
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№46    8 січня 2015 року Ціна 3 гривніВиходить з лютого 2012 року

5

Нові виклики України

ПРОТИСТОЯННЯ. Ранок 18 лютого 2014 року, вул. Грушевського, 
під стінами Верховної Ради. За кілька годин проллється кров, 
будуть жертви першого масового вбивства людей на Майдані. 

Фото Петра Антоненка

Єврореволюція. Фольклор Майдану. 
Фото Петра Антоненка

Усі поштові відділення й листоноші області про-
довжують 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, відді-

леннях і райвузлах зв’язку.
Ті, кому наша газета вперше потрапила до рук, можуть ознайо-

митися з її попередніми номерами в бібліотеках області, а також у 
нашому центрі «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9), де можна отримати 
цей і попередні номери «Світ-інфо».

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.
Публікації з раніше невідомої нам історії України, Ра-
дянського Союзу.
Культура, мистецтво, спорт, у світі цікавого.
Проза і поезія відомих письменників світу.
Конкурси і вікторини.
Сторінка здоров’я.
«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

Щиро дякуємо всім передплатникам!
Газета вперше була подана на передплату в системі державної Укр-

пошти. Звичайно, не так просто набувати передплатників у тісному ін-
формаційному просторі Чернігівщини, де виходить чимало газет. І ми ні в 
якому разі не агітуємо проти якоїсь з них, просто поряд з давніми видан-
нями оформіть передплату і на «Світ-інфо».

У нас уже є перші сотні передплатників. Найбільше — в Чернігові, Ку-
ликівському, Ніжинському районах.

Редакція висловлює щиру вдячність усім передплатникам газети! 
Адже саме завдяки вам «Світ-інфо» виходитиме і розвиватиметься й далі. 

Долучайте нових читачів! 
Розвиток газети, нарощування передплатного тиражу значною 

мірою залежать від самих її читачів. Адже наше видання ще не так 
відоме, особливо в глибинці, районах, селах. Тому, прочитавши газе-
ту «Світ-інфо», покажіть її своїм друзям, знайомим, колегам, запро-
понуйте також передплатити її. Чим більше буде передплатників, тим 
міцнішою буде газета в інформаційному просторі області. 

Акція «1+1+2»
Пропонуємо, аби кожен наш читач долучив до передплати ще 

хоча б одного-двох чи кількох передплатників. І нас буде ще більше!

Передплата Передплата 
на нашу газету триваєна нашу газету триває

Чернігів — батьківщина першої революції.
25 років знаменитої на весь Радянський Союз 

чернігівської «Ковбасної революції». 

Стор. 4, 5

Слово «реформи» у нас скоро 
стане нецензурним. 
Чому якщо реформи, то за рахунок оббирання народу? 

Стор. 5, 6

Досвід Європи нам заважає 
впровадити корупція. 

Стор. 9

Українську національну еліту 
знищували цілеспрямовано.
Може, через брак еліти й наші проблеми?

Стор. 11

Як утворювалися і розпадалися імперії.
Крах СРСР.                                                               Стор. 10
На престолах Києва і Москви.                                Стор. 13

2014-ий приніс багато чого вперше. 
Це перейшло у рік 2015-ий 

і потребує осмислення й відповіді.
Уперше — вбивство людей у центрі столиці. Уперше — вбивство людей у центрі столиці. 
Уперше — окупація частини території.Уперше — окупація частини території.
Уперше — війна на нашій землі.Уперше — війна на нашій землі.
2014 рік приніс Україні найбільші 

потрясіння за весь час незалежності. Це 
був рік прозріння, розвіяння наших ілю-
зій. Ілюзії, що маємо повноцінну держа-
ву, а не лише її атрибути. Ілюзії, що ми 
самостійні, а не лишаємося в полоні ко-
лишнього СРСР і його «правонаступниці» 
— Росії, полоні ментальному, економіч-
ному, духовному, мовному. Ілюзії, що ма-
ємо демократичний устрій з розвинутим 
громадянським суспільством. Ілюзії, що 
маємо справжню, а не олігархічну еко-
номіку. Ілюзії, що ми мали справжню, 
боє здатну, а не розграбовану армію. 

Але це був рік початку прощання 
з цими ілюзіями, початку реальних пе-
ремін — від бездержавності до дер-
жави, від тоталітаризму до демократії. 

МАЙДАН
Революції у нас починаються во-

сени. Студентська революція на гра-
ніті 1990 року. Помаранчева револю-
ція 2004 року. Єврореволюція — дру-
гий Майдан. 

Є точна дата початку Єврорево-
люції — 21 листопада 2013 року. Це 
день, коли вища влада держави ого-
лосила про відмову підписати 29 лис-
топада угоду про Асоціацію України з 
Євросоюзом. Це був би крок до всту-
пу в ЄС, крок до остаточного розриву з 
новітніми союзами, які городить Росія. 

Не вийшло. І всім зрозуміло, що 
саме під тиском Росії проросійська 
влада регіоналів зірвала цей процес. 
Відповіддю стала Єврореволюція, 
Майдан. Зрив угоди був лише остан-
ньою краплею, загалом причиною ре-
волюції стало прагнення народу змес-
ти цей одіозний режим.

Далі були три місяці жорсткого 
протистояння на Майдані, який став 
територією свободи, стимулював 
Майдани по всій країні, власне, вели-
ким Майданом стала Україна.

На жаль, протистояння дійшло 
до такої межі, що пролилася кров, бо 
прогнилий режим не хотів і не міг піти 
з миром.

Уперше в новітній історії відбу-
лося силове, революційне зміщення 
влади. Пройшли позачергові вибори 
і Президента, і парламенту. До влади 
прийшли політичні сили Майдану. При-
йшли на поруйновану державу. 

Народ чекав і чекає від цієї влади 
перш за все розслідування загибелі 
людей під час Єврореволюції, Майдану 
і покарання винних. Цього, на жаль, 
не дочекалися у 2014 році, цьо-
го чекають у році новому.
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Правова допомога 
родинам загиблих в АТО
Наприкінці грудня в Чернігові відбулась 

акція «Родинне коло Чернігівщини»  — вша-
нування пам’яті воїнів Чернігівщини, які за-
гинули в АТО на Донбасі, надання їхнім  ро-
динам психологічної та юридичної допомоги.

Юристи громадської організації «МАRТ» у 
рамках акції надали більше ніж 50 консульта-
цій. Найбільш типовими запитаннями були такі:

Як отримати статус члена сім’ї загиблого? 
Які пільги має родина загиблого? Як отрима-
ти земельну ділянку членам сім’ї загиблого? Як 
отримати пенсію із втрати годувальника?

Зважаючи на актуальність цих питань, юрис-
ти ГО «МАRТ» підготували «Інформаційно-право-
вий довідник членам сімей військовослужбов-
ців, що загинули під час АТО». Довідник можна 
подивитися в Інтернеті за адресою: http://mart 
ngo.org.ua/images/inform-dovidnik.pdf

У ГО «МАRТ» працює громадська правова 
приймальня, де можна отримати безкоштовну  
юридичну допомогу. Телефон: (0462) 93-83-30.

У Ніжині відбувся 
театральний фестиваль
Ніжинщина овіяна театральною славою 

першої народної артистки України Марії 
Заньковецької. Вона народилася в селі Зань-
ки поблизу Ніжина, згодом часто поверта-
лася в рідні краї, збирала акторські трупи з 
аматорів у Ніжині, грала тут з ними. 

Десять років тому художній керівник Ніжин-
ського театру ім. М. Коцюбинського Алла Соко-
ленко та його генеральний директор Юрій Мук-
вич започаткували Міжнародний театральний 
фестиваль жіночої творчості ім. М. Заньковець-
кої. Фестиваль знайомить із прикладами жіно-
чої творчості у виставах.

Ніжинський театр представив позаконкурс-
ну виставу «Борітеся — поборете, вам Бог по-
магає!». Через полум’яне Шевченкове слово 
розповідається про події Революції Гідності й 
процеси після цього. 

Чернігівський  театр ім. Т. Шевченка інтер-
претував твори Кобзаря у виставі «Відьма» 
(режисер С. Кузик).  Приз глядацьких симпатій 
отримав  грузинський водевіль «Ханума» А. Ца-
гарелі Полтавського театру ім. М. Гоголя. Також 
музичною була вистава «Смак до черешень» 
польської авторки А. Осецької  Львівського на-
ціонального театру ім. М. Заньковецької. 

У моновиставі Г.  де К’яра «Елеонора»  Чер-
каського театру ім. Т. Шевченка актриса Тетя-
на Крижанівська розповідає про долю видат-
ної італійської актриси Елеонори Дузе. Вистава 
«Моїй мамі сто років»  Кіровоградського театру 
ім. М. Кропивницького суто жіноча, в ній четве-
ро виконавиць, що грають сім’ю — онуку, дочку, 
бабусю і прабабусю. Виконавиця ролі сторічної 
Малу Тамара Лаптєва отримала диплом «Краща 
жіноча роль на фестивалі».

Кращі молоді журналісти 
і літератори
Названо лауреатів обласного конкурсу 

молодих журналістів і  обласного літератур-
ного конкурсу для дітей та молоді.

Ці конкурси проводять Департамент сім’ї, 
молоді та спорту облдержадміністрації, ряд гро-
мадських організацій. 

Переможцями конкурсу молодих журналіс-
тів стали Андрій Тіток та Павло Солодовник, ра-
діожурналісти обласної телерадіокомпанії. На 
другому місці — журналісти з Ніжина Лілія Ко-
зир (статті на сайті «Уездные новости») і Вікто-
рія Пархоменко (матеріали на радіо «Свобода» 
і в місцевих ЗМІ). Третє місце отримали авто-
ри альманаху «Горизонт» Прилуцької виправної 
колонії для неповнолітніх: Ахмед Темірбеков, 
Сергій Александров, Олександр Соломка, Сер-
гій Федоренко, Микола Олійник — за публікації 
в альманасі «Горизонт» (головний редактор — 
журналістка, письменниця Лілія Черненко).

У літературному конкурсі переможцями 
стали: працівниця Носівського будинку школя-
ра Дарка Москаленко — за збірку віршів «Мій 
незаВершений Дотик» та автори альманаху  
«Паросток» літературної вітальні «Іскринка» при 
Чернігівській дитячій бібліотеці імені Олексан-
дра Довженка. На другому місці —  вчителька 
Ніжинського міського ліцею Оксана Мазко, тре-
тє місце — у Мирослави Годунок із Ніжина та в 
одинадцятикласниці Чернігівської школи № 20 
Єлизавети Посполітак.

Шановні земляки!
Прийміть наші щирі ві-

тання з Новим роком і Різд-
вом Христовим!

Чернігівська родина у м. Києві гос-
тинно запрошує вас на зібрання Това-
риства «Чернігівське земляцтво» в Ки-
єві. 

До вашої уваги — звіт ради зем-
ляцтва та виступи гостей, огляд виста-
вок, святковий концерт, традиційна 
зустріч земляків «по куренях».

Зібрання відбудеться 16 січня 
2015 року в Міжнародному виставко-
вому центрі (м. Київ, Броварський про-
спект, 15, 1-й павільйон, вхід 1-С).

Реєстрація — з 16.00 до 17.00. По-
чаток зібрання — о 17.00.

З повагою 
Віктор 

ТКАЧЕНКО,
голова ради 
Товариства

 «Чернігівське 
земляцтво» 

в м. Києві

Зала Корюківської школи мистецтв була 
переповнена. Мами і діти воїнів українських 
Збройних сил приїхали на різдвяну виставу 
корюківського театру. У виставі взяли участь 
діти і ті, хто відчуває себе ще дитиною. Музику 
до п’єси написав Роман Гаврюш. Режисер-по-
становник — Анастасія Гаврюш.

«Родинний аматорський театр «Під да-
хом» створений за ініціативи дітей, — каже 
голова молодіжної громадської організа-
ції «Альтернатива» Володимир Онищук. — 
Створення театру підтримали громадська 
організація «Альтернатива», Спілка україн-
ської молоді та фонд National Endowment 
for Democracy (NED). Театр акумулює в собі 

й інші види мистецтв: музику, живопис, літе-
ратуру. Перша вистава підготовлена до різд-
вяних свят і запропонована до перегляду в 
освітніх і культурних установах нашого міста, 
зокрема в районній бібліотеці та школі мис-
тецтв. 

Діти воїнів, котрі захищають Україну, отри-
мали солодкі подарунки. Витрачені на їх при-
дбання шість тисяч гривень зібрані в рамках 
благодійної акції «Корюківка — єдина». 

Від початку цієї благодійної акції, ініційо-
ваної «Альтернативою» спільно з активом гро-
мади Корюківщини, на потреби нашим сол-
датам-землякам, що знаходяться в зоні АТО, 
мешканці району пожертвували понад 350 
тисяч гривень. Пожертви надійшли через 
скриньки в магазинах міста, ярмарки в шко-
лах, сільські громади, підприємства, від при-
ватних осіб.

На зібрані кошти придбано берці, каски, 
спальники, ліхтарі, маскувальні сітки, тер-
моси, 2 бензопили, генератор, 200 подарун-
ків для дітей воїнів АТО та інше. Крім того, 
мешканці району приносять одяг, ковдри, 
продукти. 

Усе це доправляють самотужки місцеві 
волонтери-підприємці, або користуємося по-
слугами «Нової пошти».

Віктор ТАТАРИН

Що робити, якщо ви ста-
ли жертвою сюрпризів від-
ключень електрики і внаслі-
док знеструмлення згорів 
телевізор, холодильник чи 
комп’ютер? 

Виявляється, є майже сто-
відсотковий шанс компенсува-
ти вартість цих приладів. Звіс-
но, якщо причина виходу з ладу 
— дійсно перепади напруги. 

Унаслідок аварійних від-
ключень електроенергії на 
Чернігівщині, як і в усій Україні, 
багато в кого погоріла побуто-
ва техніка. В одній із чернігів-
ських лікарень згоріла дорога 
апаратура. Таких випадків хоч 
греблю гати. 

Але головний диспетчер 
«Чернігівобленерго» Сергій 

Опенько вважає, що техніка 
через відключення електрики 
згоріти не може. Мовляв, це су-
перечить законам фізики. Про 
це йшла мова під час щотижне-
вого брифінгу в облдержадмі-
ністрації.

Утім, мабуть, техніка не 
знайома із законами фізики чи 
якимись іншими законами. 

«Під час відключень-вклю-
чень відбуваються різні кому-
таційні процеси, — зауважив 
заступник начальника інспек-
ції Держенергонагляду в об-
ласті Андрій Демченко. — Тому, 
звичайно,  прилади можуть го-
ріти».

За його словами, щоміся-
ця надходить близько десяти 
скарг чернігівців про зіпсова-
ну техніку. 

Що робити, 
куди звертатися? 

Процедура відшкодування 
збитків така:

– насамперед треба пись-
мово звернутися до «Чернігів-
обленерго» про виклик фахів-
ця і складання акту претензій;

– якщо протягом п’яти днів 
спеціаліст не з’являється, акт 
претензій треба скласти само-
тужки (але щоб сусіди підтвер-
дили наявність проблеми);

– скаргу, а також документи 
від спеціалізованої ремонтної 
організації, яка підтверджує, 
що фактично прилад дійсно 
вийшов з ладу і ймовірною при-
чиною цього виявилося відклю-
чення електроенергії, треба на-
дати в «Чернігівобленерго», ін-
спекцію Держенергонагляду в 

області або ж в інформаційно-
консультативний центр.

До речі, саме інформацій-
но-консультативний центр буде 
розглядати ваші заяви. 

Інформаційно-консульта-
тивний центр «Чернігівобл-
енерго» знаходиться за адре-
сою: м. Чернігів, вул. Горького, 
37, 2-ий поверх, кім. 203, 207. 
Номери телефонів у Чернігові: 
654-081, 654-082, 654-107, 
654-108.

Якщо «Чернігівобленерго» 
відхрещується від причетності 
і не бажає компенсувати збит-
ки, людина може йти до суду. 

«У 99% позивач такі справи 
виграє, і збитки компенсуються», 
— зауважив Андрій Демченко.

Петро СИЧ,
«Високий Вал», 22.12.2014 р.

Декілька тижнів тому в 
город нянській районній газеті 
«Новини Городнянщини» вийшла 
стаття на півшпальти, присвяче-
на знесенню в Городні громад-
ською організацією «ГРІМ» за 
участю «Самооборони Майдану» 
пам’ятника Леніну.

Керівництво газети виявило-
ся глибоко заідеологізованим, а 
точніше — з прокомуністичними 
поглядами, тож і пролунали на 
мою адресу слова «так званий 
журналіст Ясенчук» і т. д.

Дуже дивно читати це в ра-
йонній газеті саме Городні. Міс-
та, посеред якого досі стоїть при-
міщення тюрми, в підвалах якої 
закатували і розстріляли сотні, 
якщо не тисячі, чернігівців.

У своїх споминах городня-
нець Іван Ремболович розповів: 
після того, як Городню в перший 
день нового 1919 року (за ста-
рим стилем) захопили більшо-
вики, було розстріляно комен-
данта — сотника Пашкевича, со-
тника Михайла Ждановича, бра-
тів Миколу й Михайла Іванових, 
поручника Михайла Титова, пол-
ковника Римшу — військового 
начальника, полковника Тара-
совича, диякона Ярошевського 
(батька помічника коменданта), 
священика Івана Самойловича 
з сином.

Про смерть священика Івана 
Самойловича Іван Ремболович 
повідав  більш детально:

«Священика Самойловича 
та його сина розстріляли мос-
калі за те, що в неділю на служ-
бі Божій проголосив велику ві-
чну пам’ять усім, що загину-
ли під час бою. Довідавшись 
про смертний вирок на батька, 
син священика Ярошевсько-
го, 16-літній хлопець, пішов до 
«чрезвичайки» просити, щоб 
розстріляли його замість бать-
ка, який мусить утримувати ве-
лику родину. «Розстріляти й це 
щеня, щоб не голодувало, — 
була відповідь большевицького 
комісара, і сина розстріляно ра-
зом із батьком».

Колись один політик сказав: 
якщо, відкриваючи комуністич-
ну газету, читаєш щось про себе 
образливе, значить, ти на пра-
вильному шляху.

Заступник голови Городнян-
ської РДА Петро Верхуша, якого 
теж облили брудом у цій газеті, 
подав до суду.

До речі, одна демократична 
газета теж висловлювалася про 
мене — «називався радником 
секретаря РНБО». Газети різні — 
школа одна.

Олександр ЯСЕНЧУК 

26 грудня в приміщенні Менської райдержадміністрації 
охоронець знайшов файл, в якому була фотографія, вирі-
зана з менської районної газети «Наше слово». На ній зо-
бражено заступника Менської райадміністрації, керівника 
громадської організації «Менська сотня» Геннадія Прима-
кова та командира 13-го мотопіхотного батальйону Сергія 
Мурованого (жителя Мени) під час відвідин у госпіталі пора-
неного бійця. «Помрете», — написано на фотографії. На чолі 
в обох намальовано червоні кола — ціль, окрім того, в па-
кеті було два набої до пістолета «Макарова» та СВД.

Обоє написали заяви до міліції та СБУ з вимогою роз-
слідувати цей кричущий випадок, фактично погрозу вбив-
ства.

Проте керівництво Менського РВ УМВС несерйозно 
сприйняло цю інформацію і направило для розслідуван-
ня даного випадку звичайного дільничного. Більше того: в 
розмові з постраждалими було висловлено припущення, 
що, можливо, погрожували «вбивством» Геннадію Прима-
кову і Сергію Мурованому «люди, що були в камуфляжі, сьо-
годні на сесії райради».

* * * 
Коментар Олександра Ясенчука, радника голови об-

ласної ради, помічника депутата обласної ради Сергія Жур-
мана, голови обласної організації «Самооборона Майдану»:

— Офіційно звертаюсь до начальника Менсько-
го РВ УМВС майора міліції Юрія Білика про те, що дійсно 
26.12.2014 р. підрозділ «Самооборони Майдану» на чолі зі 
мною, Олександром Ясенчуком, головою обласної організа-
ції «Самооборона Майдану», одягнені в камуфляж, відвідали 
сесію райради виключно з метою громадського контролю 
за рішенням сесії. І ніякого бажання, мотивів погрожувати 
нашим побратимам у нас не було.

У свою чергу, вимагаємо від правоохоронців 
об’єктивного розслідування даного випадку.

«Північний вектор»

Чернігівське 
земляцтво 
запрошує

У  Корюківці — театр!

Згоріла техніка — хто компенсує збитки?

Якщо комуністичні газети 
пишуть бридоту — значить, 
ми йдемо правильним шляхом

Погроза вбивства 
заступнику голови 

Менської райадміністрації
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Бліц-інформ
Лісопарк Кордівку 
поки що врятовано
Чернігівська міська рада запровади-

ла річний мораторій на забудову лісопарку 
Кордівка, що обмежений вулицями Савчу-
ка – Воїнів-інтернаціоналістів – Берегова.

Біля будинку міськради в день сесії від-
бувся пікет мешканців будинків, що розта-
шовані поблизу Кордівки. Вони вимагали на-
класти мораторій на забудову зелених зон. 
Спроби цього тривають від 2008 року. Торік 
до Кордівки будівельники завезли бетонні 
плити й почали вирубувати дерева для роз-
чищення  території.

Затримали цвинтарних 
вандалів
У Носівці міліціонери затримали «на га-

рячому» двох зловмисників, які виносили з 
місцевого кладовища викрадений метал.

Зловмисниками виявилися двоє раніше 
засуджених місцевих мешканців, що ніде не 
працюють. Вони займалися розпилюванням 
огорож та зриванням алюмінієвого оздо-
блення з надгробків.

Міліція відкрила кримінальне прова-
дження за статтею 297 Кримінального ко-
дексу України «наруга над могилою», що ка-
рається позбавленням волі на строк до 3 ро-
ків. Підозрюваних перевіряють на причет-
ність до скоєння аналогічних злочинів.

