воді. А зображений на фото  
старовинний пароплав, який слугував для 
мандрів туристів, мав чудову назву — «Том 
Сойєр».

Петро АНТОНЕНКО

Афоризми письменника
У художніх творах, публіцистиці, промовах Марка 

Твена — безліч цікавих спостережень, цитат, які дав-
но стали афоризмами. Вони дотепні, часом з легким 
гумором, часом із сумною іронією, а то й песимізмом. 
Але дуже цікаві. Ось деякі.

Говори правду, і тоді не доведеться нічого запам’я-
тову вати.

Доброта — це те, що може почути глухий і побачити 
сліпий.

Справжній друг з тобою, коли ти не правий. Коли ти 
правий, всякий буде з тобою.

Уникайте тих, хто намагається підірвати вашу віру в 
себе. Велика людина, навпаки, вселяє почуття, що ви мо-
жете стати великими.

Краще мовчати і здаватися дурнем, ніж відкрити рот і 
остаточно розвіяти сумніви в цьому.

Горе можна пережити наодинці, але, щоб пізнати по-
вною мірою радість, треба розділити її з іншою людиною.

Якщо ви помітили, що ви на боці більшості, — це точна 
ознака того, що пора мінятися.

Ніколи не сперечайтеся з дурнями, вони стягнуть вас 
на свій рівень і задавлять досвідом.

Через двадцять років ви більше шкодуватимете за 
тим, чого не зробили, ніж за тим, що зробили. Тому від-
киньте сумніви. Відпливайте геть від безпечної гавані. 
Упіймайте попутний вітер своїми вітрилами. Досліджуйте. 
Мрійте. Відкривайте.

Пробачення — це аромат, який залишає фіалка на чо-
боті, що роздавив її.

Коли сумніваєтеся, говоріть правду.

Єдиний спосіб зберегти здоров’я — їсти те, чого не лю-
биш, пити те, що не подобається, робити те, чого не хочеться.

Коли те, чого ми дуже довго чекаємо, нарешті прихо-
дить, воно здається несподіванкою.

Хто не знає, куди прямує, дуже здивується, потрапив-
ши не туди.

Ніщо так не потребує виправлення, як чужі звички!

Один раз у житті щастя стукає у двері кожного, але час-
то цей кожен сидить у сусідньому шинку і не чує стуку.

Не багато хто з нас може витерпіти щастя — мається 
на увазі, щастя ближнього.

Завжди чесно визнавай свої помилки, це притупить 
пильність начальства і дозволить тобі натворити нових.

Не розлучайтеся зі своїми ілюзіями. Коли їх не стане, 
можливо, ви і продовжите існувати, але перестанете жити.

Якщо дружба закінчилася, значить, її й не було.

Літо — це пора року, коли дуже жарко займатися реча-
ми, якими займатися взимку було дуже холодно.

Класика — це те, що кожен вважає за потрібне прочи-
тати і ніхто не читає.

Зморшки мають бути тільки слідами минулих усмішок.

Кілька місяців тому партія не-
залежних висунула мою кандидату-
ру на посаду губернатора велико-
го штату Нью-Йорк проти кандида-
тур містера Джона Т. Сміта і місте-
ра Бленка Дж. Бленка. Я невиразно 
відчував, що в мене є одна важли-
ва перевага перед цими добродія-
ми, а саме — моя незаплямована 
репутація. Неважко було перекона-
тися з газет, що ці добродії, коли на-
віть і знали, що означає мати добре 
ім’я, то ці часи для них давно минули. 
Було зрозуміло, що за останні роки 
вони опинились по вуха у всілякій 
мерзоті. 

Але в той час, як я радів зі сво-
єї переваги і потай втішався нею, 
якийсь струмінь неспокою каламу-
тив глибини мого щастя: адже до-
ведеться почути своє ім’я поряд з 
іменами таких людей! Це бентежи-
ло мене дедалі більше. Зрештою я 
написав про це своїй бабусі. Відпо-
відь її була швидка й рішуча. Бабуся 
писала: 

«Ніколи за все своє життя ти не 
зробив жодного вчинку, якого мож-
на було б соромитися. Поглянь у га-
зети, поглянь, і ти зрозумієш, що за 
людці оті містери Сміт і Бленк, а тоді 
вирішуй, чи захочеш ти принизитися 
до їхнього рівня і вступити з ними в 
політичну боротьбу». 