Суспільно-інформаційний 
часопис «Північний 
вектор»
Сайт «Північний вектор» є інформацій-

ним партнером Чернігівського культурно-
мистецького центру «Інтермеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-часо-
пис «Північний вектор» було створено у квітні 
2012 року при Чернігівській міській громад-
ській організації «Суспільна служба України».

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

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

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

журналісти Денис Домоцький, Олександр 
Ясенчук. 

Інтернет-сайт існує на громадських заса-
дах за рахунок пожертв. Читачі можуть під-
тримати сайт, перерахувавши кошти на карт-
ковий рахунок Приватбанку на ім’я Ясенчука 
Олександра Анатолійовича: 5457 0823 9152 
9372.

Різдвяна Коза 
стрибатиме в Чернігові 
Народна поліська традиція «водити 

різдвяну Козу» живе в Чернігові. 
«Коза» — це зимовий фестиваль фольк-

лорних колективів. 
«Коза» ходитиме, співатиме і танцюва-

тиме в суботу, 10 січня, з 12.00 до 16.00 
біля головної площі обласного центру на 
алеї Героїв. 

На чернігівській сцені виступатимуть 
гурти «Варйон» і «Рожаниця» (Київ), «Стежка» 
(Харків), академічний хор ім. Д. Бортнянсько-
го і гурт «Вітамін» із Чернігова, інші колективи.

Глядачі побачать старовинні обряди во-
діння кози та вертепи, виступи фольклорних 
колективів, почують традиційний хоровий 
спів і сучасні варіації на новорічні й різд-
вяні теми. А ще буде гарячий запашний чай, 
глінтвейн, смачні святкові наїдки, козаць-
кий куліш, сувеніри від чернігівських май-
стрів, конкурси та багато приємних сюрп-
ризів! Працюватиме дитячий обрядовий 
майданчик. 

Виставка-звіт 
фотоклубу «Чернігів»
Фотоклуб «Чернігів», якому виповнило-

ся 30 років, звітував про ювілей виставкою 
в Арт-клубі. 

За 30 років багато фотолюбителів стали 
справжніми майстрами.

Про це свідчать роботи на виставці. Тож 
клуб запрошує до перегляду. Адреса: вул. 
Шевченка, 9, вхід із двору. 

Правоохоронці області поча-
ли розкручувати величезний клу-
бок злочинної схеми у сфері роз-
крадань у паливно-енергетичному 
комплексі країни. Відбулися пер-
ші затримання осіб, які займали-
ся організацією незаконних врізок 
у нафтопроводи і розкраданнями 
нафтопродуктів на території Тала-
лаївського і Варвинського районів.

Наявність на Чернігівщині на-
фтових і газових свердловин ще з 
моменту відкриття тут родовищ (по-
чаток 1960-их років) принаджували 
сюди кримінальних ділків. 

Як розповів т.в.о. начальника 
УМВС України в Чернігівській об-
ласті підполковник міліції Вадим Фі-
лашкін, у південних районах області, 
де розташовані нафтогазові родо-
вища, силами спільних спеціальних 
груп міліції були організовані рейди. 
Оперативні розробки зловмисни-
ків, причетних до незаконних врізок, 
беруть свій початок від резонанс-
ного злочину, вчиненого на терито-
рії Прилуцького району наприкінці 
листопада. Тоді під час  патрулюван-
ня нафтопроводу автомобіль УАЗ, в 
якому знаходилися два працівники 
приватної охорони НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» та один працівник При-
луцького міськвідділу ДСО, невідомі 
обстріляли з автоматичної зброї. На 
щастя, поранень ніхто не отримав, а 
зловмисники зникли з місця скоєн-

ня злочину на легковому автомобілі 
марки «Daewoo Nexia».

У ході розкриття даного злочину 
були встановлені особи, причетні до 
розкрадання нафтопродуктів. У про-
цесі розслідування при проведенні 
обшуків у підозрюваних осіб вияви-
ли й вилучили  трактор, автомобіль 
ЗІЛ-130, металеві місткості із залиш-
ками нафтопродуктів. Також була зі-
брана оперативна інформація, яка 
в подальшому дала змогу вийти на 
слід злочинців з інших регіонів дер-
жави і отримати докази їх причетнос-
ті до розкрадань з нафтопроводів. 

З числа працівників обласно-
го Управління служби боротьби з 
економічною злочинністю, УБОЗ та 
міськрайвідділів створили спеціаль-
ні мобільні групи, які здійснювали ці-
лодобове патрулювання в південних 
районах області.

Злагоджена робота всіх служб 
дала результати. У ніч на 24 грудня 
під час рейду співробітники УДСБЕЗ, 
УБОЗ і Талалаївського райвідділу на 
узбіччі автодороги між Талалаївкою і 
селом Харкове виявили автомобіль 
ЗІЛ-130, у кузові якого знаходилася 
металева бочка місткістю 5 кубоме-
трів, заповнена рідиною чорного ко-
льору з характерним запахом нафто-
продуктів. Також було виявлено міс-
це несанкціонованої врізки в нафто-
провід і відповідне обладнання.

Під час перевірки автомобіля 

з’ясували, що номерні знаки ванта-
жівки належать легковику з іншо-
го регіону України. Встановлюють 
власника автомобіля та повне коло 
осіб, причетних до розкрадання на-
фтопродуктів. Обладнання, за допо-
могою якого зловмисники скоювали 
розкрадання, вилучено.

За цим фактом відкрите кримі-
нальне провадження за частиною 
1 статті 292 Кримінального кодексу 
України (пошкодження об’єктів ма-
гістральних нафто-, газо- та нафто-
продуктопроводів), що передбачає 
покарання у вигляді штрафу до ста 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або виправні робо-
ти на строк до двох років, або обме-
ження волі на строк до п’яти років, 
або позбавлення волі на строк до 
п’яти років.

Аналогічну спецоперацію про-
водили і на території Варвинського 
району. Тут мобільна група співро-
бітників УДСБЕЗ УМВС та Варвин-
ського райвідділу міліції близько 
п’ятої ранку на узбіччі автодороги 
біля с. Хортиця «на гарячому» затри-
мала трьох чоловіків, які незакон-
но під’єдналися до нафтопроводу та 
здійснювали крадіжку нафтопродук-
тів через спеціальний шланг у  цис-
терну автомобіля. Усі затримані — 
мешканці сусідньої Сумської області 
віком від 20 до 38 років. Також було 
затримано автомобіль марки «Рено» 
харківської реєстрації з автоцистер-
ною, дві секції якої заповнені ріди-

ною, схожою на нафту. 
Особи затримані в порядку стат-

ті 208 Кримінального процесуально-
го кодексу України. Вилучено тран-
спортні засоби, знаряддя злочину і 
нафту вагою близько 10 тонн. 

За цим фактом відкрите кримі-
нальне провадження за частиною 
3 статті 185 Кримінального кодексу 
України (крадіжка, що завдала значної 
шкоди) — карається позбавленням 
волі на строк від трьох до шести років. 
Триває досудове розслідування.

Як зазначив т.в.о. начальника 
УМВС України в Чернігівській об-
ласті підполковник міліції Вадим Фі-
лашкін, це лише початок рішучої на-
ступальної боротьби з масштабни-
ми розкраданнями нафтопродукції 
у сфері ПЕК на території Чернігів-
ської області. Крім цього, УМВС во-
лодіє чималою базою оперативної 
інформації щодо осіб, які організо-
вують та скоюють крадіжки з нафто-
газопроводів на Чернігівщині. Бо-
ротьба триватиме в такому ж поси-
леному режимі. Усіх осіб, починаючи 
від рядових викрадачів і закінчуючи 
організаторами злочинного бізнесу, 
притягуватимуть  до суворої кримі-
нальної відповідальності. Також по-
карання не обмине і тих горе-підпри-
ємців, які займаються переробкою 
викраденої нафти і збутом вже гото-
вої продукції.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

У Чернігові міліція затримала телефонно-
го шахрая, який пропонував «визволити па-
рубка з міліції».

Завдяки розміщеним міліцією на білбордах 
застереженням потенційна жертва одразу зорієн-
тувалася в ситуації і повідомила правоохоронцям, 
які влаштували засідку й затримали зловмисника.

Пізно ввечері до пенсіонерки зателефонував 
невідомий чоловік і повідомив, що її син затрима-
ний міліцією. Натомість незнайомець запропону-
вав «вирішити питання»: мовляв, якщо ви назби-
раєте потрібну суму, сина швидко відпустять.

У жінки одразу кольнуло в серці від такої 
звістки. Але вона пригадала застереження про 
телефонних шахраїв на здоровенному яскраво-
му білборді, що стоїть на центральній магістралі.

Господиня поставила декілька ключових 
питань незнайомцю (на які той відповів непра-
вильно) і зрозуміла, що з неї намагаються ви-
дурити гроші. Жінка погодилася на зустріч, аби 
передати обумовлену суму.

Сама ж набрала чергову частину і розпові-
ла про ситуацію. Оперативники карного розшуку 
міської міліції спільно з нарядом патрульної служ-
би прибули на місце протягом лічених хвилин і 
влаштували засідку. Тож, коли молодик прийшов 
по гроші, він був затриманий «на гарячому».

У подальшому той розповів, що це вже не пер-
ша його телефонна афера. На рахунку афериста — 
вже п’ять ошуканих довірливих громадян. Відкри-
то кримінальне провадження за частиною 1 статті 
190 Кримінального кодексу України «шахрайство», 

карається обмеженням волі на строк до 3 років.
Як зазначив тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника УМВС України в Чернігівській області 
підполковник міліції Вадим Філашкін, цей випадок 
демонструє ефективність соціальної реклами в гро-
мадських місцях, нові підходи до розкриття злочинів.

Шановні громадяни, будьте обачними і обе-
режними!

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

З метою громадської безпеки на території 
області взято курс на збільшення розміщень 
кнопок «Термінового виклику міліції». 

Ситуації бувають різні, і громадяни не за-
вжди мають можливість бігти до правоохорон-
них органів або зателефонувати по лінії «102» та 
повідомити про протиправні дії. Знайти тривож-
ну кнопку можна за наклейкою жовтого кольо-
ру з написом «Терміновий виклик міліції». Кнопки 
розташовані у громадських місцях — магазинах, 
аптеках, банках, кафе, ресторанах, школах, АЗС, 
зазначає начальник управління ДСО при УМВС 
України в Чернігівській області підполковник мі-
ліції Ярослав Накопюк.

Для інформування населення про місцезна-
ходження кнопок даємо їх перелік.

Місто Чернігів: 
просп. Перемоги, 89 —  ломбард «Скарбни-

ця»; вул. 50 років СРСР, 7-а — ломбард «Скарб-
ниця»; вул. Савчука, 13 — школа № 2; вул. Один-
цова, 14-в — школа № 36; просп. Миру, 40 — 
школа № 1; вул. Молодчого, 21 — школа № 9; 
вул. Попудренка, 33 — школа № 10; просп. 
Миру, 207-б — школа № 33; вул. 50 років СРСР 
— школа № 30; просп. Миру, 137 — школа № 11; 
вул. 50 років ВЛКСМ, 4-б — школа № 15; вул. 
Шевченка, 93 — школа № 16; вул. Коцюбин-
ського, 8 — школа № 20; вул. 50 років СРСР, 
4-а — школа № 27; просп. Миру, 29-а — до-
шкільний навчальний заклад № 23; просп. Миру, 

207-а — школа № 28; вул. 50 років ВЛКСМ, 41 
— АЗС; вул. Малиновського, 30-а — АЗС; вул. 
Бєлова, 30-а— дошкільний навчальний заклад 
№ 72; вул. Борисенка, 60 — АЗС; просп. Миру, 
21 — кафе «Челентано»; просп. Перемоги, 89 
— кафе «Картопляна Хата»; вул. Малясова, 14 
— школа № 17; вул. Островського, 37 — до-
шкільний навчальний заклад № 37; вул. Черво-
ногвардійська, 10 — кафе «Чемпіон»; вул. Шев-
ченка, 246-б — кафе «12 стільців»; вул. Кільце-
ва, 1 — АЗС; вул. Ріпкинська, 3-г — АЗС; просп. 
Миру, 194-а — АЗС; просп. Перемоги, 62 — клуб 
«Контрабас»; вул. Стрілецька, 1 — бар «КПП»; 
вул. Красносільського,73-а — аптека; вул. Щор-
са, 1 — аптека; просп. Миру — клуб «Світлофор»; 
просп. Перемоги, 137 — ресторан «Старий Чер-
нігів»; вул. Підвальна, 23 — клуб «Richmond»; 
вул. Горького, 41 — магазин «Вітекс».

Місто Ніжин:
Шевченка, 107-а — «Велика Кишеня»; 

Крапив’янського, 2 — НДУ ім. Гоголя, навчаль-
ний корпус № 1; Крапив’янського, 2 — НДУ ім. 
Гоголя, навчальний корпус № 2; Червонокозача, 
5 — КП «НУВКГ»; Гоголя, 11 — ломбард «Скарбни-
ця»; Шевченка, 20 — магазин «Фора»; Шевчен-
ка, 109/1 — кафе «Шоколад»; Незалежності, 25 
— ТП «Кока-кола»; Франка, 77-а — «Продукти»; 
Шевченка, 11-а — «Сіті-Маркет»; Гоголя, 2-а/37 
— кафе «Соло»; Воздвиженська, 4/1 — «Продук-
ти»; Шевченка, 21 — критий ринок «Прогрес»; 

Гоголя, 2-а — «Стокоманія»; Василівська, 45 — 
«Сіті Маркет»; Шевченка, 172 — «ТДД»; Москов-
ська, 3-а — «Планета Секонд Хенд»; Незалеж-
ності, 21/5 — «Меблі»; Єсипенка, 15 — магазин 
«Продукти»; Московська, 12 — магазин «Фора».

Місто Прилуки: 
Незалежності, 63-в — кафе «Піраміда»; Кос-

тянтинівська, 120-а — «Ліцей +»; Київська, 140 
— «Практика»; Вокзальна, 2 — готель «Прилуки»; 
Київська, 56 — міська лікарня; Київська, 84 — 
магазин №5; Коптєва, 6-а — «Країна чесних цін»; 
Київська, 56 — ЛПЗ «Чернігівський обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф»; Коптєва, 3 — «Золотинка»; Незалеж-
ності, 165/4 — ломбард «Скарбниця»; Київська, 
265 — «Богдан Авто»; Київська, 230 — апте-
ка; Київська, 357-а — «Андріївський»; Київська, 
299 — «Продукти»; Київська, 315 — «Дар»; 18-
го Вересня, 30 — «Продукти»; Індустріальна, 10 
— «Амікор»; Незалежності, 61 — «Золото»; Гвар-
дійська, 88-а — магазин «Продукти»; Костянти-
нівська, 137 — «Гостинний двір»; Соборна, 10 — 
«Хрущовка»; Київська, 305 — «Прилуцький коро-
вай»; Пирятинська, 40-а — «Шансон».

Місто Корюківка:
Галини Костюк, 16-а — АЗС; Шевченка, 58 

— «Полікомбанк»; Нова, 2-д — АЗС; Карла Марк-
са, 10 — «Ощадбанк».

Кнопки «Терміновий виклик міліції»

Масштабний наступ на викрадачів нафтопродукції 

Телефонне шахрайство
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Мітинг під обкомом Компартії

Мітинг на стадіоні ім. Гагаріна

Бліц-інформ
На «Карнабедівських читаннях» 
— про охорону пам’яток та 
дослідження культурної спадщини 
Торік за ініціативою Національного архітектурно-іс-

торичного заповідника «Чернігів стародавній» започат-
кована наукова конференція «Карнабедівські читан-
ня», в пам’ять про відомого чернігівського архітекто-
ра, захисника історичної спадщини Андрія Антоновича 
Карнабеда. Мета конференції — привернути увагу до 
пам’яткоохоронної і краєзнавчої діяльності, збережен-
ня і відновлення пам’яток архітектури та історії краю.

Цього року до її орга-
нізації долучилися Північ-
но-східне відділення Центру 
пам’яткознавства Національ-
ної академії наук і Товариство 
охорони пам’яток історії та 
культури. 

У роботі читань узяли 
участь історики, мистецтво-
знавці, археологи, архітекто-
ри, працівники музеїв, закла-
дів освіти. Вони поділилися ре-
зультатом своїх наукових дослі-

джень і досвідом роботи. 
Ось теми деяких прочитаних доповідей: «Андрій Кар-

набед — людина, що зберігала історію», «Будинок ро-
дини Вербицьких у Чернігові», «Будинок Чернігівського 
колегіуму: маловідомі сторінки історії (кінець ХVІІІ – по-
чаток ХІХ ст.)», «Архітектурно-археологічні дослідження 
чернігівського Спасо-Преображенського собору у 2014 
р.», «Пам’яткоохоронна діяльність у Чернігові у 1920-х 
рр.», «Динаміка формування топонімічного ландшафту 
сучасного Ніжина: історичний досвід і сучасні реалії».

У рамках конференції презентовано черговий номер 
науково-популярної газети «Ніжинські старожитності». 

За результатами конференції буде видано збірник 
наукових праць. 

Запрошує  виставка «Чернігів 
і чернігівці 100 років тому»
На стародавньому Валу, у приміщенні Чернігівсько-

го колегіуму, діє експозиція «Чернігів і чернігівці 100 ро-
ків тому». Тут можна познайомитися з історією, архітек-
турою, промисловістю, освітою, культурою та діяльніс-
тю відомих чернігівців, побутом мешканців міста кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Забудову Чернігова ілюструють ко-
пії фотографій і листівок. Тут дається інформація про ді-
яльність архітекторів Д. Савицького, Д. Афанасьєва та 
ін. Про бурхливу забудову міста в той час свідчать чис-
ленні цегляні заводи, представлені зразки цегли з тав-

рами державних і приватних 
цегелень.

Досить широко пред-
ставлена в експозиції жит-
лова дерев’яна архітектура 
Чернігова, фотографії будин-
ків, прикрашених дерев’яним 
різьб ленням.

Про розвиток освіти і куль-
тури свідчать фотографії бу-
динків гімназій, училищ, теа-
тру, фото викладачів та учнів, 
підручники, атестати. 

Побут мешканців міста представлений інтер’єром 
міського житла Чернігова того періоду, своєрідною крам-
ницею. Тут можна побачити фото мешканців, меблі, му-
зичні інструменти, посуд, гроші, одяг, кухонне приладдя.

Національний архітектурно-історичний  заповід-
ник «Чернігів стародавній». Тел. 64-59-64.

«Чернігівські шляхи 
Софії Русової»
Презентація історико-туристичного маршруту з та-

кою назвою відбулася в Департаменті інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-
адміністрації.

«Перша презентація цього проекту вже відбулася на 
батьківщині Русової — в Олешні Ріпкинського району з на-
годи урочистого відкриття відреставрованого пам’ятного 
знака Софії Русовій», — розповів координатор проекту, 
член Спілки журналістів України Володимир Єрмак. Він під-

креслив, що цей проект розпо-
чався на громадських засадах 
одразу після проголошення Не-
залежності. Проведено конфе-
ренції, видано літературу, ство-
рено ряд телепередач про життя 
та діяльність видатного педагога.

Громадськість має знати не 
лише про Софію Русову, а й про 
її близьких. Наприклад, старший 
син С. Русової Михайло 1900 
року став одним із засновників 
Революційної української партії. 

Молодший син Юрій брав активну участь у національно-ви-
звольній боротьбі у 1917 – 1921 роках, був відомим ученим.

На засіданні презентували фото- і відеоматеріали 
про реставрацію пам’ятника, екскурсію до шкільного 
краєзнавчого музею та Центру педагогічної спадщини 
Софії Русової.

«На початку 1990 року в 
СРСР панував тотальний де-
фіцит, — згадує чернігівець 
Сергій Соломаха, 59 років. — 
Продукти, одяг — усе муси-
ли діставати по блату. Люди 
були наелектризовані. В Укра-
їні тільки-но зняли першого се-
кретаря Компартії Володимира 
Щербицького. У березні мали 
відбутися перші вибори за де-
мократичним законом. Ком-
партія намагалася просуну-
ти своїх. Закон ще не надруку-
вали, а комісії у Чернігівській 
міській раді вже утворили. Ко-
лектив радіозаводу висунув 
членом комісії рухівця Анато-
лія Фальбу. Нам сказали, що 
вже пізно. У місті не вистачало 
житла, зате в центрі будували 
особняк для членів обкому, го-
тель». 

Напередодні Різдва 1990-го 
прапорщик місцевого льотного 
училища Анатолій Цибулько їхав 
на придбаних за позичені гро-
ші «Жигулях» в універмаг «Сівер-
ський» на вул. Рокоссовського. 
Близько 19.20 на перехресті ву-
лиць Доценка й Рокоссовського 
зустрівся із чорною «Волгою». 

— Я ж на зелений, як поло-
жено, їду, а йому треба було ді-
ждатися «стрілки», — розпові-
дає Анатолій Цибулько, 57 років. 
— Я його ударяю в праве кри-
ло. Оскільки «Волга» міцніша за 
«Жигулі», він здає трошки назад, 
розвертається, перескакує че-
рез бордюри і хоче втекти. Я ви-
біг, вихопив із його замка ключ 
— і собі в кишеню. Коли я туди 
засунувся, в салоні побачив ко-
робки, згортки і відчув запах пе-
регару. Тут народ почав збирати-
ся. Була робоча субота, й увечері 
перед Різдвом багато хто випив. 
Люди стали кричати: «Давайте 
сюди керівництво!» 

У «Волзі» з водієм був завіду-
вач оргвідділу облвиконкому Ва-
лерій Заїка. На задньому сидін-
ні — його малий син. Чиновник 
спробував заспокоїти людей. Та 
коли ті побачили, що він напід-
питку, почали розхитувати ма-
шину. 