Саме це й не давало мені спо-
кою! Я не спав тієї ночі ані хвилини. 
Але врешті-решт уже не міг відсту-
пати. Мою кандидатуру скрізь було 
оголошено, і я мусив вести бороть-
бу далі. 

За сніданком, байдуже прогля-
даючи газети, я натрапив на такого 
дописа, і, мушу зізнатися, це приго-
ломшило мене так, як ніколи в житті: 

«Кривосвідчення. Можливо, те-
пер містер Марк Твен, що виступає 
перед народом як кандидат у губер-

натори, сподобить нас роз’ясненням 
з приводу того, як тридцять чотири 
свідки спіймали його на порушенні 
присяги у Вокавоку (Кохінхіна) 1863 
року? Мета цього кривосвідчення 
полягала в тому, щоб відсудити в бі-
долашної вдови-тубілки та в її без-
захисної родини мізерний клаптик 
землі з кількома банановими дере-
вами — їхню єдину опору та підтрим-
ку в скруті. Містер Твен зобов’язаний 
і перед своїм сумлінням, і перед сво-
їми виборцями, на чиї голоси він 
розраховує, роз’яснити цю історію. 
Чи зробить він це?» 

Я думав, що лусну від подиву! Та-
кий брутальний, мерзенний наклеп! 
Я ніколи зроду не бачив Кохінхіни. 
Я нічого зроду не чув про Вокаво-
ку! Я не міг би відрізнити бананове 
дерево від кенгуру! Я був розлюто-
ваний, але цілком безпорадний і не 
знав, що мені робити. Зовсім нічого 
не зробивши, я сяк-так згаяв день. 
Наступного ранку в тій самій газеті 
було вміщено всього кілька слів на 
мою адресу: 

«Знаменно! Слід зауважити, що 
містер Твен багатозначно мовчить з 
приводу свого кривосвідчення в Ко-
хінхіні!» 

Далі протягом усієї виборчої 
кампанії ця газета ніколи не назива-
ла мене інакше, як «Безчесний Клят-
вопорушник Твен». 

Потім виступила ще одна газета, 
яка вмістила таке: 

«Xотілося б знати, чи зволить но-
вий кандидат у губернатори поясни-
ти декотрим своїм співгромадянам 

(які матимуть нещастя голосувати 
за нього!) таку цікаву обставину: чи 
правда, що його товариші по бараку 
в Монтані, які раз у раз «губили» різні 
цінні речі, що незмінно виявлялися 
або в кишенях містера Твена, або в 
його «валізі» (тобто в газеті, в яку він 
загортав свої пожитки), мусили зро-
бити йому, задля його ж власної ко-
ристі, дружнє попередження, а саме: 
обмазавши дьогтем та вивалявши у 
пір’ї, протягти його на жердині, а по-
тім порадили йому назавжди поки-
нути те місце, яке він займав у табо-
рі. То чи зволить він це пояснити?» 

Хіба можна було вигадати щось 
мерзенніше? Адже я ніколи в житті 
не був у Монтані! Відтоді ця газета 
зазвичай називала мене не інакше 
як «Твен — Монтанський Злодій». 

Усе це призвело до того, що, бе-
ручи до рук газету, я став відчува-
ти такий самий страх, який відчуває 
людина, піднімаючи зі свого ліжка 
укривало й чомусь боячись знайти 
під ним гримучу змію. 