— Я думаю, що хоч ключі і в 
мене, але ті, які їхали на «Волзі», 
все одно можуть утекти, — веде 
далі Цибулько. — Узяв викрутку, 
відкрутив номер і вкинув собі в 
машину. Далі почав записувати 
свідків. Зазвичай на це погоджу-
ються неохоче, а тут — навпаки. 
Двоє навіть самі попросили: «За-
пиши і нас, ми все бачили». При-
їхала ДАІ. Забрали мене, водія 
«Волги» і повезли на освідєтєль-
ствування. Їздив туди і Заїка, але 
проходити перевірку відмовив-
ся. З нами поїхали й люди, що 

бачили ДТП. Коли ми проходили 
освідєтєльствування, лікарю по-
стійно дзвонили. Але він сказав, 
що тут багато народу, він нічого 
зробити не може. Мене півночі 
протримали в райвідділі міліції. 

За годину навколо автомо-
білів зібралося більше трьох со-
тень осіб. На вулиці Рокоссов-
ського зупинився рух тролейбу-
сів. Збіглися працівники КДБ. 
«Волгу» перевернули. 

— З багажника повипада-
ла зроблена на спецзамовлен-
ня «Брауншвейзька» ковбаса, 
— оповідає Іван Панченко, 68 
років. — Знайшли й окіст. Про-
мовці залазили на «Волгу», роз-
махували окостом. Мітингуваль-
ники запропонували подивити-
ся, що в холодильнику в першого 
секретаря обкому Леоніда Па-
лажченка. Він жив біля обкому, 
за вісім кілометрів звідти. Ков-
басу розтягли, машину поста-
вили на колеса й поштовхали 
в центр. Одне колесо від удару 
заклинило. Але молоді й мужи-
ків було повно. «Волгу» проштов-
хали півтора кілометра. Трохи 
притомилися. На вулиці 1 Трав-
ня стояв кран. Я попросив водія 
зачепити машину і тягти. На пе-
рехресті, на П’яти кутах, влада 
виставила з півсотні омонівців. 
Почали бити людей. Кран нагло 
проїхав крізь шеренгу міліціоне-
рів, вони розійшлися. Ми пішли 
по проспекту Перемоги, повер-
нули на Красну площу. 

— Нас всех ночью подняли. 
Сказали: «Бегом одевайте фу-
файки и отводите людей, чтобы 
не пошли к дому Палажченко». 
Машину удалось повернуть, на 
площадь затянули. Пошло сотни 
полторы к Палажченко, но мы их 
переагитировали. Не стали тру-
сить хату, — переказує розпо-
відь знайомого кадебіста Сергій 
Соломаха. 

Мітинг на площі тривав до 
півночі. Трибуною стала обко-
мівська «Волга». 

— Наступного дня до мене 
додому прийшли Заїка з жінкою 
і цей водій, — каже Анатолій Ци-
булько. — Просили, щоб я не по-
давав у суд. Я сказав, що подава-
ти не буду, тільки до березня не-
хай мені машину відремонтують. 
Після обіду мене викликали в ка-
бінет начальника училища. Крім 
нього, там був «особіст». Він про-
бував звернути вину на мене. 
Мовляв, я не випадково там їхав 
і вдарив машину обкому. Я кажу: 
«Ага, і горілку їм у горло теж я за-
ливав?» Після того «особісту» ка-
зати було нічого. Порушили кри-
мінальну справу. Водієві прису-
дили два роки виправних робіт і 
наказали відновити машину. Ре-
монт тривав довго й обійшовся 
дорого — близько півтори тисячі 
карбованців. Середня зарплата 
тоді була 200 карбованців. 

7 січня біля обкому зібрало-
ся 15 тисяч осіб. Вимагали пу-

блічного звіту Палажченка. На-
ступного дня — мітинг на стаді-
оні. Тут людей було ще більше. 
Один із протестувальників при-
ніс плакат «Хто з’їв моє м’ясо?» 
Відтоді виступи у Чернігові поча-
ли називати «Ковбасною рево-
люцією». Про неї написали мос-
ковські газета «Правда» і журнал 
«Огонёк», знімало всесоюзне те-
лебачення. 

До міста терміново приїхав 
секретар ЦК КПУ Леонід Крав-
чук. Провів нараду з комуніста-
ми і рухівцями. 

— Они до сих пор не 
способны освободиться от 
комплексов, стереотипов, раз-
ного рода синдромов, не уме-
ют своевременно овладеть си-
туацией, проявить гибкость, 
смелость и принципиальность, 
— сказав про місцеве керівни-
цтво в інтерв’ю газеті «Правда 
України». 

— Якби людей було мало, 
всіх би арештували, — вважає 
Іван Панченко. — У малій залі 
обкому сиділи автоматники. Ми 
ставили політичні вимоги, зо-
крема скасувати шосту статтю 
Конституції про провідну роль 
КПРС. Палажченка зняли, зміни-
лося керівництво обкому партії, 
Народному руху виділили при-
міщення. У магазинах з’явилися 
товари, які раніше були тільки на 
базах. Ми показали, що люди, 
які не бояться підніматися, мо-
жуть міняти перших секретарів 
обкомів, добиватися своїх прав. 
Тільки треба, щоб на мітинги ви-
ходило не 200 – 300, а хоча б 20 
тисяч людей. 

Леонід Палажченко 1990 
року переїхав до Києва, працю-
вав науковим співробітником 
Інституту землеробства Україн-
ської академії сільськогосподар-
ських наук. Помер 1 грудня 1993 
року на робочому місці. Валерій 
Заїка досі живе в Чернігові. Чо-
тири роки тому очолив обласну 
організацію партії «Собор». 

927 мітингів і маніфеста-
цій відбулося в Українській РСР 
протягом 1989 року. Найбільше 
— 201 — у Львівській області. 
Їхніми учасниками стали понад 
півмільйона осіб. Основним ор-
ганізатором був Народний рух 
України за перебудову. У захід-
ній частині республіки демон-
страції проходили переважно 
під політичними гаслами: вима-
гали незалежності, реабілітації 
УПА, розвитку української мови. 
На сході більше переймалися 
економічними питаннями. 

Геннадій ГНИП, 
«Газета по-українськи» 

Добіркою видань про історію України 
поповнилися фонди обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки ім. В. Короленка. 
Співробітники Управління Служби безпе-
ки України в Чернігівській області пере-
дали бібліотеці збірники документів, на-
риси, монографії. Ряд видань, створених 
на основі архівних матеріалів СБУ, при-
свячені національно-визвольному руху в 
Україні та жахливій трагедії українського 
народу — Голодомору 1932 – 1933 років.

Працівники бібліотеки щиро подя-
кували співробітникам Служби безпеки 
за інтелектуальний подарунок і висло-
вили переконання, що ці книги стануть 
у пригоді науковцям, викладачам, учи-
телям, студентам, школярам старших 
класів.

Перший заступник начальника об-
ласного Управління СБУ Микола Скиба 
зазначив, що ці видання допоможуть чи-
тачам більш ґрунтовно вивчати історич-

не минуле нашої держави, в тому числі і 
такі трагічні сторінки, як Голодомор 1932 
– 1933 років. Він також додав, що Служ-
ба безпеки України й надалі проводити-
ме просвітницьку роботу з надання допо-
моги освітнім і науковим закладам, дер-
жавним та громадським установам задля 
збереження історичної пам’яті україн-
ського народу.

Прес-група Управління СБУ 
в Чернігівській області

СБУ передала обласній бібліотеці ім. В. Короленка добірку книг

А що в холодильнику першого секретаря обкому? 
25-річчя чернігівської «Ковбасної революції»
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1 ОКУПАЦІЯ 
КРИМУ

Удар був завданий підло, од-
разу після приходу нової влади. 
Крим — це вкрай зрусифікована 
і зденаціоналізована територія, 
щодо якої наша державна влада 
протягом більш як 20 років мало 
що робила для зміцнення тут 
державницьких позицій. Це єди-
на на території України інозем-
на військова база — Чорномор-
ського флоту Росії — за міждер-
жавною угодою України і Росії, 
підписаною 1997 року і чинною 
по рік 2017-ий, коли російський 
флот мав вимітатися з України. 
Але вже в перші місяці своєї вла-
ди, у квітні 2010 року, режим Яну-
ковича підписав із Росією ганеб-
ні Харківські угоди — про продо-
вження перебування Чорномор-
ського флоту в Криму аж на 25 
років, до 2042-го. 

Тож не випадково саме Крим 
став першою мішенню російської 
агресії. Вже наприкінці лютого 
тут відбувся антидержавний за-
колот і насильницьке захоплен-
ня влади в автономії проросій-
ськими терористами. Далі — 16 
березня — так званий «референ-
дум», абсолютно сфальсифікова-
ний, про незалежність Криму від 
України і приєднання його до Ро-
сії. А вже за два дні Росія офіцій-
но ухвалила рішення про приєд-
нання Криму.

Це був безпрецедентно на-
хабний крок в європейській по-
літиці. Уперше за сім повоєнних 
десятиліть одна країна поглину-
ла територію іншої. Розпадалися 
комуністичні імперії, той же СРСР 
чи Югославія. Цілком мирно роз-
ділилася на Чехію і Словаччину 
Чехо словаччина. Відколювалися 
внаслідок сепаратизму чи агресії 
шматки якихось держав, що про-
голошували власні державні утво-
рення. Але мало хто визнавав ці 
«держави», і вже ніхто не приєдну-
вав їх до себе — що Придністров’я, 
що Косово, що «утворені» в резуль-
таті війни Росії проти Грузії Півден-
ну Осетію і Абхазію. Тут же вперше 
поглинуто чужу територію. Всупе-
реч навіть заключному акту Гель-
сінкі — Наради з безпеки і спів-
робітицтва в Європі 1975 року, де 
було зафіксовано непорушність 
повоєнних кордонів Європи, при-
наймні заборону силових змін цих 
кордонів. 

Крим окуповано Росією — 
така офіційна позиція Україн-
ської держави. Така позиція і Єв-
ропи та світу. Повернення Криму 
під контроль України — ще одна 
болюча тема, що перейшла нам з 
року минулого. 

ДОНБАС
Сказане про Крим значною 

мірою стосується і Донбасу. За 
кілька тижнів після Криму по-
чався заколот сепаратистів у До-
нецькій і Луганській областях. 
Тут усе маскувалося тезами, що 
Донбас чимось «особливий», що 
Україна його «не чує». Насправ-
ді ж це демагогія. Донбас з його 
соціальними проблемами нічим 
не особливий в Україні. Лише од-
ним: це вкрай зрусифікована те-
риторія, яка десятиліттями за-
селялася з усього Союзу специ-
фічним людом. Зона, що жила за 
бандитськими поняттями, відома 
кримінальними розбірками ще 
від початку 1990-их. Зона, що по-
родила 4-річне правління в Укра-
їні режиму регіоналів, який руй-
нував і сам Донбас.

Так чи інакше, але знов-таки 
вперше ми отримали чималу те-
риторію, десь третину Донбасу, 
яка опинилася поза контролем 

Української держави. У 2015 рік 
нам перейшла і ця біда. Треба 
відновлювати владу держави на 
цій території. А також треба роз-
биратися, що ще, окрім прямої 
агресії Росії, спричинило цю си-
туацію. Де країна десятиліттями 
недопрацьовувала щодо одер-
жавлення краю? Чому ми постій-
но програємо інформаційне про-
тистояння з Росією, чому такий 
слабкий національний інфор-
маційний простір? Як велася ця 
так звана АТО, антитерористична 
операція? До якого стану дійшла 
за ці понад два десятиліття укра-
їнська армія і з чиєї вини? 

ЕКОНОМІКА
Ще одне завдання — розі-

братися, що коїться в нашій еко-
номіці. Наскільки успішною чи 
провальною була тут діяльність 
нової української влади. Так, ві-
йна на Донбасі зруйнувала час-
тину економіки. Так, попередня 
влада просто брутально вкра-
ла, вивезла з країни величезні 
кошти — називають десятки мі-
льярдів доларів. Так, режим регі-
оналів набрав за 4 роки десятки 
мільярдів доларів іноземних кре-
дитів. Отже, нашій економіці по-
трібні все нові грошові вливан-

ня, кредити для сплати попере-
дніх боргів, залізаючи при цьому 
в борги нові.

Але коли в країні почнуться 
справжні економічні реформи? 
Коли завершиться епоха дико-
го капіталізму і олігархономіки? 
Чому тягар економічних реформ 
влада перекладає на плечі про-
стих людей? 

І тут ми виходимо з еконо-
мічних на суто політичні катего-
рії. Насамперед на тему корупції 
— зловживання владою. Наре-
шті, теж уперше, якраз на вимо-
гу Майдану, було ухвалено Закон 
про люстрацію — «Про очищен-
ня влади». Але це не та люстра-
ція, яку треба було провести ще 
понад 20 років тому, тобто від-
сторонення від влади посадов-
ців комуно-радянського режиму. 
У нашому трактуванні люстрація 
може перетворитися на гризню 
за владні крісла. І тут теж потрі-
бен контроль громадськості.

ГРОМАДЯНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО
Виходить, про що б ми не го-

ворили, скрізь присутня тема на-
родовладдя. Іншими словами — 
становлення справжнього гро-
мадянського суспільства. З цим 
проблеми. І це засвідчили не-
давні вибори до Верховної Ради. 
Знову продажна мажоритарна 
система, знову спотворений по-
літикум з його карикатурною пар-
тіїзацією замість справжніх по-
літичних партій. І тут уже марно 
апелювати до влади, державних 
інституцій, які самі формуються 
таким політикумом. Треба апелю-
вати до самих громадян і запита-
ти в них: невже вам подобається 
таке громадянське суспільство, 
такі політичні партії? Навряд чи. 
Тоді чому ж ви й далі числитеся в 
таких партіях, підтримуєте їх сво-
єю участю? Або добивайтеся їх 
оновлення, або виходьте з них. 

* * *
Словом, шлях оновлення сус-

пільства непростий, тривалий. 
Усі нові виклики, з якими зіштов-
хнулася Україна 2014 року, пере-
йшли нам у рік 2015-ий. І якщо 
ми щиро бажали собі в Новоріч-
чя кращого нового 2015 року, 
ніж був украй тяжкий поперед-
ній, над цим доведеться попра-
цювати. 

Петро АНТОНЕНКО

Верховна Рада після довгих узго-
джень 28 грудня ухвалила закон, який 
урізає державні соціальні виплати 
різним категоріям громадян, у тому 
числі депутатам і суддям.

Зарплата у бюджетній сфері не має 
перевищувати 7 мінімальних зарплат, 
крім Антикорупційного бюро та Антико-
рупційної асамблеї.

Мають зберегти доплати для нау-
ковців та всі норми Закону про освіту.

Уряд індексує зарплати і пенсії 
за результатами першого півріччя та 1 
грудня.

Законом передбачено скорочення 
чисельності працівників Генпрокурату-
ри, скасовується вихідна допомога для 
прокурорів.

Кількість працівників МВС скоро-
тять на 20 тисяч, а фінансування мініс-
терства залишать незмінним.

До 1 червня пільговий проїзд збе-
рігається без змін.

Пільги чорнобильцям збережуть 
повністю для першої категорії, для дру-
гої категорії збережуть пільги також, 
крім санаторного лікування.

Цей документ передбачає прове-
дення реорганізації та ліквідації ко-
мунальних навчальних закладів рі-
шенням місцевих органів влади, 
яким «дозволяють» також харчувати 

та перевозити учнів і студентів.
Державні школи, садочки та поза-

шкільні навчальні заклади (ДЮСШ, ху-
дожні і музичні школи тощо) закривати-
муться за рішенням засновників.

Сиріт, інвалідів, малозабезпечених 
та дітей, позбавлених піклування, про-
понується харчувати коштом держбю-
джету, годування решти можуть пере-
класти на місцеву владу.

Також урізається утримання суддів 
та депутатів, скорочуються розміри ви-
плат при виході на пенсію, а депутатам 
урізають кошти на утримання помічни-
ків.

Крім того, правом отримання без-
оплатного житла з електроенергією і 
теплом тепер зможуть користуватися 
тільки «за умови, якщо розмір серед-
ньомісячного сукупного доходу сім’ї в 
розрахунку на одну особу за поперед-
ні шість місяців не перевищує величи-
ни доходу, який дає право на податкову 
соціальну пільгу».

У законі також передбачена низка 
змін до законів, що стосуються спор-
тивних шкіл, дітей шахтарів, чорно-
бильців, бібліотекарів, держслужбов-
ців, журналістів державних ЗМІ, суддів, 
правоохоронців, нардепів, працівників 
науки, музейної та культурної сфер.

«Українська правда», 29.12.2014

Мовою документів

25 років «Ковбасної 
революції» в Чернігові

РЕЗОЛЮЦІЯ 
загальноміського мітингу м. Чернігова, 

що відбувся 7 січня 1990 року
Ми, учасники 15-тисячного мітингу, вважаємо, 

що керівництво міста і області повністю себе дис-
кредитувало, в зв’язку з чим 

ВИМАГАЄМО:
1. Негайної відставки бюро обкому партії у по-

вному складі, а також консервативного редактора 
«Деснянської правди» Музиченка І. І. 

2. Відмінити ст. 6 Конституції СРСР. 
3. Скликати позачергову обласну партконфе-

ренцію для обрання нового складу обкому пар-
тії, вибори делегатів проводити на альтернативній 
основі при участі всіх комуністів. Роботу конферен-
ції транслювати на вулиці міста. 

4. Створити комісію громадськості по привілеях 
та розслідуванню зловживання владою. 

5. Скасувати поділ міста на райони. Зекономле-
ні кошти направити на розвиток охорони здоров’я 
громадян, культуру, народну освіту. 

6. Поновити на роботі всіх звільнених з роботи 
за політичними мотивами. 

7. Передати готель-гуртожиток Чернігівського 
обкому партії у розпорядження Чернігівського ви-
робничого об’єднання готелів. 

8. Передати «Будинок колгоспника» під дитячий 
заклад. 

9. Передати ЦЛК у ведення обласного відділу 
охорони здоров’я. 

10. Забезпечити населення рентгенометрами 
та достовірною інформацією з радіаційного, хіміч-
ного та бактеріологічного забруднення міста. 

11. Надати можливість робітничим комісіям у 
будь-який час перевіряти оптові та інші бази. 

12. Перейменувати вул. Борисенка на вул. ака-
деміка А. Сахарова. 

13. Відкрити в Чернігові Гайд-парк для вільного 
висловлювання своїх думок жителям міста. 

14. Створити умови для діяльності неформаль-
них організацій: зареєструвати їх, надати примі-
щення. 

15. Щотижня проводити мітинги-зустрічі з кан-
дидатами у депутати. 

16. Створити незалежну міську газету. 
17. Надрукувати цю резолюцію до 10 січня ц.р. 

(включно) в «Деснянській правді» та оголосити по радіо. 
18. 10 січня ц.р. біля будинку обкому партії о 18.30 

провести зустріч із секретарем обкому партії Палаж-
ченком Л. І., на якій він повідомить, як виконуються ре-
золюції, прийняті на загальноміському мітингу 7 січня. 

Звертаємось до жителів міста та районів області: 
НЕ ДАВАЙТЕ ВАШИМИ РУКАМИ ПРОСУНУТИ ДО 

РАД ФУНКЦІОНЕРІВ-АПАРАТНИКІВ, ЩО СКОМПРО-
МЕТУВАЛИ СЕБЕ В ОЧАХ НАРОДУ. 

СТВОРЮЙТЕ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СТРАЙКОВІ 
КОМІТЕТИ ЯК ЗАСІБ ТИСКУ НА БЮРОКРАТІЮ.

* * *
Звертаємо увагу, що ці вимоги чернігівці 

ухвалили ще за існування СРСР, тому деякі 
можуть зараз видатися й не надто радикаль-
ними. Натомість деякі вимоги актуальні й по 
сьогодні, через чверть століття. 

Рада урізала соціальні пільги
Коментар редактора. Змі-

ни до доброго десятка законів де-
путати парламенту ухвалили того 
напруженого 28 грудня, коли робо-
чий день для них переріс у «робочу 
ніч» з неділі на понеділок, 29 груд-
ня. Аж після четвертої ранку ними 
було ухвалено Державний бюджет 
на 2015 рік. Але перед цим депута-
ти внесли ось такі зміни до законів, 
здійснили такі соціальні урізання, 
без яких бюджет, що й так тріщав 
по швах, ставав проблематичним. 
Утім, чи так уже багато дали для бю-
джету оці урізання? 

Не будемо довго коментува-
ти урізання зарплат, доплат і пільг 
самим депутатам парламенту, суд-
дям, прокурорам. Простий народ 
вважає, що їм узагалі можна не 
платити зарплат, а вони «на відго-
дівлі» у владних кріслах.

А ось скорочують чисельність 
Міністерства внутрішніх справ. 
Аж… на 20 тисяч. При тому, що мі-
ліцейське відомство у нас більше 
за чисельністю від Збройних сил. 
А треба ще врахувати, що до цього 
«скорочення» вже можна зарахува-
ти й так недавно скорочені тисячі 
співробітників обласних управлінь 

Донбасу. Адже на окупованих се-
паратистами територіях, включ-
но з Донецьком і Луганськом,  дер-
жавні правоохоронні органи давно 
ліквідовані фактично, а багато їх-
ніх співробітників пішли на службу 
до сепаратистів. Так що вони й так 
давно скорочені. 

Безплатне житло тепер нада-
ватимуть лише найбіднішим, але 
скільки взагалі останніми рока-
ми й десятиліттями надається того 
безплатного житла? Мізер. І ось на 
частині цього мізеру бюджет щось 
«зекономить».

Щось «зекономлять» на пільго-
вому санаторному лікуванні чорно-
бильців другої категорії.