Одного разу мені потрапило на 
очі таке: 

«Наклепника виведено на чисту 
воду! Завдяки письмовим свідчен-
ням Майкла О’Фленегена, есквайра 
з Файв-Пойнтса містера Снаба Ре-
ферті та містера Кеті Маліген з Уо-
тер-стріту, які вони дали під прися-
гою, встановлено, що підла заява 
містера Марка Твена про те, нібито 
покійного дідуся нашого достойного 
кандидата містера Бленка повішено 
за грабіжництво на великій дорозі, 
— це брутальна, безсоромна і без-

підставна брехня. У порядних людей 
сумно стає на душі, коли вони ба-
чать, до яких ганебних засобів вда-
ються деякі добродії, щоб досягти 
успіху на політичній арені, напада-
ючи на мерців, що давно покояться 
у своїх могилах, і паплюжачи накле-
пами їхні славні імена. I коли ми ду-
маємо про той біль, що його завдає 
ця безсоромна брехня невинним ро-
дичам та друзям небіжчика, ми май-
же готові закликати зневажену й 
обурену публіку вчинити коротку й 
рішучу розправу з наклепником! Але 
ні! Полишмо його на муки власного 
сумління! (Хоча, коли почуття гніву 
візьме гору і публіка у своїй сліпій 
люті заподіє наклепникові тілесне 
каліцтво, безперечно, що ніякі при-
сяжні не зможуть визнати винними 
месників і ніякий суд не зможе пока-
рати їх.)» 

Ця дотепна прикінцева фраза 
мала свої наслідки: тієї ж ночі я му-
сив схопитися з ліжка й утекти две-
рима чорного ходу, в той час як «зне-
важена й обурена публіка» вдерла-
ся парадними дверима, розбиваючи 
меблі й вікна у своєму справедли-
вому гніві і привласнюючи заодно ті 
речі, що їх легко було забрати з со-
бою. I все-таки я можу, поклавши 
руку на Біблію, заприсягтися, що ні-
коли не зводив наклепу на дідуся 
містера Бленка. Більше того: до сьо-
годнішнього дня я навіть не здогаду-
вався про його існування і ніколи не 
чув його імені. 

Мушу зазначити, між іншим, що 
вищезгадана газета відтоді не на-

зивала мене інакше як «Твен — Па-
плюжник Могил». 

Слідом за цим мою увагу при-
вернула така газетна стаття: 

«Достойний кандидат. Містер 
Марк Твен, що мав учора ввечері ви-
ступити з викривальною промовою 
на масовому мітингу незалежних, не 
з’явився своєчасно! У телеграмі від 
його лікаря повідомлялося, що його 
збила з ніг пара коней, що йому пе-
реламано у двох місцях ногу, що він 
зазнає тяжкі муки й таке інше, і таке 
інше, і ще багато такого роду. I неза-
лежні щосили намагалися проков-
тнути цю жалюгідну відмовку і вда-
вали, що не знають справжньої при-
чини відсутності цього мерзенного 
розпусника, якого вони називають 
своїм кандидатом. Минулого вечора 
якийсь п’яний тип рачки вповз у го-
тель, де живе містер Твен. Доконеч-
ний обов’язок незалежних довести, 
що ця п’яна тварюка не був сам Марк 
Твен. Нарешті ми їх спіймали на га-
рячому! Це — випадок, який не дає 
жодної змоги ухилитися від прямої 
відповіді. Громоподібний голос наро-
ду запитує: «Хто була ця людина?» 

На мить мені здалося зовсім не-
ймовірним, що ця ганебна підозра 
падає саме на мене. Три довгих роки 
минули відтоді, як я востаннє тор-
кався до елю, пива, вина чи взагалі 
до будь-яких спиртних напоїв. 

Очевидно, з часом я звик до 
всього цього, бо, коли в наступному 
випуску цієї ж газети побачив міц-
но встановлене за мною прі звисько 
«Твен, що допився до білої гарячки», 
я не відчув уже колишнього рапто-
вого гострого болю, хоч і знав, що 
ця газета з монотонною однома-
нітністю називатиме мене так 
до самого кінця виборчої 
кампанії. 

Марк Твен: мудрий гумор із сумною іронією

Марк ТВЕН 

Як мене обирали в губернатори 
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Несподівані 
думки
 Усе приходить у свій 

час для тих, хто вміє чекати. 
(Оноре де Бальзак).

 Життя — це мисте-
цтво добувати значні виго-
ди з незначних обставин. 
(Семюель Батлер). 

 Є два основні зако-
ни — загальний і конкрет-
ний. Згідно із загальним, 
кожен може, якщо постара-
ється, домогтися того, чого 
хоче. Згідно з конкретним, 
кожна окрема людина є ви-
нятком із закону загально-
го. (Семюель Батлер).

 Є люди настільки 
скупі, ніби вони зібралися 
жити вічно, і настільки мар-
нотратні, ніби зібралися по-
мерти завтра. (Арістотель).

Було колись...
Данте Аліг’єрі 
(1265 – 1321)
Данте втік до Верони, 

де був прийнятий при дво-
рі князя. Той більше шану-
вав свого блазня, ніж поета. 
Коли Данте сказали про це, 
він відповів: «Кожний більше 
любить подібного до себе».

Еразм Роттердамський 
(1467 – 1536)
Письменнику не раз 

дорікали, що в піст він їсть 
скоромне і п’є.

 — Що робити? — від-
казував він. — Сам я като-
лик, але мій шлунок — лю-
теранин.

Роберт Бернс
(1759 – 1796)
Прогулюючись набе-

режною Темзи, Бернс по-
бачив, як один багач впав 
у воду. Якийсь бідняк, ризи-
куючи життям, урятував ба-
гача, але в нагороду за це 
одержав лише мідну моне-
ту. Люди, що зібралися на 
набережній, були обурені 
невдячністю багача і хотіли 
знову кинути його в ріку, але 
тут втрутився Бернс. «Обли-
ште його, — промовив поет, 
— йому самому краще зна-
ти, чого він вартий».

Куточок 
гумору

Коли жінка говорить 
чоловікові, що їй холодно, 
він вважає, що повинен її 
обняти, а вона — що пови-
нен купити їй шубу. 

* * * 
Дружина: «Ми з тобою 

ніде не буваємо!» 
Чоловік: «Добре, за-

втра піду викидати сміття 
— візьму тебе із собою».

* * * 
— Давай щоразу, — 

каже дружина, — як тільки 
посваримося, будемо клас-
ти до скарбнички долар. 

— Ще чого! Я що, міль-
йонер? 

* * *
— А твоя дружина вміє 

готувати? 
— Вміє, тільки я не вмію 

їсти того, що вона готує. 
* * *

— Не переплутай ка-
струлі, — наказує дружина 
чоловікові. — Ось у цій — 
борщ тобі, а в цій — собаці. 

— Знову ти йому більше 
м’яса поклала! 

— Бо він росте. 

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.
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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.  
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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).

Василь Шкляр Василь Шкляр 
«Нікуб. Кров кажана»«Нікуб. Кров кажана»
«Нікуб» — наймістичніший і «найжахливіший» роман «Нікуб» — наймістичніший і «найжахливіший» роман 

Василя Шкляра про народження диявола в нашому кри-Василя Шкляра про народження диявола в нашому кри-
мінальному суспільстві. Вишукана детективна історія, від-мінальному суспільстві. Вишукана детективна історія, від-
верта еротика, окультний шарм — це тільки гіпнотична верта еротика, окультний шарм — це тільки гіпнотична 
форма, в яку автор «Чорного Ворона», як завжди, зодягає форма, в яку автор «Чорного Ворона», як завжди, зодягає 
глибокий соціальний та філософський зміст.глибокий соціальний та філософський зміст.

Казки Лірника СашкаКазки Лірника Сашка
Не перевелися в Україні справжні козаки! Скільки 

зла не роби, а добро все одно переможе! Тільки справ-
жній козак знає, як обхитрити чорта і навчити його спі-
вати козацьких пісень! 

На той час значна частина 
адресованої мені кореспонденції 

складалася вже з анонімних листів. Фор-
ма їхня була проста: 

«Що ви скажете про ту стареньку, яку ви 
стусонули ногою, коли вона постукала до вас, 
випрошуючи шматок хліба? Поль Прайм». 