Якщо говорити про те, що не 
урізане, то й тут не такі великі ви-
трати, які б суттєво впливали на 
бюджет. Наприклад, двічі на рік 
проводитиметься так звана «індек-
сація» зарплат і пенсій, тобто якесь 
їх збільшення через інфляцію, зне-
цінення гривні, подорожчання то-
варів і послуг. Але ця індексація не-
значна навіть сама по собі — іноді 
кілька гривень «добавки» до пенсії. 
Не кажучи вже про співвідношен-
ня цієї «індексації» до реальної, а не 

паперової, намальованої урядом 
інфляції.

Суттєві зміни щодо освіти. Фак-
тично скасовується норма закону, 
що сільські школи не можна закри-
вати без згоди громади села. І дер-
жавні, і так звані комунальні школи 
тепер спробують закривати рішен-
ням місцевої влади. Як і позашкіль-
ні заклади, ті ж спортшколи, музич-
ні, художні школи. І місцева влада 
охоче йтиме на це. Адже утримання 
шкіл та позашкільних закладів по-
кладене значною мірою на обласні 
і районні бюджети. 

Харчування школярів і дітей 
у дитсадках і досі лише числить-
ся «фінансованим державою», на-
справді ж — десь на третину, а ре-
шта — за рахунок тих же сільських, 
міських бюджетів, плюс коштом 
батьків. Тепер узагалі знімають 
його з державного фінансування, 
окрім указаних незахищених кате-
горій дітей. 

Отже, з одного боку, для про-
стих людей урізання таких соціаль-
них виплат досить відчутне, з іншо-
го — воно не так багато дає для 
економії бюджету.  А для його напо-
внення існує чимало інших  джерел.

Нові виклики України
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Коментар редактора
Слово «реформи» у нас 

скоро буде зараховане до 
розряду нецензурних, на-
стільки воно вже викликає 
відразу у простих людей. Бо 
це чомусь реформи в нашому, 
українському варіанті. Те, що 
в країнах колишнього соціа-
лістичного табору стало вкрай 
необхідним реформуванням 
— переходом від тоталітариз-
му до демократії, що було зро-
блене часом нехай і болісно, 
але швидко, за кілька років, у 
нас затяглося на десятиліття, і 
кінця-краю не видно. 

Зверніть увагу на заяву 
Павла Розенка, очільника Мі-
ністерства, яке безпосеред-
ньо займається соціальними 
питаннями, а отже, стоїть най-
ближче до інтересів простих 
людей, їхнього життя. Міністр, 
мотивуючи черговий наступ 
на життєвий рівень громадян, 
просто лякає нас: мовляв, 
якщо цього наступу не роби-
ти, то реформи не здійснять-
ся, а ми й так запізнилися з 
ними на десяток років. 

Але почитайте і наступну 
публікацію на цій сторінці, де 
Олександр Солонько називає 
зовсім інші, цілком логічні й 
такі, що не оббирають народ, 
засоби реформ, наповнення 
того ж нашого злиденного бю-
джету. Про це саме була і пу-
блікація лідера партії «Свобо-
да» Олега Тягнибока в попе-
редньому номері нашої газе-
ти. Є чіткі, всім давно відомі в 
Європі і світі способи реформ. 
Чому ж вони в нас не йдуть? 
Що говорити про макроеко-
номічні поняття загальнодер-
жавного рівня, коли чомусь 
не діють навіть прості мето-
ди наповнення бюджету. Про 
два такі йдеться в публікаці-
ях на цій же сторінці. Це коли 
нафтові монополісти безконт-
рольно викачують з наших 
надр нафту й газ і «забува-
ють» заплатити за це подат-
ки. Ще дивніше — щодо пар-
кування авто в столиці. Коли 
на одному паркомісці за мі-
сяць паркуються десятки, со-
тні розкішних іномарок вар-
тістю в сотні тисяч доларів, а 
це паркомісце дає бюджету… 
одну гривню на місяць! І таких 
прикладів безліч. 

У чому ж річ? У корупції, 
тут же відповість читач. Ще 
одне модне в  нас поняття. А 
термін «боротьба з корупці-
єю» теж уже викликає відра-
зу своїм порожнім змістом. 
Між тим, корупція — це про-
сто, це зловживання владою, 
використання її для збага-
чення. Значить, питання, хто у 
владі. Як вони туди потрапля-
ють? Кого ми туди обираємо? 
Який контроль народу за вла-
дою? Як у нас розвинуте (точ-
ніше, примітивне) громадян-
ське суспільство? Яка його 
політична структуризація: чи 
нормальна, як у нормальних 
демократіях, чи чомусь кари-
катурна, як у нас? 

Отже, від високих матерій 
про економіку, від чисто со-
ціальних питань ми знову ви-
ходимо на проблеми суспіль-
ні, якщо хочете — моральні. 
І, схоже, саме тут варто дав-
но б говорити про реформи. 
Реформи людських, суспіль-
них стосунків. А вони містять 
і свободу слова, вільне, чесне 
обговорення того, що діється 
в країні. 

Петро АНТОНЕНКО 

Уряд зобов’язується підвищити на 13% соціаль-
ні виплати з грудня 2015 року, якщо до того часу 
вдасться провести соціальні реформи.

Про це заявив міністр соцполітики Павло Ро-
зенко на прес-конференції, коментуючи бюджет-
ний процес.

Він обурився з приводу заяв деяких депутатів, що 
вони не були ознайомлені з реформаторськими за-
конопроектами у соціальній сфері, оскільки, за його 
словами, в рамках коаліції це обговорили  детально.

Розенко констатував, що «Україна запізнилася 
з реформами мінімум на 10 років  —  і якщо цього 

не змінити зараз, то це не буде зроблено ніколи».
За його словами, наприклад, дефіцит Пенсій-

ного фонду «наближається до 100 мільярдів гри-
вень», що в перспективі знижує можливості підви-
щувати пенсії.

«Ми можемо гарантувати збільшення на 13% 
усіх видів соцвиплат з грудня, однак це має стати 
наслідком реформ. Або ми зробимо це, або ми зга-
ємо час  —  і вже в липні станемо перед питан-
ням, як вчасно виплачувати зарплати і пенсії», — 
сказав міністр.

Розенко нагадав, що уряд відмовився від де-

яких жорстких кроків, зокрема від збільшення пен-
сійного віку, скасування студентських стипендій та 
доплат працівникам бюджетної сфери.

Натомість Кабмін зосередиться, зокрема, на 
детінізації фонду зарплат, оскільки «тіньовий сек-
тор на сьогодні складає приблизно 200 мільярдів 
гривень».

Як відомо, уряд пропонує здійснити низку жор-
стких заходів для подолання дефіциту держбюдже-
ту та виходу з економічної кризи.

«Українська правда», 26.12.2014

Прем’єр Арсеній Яценюк хоче при-
ватизації 1200 державних підпри-
ємств, які згідно з чинним законо-
давством приватизації не підлягають. 
Мотивація зрозуміла: грошей у держ-
бюджеті катма, а його потрібно чи-
мось наповнювати.

Так, у наскрізь корумпованій дер-
жаві, якою і є Україна, будь-які надхо-
дження до бюджету стають об’єктом 
різноманітних схем, метою яких є 
«освоєння» цих коштів через:

– непрозорі тендери; 
– рефінансування банків, які на-

лежать тим, хто має ефективне лобі у 
владі; 

– списання боргів підприємствам, 
що належать тим же «акціонерам» 
парламенту, Кабміну, наближеним до 
Президента, Прем’єра, міністрів, де-
путатів та чиновників високого рангу; 

– дотації, які використовуються 
зовсім не для забезпечення потреб 
регіонів, галузей чи підприємств, ко-
трим офіційно спрямовуються.

Таким чином, без ґрунтовного ре-
формування економіки, реального 
викорінення корупції та виведення фі-
нансових потоків із тіні ми отримуємо 
такий собі кругообіг.

Спочатку держава розпродує 
національне майно – той же держав-
ний сектор у вигляді понад тисячі 
держпідприємств. Кошти надходять 
до держбюджету. 

Проблема в тому, що ніхто з нас із 
вами, простих смертних, не має мож-
ливості купити ці підприємства або 
частку в них. Таку можливість мають 
структури і особи, які володіють зна-
чним капіталом. Часто він здобутий 
зовсім нечесним шляхом. Нескладно 
передбачити, що найбільшими акціо-
нерами в цьому випадку стануть пред-
ставники груп Приват, РосУкрЕнерго 
(РУЕ), СКМ та інші «хазяїни життя».

Потім гроші, які надходять на-
чебто в державу, з неї йдуть до  ки-
шень тих самих фінансово спро-
можних суб’єктів. 

Це в тому випадку, якщо привати-
зація буде здійснюватися за цінами, 
хоча б наближеними до ринкових, у 
чому є об’єктивні причини сумніва-
тися.

Далі вони через тендери, котрі 
виграватимуть структури Коломой-
ського, Ахметова, Пінчука, «тендер-
них королів» Єрємєєва і Яценка, ре-
фінансування банків, списання бор-
гів підприємств та дотації, як, напри-
клад, дотувалися збиткові шахти 
Ахметова, потраплять у кишені тих 
самих щасливих власників ще вчора 
державного майна.

Такий собі кругообіг. Яке місце 
українців у ньому? Ніяке.

Хоча – ні! Своє місце в цій схемі 
знайдеться для кожного з нас.

На українців ляже тягар наповне-
ння держбюджету. Напевне, всі кому 
не лінь, говорили й писали про «тре-
тину Яценюка», яку уряд хоче змусити 
платити всіх, чиї витрати перевищува-
тимуть доходи.

Про реальність реалізації цього 
задуму говорити не доводиться, проте 
варто ще раз наголосити на суті затії. 
А полягає вона в тому, що уряд замість 
того, аби виводити економіку країни з 
тіні, просто карає громадян за те, що 
вони тяжко заробляють копійки в ті-
ньовому секторі, адже держава не до-
зволяє зробити цього легально. А по-
тім ще й карає нас за те, що ми не по-
мираємо з голоду, а виживаємо в умо-
вах, де це офіційно неможливо.

Особливо потужного удару ця іні-
ціатива завдає заробітчанам та їхнім 
сім’ям, які, власне, витрачають в Укра-
їні кошти, котрі їм пересилають родичі 
з-за кордону. 2013 року ця сума скла-
ла 9 мільярдів доларів. А тепер, грубо 
кажучи, влада хоче отримати майже 3 
мільярди просто за те, що громадяни 
їх витрачають.

Недавно в соцмережах пригада-
ли старий анекдот: 

Дочка каже батькові: 
— Тату, горілка подорожчала. Ти 

тепер будеш менше пити? 
— Ні, доцю. Тепер ти будеш 

менше їсти.
Це до того, що українці опиняють-

ся в позиції того, хто буде менше їсти. 
Натомість представники великих фі-
нансових груп у ній не опиняться.

Замість того, щоб відбирати 
останнє у студентів, пенсіонерів та 
прибиральниць у державних уста-
новах, влада може почати процес 
виведення економіки з тіні, усунен-
ня бар’єрів для малого і  середньо-
го бізнесу, створення конкурентно-
го середовища та, відповідно, де-
монополізацію економіки, знизи-
ти фіскальний та адміністративний 
тиск на той самий малий і середній 
бізнес.

Крім того, також можна запропо-
нувати податки на елітну нерухомість 
замість податку на перевищення ви-
трат простих громадян над їхніми до-
ходами, запровадження прогресив-
ної шкали оподаткування, аналоги 
якої діють у Європі.

Що залишається простим україн-
цям?

Усе це можна опротестувати на 
вулиці. Але ж учасники таких протес-
тів відразу стануть носіями ярлика 
«агенти Кремля»: «Не можна протес-
тувати, бо це вигідно Путіну», «Ідіть на 
фронт». Ну й так далі.

На фоні ініціатив Яценюка ак-
тивізувалися противники Майдану, 
які вже традиційно пов’язують па-
діння національної економіки з Ре-
волюцією Гідності. Ці люди, певно, 
забули, що в жовтні 2013 року, за 
місяць до Майдану, державний бю-
джет уже пустував. Не платили заро-
бітну платню бюджетникам. Держа-
ва накопичувала мільярдні борги із 
зарплат.

Проте замість того, щоб цю спад-
щину ліквідувати, Яценюк усе більш 
наполегливо доводить нам послі-
довну ідейну симпатію до стилю дер-
жавного управління свого попере-
дника. І він має всі шанси його пере-
вершити.

Олександр СОЛОНЬКО, 
«Українська правда», 26.12.2014 

Одне паркомісце Києва 
приносить… 1 гривню 

прибутку на місяць 
Київ забитий автотранспортом: нічим дихати, не 

можна нормально проїхати. Повний безлад на вулицях, 
аварії, машини паркуються, стоять та їздять навіть по 
тротуарах. А що ж натомість мають кияни, місто, міський 
бюджет?

Одне паркомісце КП «Київпастранс» приносить місту 
прибуток… у сумі 1 гривня 10 копійок на місяць. Кому-
нальне підприємство, яке керує всіма парковками сто-
лиці і має 461 співробітника, за 9 місяців 2014 року змо-
гло заробити лише 62 тисячі гривень прибутку.

Загальні доходи підприємства за 9 місяців скла-
ли 17 мільйонів 239 тисяч гривень. Але з них витрати 
на зарплату при її середньому рівні 1 900 грн склали 7 
мільйонів 883 тисячі гривень (45,7% від доходу!), креди-
торська заборгованість — 8 мільйонів 129 тисяч гри-
вень. Отже, чистий прибуток склав усього 62 тисячі гри-
вень, або трохи більше гривні від паркомісця. 

Щоб розв’язати проблему, пропонують вигнати не-
легальних «парковиків», зробити загальнодоступною 
online-інформацію про стан паркоматів (працює/не пра-
цює, скільки машин на даний момент сплатило парков-
ку і т.п.), найняти мобільні бригади для обслуговування 
паркоматів, створити мобільну бригаду, яка виписувати-
ме штрафи за несплачену стоянку. Треба встановлюва-
ти додаткові паркомати (на сьогодні в Києві їх лише 87) і 
почати процес децентралізації, щоб парковками займа-
лися райони.

Чому «реформи» — за рахунок оббирання народу?
Розенко: проведемо реформи  —  підвищимо соціальні виплати

Українці їстимуть менше, а олігархи — ні

ПАТ «Укрнафта» заборгувало обласному бю-
джету понад 300 млн грн.

17 грудня відбулося засідання робочої гру-
пи з вивчення діяльності ПАТ «Укрнафта» та підго-
товки проекту рішення обласної ради щодо кло-
потання до Державної служби геології та надр 
України стосовно зупинення терміну дії спеціаль-
них дозволів на користування надрами ПАТ «Укр-
нафта» в Чернігівській області.

Провели засідання заступник голови облра-
ди Валентин Мельничук (керівник групи) та голо-
ва постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу, земельних відносин, екології та при-
родних ресурсів Арсен Дідур (заступник очільни-
ка групи). У  заході взяли участь депутати – члени 
профільної комісії облради, представники УМВС, 
Служби безпеки, головного управління Держав-
ної фіскальної служби, територіального управ-
ління Держгірпромнагляду та Державної еколо-
гічної інспекції у Чернігівській області.

Як було наголошено, 4 грудня 2014 року на 
засіданні постійної комісії обласної ради з пи-
тань агропромислового комплексу, земельних 
відносин, екології та природних ресурсів розгля-
нули  питання «Про інформацію Головного управ-
ління Державної фіскальної служби у Чернігів-
ській області щодо наявних підстав зупинення 
терміну дії спеціальних дозволів на користуван-
ня надрами ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівського, Бог-
данівського, Скороходівського, Ярошівського, 

Талалаївського, Північно-Ярошівського, Леляків-
ського, Мілківського, Щурівського, Прилуцького, 
Малодівицького, Монастирищенського, Бережів-
ського, Тростянецького, Софіївського, Петрушів-
ського родовищ вуглеводнів, розташованих на 
території області, в зв’язку з наявною заборго-
ваністю з плати за користування надрами». За ін-
формацією Головного управління Державної фіс-
кальної служби в Чернігівській області, заборго-
ваність ПАТ «Укрнафта» плати за надра до облас-
ного бюджету за серпень – жовтень 2014 року 
становить 311,9 млн грн з урахуванням несплат 
самостійно задекларованих сум протягом трьох 
останніх місяців. Саме це і спричинило створення 
зазначеної робочої групи, перше засідання якої 
відбулося. Заслухали інформацію представників 
силових, інших структур. За результатами буде 
підготовлено звернення до вищих органів дер-
жавної влади та Генеральної прокуратури щодо 
позапланової перевірки ПАТ «Укрнафта» з метою 
усунення заборгованості до обласного бюджету, 
а також проект рішення обласної ради щодо кло-
потання до Державної служби геології та надр 
України стосовно зупинення терміну дії спеціаль-
них дозволів на користування надрами перера-
хованих родовищ, розташованих на території об-
ласті, до виконання ПАТ «Укрнафта» своїх подат-
кових зобов’язань та повного погашення забор-
гованості з плати за користування надрами.

«Чернігівський монітор», 18.12.2014  

Ось де резерви наповнення бюджету

Нафту викачують — податки не платять
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У Львові 
померла 
Стефанія 

Шабатура 

17 грудня на 77-ому 
році життя у Львові по-
мерла після тяжкої хво-
роби видатна художниця 
декоративно-ужиткового 
мистецтва, громадська ді-
ячка, політв’язень радян-
ського режиму, член пра-
возахисної Української 
Гельсінської групи Стефа-
нія Шабатура.

Стефанія Михайлів-
на 1961 року закінчила 
художнє училище, 1967 
року — Львівський інсти-
тут прикладного та деко-
ративного мистецтва, за 
фахом художник-приклад-
ник. Проектувала і ткала 
гобелени й брала участь 
у численних виставках. 
Член Спілки художників 
України. Брала участь у 
роботі Львівського клубу 
творчої молоді «Пролісок» 
(КТМ), розповсюджувала 
самвидав.

З а а р е ш т о в а н а 
12.01.1972 р. за звинува-
ченням у проведенні анти-
радянської агітації і про-
паганди. Їй інкримінували, 
зокрема, розповсюджен-
ня машинописної збірки 
В. Стуса «Веселий цвин-
тар». Засуджена за ст. 62 
ч. 1 КК УРСР до 5 років 
ув’язнення в таборах су-
ворого режиму та 3 років 
заслання. Термін пока-
рання відбувала в жіночо-
му концтаборі в Мордов-
ській АРСР, на засланні — 
в селі Макушино Курган-
ської області.

У лютому 1979 року 
підтримала Українську 
Гельсінську групу, ого-
лосивши себе її членом. 
Брала активну участь у 
протестних акціях в’язнів. 
Співавторка листів і звер-
нень до міжнародних і ра-
дянських організацій. КДБ 
знищив 70 екслібрисів і 
понад 150 рисунків Шаба-
тури. Була співавторкою 
багатьох збірників поетів.

2 грудня 1979 року 
повернулася до України. 
Жила у Львові під адміні-
стративним наглядом. У 
кінці 1980-их була акти-
вісткою львівських орга-
нізацій «Меморіалу», На-
родного Руху України, бра-
ла участь у боротьбі за 
відродження репресова-
ної Української Греко-Ка-
толицької церкви. Протя-
гом 1990 – 1995 рр. — 
депутат І демократично-
го скликання Львівської 
міської ради. Працювала 
художницею. 

Нагороджена орденом 
княгині Ольги, орденом 
«За мужність».

НАТО: 
зарано чи давно пора?
В Україні створено громадський рух «Україна — НАТО» 

Громадські і політичні діячі закликали громадян стати актив-
ними учасниками цього руху і сказати на референдумі: «Україна 
має бути в НАТО».

29 грудня на прес-конференції в Києві презентували створення 
громадського руху «Україна – НАТО», мета якого — сприяння вступу 
країни до Альянсу. До ініціативної групи цього руху увійшли перший 
президент України Леонід Кравчук, відомий державний діяч Євген 
Марчук, український дипломат Володимир Василенко, письменник 
Дмитро Павличко, колишній міністр закордонних справ України Во-
лодимир Огризко, політичний діяч Іван Заєць.

«Ми, учасники Революції Гідності, громадські і політичні діячі, 
військовики, представники партій, громадських, творчих та науко-
вих організацій, робітники й аграрії, молодь, студенти розпочинає-
мо створення руху «Україна – НАТО».

Написана кров’ю Небесної Сотні і кров’ю полеглих захисників 
Вітчизни у збройній боротьбі проти агресії Росії, заява про вступ 
України до НАТО не може бути відкладена на потім. Ми перекона-
ні, що НАТО стане найнадійнішою і найефективнішою опорою націо-
нальної безпеки України як невід’ємної частини Європи», — йдеться 
в заяві учасників.

«Той факт, що Україна історично належить до Європи і наші західні 
сусіди є членами НАТО, заохочує нас у нинішній тяжкій ситуації не від-
кладати, а навпаки — прискорити вступ України до євроатлантично-
го Альянсу, — наголосив Дмитро Павличко, зачитуючи спільну заяву. 
— Ми відкидаємо застереження окремих західних політиків про не-
бажання вступу України до НАТО як необґрунтовані і такі, що заохо-
чують Росію до подальших агресивних дій. Нас також непокоїть від-
сутність чіткої і послідовної позиції української влади щодо членства 
нашої держави в Альянсі».

Буквально через кілька годин Президент висловився з цього 
приводу. Під час прес-конференції він підписав Закон про скасу-
вання позаблоковості країни і, відповідаючи на запитання про ре-
ферендум щодо членства України в НАТО, зазначив: «Я планую ре-
формувати країну, щоб вона відповідала стандартам НАТО і ЄС. І 
коли Україна відповідатиме стандартам, я думаю, це буде зробле-
но протягом 5 – 6 років у рамках стратегії 2020, тоді народ України 
визначиться, чи вступати країні до НАТО».

У своєму зверненні учасники прес-конференції наголосили: 
«Скасування позаблокового статусу України вимагає від української 
влади негайно відновити євроатлантичний зовнішньополітичний курс 
і подати заяву про вступ до НАТО та сприяти проведенню всеукраїн-
ського референдуму на підтримку членства України в НАТО. Право 
України на членство в НАТО підтверджене рішеннями Бухарестсько-
го саміту 2008 року. Сьогодні українське суспільство виступає за як-
найшвидше приєднання до НАТО. Пора винести питання про членство 
України в НАТО на всеукраїнський референдум для остаточного під-
твердження безпекового і цивілізаційного вибору України». 

Персонаж знаменитої кі-
нокомедії Ельдара Рязанова 
«Карнавальна ніч» п’яничка-
лектор, як пам’ятаємо, читав 
з новорічної сцени лекцію «Чи 
є життя на Марсі?». Будучи в 
добрячому «підпитії», лектор 
урешті махнув рукою на цю 
тему, заявивши: «Є життя на 
Марсі чи нема, науці невідо-
мо». 

Але, схоже, скоро ста-
не достеменно відомо. По-
шуки невдахи-лектора не да-
ють спокою керманичам ни-
нішньої Російської Федера-
ції. Днями віце-прем’єр уряду 
Росії Дмитро Рогозін заявив, 
що вважає одним із найваж-
ливіших завдань Росії в кос-
мічній сфері пошук позазем-
них цивілізацій. «Як будь-який 
землянин, мрію дізнатися, чи 
є життя поза Землею», — ска-
зав Рогозін. На його думку, 
дослідження цього питання 
«варті того, щоб на них виділя-
ти необхідні кошти».

Браво, пане Рогозін! Ось 
на що треба кинути нафтога-
зові мільярди. Подумаєш, об-
валюється економіка кра-
їни. Подумаєш, федерацію 
все більше колотять міжнаці-
ональні конфлікти. А ще, ка-
жуть, Росія десь там висту-
пила в недостойній ролі оку-
панта, ще — загрузла у війну 
на території сусідньої держа-
ви. То все дрібниці порівняно 
з пошуком інопланетян. Тим 
паче цей пошук якраз і відво-
лікатиме росіян від отих неве-
селих тем.

Та й буде можливість роз-
ширити коло ворогів Росії. 
Адже на планеті нових воро-
гів знайти все важче — вже 
всі підряд давно названі во-
рогами, що загрожують Ро-
сії, заважають їй збирати свої 
«ісконні землі». Які ці землі? 
Схоже, вся планета Земля. То, 
може, це ще й територія Мар-
са? І коли російська наука і 
техніка таки виявлять живих 

марсіан, чи не будуть вони та-
кож оголошені ворогами Ро-
сії? Напевно, будуть. Кляті 
вороги, які хочуть напасти на 
бідну Росію, як і оті, що довко-
ла неї на нашій планеті. А з во-
рогами треба що? Воювати. А 
віце-прем’єр Рогозін якраз 
курирує розвиток оборонно-
промислового комплексу.

* * *
А ось — не просто плани 

і задуми, а конкретна новація 
з Росії. 

Від початку року Росій-
ська Федерація запровадила 
нову систему дозвільних до-
кументів для працевлашту-
вання українців. Деталі по-
відомив керівник Федераль-
ної міграційної служби Росії 
(ФМС) Костянтин Ромоданов-
ський. Принагідно нагадаємо 
одну з торішніх публікацій на-
шої газети «Світ-інфо». Йшло-
ся про те, що ФМС Росії актив-
но агітує українців не просто 
на заробітки, а й переселя-
тися на широкі простори Фе-
дерації. На дуже широкі — в 
Сибір і на Далекий Схід. ФМС 
Росії навіть видає спеціаль-
ну сторінку в газеті «Комсо-
мольская правда в Украине» 
під промовистою назвою «Со-
отечественники». Цебто нас, 
українців, росіяни вже нази-
вають «співвітчизниками» зі 
сторінок певних газет. Видан-
ня цих «наших» випусків ро-
сійських газет на кшталт «Из-
вестия в Украине», «Труд в…», 
«Комсомолка в…» — це окре-
ма тема. 

Так от, відтепер «громадя-
ни України повинні отримува-
ти патенти для роботи в юри-
дичних та фізичних осіб», по-
яснив Ромодановський.

Згідно зі змінами до за-
кону про правове положен-
ня іноземних громадян, для 
отримання патенту треба 
буде виконати низку вимог. 
До міграційної служби необ-
хідно надати поліс медичного 

страхування і російські довід-
ки про відсутність наркотич-
ної залежності, інфекційних 
хвороб та ВІЛ.

Ну, зрозумілі турботи ро-
сійської влади про далеко не 
ідеальне фізичне і психічне 
здоров’я народонаселення, в 
яке, бодай тимчасово, влива-
ються мігранти. Тим більше, 
йдеться про людей, які тяж-
ко працюватимуть, — робо-
тящих, здібних українців, на 
яких значною мірою трима-
лась і тримається економі-
ка Росії: від видобутку нафти 
і газу, основи цієї економіки, 
до численних новобудов. 

А деякі нові вимоги взага-
лі досить цікаві. Так, від укра-
їнських заробітчан тепер ви-
магатимуть документ про во-
лодіння російською мовою. 
Це вже явно зайве, врахову-
ючи, що українці вільно во-
лодіють російською мовою 
(часом, на жаль, краще, ніж 
власною українською). Ще мі-
гранти мають документально 
підтвердити знання основ за-
конодавства Росії. Цікава ви-
мога для мігрантів, адже самі 
росіяни більше живуть не за 
законами, а «за понятіями». 

І нарешті найцікавіше: 
заробітчани мають докумен-
тально підтвердити знання 
російської історії. Очевидно, 
що довідки з вищезазначених 
речей (мова, закони, історія), 
як і довідки про наркоманію і 
СНІД, видаватиме російська 
сторона, тож російську істо-
рію українці мають на іспитах 
«складати» саме в російсько-
му варіанті. Тобто розказати 
про «Новоросію», про півост-
рів «російської слави» Крим, 
про «собіраніє» земель росій-
ськими царями й імператора-
ми, без якого ці землі б «заги-
біли». 

Так би мовити, історія на 
експорт…

Петро АНТОНЕНКО

Під час візиту до Австралії Прези-
дента України Петра Порошенка він 
зустрівся з нами, представниками 
української громади континенту. Ба-
гато часу для розмов не було, та все ж 
я привітав пана Президента і сказав 
йому: «Я маю 96 років і хочу діждатись 
реально Незалежної України». А рад-
нику Президента пану Чалому я ска-
зав: «Та вже починайте робити ті ре-
форми, люстрацію і чистку від коруп-
ції. Бо люди розчаровуються і втрача-
ють довіру до вас». Він відповів: «Ми 
робимо, але це тяжко».

Часу на довшу бесіду не було. 
Тому хочу через газету від себе і чи-
тачів журналу нашої української гро-
мади Австралії «Прозріння» постави-
ти деякі запитання українській владі. 

У Верховну Раду завели закон 
про заборону КПУ. Це неправильне 
титулування. Бо Компартію України 
Дзержинський колись ліквідував. На-
томість проголосили КП УРСР, цебто 
як УРСР була філією СРСР, так само і 
КПУ є філією КП СРСР. Такою вона є 
і тепер на чолі з українофобом, який 
проти української мови, історії, куль-
тури, УПЦ КП. Нас дивує, чому, забо-
роняючи КПУ, не подали  фактів об-
винувачення. Не зазначили, що іде-
ологія і її практика є антилюдяні. КП 
СРСР в Україні ліквідувала інтеліген-
цію та робітників і селян, які виявляли 
супротив цьому варварству.

Не зазначено про заборону вар-
варсько-імперських ідеологій: фа-
шизму Мусоліні, націонал-соціалізму 
Гітлера, варварської комуністичної 
партії Кремля. Не подано наслідків 
їхнього терору за час перебування їх 
при владі. 

Влада Януковича була під керів-

ництвом Путіна через посередництво 
ФСБ, і український народ довели до 
жебрацького стану. Повстав рево-
люційний Майдан. Путін, скористав-
шись вакуумом безвладдя, окупував 
Крим, у Донецьку і Луганську сформу-
вали рух сепаратистів, забезпечив-
ши їх зброєю. Маса агентури, яка за 
часів Януковича була присутня у всіх 
установах, тепер, причаївшись під ре-
кламним патріотизмом, протистоїть 
Українській державі. 

МВС України повинно видати ін-
струкцію до українського громадян-
ства, що кожен українець має бути 
пильним, бо за кожним рогом чатує 
московський агент — ворог України. 

Від часу проголошення Незалеж-
ності всі 23 роки країна була реклам-
ною державою, а не реальною укра-
їнською національною. Щодо відро-
дження ідейно-національного мента-
літету жодні уряди нічого не робили. 
Тому частина населення перебуває 
ще під чадом московського націонал-
шовіністичного космополітизму.

Фактично всі 23 роки ми не мали 
української влади. А п’ята колона Мо-
скви, московська ФСБ і їхня ПР з КП 
настирливо провадили русифікацію.

Відносно опозиції. У нас в Ав-
стралії опозиція критикує владу і по-
дає свої кращі пропозиції, щоб у ви-
борах мати перемогу. А в Україні інша 
політична боротьба. Одні прагнуть 
дати добро українському народу, а 
теперішня опозиція стоїть на позиції 
співпраці з колишнім окупантом, цеб-
то прагне ліквідувати українську не-
залежність.

Щодо відносин з іншими народа-
ми в Україні. Тут живуть особи, які не 
є громадянами України, це «громадя-

ни» на фальшивих документах, і вони 
чомусь беруть участь у державно-по-
літичному житті. А за часів Януковича 
були міністрами. 

Ви ж знаєте, що за Конституці-
єю Україна є УНІТАРНОЮ державою, 
тому жодних автономних республік не 
впроваджуйте, як цього хоче Путін.

У виборчій кампанії всі кричали 
про прозорість діяльності, але ми тут 
помічаємо, що та прозорість іде в тінь 
у всіх у владі.

Варто б подумати військовикам 
про створення бойових груп, подібно 
як творив генерал Шухевич, щоб де-
моралізувати ворогів з їхнього тилу. 
Бо їхня агентура скрізь у нас, а наша 
дуже обмежена.

Без українізації на політичній, 
культурній і духовній ниві нашого жит-
тя ми не переборемо оту частину на-
ціональної пасивності, яка ще існує. 

Невідкладно через стан війни 
слід провести перереєстрацію всіх 
організацій, серед яких — політичні, 
релігійні, громадські, військові, мо-
лодечі, мистецькі. Якщо статут даної 
організації не відповідає інтересам 
держави, вона не має права на існу-
вання. Тоді і УПЦ Московського патрі-
архату не буде провадити антиукраїн-
ську політику.

Вибачаюсь, що турбую вас. Усе це 
є виявом нашої турботи за долю Укра-
їни. Ми тут вже кілька разів збирали 
гроші на допомогу Майдану, на допо-
могу армії.

Бажаємо Україні всього найкра-
щого. 

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

Австралія

Росія пошукає ворогів 
на Марсі і поторгує історією

Світове українство чекає реальних змін

Журнал Журнал 
«Прозріння»«Прозріння»

Разом з цим листом Федір Габелко 
надіслав редакції нашої газети і свій жур-
нал «Прозріння». У свої 96 років Федір 
Павлович, уродженець Полтавщини, є од-
ним з активних діячів української грома-
ди Австралії. Разом зі своїми товаришами 
видає і ось цей чудовий журнал, як зазна-
чено на обкладинці — «Журнал україн-
ської національно-громадянської єднос-
ті». Він виходить щоквартально, це вже № 
68. Цікавий, насичений різноманітними 
публікаціями часопис, який має 90 сторі-
нок, десятки фотоілюстрацій, переважно 
кольорових. Розповідає про українську 
історію, життя української діаспори. Ось 
деякі публікації журналу: «Обпалені сто-
рінки історії» (про Батурин), «Перепохо-
вання Тараса Шевченка», «Михайло Ко-
цюбинський: 150-річчя», «Безсмертний 
полтавець» (про І. Котляревського), «Та-
рас Бульба-Боровець і його Поліська січ», 
«Історія і праісторія Руси-України».

Наша газета передає всі ці надіслані 
з Австралії примірники журналу «Прозрін-
ня» для бібліотек, щоб ними могли корис-
туватися всі читачі. 
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До першої книги увійшли матеріали 
з архівів колишнього КДБ; дослідження 
про табір ДІ-ПІ в Новому Ульмі (ФРН); від-
гуки представників української діаспори 
та зарубіжних рецензентів на творчість 
Івана Багряного; витяги з преси; спога-
ди очевидців про поїздки Івана Багряно-
го до Бельгії, Великобританії, США, Кана-
ди; щоденникові записи та есей В. Липин-
ського й інші досі невідомі документи.

До другої книги увійшли матеріали, 
що висвітлюють новоульмівський період 
життя і творчості І. Багряного. Дослідже-
но, в яких нелегких умовах автор творив 
романи «Сад Гетсиманський», «Буйний ві-
тер», віршовану повість «Антон Біда — 
герой труда» тощо. Вміщено маловідомі 
статті, нотатки, дарчі написи та автогра-
фи, політичні карикатури. Сторінки обох 
книг доповнені рідкісними світлинами. 
Видання розраховане на широке коло чи-
тачів.

В обговоренні взяли участь відомі на-
уковці, письменники, літературознавці, 
історики. Промовці говорили, що Олек-
сандер Шугай присвятив себе досліджен-
ню життя і творчості Івана Багряного. 
Упорядкував і видав двотомник «Вибра-
них творів» (2005). У передмові до ньо-
го, яка охоплює понад 70 сторінок, упо-
рядник писав: «Народився Іван Павлович 
Багряний (справжнє прізвище Лозов’яга, 
яке було зросійщене — Лозов’ягін) 2 жов-
тня (за старим стилем 19 вересня) 1906 
року в містечку Охтирці Сумської області, 
в сім’ї робітника-муляра, мати працюва-
ла поденно. Жити доводилося в нестат-
ках…».

На презентації прозвучала думка, що 
на матеріалі біографії Івана Багряного 
можна простежити трагічну долю всього 
українського народу, який у надзвичайно 
складних умовах виборював свою іден-
тичність. 

У передмові до поеми «Ave Maria», яку 
Іван Багряний написав і видав власним 
коштом в Охтирці 1929 року, він висло-
вив кредо свого життя, від якого не від-
ступав: «ХОДИ ТІЛЬКИ ПО ЛІНІЇ НАЙБІЛЬ-
ШОГО ОПОРУ — І ТИ ПІЗНАЄШ СВІТ».

Вів презентацію письменник, лауреат 
Національної премії ім. Т. Шевченка, го-
лова ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевчен-
ка Павло Мовчан. Коли в Україні вперше 
відзначали ювілей І. Багряного — 85 ро-
ків від дня народження, Мовчан очолю-
вав ювілейний комітет і делегацію з Ки-
єва та з-за кордону, а Шугай був секре-
тарем. Його вразила зустріч із сином Іва-
на Багряного Борисом Івановичем. Коли 
Бориса Івановича запросили до Охтир-
ського будинку культури на вечір бать-
ка, він спочатку навіть побоявся прийти, 
настільки система залякала його: адже 
втлумачували, що його батько — «буржу-
азний націоналіст» і «ворог народу». «Коли 
ми його знайшли, він дивився з-за куліс, 
скільки зійшлося народу, стояв і плакав. 
Потім нам розповідав, що, коли потрапив 
до війська, про нього казали: «Це син при-
служника фашистів». Із нього знущалися, 
батькових творів він не читав, лише знав, 
що той в еміграції. Це страшна історія, що 
свідчить, якого тиску зазнавала кожна 
видатна національна особистість, як на-
магалися викреслити її навіть із пам’яті 
родини. 

Це був справді дивовижний письмен-
ник. У творах Багряного — багато афо-
ристичних фраз, прозрінь, він зображав 
Україну у віках і на віки, розумів усю ни-
цість і фальшивість тодішнього ладу, але 
був упевнений, що він тимчасовий. З та-

кими думками не дивно, що його переслі-
дували більшовики, мав 11 місяців оди-
ночного ув’язнення у внутрішній тюрмі 
ГПУ, три роки спецпоселень на Далекому 
Сході, звідки тікав, отримав новий термін 
ув’язнення у таборі БАМТАБу, потім у Хар-
ківській тюрмі…

Нарешті 1945 року — життя в емігра-
ції. Помер 1963 року і похований у Ново-
му Ульмі (Німеччина).

В еміграції Іван Багряний писав: 
«Україна для світу не існує. І не існуватиме 
доти, доки єдиною могутньою акцією сама 
не заявить про себе належно ділом». 

Нарешті світ про Україну дізнався. 
Мусимо завершити «діло».

Професор Василь Яременко зазна-
чив: якщо Івану Багряному за життя було 
дуже важко, то по смерті йому пощасти-
ло — він знайшов такого дослідника як 
Олександер Шугай. Такої цілісної праці 
про життя і творчість когось з інших укра-
їнських письменників в українському лі-
тературознавстві немає. 

Доктор історичних наук Юрій Шапо-
вал зазначив:

— Я не літературознавець, а історик, 
і хочу зауважити, що цей двотомник дає 
величезну поживу працівникам мого цеху 
в роздумах про постать Івана Багряного в 
контексті української еміграції. 

Журналіст Володимир Біленко розпо-
вів про трагедію свого покоління:

— Коли ми навчалися в Київському 
університеті в 1950-их роках, не знали, 
що є Іван Багряний, що 1950 року вийшла 
його книжка «Сад Гетсиманський». Я ду-
маю про ті часи. Мого діда й бабу забрав 
Голодомор, батька, коли мені було 10 ро-
ків, забрала війна, а пам’ять мою, свідо-
мість отруїла ідеологія. У цьому трагедія 
мого покоління. Добре, що ми нарешті по-
вернулися до того, з чого треба було по-
чинати. 

Доктор філологічних наук, професор 
Михайло Наєнко сказав:

— Це третя величезна праця Олек-
сандера Шугая про Івана Багряного. По-
передні — роман-дослідження «Іван Ба-
гряний, або Через терни Гетсимансько-
го саду», а також «Під знаком Скорпіона 
(з творчої спадщини І. Багряного)». Діа-
спорній літературі велося непросто. Дуже 
шкода, що Багряний так пізно приходить 
в Україну. Хоч коли я вчився (це 1962 – 
1963 рр.), ми вже таємно читали «Сад Гет-
симанський», за що студентів пересліду-
вали. Твори Івана Багряного були наче 
місток між письменниками 1920-их років 
і шістдесятниками. 

Олександер Шугай розповів, що ма-
теріали для цих книг він знайшов не в ар-
хівах (працював лише в архіві СБУ). Ре-
шту особисто привіз зі США, Канади, За-
хідної Німеччини. Підготував іще й третю 
книжку: 

— Іван Багряний нас консолідує. 
Кажуть, що ми програємо інформацій-
ний простір. Іван Багряний його виграв. 
Його роман «Тигролови» видано англій-
ською, голландською, німецькою мова-
ми. Лише англійською — понад мільйон 
примірників. 

Письменники, перекладачі Іван Драч, 
Віктор Женченко, Григорій Булах, Вадим 
Пепа, Василь Фольварочний, Всеволод 
Ткаченко у своїх виступах наголосили, що 
Олександер Шугай заслуговує найвищої 
державної нагороди.

Надія КИР’ЯН,
«Слово Просвіти»

Вийшли також 
такі книги

Олександер ШУГАЙ,  
«Фундація імені 
Івана Багряного»
Хроніка доброчинної діяльності 

в Україні та за її межами. Репорта-
жі, інтерв’ю, рефлексії, нотатки, ре-
цензії, відгуки, повідомлення. (К., 
Смолоскип, 2014)

В Україні та за її межами широ-
ко відома доброчинна діяльність 
Фундації ім. Івана Багряного (США). 
Ця книга є спробою на основі до-
кументів бодай стисло розповісти 
про організаторів, жертводавців 
і той нелегкий, але славний шлях, 
пройдений Фундацією за сорок ро-
ків свого існування.

Олексій КОНОВАЛ,  
«В ім’я України». 
Бібліотека газети 
«Літературна Україна»

До видання увійшли статті ві-
домого громадського діяча україн-
ської еміграції, дослідника її літера-
турного процесу, публіциста, одно-
го з керівників Фундації імені Івана 
Багряного Олексія Коновала, що їх 
упродовж кількох років друкувала 
«Літературна Україна». У книзі — по-
літичне життя української еміграції, 
проблеми української культури, іс-
торія України у ХХ столітті, а також 
постать і творчість видатного полі-
тичного діяча й письменника Івана 
Багряного. 

Вісті від українців США

Храмове свято 
в Осередку святого Андрія

Українська громада в Норт-Порті та околицях 
(Флорида, США) радісно відзначала храмове свято 
в Українському релігійному і культурному осередку 
імені святого Андрія. 

Після урочистої служби Божої всі зібралися у святково 
прибраній залі осередку на смачний обід. Після короткого 
привітання голови осередку Віктора Лісничого отець про-
тоієрей Іван Фатенко поблагословив трапезу.

Ведуча Віра Боднарук подякувала добродійці Анаста-
сії Фатенко і пані Дарії Томашоській, Галі Лісничій, Марійці 
Компанієць та Анні Праудфут за пишний обід. Вона привіта-
ла пані Анастасію з днем народження. Від управи осередку 
їй були вручені троянди і скромний дарунок.

Осередок — це народний дім української спільноти в пів-
денно-західній частині Флориди. Тут мають свої домівки Укра-
їнські Американські ветерани — Пост 40; Український Амери-
канський Клуб; Союз українок Америки — 56 відділ. Тут від-
буваються сходини громадського комітету, концерти, допові-
ді. Існує бібліотека ім. сенатора Юзика та читацький куточок, 
де можна читати українські й американські журнали і газети.