Або: «За вами водяться вчинки, про які ні-
хто не знає, крім мене. Я радив би вам вислати 
мені кілька доларів, якщо ви не хочете почути 
через газети про Генді Енді». 

Приблизно таким був зміст цих листів. Я 
міг би при бажанні вести й далі в тому ж дусі, 
аж доки читачеві не набридне. 

Незабаром головна газета республікан-
ців «викрила», що я брав великі хабарі, а про-
відний орган демократів приписав мені участь 
у якомусь брудному шантажі. (Таким чином я 
здобув іще два прізвиська: «Твен — Підлий Ха-
барник» і «Твен — Мерзенний Шантажист».) 

На цей час усі газети голосно вимагали 
моєї «відповіді» на всі жахливі обвинувачення, 
які впали на мене, і лідери моєї партії заявили, 
що подальше мовчання означало б крах моєї 
політичної кар’єри. Ніби для того, щоб підтри-
мати їхню заяву й прискорити мій виступ, дру-
гого ж дня в одній з газет з’явився такий допис: 

«Подивіться на цю людину! — Кандидат не-
залежних усе ще мовчить. Звичайно, він не 
сміє й голосу подати! Кожне обвинувачення 
проти нього було цілком доведено і знов — ще 
раз і ще раз — підтверджено його промовис-
тим мовчанням, яке остаточно його викриває. 
Погляньте на свого кандидата, незалежні! По-
гляньте на Безчесного Кривосвідка! На Мон-
танського Злодія! На Паплюжника Могил! По-
милуйтеся на того, хто допився до білої гаряч-
ки! На вашого Підлого Хабарника! На вашо-
го Мерзенного Шантажиста! Гляньте на нього 
пильно, добре подумайте і скажіть, чи можете 
ви віддати свої чесні голоси людині, яка заслу-
жила такі ганебні прізвиська своїми огидними 

злочинами, й не сміє розкрити рота, щоб запе-
речити хоча б один з них!» 

Не було ніякої змоги далі ухилятися від від-
повіді, і я з почуттям глибокого приниження сів 
готувати відповідь на всі ці безпідставні обви-
нувачення та на всю злісну й підлу брехню. Але 
я так ніколи й не закінчив цієї роботи, бо друго-
го ж ранку вийшла газета з новими страхітли-
вими вигадками, зі свіжими наклепами. Газе-
та серйозно обвинувачувала мене в тому, що 
я спалив психіатричну лікарню з усіма її меш-
канцями тільки тому, що вона псувала мені 
краєвид з вікон мого будинку. Це сповнило 
мене жахом. Далі з’явилося обвинувачення в 
тому, що я отруїв свого дядька, щоб заволоді-
ти його майном; газета настійно вимагала роз-
криття могили й розтину трупа. Я відчував, що 
ось-ось збожеволію. На довершення всього 
мене обвинуватили в тому, що я, бувши опіку-
ном притулку для підкидьків, повлаштовував 
там своїх беззубих і старих родичів, щоб вони 
готували їжу для моїх вихованців. Голова моя 
туманіла. Урешті вершиною тих безсовісних 
переслідувань, до яких вдалися ворожі партії, 
було те, що дев’ятеро малят усіх відтінків шкі-
ри і в найрізноманітнішому лахмітті полізли під 
час мітингу до трибуни і, чіпляючись мені за ко-
ліна, стали голосно кричати: «Таточку!» 

Я не витримав. Я спустив свій прапор і ка-
пітулював. Я не відповів вимогам кампанії з 
виборів губернатора штату Нью-Йорк. Я на-
писав заяву, що знімаю свою кандидатуру і в 
пориві озлоблення підписався: «Щиро ваш, ко-
лись порядна людина, а тепер Безчесний Клят-
вопорушник, Монтанський Злодій, Паплюжник 
Могил, Алкоголік, що допився до білої гарячки, 
Підлий Хабарник і Мерзенний Шантажист — 
Марк Твен». 

Перекладач — Феофан Скляр. 
З книги: Зарубіжна література: 

Хрестоматія. — К.: Освіта, 1992.