Українська громада у Флориді, як і в інших місцях Амери-
ки, переживає час неспокою, коли Україна бореться за свою 
цілість, незалежність від загарбницького сусіда — Москви! 
Багато помочі було надано протягом року — як фінансової, так 
і стараннями, щоб уряд Америки допоміг Україні. 

Але поміч воякам України і їхнім родинам й надалі дуже 
потрібна. Тому недавно Союз українок Америки створив фонд 
«Допомога жертвам Української війни гідності». Пожертви на 
цю справу можна складати через 56 відділ СУА в Норт-Порті, 
який очолює Ан-Марі Сусла. 

Було приємно вітати на храмовому святі Мар’яну Заяць, го-
лову Головної Управи СУА, та референтку управи Лідію Білоус.

Коротка програма була на честь героїв Майдану та воїнів 
АТО. Гурт любителів української пісні — керівник Уляна Рон-
дяк, Аня Рейнарович, Катя Познахівська, Уляна Стадник, Галя 
Ліснича, Оксана Лев та Ліда Бойко — виконали пісні «Рушни-
чок» і «Мамо»  під акомпанемент Володимира Шпічки. «Вірш з 
Майдану» Оксани Максимишин-Корабель декламувала Юля 
Лопанчук-Даніловець на тлі кадрів з Майдану, де молодь Укра-
їни, яка носить Україну в серці, без страху вийшла на бари-
кади. Вірш Дмитра Павличка «Примирення» прочитав Богдан 
Боднарук. Гостя з України Софія Федина виконала патріотич-
ну пісню Ігоря Білозора, а всі присутні отримали синьо-жовті 
стрічки на згадку.

Концерт Софії Федини 
Осередок св. Андрія у Норт-Порті з приємністю 

вітав у себе на концерті Софію Федину — молоду 
співачку з України, яка брала участь у Євромайдані 
в Києві та Львові. На тлі відео з Майдану і  барикад 
Софія співала з великим запалом. 

Софія за 30 років життя вже досягла неабияких успіхів: ви-
ступає з концертами в різних країнах Європи, в Америці та Ка-
наді.

2005 року вийшов її перший компакт-диск — альбом коля-
док: «Іде звізда чудна»; у липні 2008 р. — другий диск, збірка лем-
ківських пісень, у грудні того ж року альбом — збірка повстан-
ських пісень. 2012-го — другий альбом лемківських пісень.

Софія досягла неабияких успіхів і в науковій діяльності. Коли 
вступила до Львівського національного університету ім. Іва-
на Франка, обрала факультет міжнародних відносин. Була ак-
тивною студенткою в Європейському молодіжному парламенті. 
Нині членкиня Міжнародної асоціації молодих науковців-політо-
логів. У 2005 – 2008 рр. навчалася в аспірантурі Львівського 
університету, а 2008-го — на стипендійній програмі польського 
уряду, де захистила дипломну роботу на тему «Історична пам’ять 
як державна політика». 2010 року Софія захистила дисертацію 
кандидата політичних наук.

Віра БОДНАРУК, 
професор, культосвітній референт,

Осередок св. Андрія,
Норт-Порт, Флорида, США

Управа Осередку св. Андрія вручає грошовий чек 
на поміч воїнам України: Дарія Томашоська, Віктор 

Лісничий та Віра Боднарук. Друга зліва — Софія Федина.

Ветерани  української громади США вручають 
грошовий чек на поміч воїнам України: Євген 

Томашоський, Ігор Гронь та полковник Роман  Рондяк.

Іван Багряний 
завойовує 
інформаційний простір

Письменник з Києва Олександер Шу-
гай, який десятки років досліджував і вида-
вав книжки про життя і творчість Івана Ба-
гряного, презентував новий двотомник — 
«Іван Багряний: нове й маловідоме». (Ав-
тор передмови — академік Іван Дзюба). 
Кн. 1. 2013, 960 с. + 48 іл. Кн. 2. 2013, 
1048 с. + 48 іл. 

Презентація відбулася у приміщенні 
Українського фонду культури. Цей двотомник 

Центральне правління ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка висунуло на здобуття Націо-
нальної премії ім. Тараса Шевченка.

ОлександерОлександер
 Шугай Шугай

Голова Фундації імені І. Багряного 
пані Галина Воскобійник 

та її чоловік Олексій Воскобійник, 
відомі діячі української громади США. 

Книга О. Коновала
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Відтепер 
у Білорусі всі 
сайти — це ЗМІ
Президент Білорусі 

Олександр Лукашенко під-
писав новий закон «Про за-
соби масової інформації», 
згідно з яким усі Інтернет-
сайти прирівняні до ЗМІ. 
Проект був внесений на 
розгляд Радою Міністрів Бі-
лорусі. Поправки не вино-
силися на громадське об-
говорення. Оскільки сайти 
тепер прирівняні до засо-
бів інформації, вони можуть 
блокуватися за рішенням 
Міністерства інформації. 

Помер 
Гліб Якунін

У Мо-
скві піс-
ля важ-
кої хворо-
би помер 
правоза-
хисник — 
священик 
Гліб Яку-
нін. Йому 

було 80 років. Отець Гліб 
Якунін — один із найста-
ріших членів Московської 
Гельсінської спілки.

Гліб Якунін народився 
4 березня 1934 року в Мо-
скві в сім’ї музикантів. Він 
здобув освіту біолога. Та-
кож Якунін закінчив Мос-
ковську духовну семінарію 
і 1962 року був висвячений 
у сан священика.

У 1960 – 1970-ті роки 
Якунін був активним учас-
ником правозахисного 
руху. Він публікував доку-
менти, що свідчили про по-
рушення прав віруючих у 
СРСР. 1979 року його за-
арештували і засудили за 
антирадянську пропаган-
ду. Відсидів 5 років у та-
борі політичних в’язнів 
«Пермь-37», відбув три 
роки на засланні в Якутії. 
1987 року Г. Якуніна амніс-
тували і відновили в чині. 
У 1990 році Якуніна обра-
но народним депутатом Ро-
сії. Він був заступником го-
лови комітету Верховної 
Ради РФ зі свободи совісті. 
З 1993 по 1995 роки — де-
путат Держдуми РФ, був го-
ловою руху «Демократична 
Росія». 

1997-го був відлучений 
від Російської православ-
ної церкви за звинувачен-
ням в активній політичній 
і громадській діяльності. 
Став священиком Росій-
ської катакомбної церкви, 
згодом — священиком 
Української православної 
церкви Київського патрі-
архату.

У Польщі люстровано понад 20 тисяч 
осіб від моменту ухвалення 2007 року За-
кону про люстрацію

Польське люстраційне законодавство 
зобов’язує пройти через цю процедуру всіх пу-
блічних осіб: від президента країни, урядовців, 
парламентарів до суддів, прокурорів і адвокатів, 
ректорів вищих навчальних закладів, голів сіль-
ських рад — загалом 57 позицій. Усі вони ма-
ють подати декларацію, в якій зокрема вказати 
факти співпраці з комуністичними спецслужба-
ми. За допомогою архівних документів працівни-
ки Польського інституту національної пам’яті ре-
тельно перевіряють ці дані. Про це польські архі-
вісти говорили з українськими колегами під час 
робочого візиту до Варшави у рамках освітньої 
програми «Польський досвід збереження істо-
ричної пам’яті».

Делегація з Українського інституту націо-
нальної пам’яті, Галузевого державного архіву 
СБУ, громадських організацій, зокрема Центру 
досліджень визвольного руху та Реанімаційно-
го пакета реформ, відвідала Інститут національ-
ної пам’яті Республіки Польща, Архів нових доку-
ментів та Національний цифровий архів. Поїзд-
ка відбулася за підтримки Програми Study tours 
to Poland Колегії Східної Європи ім. Яна Новака-
Єзьоранського.

Польські колеги говорили про долю архівів 
комуністичних спецслужб у сучасній Польщі, до-
свід їх розсекречення та доступу до них. Адже ці 
питання зараз є актуальними в Україні з огляду 
на необхідність передачі відомчих архівів радян-
ських каральних органів до Українського інститу-
ту національної пам’яті.

Те, що такими матеріалами в Польщі опіку-

ється єдиний орган, крім іншого, дає можливість 
ефективно проводити люстрацію.

«Люстрація означає перевірку, чи відпо-
відає дійсному стану речей інформація, нада-
на людиною про себе і своє минуле», — наголо-
сив заступник директора Інституту національної 
пам’яті Войцех Савицький. Тобто законом перед-
бачене покарання у випадку, коли особа нада-
ла про себе неправдиві дані. Над їх перевіркою 
працює Люстраційний відділ, що складається з 
30 осіб прокурорської вертикалі та кількох со-
тень аналітиків, які вивчають архівні документи. 
Усі матеріали спецслужб, створені до липня 1991 
року, передані на баланс ІНП: документи, створе-
ні та нагромаджені органами державної безпе-
ки і внутрішніх справ, прикордонниками, судами, 
прокуратурою, відділами тюремної служби та ін.

Кожен охочий має доступ до документів, які 

стосуються його особи, науковці й журналісти мо-
жуть користуватися всіма нетаємними докумен-
тами, а інформація про публічних осіб відкрита 
для всіх. Кого вважати такими — прописано в За-
коні про люстрацію. 

В Україні цього року відновлено вільний до-
ступ до розсекречених у 2008 – 2010 роках доку-
ментів колишньої радянської спецслужби — ЧК-
НКВД-КҐБ, які зберігаються в архіві СБУ. Також у 
нас започатковується процес виведення історич-
них архівів з відання сучасних спецслужб. Такий 
крок не лише допоможе глибше дізнатися про ми-
нуле, а й буде однією з гарантій неповернення то-
талітарних практик у роботі правоохоронних ор-
ганів та спеціальних служб незалежної України.

Український інститут 
національної пам’яті

Маркіян ЖЕЛЯК, для «Євро-
пейської правди»

«Європейська правда» почи-
нає публікацію циклу статей про 
європейську реформу місцевого 
самоврядування.

Як цей процес проходив у кра-
їнах Центральної та Східної Євро-
пи? Який досвід є корисним для 
України? Які правила нереально 
адаптувати за наших умов?

Розпочнемо з польського до-
свіду.

* * * 
Навряд чи хтось заперечить тезу 

про пострадянську ментальну близь-
кість українців та поляків.

Чому ж одні після виходу із «соцта-
бору» спромоглися на реальні реформи, 
а інші від 1991 року лише говорять про 
реформування та організовують мало-
результативні революції «заради ре-
форм»?

Не претендуючи на істину в остан-
ній інстанції, хочу поділитися особисти-
ми враженнями від польських реалій.

Коли я приїхав до Польщі 1997 року, 
мене найбільше вразили дві речі — ву-
лиці та громадський транспорт. Усі вули-
ці (і тротуари) були прибрані, в тому чис-
лі від снігу, а вночі — завжди яскраво 
освітлені.

Після бруду напівтемного тоді 
рідного Львова я відчував себе 
в іншій реальності.

Громадський транспорт з його по-
хвилинним розкладом вразив тоді мене 
ще більше.

Та пізніше я дізнався про інші, не 
менш цікаві речі. Приміром, про те, що 
школи у провінційних містечках чи се-
лах часто бувають багатшими, сучас-
нішими і краще обладнаними, ніж у де-
яких великих містах. Що там є новенькі 
спортзали і басейни.

Окремо скажу про відомі українцям 
сільські клуби.

Наприклад, про останній з побаче-
них українськими службовцями, яких 
ми возили в серпні 2014 року до Ниж-
ньої Сілезії в рамках навчального візи-
ту. Село Щепанув — 1700 мешканців. 
Новозбудований клуб (поєднаний з дит-
садочком, весільним залом, бібліоте-
кою) вартістю 1,5 млн євро з’явився за 
рахунок власних коштів громади, а не 
завдяки дотації ЄС.

«Рятівна допомога» ЄС
Питаннями самоврядування і дер-

жавного управління я професійно за-
ймаюся вже понад десять років.

Досить часто доводиться чути, 
що це «полякам Європа гроші 
дала, збудувала»...

Не хочу нікого образити, але, ви-
бачте, це таке дуже «совкове» мислен-
ня: хтось згори мусить дати. Мовляв, як 
інакше?!

Але цифри свідчать про інше.
За період 2006 – 2013 років Поль-

ща одержала з фондів ЄС близько 67 
млрд євро. Сума вражає, правда?

Але вражає вона, лише якщо не 
знати обсягу бюджету публічного секто-
ра Польської держави.

У сумарному бюджеті ці 67 
млрд євро становили... 3%. 
Прописом: три (!) відсотки. 

Польські громади вийшли на реаль-
ну фінансову і майнову самостійність 
від початку нового устрою, в 1990 році, 
коли до уряду прийшла команда рефор-
маторів на чолі з прем’єром Тадеушем 
Мазовецьким.

Усі чули прізвище тодішнього міні-
стра фінансів Лєшека Бальцеровича.

Якщо вам цікаві відремонтовані, 
прибрані вулиці, надійний громадський 
транспорт і сучасні школи, варто знати 
прізвище іншого реформатора — Єжи 
Регульського.

Професора Регульського по 
праву називають батьком 
польської реформи самовря-
дування.

Це він очолював групу експертів, 
які в підпіллі — ще до приходу «Солідар-
ності» до влади — підготували реформу 
громад.

Це він був уповноваженим прем’єра 
Мазовецького з питань реформи само-
врядування, з червня 1989 року керу-
вав підготовкою пакета реформатор-
ських законів.

А після їхнього ухвалення у берез-
ні 1990-го Регульський від імені уря-
ду Польщі представляв інтереси ново-
створених самоврядних громад у кон-
фліктах з центральною адміністрацією 
(котрих, як здогадуєтеся, не бракувало).

То що було зроблено?
По-перше, місцеві громади отри-

мали право власності на землю, біль-
шість державних будівель та об’єктів. 
Включно з правом здавати їх в оренду, 
продавати, заставляти в банку, вносити 
майно як статутний фонд до ТОВ та АТ.

Ця нечувана лібералізація ста-
ла поштовхом до розвитку ринку кому-
нального нерухомого майна і банків-
ських послуг для громад.

До слова, польське законодавство 
вимагає від громади вибирати банк для 
обслуговування через тендер.

По-друге, за місцевими грома-
дами законодавчо закріпили 
гарантовані доходи, адекватні 
до виконуваних завдань.
Це — як власні надходження, так і 

трансфертні платежі з центру.
Серед власних джерел коштів були 

три основні наповнювачі бюджету:
а) податок на нерухомість (землю, 

будинки і споруди);
б) частина податку на прибуток під-

приємств на території громади — при-
близно 17 злотих з кожних 100 злотих 
сплаченого податку;

в) частина податку з доходів фізич-
них осіб, зареєстрованих у даній грома-
ді, — приблизно 36 злотих з кожних 100 
злотих сплаченого податку.

Серед трансфертів найважливі-
шою є дотація на освіту. І найбільшою. 
Сумарно по країні вона складає трети-
ну бюджетних коштів громад. Нині це 
— близько 1000 євро на учня протягом 
року.

По-третє, усвідомлено та перенесе-
но в практичну площину розуміння того 
факту, що фінансова і майнова неза-
лежність є необхідними, але недостатні-
ми передумовами реального самовря-
дування.

Тому повноваження і ресурси закрі-
плено за громадами таким чином, щоб 
жодні інші гілки влади не могли втруча-
тися в самоврядування.

Дублювання сфер відповідаль-
ності не існує!

 Місцеві громади стали незалежни-
ми юридичними суб’єктами, з правом 
захищати власні інтереси в суді (в тому 
числі — перед урядом). І вони це право 
успішно використовують.

Прикладом може бути справа «Гро-
мада Стшельце Опольські проти уряду». 
Предмет справи — несвоєчасне пере-
рахування освітньої дотації на рахунок 
громади, через що громада була зму-
шена взяти кредит в банку. За позовом 
громади суд зобов’язав уряд сплатити 
банківські відсотки.

Польська реформа самовряду-
вання була успішною тому, що 
вона була добре підготовле-
ною, швидкою і комплексною.

Але така реформа не могла б відбу-
тися без відповідного політичного мо-
менту і політичної волі.

Парламент був готовий голосува-
ти за сміливі закони, а уповноважений 
уряду зі своєю командою не були полі-
тиками, тобто не концентрувалися на 
результаті найближчих виборів.

Що з польського досвіду можна 
використати в Україні?

Польський досвід не може бути пе-
ренесений на український ґрунт меха-
нічно.

Головні перешкоди цього — інший 
адміністративний поділ, суспільно-еко-
номічні умови та політична ситуація в 
країні.

На початку 1990-их Польща не по-
требувала зміни адміністративного по-
ділу. Кількість і кордони громад (їх було 
близько двох з половиною тисяч) не 
змінилися, змінилася їх сутність.

В Україні ж, при порівняльній 
кількості населення, сьогодні 
є понад 11 тисяч громад.

Але лише 650 з них могли б само-
стійно та ефективно виконувати за-
вдання, типові для найнижчого рівня 
самоврядування.

Стартові суспільно-економічні об-
ставини для проведення реформи са-
моврядування також є іншими. У Поль-
щі самоврядні громади з’явилися в мо-
мент демонтажу соціалістичної держа-
ви.

В Україні ж за двадцять три роки не-
залежності сформувалася олігархічно-
кланова економіка, а корупція глибоко 
вкорінилася в усіх гілках влади.

Олігархат та корупціонери не є заці-
кавленими в децентралізації ані влад-
них повноважень, ані фінансових пото-
ків.

І цю перешкоду важко буде подола-
ти без сильного консолідованого тиску 
з боку суспільства, яке має отримати 
найбільшу вигоду від децентралізації.

Важко — але можливо.
Потрібно пам’ятати, що серед усьо-

го іншого реформа є політичним проце-
сом. А українська політична конфігура-
ція, хоча значно прогресивніша, ніж рік 
тому, є далеко не простою.

І вже зараз надходять певні три-
вожні сигнали.

Та, незважаючи на відміннос-
ті, польський досвід дуже чітко 
показує, яких принципів треба 
дотримуватися для створення 
реального сильного самовря-
дування.

Ці принципи є такими:
— чіткий поділ повноважень різних 

рівнів та гілок влади;
— рівень майнових та фінансових 

прав, адекватний до компетенції;
— судовий захист (дійсно незалеж-

ним судом) громад від будь-якого обме-
ження їхніх прав або втручання з боку 
центральної влади.

Відсутність будь-якої з цих трьох 
складових неминуче призводить до того, 
що інші дві також не працюватимуть.

Автор:
Маркіян Же-

ляк — економіст, 
фінансист. У 2004 
– 2014 роках обі-
ймав посаду голо-
ви правління поль-
ської асоціації «Центр європейської 
співпраці», в 2013 – 2014 рр. — член 
правління Форуму громадянського сус-
пільства східного партнерства. Нині ко-
ординує роботу польсько-української 
групи експертів-радників уряду України 
з питань реформи самоврядування та 
децентралізації.

«Українська правда», 26.11.2014

Бліц-інформНове самоврядування: 
польський досвід, його придатність для України

20 тисяч публічних осіб у Польщі люстрували завдяки доступу до архівів 
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Крах комуно-радянської 
імперії СРСР

Проголошення 
незалежності України

У вересні 1989 року засновано 
організацію українських націонал-де-
мократів — Народний рух України, 
який узяв участь у виборах 30 берез-
ня 1990 року до Верховної Ради Укра-
їнської РСР. Народний рух України опи-
нився тут у меншості при більшості чле-
нів Компартії України. 16 липня 1990 
року Верховна Рада ухвалила Декла-
рацію про державний суверенітет 
Української РСР.

У результаті загальнокримського 
референдуму 20 січня 1991 року була 
відновлена Кримська АРСР у скла-
ді УРСР. У червні 1946 року автоно-
мія, будучи у складі РРФСР, була ска-
сована, а у квітні 1954 року територію 
Кримської області передали Україн-
ській РСР. 

Після провалу серпневого путчу 
24 серпня 1991 року Верховна Рада 
Української РСР ухвалила Акт прого-
лошення незалежності України, що був 
підтверджений результатами всеукра-
їнського референдуму 1 грудня 1991 

року, на якому за незалежність прого-
лосувало 90,32 учасників референду-
му. Першою незалежність України ви-
знала Польща.

Відокремлення 
Білорусі

У червні 1988 року засновано 
Білоруський народний фронт «Від-
родження». Серед засновників були 
представники інтелігенції, зокрема 
письменник Василь Биков.

Оргкомітет БНФ 19 лютого 1989 
року провів перший санкціонований 
мітинг з вимогою скасування однопар-
тійної системи, що зібрав 40 тисяч лю-
дей. Мітинг БНФ проти недемократич-
ного характеру виборів 1990 року зі-
брав 100 тисяч людей.

За підсумками виборів до Вер-
ховної Ради БРСР Білоруському на-
родному фронту вдалося сформувати 
фракцію з 37 осіб у парламенті рес-
публіки. Фракція БНФ стала центром 
об’єднання продемократичних сил у 
парламенті. Фракція ініціювала ухва-
лення декларації про державний суве-
ренітет БРСР, пропонувала програму 
широкомасштабних ліберальних ре-
форм в економіці.

Дії БНФ мали підтримку серед за-
гальнореспубліканських незалежних 
профспілок, вирішальні голосуван-
ня супроводжувалися численними де-
монстраціями на підтримку БНФ на 
площі Леніна, перед будівлею парла-
менту Білорусі.

На відміну від прибалтійських рес-
публік і України, партійна еліта Білорусі 
переважно залишалася лояльною від-
носно центральної радянської влади і 
опиралася вимогам БНФ про надання 
декларації про незалежність сили кон-
ституційного закону, створення інсти-
тутів державної влади, власної армії, 
валюти й ін.

Проте після серпневого путчу БНФ 
вдалося переконати комуністичну 
більшість надати декларації силу кон-
ституційного закону, ухвалити нову 
державну символіку і почати будувати 
інститути суверенної держави.