Марк ТВЕН 

Як мене обирали в губернатори 
15

Лердальський тунель
Розташований у західній частині Норве-

гії, є частиною європейської автомобільної 
дороги E16 між Осло і Бергеном. Довжина — 
24,5 кілометра. Спорудження почалося 1995 
року, 2000 року було завершено. Це най-
довший автомобільний тунель у світі. Гори, 
крізь які проходить тунель, досягають висоти 
1600 метрів. Особливістю конструкції туне-
лю є наявність у ньому трьох значних за роз-
мірами штучних печер (гротів), розташованих 
на приблизно рівній відстані один від одного. 
Це зроблено з метою зняття у водіїв напру-
ги, що виникає при тривалому русі в однома-
нітних умовах, а також для того, щоб дати їм 
можливість відпочити.

Тунель Сейкан
Залізничний тунель в Японії, завдовжки 

53,85 км, з підводним фрагментом довжи-
ною 23,3 км. Тунель опускається на глиби-
ну близько 240 метрів, на 100 метрів нижче 
рівня морського дна. Він пролягає під Сан-
гарською протокою, з’єднуючи префектуру 
Аоморі на японському острові Хонсю і острів 
Хоккайдо. Це найбільш глибоко занурений 
під морським дном і найдовший залізничний 
тунель у світі. 

Симплонський тунель

Залізничний тунель в Альпах на дорозі, 
що сполучає швейцарське місто Бриг з іта-
лійським містом Домодоссола. Був найдо-
вшим тунелем у світі понад півстоліття. Ту-
нель знаходиться на трасі Східного експреса, 
на лінії Париж – Стамбул. У період з 1912 по 

1921 роки добудували другий тунель, пара-
лельний першому, який отримав назву Симп-
лон II. Довжина першого тунелю —  19803 м, 
другого — 19823 м.

Євротунель під Ла-Маншем
Довжина — близько 51 км, з яких 39 

км — під протокою Ла-Манш. З’єднує конти-
нентальну Європу з Великобританією заліз-
ничним сполученням. Завдяки тунелю стало 
можливим відвідати Лондон, вирушивши з 
Парижа, всього за 2 години 15 хвилин. У са-
мому тунелі потяги знаходяться від 20 до 35 
хвилин. Третій за протяжністю залізничний 
тунель світу був урочисто відкритий 6 трав-
ня 1994 року.  

Великий Бостонський тунель
Восьмисмугова магістраль, найдорож-

чий проект в історії будівництва США. Бю-
джет — понад 14,6 млрд доларів. Після будів-
ництва покращилася екологічна обстановка 
в місті, рівень чадного газу знизився на 12%. 
При будівництві цього тунелю жодного будин-
ку не було зруйновано. У рамках проекту та-
кож побудували найширший десятисмуговий 
вантовий міст у світі.

Чжуннаньшаньський тунель

Найдовший в Азії автомобільний тунель 
крізь гори Циньлин у провінції Шеньсі. До-
вжина — 18 км. Усередині тунелю оформле-
ні психологічні просвіти з імітацією неба і де-
рев. Тунель був відкритий 1 січня 2007 року.

Найдивовижніші тунелі планети 

Творчість дітей
У Чернігівському музеї М. Коцюбинського діє вистав-

ка робіт учасників та призерів Всеукраїнського конкурсу 
та обласної виставки-конкурсу декоративно-ужитково-
го й образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», 
а також роботи учасників обласного конкурсу «Чарів-
ний світ оригамі». В експозиції — м’яка іграшка, кера-
міка, картини із соломки та круп, бісероплетіння, різьба 
по дереву, живопис, вишивка, флористика, лозоплетін-
ня, плетіння гачком, паперова пластика. Загалом понад 
250 робіт. Талановитим авторам цих шедеврів усього по 
10 – 15 років. 

Хочеться, щоб якомога більше людей змогли помилу-
ватися цією красою, а можливо, натхненні побаченим, і 
самі схотіли витворити власне маленьке диво. 

Виставка працюватиме до середини січня. Вартість 
квитків: дорослий — 6 грн, дитячий — 3 грн. 