Російська Федерація 
фактично проголошує 
незалежність від СРСР

12 червня 1990 року Перший з’їзд 
народних депутатів РРФСР ухвалив 
Декларацію про державний сувере-
нітет РРФСР. Декларація затвердила 
пріоритет Конституції і законів РРФСР 
над законодавчими актами СРСР. Се-
ред принципів декларації були:

– державний суверенітет, забез-
печення кожному невід’ємного права 
на гідне життя, визнання норм міжна-
родного права в царині прав людини;

– норми народовладдя: визнан-
ня носієм суверенітету і джерелом 
державної влади багатонаціонально-
го народу Росії, його права на безпо-
середнє здійснення державної влади, 
виняткове право народу на володіння, 
користування і розпорядження націо-
нальним багатством Росії; неможли-
вість зміни території РРФСР без воле-
виявлення народу, вираженого шля-
хом референдуму;

– принцип забезпечення за всіма 

громадянами, політичними партіями, 
громадськими організаціями, масови-
ми рухами і релігійними організаціями 
рівних правових можливостей брати 
участь в управлінні державними і гро-
мадськими справами;

– розділення законодавчої, вико-
навчої і судової влади як найважливі-
ший принцип функціонування право-
вої держави в РРФСР;

– розвиток федералізму: істотне 
розширення прав усіх регіонів РРФСР.

Парад суверенітетів 
автономних республік 

і областей Росії 
6 серпня 1990 року голова Верхо-

вної Ради РРФСР Борис Єльцин зробив 
в Уфі заяву: «Беріть стільки сувереніте-
ту, скільки зможете проковтнути».

Від серпня по жовтень 1990 року 
відбувається «парад суверенітетів» ав-
тономних республік і автономних об-
ластей РРФСР. Автономні республі-
ки проголошують себе радянськими 
соціалістичними республіками або в 
складі РРФСР, або напряму — в скла-
ді СРСР, тобто за статусом проголошу-
ють себе рівними з Російською Феде-
рацією. 

20 липня Верховна Рада Північно-
Осетинської АРСР ухвалила деклара-
цію про державний суверенітет Північ-
но-Осетинської АРСР. 9 серпня ухвале-
но декларацію про державний суве-
ренітет Карельської АРСР, 29 серпня 
— Комі РСР, 20 вересня — Удмуртської 
Республіки, 27 вересня — Якутської-
Саха РСР, 8 жовтня — Бурятської РСР, 
11 жовтня — Башкирської РСР (Баш-
кортостану), 18 жовтня — Калмицької 
РСР, 22 жовтня — Марійської РСР, 24 
жовтня — Чуваської РСР, 25 жовтня — 
Гірсько-Алтайської АРСР.

Татарстан юридично 
давно незалежний 

від Росії
30 серпня 1990 року Верховна 

Рада Татарської АРСР ухвалила де-

кларацію про державний суверенітет 
Республіки Татарстан. У декларації, 
на відміну від деяких союзних і май-
же всіх інших автономних російських 
(окрім Чечено-Інгушетії) республік, 
не було вказано знаходження рес-
публіки ні у складі РРФСР, ні СРСР 
і було оголошено, що як суверенна 
держава і суб’єкт міжнародного пра-
ва Татарстан укладає договори і сою-
зи з Росією та іншими державами.

Під час масового обвалу СРСР і 
пізніше Татарстан з таким же форму-
люванням ухвалив декларації і поста-
нови про входження до СНД, провів 
референдум, ухвалив конституцію.

18 жовтня 1991 було ухвалено 
Постанову Верховної Ради про Акт 
державної незалежності Татарстану.

Восени 1991-го, при підготовці до 
підписання 9 грудня 1991 року  Дого-
вору про створення ССД (Союзу суве-
ренних держав) як конфедеративно-
го союзу, Татарстан оголосив про ба-
жання самостійного вступу до ССД.

26 грудня 1991 року у зв’язку з 
Біловезькими угодами про немож-
ливість створення ССД і натомість 
про утворення  СНД (Союзу неза-
лежних держав) була ухвалена де-
кларація про входження Татарстану 
до СНД на правах засновника.

У кінці 1991-го ухвалили рішення 
і на початку 1992-го ввели в обіг ер-
зац-валюту — татарстанські купони.

Чеченська революція
Улітку 1990 року група відомих 

представників чеченської інтеліген-
ції виступила з ініціативою проведен-
ня Чеченського національного з’їзду 
для обговорення проблем відроджен-
ня національної культури, мови, тради-
цій, історичної пам’яті. 23 – 25 листо-
пада в Грозному пройшов Чеченський 
національний з’їзд, який обрав вико-
навчий комітет на чолі з головою — ге-
нерал-майором Джохаром Дудаєвим.

27 листопада Верховна Рада Чече-
но-Інгушської АРСР під тиском викон-
кому ЧНС і масових акцій ухвалила де-
кларацію про державний суверенітет 
Чечено-Інгушської Республіки. 8 – 9 
червня 1991 року пройшла друга сесія 
Першого Чеченського національного 
з’їзду, яка оголосила себе Загально-
національним Конгресом чеченсько-
го народу (ЗКЧН). Сесія ухвалила рі-
шення про позбавлення влади Верхо-
вної Ради ЧІР і проголосила Чеченську 
Республіку Нохчийчо, а тимчасовим 
органом влади проголосила виконком 
ЗКЧН на чолі з Д. Дудаєвим.

Події в Москві 19 – 21 серпня 
1991 року стали каталізатором полі-
тичної обстановки в республіці. 1–2 
вересня третя сесія ЗКЧН оголосила 
Верховну Раду Чечено-Інгушської Рес-
публіки позбавленою влади і пере-
дала всю владу на території Чечні ви-
конкому ЗКЧН. 15 вересня відбулася 
остання сесія Верховної Ради Чечено-
Інгушської Республіки, на якій ухвали-
ли рішення про саморозпуск. 

5 жовтня Національна гвардія за-
хопила Будинок профспілок, в якому 
засідала ТВР, і будівлю республікан-
ського КДБ. Наступного дня виконком 
ЗКЧН узяв на себе функції «револю-
ційного комітету на перехідний період 
з усією повнотою влади».

Референдум 
про збереження СРСР 
в оновленому вигляді

У березні 1991 року відбувся со-
юзний референдум, на якому проголо-
сували за «збереження СРСР як онов-
леної федерації рівноправних суве-
ренних республік» понад 76% тих, хто 
взяв участь у референдумі (у тому чис-
лі більше 70% — у РРФСР і Україні).

Однак це вже був далеко не за-
гальносоюзний референдум. У шести 
республіках (Литва, Естонія, Латвія, 
Грузія, Молдавія, Вірменія), які раніше 
оголосили про незалежність або про 
перехід до неї, референдум фактично 

не проводився (влада цих республік 
не сформувала Центральних вибор-
чих комісій, загального голосування 
населення не було), за винятком де-
яких територій (Абхазія, Південна Осе-
тія, Придністров’я), але натомість в ін-
ший час проводилися референдуми 
про незалежність.

Крім того, на референдумі в Украї-
ні в бюлетенях містилося і друге запи-
тання — про підтримку громадяна-
ми ухваленої 16 липня 1990 року Де-
клараціії про державний суверенітет 
України. За це також проголосувала 
переважна більшість українців. Отже, 
друге питання суперечило першому і 
фактично перекреслювало його, адже 
суверенітет держави є не чим іншим, 
як її незалежністю. 

На основі концепції референдуму 
з урахуванням його результатів перед-
бачалося укладення 20 серпня 1991 
року нового союзу — Союзу Суверен-
них Держав (ССД) як м’якої федерації.

Роль органів влади 
РРФСР у розпаді 

Радянського Союзу
Спробам Михайла Горбачова збе-

регти СРСР був завданий серйозний 
удар з обранням Бориса Єльцина 29 
травня 1990 року Головою Верховної 
Ради РРФСР.

Росія також входила до СРСР як 
одна із союзних республік, що пред-
ставляла переважну більшість насе-
лення СРСР, його території, економіч-
ного і військового потенціалу. Цен-
тральні органи РРФСР також знахо-
дилися в Москві, як і загальносоюзні, 
проте традиційно сприймалися як дру-
горядні порівняно з органами влади 
СРСР.

З обранням Бориса Єльцина гла-
вою цих органів влади РРФСР узяла 
курс на проголошення суверенітету у 
складі СРСР та на визнання суверені-
тету інших союзних і власних автоном-
них республік.

12 червня 1990 року з’їзд народ-
них депутатів РРФСР ухвалив деклара-
цію про державний суверенітет, вста-
новивши пріоритет російських законів 
над союзними. Відтоді загальносоюз-
ні органи влади почали втрачати конт-
роль над країною, «парад сувереніте-
тів» посилився.

12 січня 1991 року Єльцин підпи-
сав договір з Естонією про основи між-
державних відносин, в якому РРФСР і 
Естонія визнали одна одну суверенни-
ми державами.

На посаді Голови Верховної Ради 
Єльцин зміг добитися встановлення 
посади Президента РРФСР і 12 червня 
1991 року виграв всенародні вибори 
на цю посаду.

ГКЧП і його наслідки
Ряд державних і партійних діячів 

СРСР зробили спробу збереження єд-
ності країни, відому також як «серпне-
вий путч».

19 серпня 1991 року група по-
літиків з оточення Горбачова ого-
лосила про створення Державно-
го комітету з надзвичайного стану 
(більш звична російська абревіату-
ра — ГКЧП, «Государственный коми-

тет чрезвычайного положения»). Вони 
зажадали від президента Горбачова, 
що знаходився на відпочинку в Кри-
му, введення в країні надзвичайного 
стану або тимчасової передачі влади 
віце-президентові Геннадію Янаєву. 
Тільки дві союзні республіки — Азер-
байджанська і Білоруська — підтри-
мали ГКЧП, деякі республіки — Латвій-
ська, Литовська, Молдавська і Естон-
ська — одразу категорично відкинули 
акти ГКЧП. Ряд республік, у тому числі 
Україна, чітко не визначилися зі став-
ленням до ГКЧП.

У пізніших дослідженнях з’явилися 
твердження, що Горбачов не лише 
знав про путч, а й був його учасни-
ком, що це була містифікація, замас-
кована спроба збереження СРСР. Але 
так чи інакше, ГКЧП викликав обурен-
ня і спротив більшості громадян СРСР, 
адже путчисти по суті задекларували 
антинародну диктатуру. 

Президент Росії Борис Єльцин очо-
лив протидію ГКЧП, одразу  назвав це 
державним переворотом, потім опри-
люднив ряд указів про невизнання дій 
ГКЧП. 23 серпня Єльцин підписав указ 
про призупинення діяльності Компар-
тії РРФСР.

Поразка і саморозпуск ГКЧП бук-
вально через три дні путчу фактично 
призвели до краху центральної влади 
СРСР, прискорили розпад Союзу. Упро-
довж місяця після путчу оголосили про 
незалежність майже всі союзні респу-
бліки. 

У вересні 1991 року західні країни 
масово визнали незалежність прибал-
тійських республік, проголошену ними 
ще на початку 1990-го.

18 жовтня 1991 року в Кремлі 
був укладений договір про економічну 
спільноту, преамбула якої починалася 
словами: «Незалежні держави, що були 
суб’єктами Союзу Радянських Соціа-
лістичних Республік…». З 12-ти колиш-
ніх республік СРСР (країни Балтії вже 
взагалі заявили, що не мають жодного 
стосунку до новітніх союзів) його підпи-
сали 8 республік (окрім Азербайджану, 
Грузії, Молдавії і України) і М. Горбачов 
як президент СРСР. Учасниками дого-
вору визнавалися свобода виходу зі 
співтовариства, приватна власність, 
свобода підприємництва і конкуренції. 
Договір дозволяв введення національ-
них валют, передбачав розділення зо-
лотого запасу СРСР, його алмазного і 
валютного фондів.

6 листопада 1991 указом Прези-
дента РРФСР Б. Єльцина на терито-
рії РРФСР була припинена діяльність 
КПРС.

14 листопада 1991 сім республік із 
дванадцяти (Білорусія, Казахстан, Кир-
гизія, Росія, Таджикистан, Туркменія, 
Узбекистан) ухвалили рішення щодо 
укладання договору про створення Со-
юзу Суверенних Держав (ССД) як кон-
федерації зі столицею в Мінську. Під-
писання було намічене на 9 грудня 
1991 року.

Однак референдум на підтвер-
дження незалежності в Україні, прове-
дений 1 грудня 1991-го, остаточно зро-
бив збереження СРСР  неможливим. 
Після Біловезьких угод про ліквідацію 
СРСР замість ССД було утворено СНД.

Продовження. Поч. у № 43 – 45.
Далі буде

Україна. Один із численних Україна. Один із численних 
мітингів за Незалежність.мітингів за Незалежність.

Путч ГКЧП. Путч ГКЧП. 
Москва, танки на Красній площіМосква, танки на Красній площі
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Якийсь час Всеволод Голубович 
поневірявся, не мав роботи. Наре-
шті став завідувачем відділу капі-
тального будівництва Української 
ради народного господарства, але 
був ув’язнений знову у справі «Укра-
їнського національного центру». 2 
січня 1932 року Голубовича засуди-
ли на десять років позбавлення волі 
у концтаборах. 7 лютого 1932 року 
колегія ОГПУ СРСР зменшила строк 
покарання до шести років.

З урахуванням попереднього 
ув’язнення влітку 1937 року строк 
закінчився. 2 червня НКВС порушив 
клопотання перед Президією ЦВК 
СРСР про продовження ув’язнення 
— Голубовичу додали ще п’ять років. 
16 травня 1939 року він загинув у 
ярославльській тюрмі. Пустити його 
на свободу більшовики ніяк не мо-
гли, кінець строку для них нічого не 
означав.

Начальник УСО УГБ НКВС УРСР 
Букшпан звертався до начальни-
ка управління Темлагу НКВС (ст. По-
тьма) з таким гуманістичним листом: 
«Против освобождения, по оконча-
нии срока изоляции з/к Герасимен-
ко Николая Потаповича, в соответ-
ствии с приказом № 257/с – 33 г. и 
циркуляром ГУЛАГ № 124 – 33 г. – 
УГБ НКВД УССР не возражает». 

29 квітня 1935 року опер-
уповноважений ОО УГБ КОУ НКВС 
Стрельников ухвалив постанову: «В 
отношении Герасименко Н.П., после 
освобождения его из лагеря, при-
менить циркуляр ГУЛАГа и ГУРКМ от 
13/ІІ – 1933 г. № 124».

Спецслужба цікавилася даль-
шим місцеперебуванням колишньо-
го зека і розпочинала пошуки, коли 
він випадав з її поля зору. 28 берез-
ня 1949 року начальник 2 відділу 
УМГБ Київської області підполков-
ник Булдаков звернувся до началь-
ника відділення 1 спецвідділу МВС 
УРСР майора Федюка із запитом:

«Освобождённый из лагерей 
МВД Артёменко Пётр Алексеевич 
к указанному месту жительства в 
Киевскую область не прибыл. Для 
организации его розыска просим 
выслать архивно-следственное 
дело № 238 502».

1924 року у справі «Центру дій» 
проходили двоє братів, члени Цен-
тральної Ради, масони — академік 
УАН Микола Прокопович Василенко 
(1866 р. н.) та Костянтин Прокопо-
вич Василенко (1877 р. н.). Микола 
Прокопович хворів, тому його взяли 
останнім — 24 вересня 1923 року. 
Унаслідок різних клопотань 14 жов-
тня його випустили, але знову взяли 
під варту в перший день процесу — 
17 березня 1924 року. 8 квітня ого-
лосили вирок. Обох Василенків засу-
дили на 10 років позбавлення волі. 
24 листопада Миколу Прокопови-
ча звільнили, і він помер 3 жовтня 
1935 року в Києві. Його молодший 
брат лишався в ув’язненні. Протягом 
дальших років як підневільний К. Ва-
силенко працював у різних устано-
вах. 1937 року його заарештували 
вдруге у Вінниці. Коли почалась ві-
йна, Костянтина Прокоповича Ва-
силенка розстріляли як політичного 
(кримінальних випустили).

1930 року у справі «РДО» було 
притягнуто Г. Косткевича. 5 березня 
1957 року, під час посмертних реабі-
літацій, його викликали  й запитали: 
«Существовала ли в Киеве контрре-
волюционная организация «Центр 
действия»?» Він відповів: «Да, суще-
ствовала». 

Справа «Спілки визволення 
України» захопила сімох членів Цен-
тральної Ради. 21 липня 1929 року 
був ув’язнений Сергій Єфремов (10 
березня 1939), 17 липня — Володи-
мир Чехівський, 23 липня — Андрій 
Ніковський (1942), 27 липня — Йо-
сип Гермайзе, 17 серпня — Григорій 
Голоскевич (осінь 1934, Тобольськ), 
26 серпня — Валентин Отаманов-
ський (1964, Харків) і остання з 
цієї групи — 15 січня 1930 року — 
Людмила Старицька-Черняхівська 
(1941).

Ніковський відбував строк у Со-
ловецьких таборах. Вийшовши на 

волю 21 квітня 1940 року, він при-
їхав у Ленінград до своєї дочки. 
Ю. Меженко оповідав мені, що на по-
чатку війни Ніковський приходив до 
нього, просив допомогти влаштува-
тися на службу. Меженко вважав, що 
Ніковський помер на початку блока-
ди. Дмитро Нитченко занотував роз-
повідь Сергія Титаренка про долю 
Г. Голоскевича — його заслання до 
Тобольська після ярославльської 
в’язниці та кількох років табору:

«Дружина Голоскевича збира-
лась відвідати чоловіка, але неза-
баром дістала від нього пакунки з 
речами. А потім дістала й телеграму 
про те, що Голоскевич помер від хво-
роби серця. Це було, як розповідав 
Титаренко, восени 1934 року. 

Згодом дружина Голоскеви-
ча поїхала сама до Тобольська, щоб 
упорядкувати могилу. Там вона до-
відалась, що речі й телеграму наді-
слав їй сам Голоскевич і що в день 
смерти його запросили були знайомі 
до театру, але він відмовився. А уве-
чері, розрахувавшись з господаря-
ми за мешкання, він лишив якийсь 
лист для НКВС, куди мусив трохи не 
щодня ходити на реєстрацію, й пішов 
з дому. Вночі він повісився в місько-
му парку».

За відомостями Б. Зданеви-
ча, це сталося не пізніше 6 серп-
ня 1935 року в Томську. Цікаво, що 
про смерть його у квітні в Тоболь-
ську сповістив львівський журнал, 
позначений липнем – серпнем.

За справою «Українського наці-
онального центру» було заарешто-
вано 50 осіб. Членів Центральної 
Ради ця справа забрала найбільше: 
2 березня 1931 року «одномомент-
но» взяли чотирьох — Всеволода Го-
лубовича, Василя Мазуренка, Павла 
Христюка й Миколу Чечеля. 1 квіт-
ня 1931 року арештували правни-
ка Миколу Григоровича Левитсько-
го (не плутати з кооператором Ми-
колою Васильовичем Левитським), 
який від імені УНР підписав мир у 
Бресті, 27 квітня — Аркадія Степа-
ненка. Заарештували також Дмитра 
Коліуха (бл. 1937), Миколу Любін-
ського (1930-ті), Миколу Стасюка й 
Миколу Шрага (1931), сина згадано-
го вище Іллі Шрага.

Строк ув’язнення давали всім 
невеликий — від трьох до шести ро-
ків. Відгалуженням справи «УНЦ» 
стала справа УВО, за якою 1934 
року розстріляли члена Центральної 
Ради Анатолія Пісоцького (Андрія Рі-
чицького, 1934, с.Баштанка Мико-
лаївської обл.).

У дальші роки 33 душі, що про-
ходили у справі «УНЦ», були знову 
ув’язнені за «антирадянську діяль-
ність» і «шпигунство». Із них двадцять 
одного було розстріляно, а решта 12 
одержали нові строки. Тепер стало 
відомо, що Микола Левитський 1935 
року помер в одному з концтаборів 
Красноярського краю, Миколу Чече-
ля розстріляли 9 вересня 1937 року 
в Суздалі, Василя Мазуренка — 21 
листопада 1937 року в Алма-Аті, Ар-
кадія Степаненка — 5 вересня 1938 
року в Києві.

Всеволод Голубович, як уже ска-
зано, 16 травня 1939 року помер 
у Ярославльській тюрмі, а Павло 
Христюк — 19 вересня 1941 року — 
в одному з концтаборів Севвостлаґу.

Є відомості, що Микола Стасюк 
зацілів у Маріуполі. До приходу нім-
ців під час Другої світової війни він 

працював як сторож у міському пар-
ку. За німецької окупації став ре-
дактором «Маріюпільської газети», 
одного з найкраще редагованих у ті 
роки часописів.

Поза цими великими групами 
багато хто загинув поодинці. Член 
Центральної й Малої Рад, міністр 
внутрішніх справ УНР Михайло Тка-
ченко був інтернований у Росії, пе-
ребував у московському таборі, де 
1920 року й загинув. 

Після коротких років еміграції 
1922 року повернувся до України 
Олександр Степаненко. 1924 року 
його вислано до РСФСР, де він відра-
зу й помер.

По-різному оповідають про об-
ставини загибелі Миколи Міхнов-
ського. Як писав Петро Мірчук, «[…] 
під кінець квітня [1924 року] Міхнов-
ський попав знову до казематів ҐПУ. 
По кількох днях переслухань Міх-
новського звільнено. Він перейшов 
з тюрми на приватну квартиру, але 
вже другого дня вранці, 3-го травня 
1924 року Міхновського знайдено 
мертвим, повішеним в садку. 

Про обставини смерти Миколи 
Міхновського не подав ніхто ніколи 
якогось точнішого звідомлення. Не 
було ніколи й можливости довіда-
тись якось про те опісля. […] ми вва-
жаємо потрібним насамперед звер-
нути увагу на те, що не існувало ні-
коли й не існує ніякого доказу, що 
Микола Міхновський покінчив само-
губством. 

Ніякої записки про свій самогуб-
чий замір Міхновський не залишив, 
перед ніким ніколи думки про само-
губство не висловлював. Сам факт, 
що його знайдено повішеним в при-
ватному саді, аж ніяк не можна вва-
жати якимсь доказом самогубства, 
коли взяти до уваги, що його смерть 
наступила в найближчу ніч після 
звільнення його з казематів ҐПУ. 
Навпаки, знаючи методи ҐПУ, муси-
мо при[й]няти за безсумнівний факт, 
що ҐПУ зліквідувало фізично Міхнов-
ського, повісивши його ніччю в «при-
ватному» саду, щоб цим заінсценізу-
вати версію про самогубство».

Трагічно загинув генерал-хорун-
жий УНР Юрій Тютюнник. Спровоко-
ваного ГПУ до повернення в Україну, 
1929 року його було заарештовано 
й розстріляно у Москві.

1930 року ув’язнено Федора 
Крижанівського. Відбувши три роки, 
він повернувся 1933 року до Києва. 
1938 року був заарештований вдру-
ге й 28 квітня розстріляний.

Повернувшися з еміграції, під 
час голодомору 1932 року на Кубані 
помер авіатор, генерал-хорунжий Ві-
ктор Павленко. Неподалік, у Сухумі, 
вночі проти 14 квітня 1933 року по-
мер Степан Ерастов.

У 1933 – 1934 роках були 
ув’язнені Сергій Вікул, Михайло По-
лоз (3 листопада 1937, Соловки), 
Олександр Шумський (18 вересня 
1946, Саратов) та Микола Вороний 
(7 червня 1938, Одеса). 1938 року 
загинули Євген Касьяненко — не ра-
ніше 30 грудня та Олександр Янко — 
22 вересня.

Постанову про початок слідства 
у справі М. Вороного М. Акімов-Еґі-
дес виніс 28 березня 1934 року. 
Того самого дня заповнено анкету 
обвинуваченого, допитано і Вороно-
го, і свідків: Івана Ле, Петра Колес-
ника, Аркадія Добровольського та 
Любомира Дмитерка. За кілька днів, 
31 березня Окрема нарада визначи-
ла йому три роки ВТТ із заміною на 
заслання до Казахстану на такий са-
мий строк.

Виїхавши «одиночним порядком» 
через Харків, Вороний спробував 
зустрітися з Балицьким, а оскіль-
ки зарозумілий сатрап його не при-
йняв, передав на його ім’я письмове 
клопотання. 9 червня судова трійка 
несподівано замінила трирічне за-
слання до Казахстану на висилку із 
забороною проживати в Україні, Бі-
лорусії, Московській та Ленінград-
ській областях.

Він мешкав у Воронежі, потім у 
Бєжиці, а влітку 1937 року переїхав 
до Піщанобрідського району Одесь-
кої області, де 14 квітня 1938 року 
його арештували. Особлива трійка 
при УНКВС Одеської області 29 квіт-
ня 1938 року ухвалила розстріляти 

і поета, і ще 12 його посправників-
селян. Микола Вороний загинув 7 
червня 1938 року.

Хроніку репресій проти колиш-
нього члена Центральної Ради, ко-
лишнього наркома освіти України 
Олександра Шумського відтворив 
Юрій Шаповал. Як показав дослід-
ник, Шумського  заарештували 13 
травня 1933 року на станції Тол-
мачово біля Ленінграда в будин-
ку відпочинку. Формальною при-
чиною арешту стали свідчення 
Ф. Бея-Орловського, К. Максимови-
ча та кількох інших осіб, притягнутих 
у справі «УВО», щодо його участі в цій 
організації.

Одержавши 10 років, Шумський 
опинився у Суздальському політ-
ізоляторі ОГПУ, а потім — на Солов-
ках, де його утримували в одиночці 
кремлівського спецізолятора. Як не 
дивно, його життєвий шлях тривав 
до осені 1946 року. Щодо Шумсько-
го довгий час вважалося, що він по-
кінчив життя самогубством. Певний 
час побутувала версія про його са-
могубство, поки в газеті «Москов-
ские новости» не були опубліковані 
(1992 р., № 31) свідчення Павла Су-
доплатова, згодом розгорнуті в його 
мемуарах:

«Абакумов также сказал, что на-
правит в Саратов спецгруппу, чтобы 
ликвидировать Шумского, а в мою 
задачу входит устроить так, чтобы 
его сторонники не догадались, что 
его ликвидировали. 

Майрановский, в то время на-
чальник токсикологической лабора-
тории МГБ, был срочно вызван в Са-
ратов, где в больнице лежал Шум-
ский. Яд из его лаборатории сделал 
своё дело: официально считалось, что 
Шумский умер от сердечной недоста-
точности. […] В Москве этой операции 
придали небывалое значение».

Усі, хто пише про обставини 
смерті академіка Михайла Грушев-
ського (25 листопада 1934, Кис-
ловодськ), базуються на спогадах 
його учениці Оксани Степанишиної. 
Вона оповіла, що 15 жовтня 1934 
року Грушевський з дружиною і до-
чкою приїхав до Кисловодська, де 
вони спинилися в санаторії Коміте-
ту сприяння вченим. Тут на початку 
листопада в Грушевського раптом 
від інфекції з’явився на спині кар-
бункул. Для потрібної операції вче-
ного відвезли до хірургічного відді-
лення міської лікарні.

Марія Сильвестрівна попросила 
дозволу запросити на операцію лі-
каря Григоровського, але завідувач 
лікарні Хурґін не дозволив і поспіш-
но зробив операцію сам. Після цієї 
операції замість полегшення хворо-
му стало гірше. Хурґін зробив нову 
операцію, але самопочуття Грушев-
ського стало ще гіршим.

У той час у Кисловодську відпо-
чивав відомий московський лікар 
Бурденко, але Грушевська довіда-
лась про це запізно. Все ж таки 24 
листопада вона запросила його до 
Михайла Сергійовича. Оглянувши 
хворого, він вийшов із палати обуре-
ний: «Що це мене покликали до вми-
раючої людини?»

Марія Сильвестрівна почула ці 
слова зовсім випадково, проходячи 
повз, — вони її приголомшили, оскіль-
ки були цілковитою несподіванкою. 
Ніщо начебто не вістувало кінця.

25 листопада (О. Степанишина 
пише — 24) о 5 годині вечора Михайло 
Грушевський помер. В українській не-
комуністичній історіографії встанови-
лася однозначна думка, що таким спо-
собом його штучно усунули з життя.

 Сергій БІЛОКІНЬ
(«Українська правда» — 

«Історична правда», 17.10.2010) 

Довідка про автора
Білокінь Сер-

гій Іванович (нар. 
01.07.1948, м. 
Київ) — україн-
ський історик. 
Доктор історич-
них наук. Академік 
Академії наук ви-
щої школи Украї-

ни. Головний науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України.  
Лауреат Шевченківської премії 2002 
року за книгу «Масовий терор як засіб 
державного управління в СРСР».

Продовження. Поч. у № 45.
Далі буде

Доля членів Центральної Ради в СРСР

Юрій Тютюнник

Микола Вороний

Михайло Грушевський

Олександр Шумський

Сергій Єфремов

Микола Міхновський
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Прихована правда про Афганістан
«Хоронить без надписей на могилах». Як Кремль приховував Афган

Росія засилає в Україну своїх солда-
тів, кажучи останнім, що їдуть вони на 
«навчання». А потім нишком ховає їх, щоб 
не привертати увагу. Без надмогильних 
пам’ятників, відмовляючи в останніх по-
честях. Змушуючи родичів робити ви-
гляд, що їхні чоловіки і сини  —  живі.

Це —  в політичних традиціях Росії. Так само 
було із призовниками Радянської армії, які ги-
нули під час «виконання інтернаціонального 
обов’язку» в Афганістані в часи брежнєвського 
застою. Тодішні керівники Кремля так само на-
магалися приховати від свого народу ці смерті.

Дійові особи зі стенограми нижче: Михайло 
Суслов  —  секретар ЦК КПРС, Юрій Андропов  
—  голова КДБ СРСР, Андрій Кириленко —  член 
Політбюро  ЦК КПРС, Микола Тихонов —  голова 
Ради Міністрів СРСР.

ДОКУМЕНТ
Совершенно секретно

Особая папка
30 июля 1981 года

Рабочая запись заседания Политбюро 
ЦК КПСС

…Суслов: Хотелось бы посоветоваться. 
Товарищ Тихонов представил записку в ЦК 
КПСС относительно увековечения памяти во-
инов, погибших в Афганистане. Причём пред-
лагается выделять каждой семье по тысяче ру-
блей для установления надгробий на могилах.

Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что, 
если сейчас мы будем увековечивать память, 
будем об этом писать на надгробьях могил, а 
на некоторых кладбищах таких могил будет не-
сколько, то с политической точки зрения это не 
совсем правильно.

Андропов: Конечно, хоронить воинов нуж-
но с почестями, но увековечивать их память 
пока что рановато.

Кириленко: Нецелесообразно устанавли-
вать сейчас надгробные плиты.

Тихонов: Вообще, конечно, хоронить нужно, 
другое дело, следует ли делать надписи.

Суслов: Следовало бы подумать и об ответах 
родителям, дети которых погибли в Афганистане. 
Здесь не должно быть вольностей. Ответы должны 
быть лаконичными и более стандартными…

------------
Кремль зобов’язував радянські ЗМІ по-

казувати участь радянських воїнів в Афга-
ністані як гуманітарну допомогу афгансько-
му народу, а також спільні навчання з урядо-
вими військами ДРА.

Але сучасна російська влада боїться зізна-
тися своєму народу навіть у цьому.

ДОКУМЕНТ
Совершенно секретно

Особая папка ЦК КПСС
О публикациях в средствах массовой ин-

формации материалов относительно дей-
ствий ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане

В соответствии с постановлением ЦК КПСС 
(П 206/2 от 7 июня 1985 года) Министерство 
обороны (т. Ахромеев С. Ф.), МИД СССР (т. Кор-
ниенко Г. М.) и КГБ СССР (т. Крючков В. А.) раз-
работали перечень сведений, разрешаемых к 
открытому опубликованию действий ограни-
ченного контингента советских войск на тер-
ритории Демократической Республики Афга-
нистан (прилагается).

Отделы ЦК КПСС считают возможным со-
гласиться с этим перечнем и поручить сред-
ствам массовой информации руковод-
ствоваться им при освещении вопросов, 
связанных с пребыванием советских войск в 
Афганистане. Просим согласия.

Зав. отделом внешнеполитической 
пропаганды ЦК КПСС Л. Замятин.

Зав. отделом административных органов 
ЦК КПСС Н. Савинкин.

ДОКУМЕНТ
Приложение

Секретно Экз. № 1
Утверждаю С. Ахромеев
Утверждаю Г. Корниенко

Утверждаю В. Крючков
25 июля 1985 г.

Перечень сведений, разрешаемых к 
открытому опубликованию, относительно дей-
ствий ограниченного контингента советских 
войск на территории ДРА (в соответствии с по-
становлением ЦК КПСС № П 206/2 7. 6. 85 г.)

1. Продолжать публиковать разрешённые 
ранее сведения о действиях ограниченного 
контингента советских войск на территории 
ДРА и показывать:

— наличие частей и подразделений, вхо-
дящих в общевойсковые соединения, авто-
мобильного полка подвоза, подразделений 
истребительной и транспортной авиации без 
указания принадлежности к конкретным со-
единениям, округам, показа их участия в 
боевых действиях;

— организацию и ход боевой подготовки, 
размещение во временных городках воинских 
частей, их повседневную деятельность, прове-
дение совместно с подразделениями ВС ДРА 
тактических учений в масштабе не выше ба-
тальона;

— посещение советских частей руководи-
телями партии и правительства ДРА, другими 
афганскими делегациями и проведение меро-
приятий партийно-политического характера и 
культурно-массовой работы;

— награждение советских военнослужа-
щих без показа их конкретной боевой дея-
тельности, послужившей основанием для на-
граждения;

— привлечение летательных аппаратов и 
автотранспорта для перевозок грузов мест-
ному населению и выделение боевых подраз-
делений для сопровождения колонн и охраны 
отдельных строящихся объектов;

— наличие и работу советских военных 

специалистов по оказанию помощи афган-
ским военнослужащим в освоении поставля-
емой боевой техники;

— применение одиночными советскими 
военнослужащими, отделениями (экипажами, 
расчётами) и взводами штатного вооруже-
ния в целях самообороны при нападении на 
них мятежников в ходе занятий и учений, в 
период передвижения и патрулирования, при 
выполнении других повседневных задач, охра-
не и обороне своих и совместно с воинами ДРА 
афганских объектов, разминировании, до-
ставке грузов, сопровождении транспортных 
колонн, проведении повседневных полётов 
боевых вертолётов и самолётов;

— отдельные единичные факты (не более 
одного в месяц) ранений или гибели совет-
ских военнослужащих при исполнении воин-
ского долга, отражении нападения мятежни-
ков, выполнения заданий, связанных с оказа-
нием интернациональной помощи афганскому 
народу;

— строительство, эксплуатацию, воору-
жённую охрану и оборону трубопровода, по-
строенного советскими подразделениями, и 
их повседневную деятельность;

— работу советского военного госпиталя 
по оказанию врачебной медицинской помо-
щи местному населению, раненым афганским 
и поступившим на излечение советским воен-
нослужащим;

— присвоение советским военнослужа-
щим звания Герой Советского Союза, с пока-
зом их мужества и героизма, проявленных при 
оказании интернациональной помощи ДРА, 
без приведения сведений об участии подраз-
делений и частей, где они служили, в боевых 
действиях;

— возвращение после излечения военно-
служащих, бывших в составе советских войск 
на территории ДРА, в ряды тружеников народ-
ного хозяйства и проявление заботы о них со 
стороны местных советских и партийных ор-
ганов, учреждений социального обеспечения, 
руководителей предприятий.

2. Дополнительно разрешить публикацию 
в центральной печати, печати военных окру-

гов, республиканских, краевых и областных 
изданиях:

— о действиях небольших советских воин-
ских подразделений по отражению нападения 
на них и охраняемые ими объекты, по оказа-
нию помощи афганским войскам в разгроме 
бандформирований и защите населения ДРА;

— об отдельных случаях героических 
действий советских военнослужащих при 
выполнении ими боевых заданий, с показом 
их мужества и стойкости;

— о повседневной деятельности подраз-
делений, до батальона (дивизиона) включи-
тельно, всех родов войск: Сухопутных войск, 
ВВС и служб тыла, а также Инженерных войск 
и Войск связи;

— факты проявления заботы о советских 
военнослужащих, проходивших службу в вой-
сках на территории ДРА и ставших инвалида-
ми, членах семей погибших в Афганистане;

— сведения с описанием боевых подви-
гов, героизма и мужества советских воинов, 
проявленных при проведении боевых дей-
ствий на территории ДРА, и факты их награж-
дения.

3. По-прежнему запрещается в открытых 
изданиях информация, раскрывающая учас-
тие советских войск в боевых действиях на 
территории ДРА — от роты и выше, а также 
об опыте их боевых действий, конкретных 
задачах войск и прямые репортажи (кино, 
телесъёмки) с поля боя.

4. Публикация любой указанной в пунктах 
1 и 2 информации разрешается по согласо-
ванию с Главной военной цензурой и органа-
ми военной цензуры военных округов, групп 
войск и флотов.

5. Продолжить широкую публикацию 
контрпропагандистских материалов совет-
ских и иностранных авторов, разоблачающих 
фальсификацию западных средств информа-
ции [тобто повідомлення західних ЗМІ на тему, 
заборонену до висвітлення в радянських медіа 
— «Українська правда».].

В. Варенников, В. Кирпиченко
19 июня 1985 г.

«Українська правда» – «Історична правда», 
26.08.2014

Близько півтисячі годин спогадів стануть частиною архіву Майдану
Понад 300 інтерв’ю з активіста-

ми Майдану записали Український 
інститут національної пам’яті та 
громадська організація «Фонд збе-
реження історії Майдану» для про-
екту «Майдан: усна історія».

Про те, як зберегти спогади про 
Майдан, розповіли учасники проекту 
на презентації у виставковому про-
сторі «Творчість Свободи: (р)еволюцій-
на культура Майдану» в музеї Гончара.

За словами голови Українсько-
го інституту національної пам’яті Во-
лодимира В’ятровича, перших 144 

аудіоінтерв’ю співробітники УІНП за-
писали ще весною безпосередньо на 
Майдані Незалежності: «Це розмови 
з учасниками Самооборони Майда-
ну, волонтерами, переважно з тими, 
які приїхали з регіонів і ще в березні – 
квітні залишалися у столиці».

У липні Інститут національної 
пам’яті розпочав співпрацю із гро-
мадською організацією «Фонд збе-
реження історії Майдану». Від  того 
часу співробітники УІНП записали 110 
відеоінтерв’ю — це більше 300 годин 
розмов із представниками різних іні-

ціатив Майдану, зокрема бійцями со-
тень Самооборони, мистецької сотні, 
Громадського сектора Євромайдану, 
Євромайдан SOS, ІТ намету, медика-
ми, психологами, священиками та ін.

«У 1990-их ще були живі свідки по-
дій Перших визвольних змагань, проте 
ніхто їх не записував. Спогадів про По-
маранчеву революцію записано дуже 
мало, як і про Революцію на граніті. 
Ми не маємо повторити цю помилку», 
— вважає Володимир В’ятрович.

Семен Глузман, очільник «Фон-
ду збереження історії Майдану», пра-
возахисник, політв’язень, президент 
Асоціації психіатрів України, наголо-
сив на важливості запису усних істо-
рій саме тепер: «Совєтська дійсність 
привчила нас до забуття. Змінюва-
лись міфи, змінювались імена, зника-
ли розстріляні, і з’являлись ті, хто буде 
розстріляний потім. У результаті всіх 
привчили до відносності пам’яті і са-
мої історії. Саме тому ми зобов’язані з 
усіма можливими деталями записати і 
проаналізувати Майдан».

До архіву Майдану вже зібрано 
понад 300 інтерв’ю, що складають 
близько 500 годин спогадів.

Проект «Майдан. Усна історія» від-
критий для співпраці, цікавих ідей, но-
вих спогадів. Усі бажаючі долучитися 
до цієї важливої справи можуть звер-
татися із пропозиціями до Українсько-
го інституту національної пам’яті або 
до «Фонду збереження історії Майдану» 
(тел. 097-647-98-64, 095-595-50-70).

Уривки відео можна перегляну-
ти на каналі Youtube Українського 

інституту національної пам’яті та на 
Facebook сторінці «Фонду збережен-
ня історії Майдану».

Прес-секретар УІНП:
as@memory.gov.ua

тел.: +38 044 253-15-63, 
+38 097 647-98-64

На фото: Київ, вулиця Грушевського, 
січень—лютий  2014 року. 

Фото Петра Антоненка. 
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Василь I Дмитрович (1371 – 
1425) — Великий князь Москов-
ський з 1389 року, старший син 
Дмитра Донського і княгині Євдокії, 
дочки Великого князя Нижегород-
сько-Суздальського Дмитра Костян-
тиновича. 

У серпні 1382 року хан Тохта-
миш розорив Москву і видав вели-
кокняжий ярлик Дмитру Івановичу, 
взявши його сина Василя заручни-
ком в Орду. У 1386 році княжичеві 
допомогли втекти з Орди. 19 травня 
1389 року Дмитро Іванович помер, 
Василь отримав з Орди право на Во-
лодимирський стіл.

9 січня 1391 
року Василь по-
вінчався із Софі-
єю, єдиною до-
чкою Великого 
князя Литовсько-
го Вітовта. 

Вже 1392 
року Василь вчи-

нив перше придбання, викупивши в 
Орді право на Нижній Новгород. По-
тім ним були куплені права на Горо-
дець, Мещеру, Тарусу і Муром. Цим 
він створив прецедент перекупову-
вання володінь при існуючих спад-
коємцях. 

Для відвертання небезпеки з 
боку Золотої Орди Василь I вступив 
у  союз із Литвою.

Завдяки передбачливій політиці 
за 36 років правління Василя I Мос-
ковське князівство не відчуло вну-
трішніх потрясінь. Москва лише од-
ного разу, 1408 року, зазнала на-
шестя Орди, але Едигей так і не зміг 
узяти місто.

Василь II 
В а с и л ь о в и ч 
Темний (1415 – 
1462) — Вели-
кий князь Мос-
ковський з 1425 
року, п’ятий (мо-
лодший) син Ва-

силя I Дмитро-
вича і Софії.

Після смерті 1430 року Велико-
го князя Литовського Вітовта, діда 
Василя II, проти нього виступила ко-
аліція князів на чолі з його дядьком 
— князем Звенигородським Юрієм 
Дмитровичем. Під час війни, усклад-
неної одночасною боротьбою з Ка-
занню і Великим князівством Литов-
ським, великокняжий престол кіль-
ка разів переходив князям — супер-
никам Василя.

1446 року Василь II був захо-
плений у Троїце-Сергієвій лаврі й 16 
лютого вночі за наказом своїх роди-
чів-суперників був осліплений, тому 
отримав прізвисько «Темний». Після 
цього його разом із дружиною від-
правили до Углича. У 1453 році Ва-
силь знову повернув собі трон Мос-
ковського князівства. 

У результаті ряду походів 1441 
– 1460 років посилилася залеж-
ність від Москви Суздальсько-Ниже-
городського князівства, Новгород-
ської землі, Пскова і Вятської землі.

За наказом Василя II митропо-
литом був обраний руський єпископ 
Іона (1448 рік). Його висвятив у ми-
трополити не Вселенський Констан-
тинопольський патріарх, а собор ро-
сійських архієреїв. У  такий спосіб, 
далекий від канонічного, почався 
процес набуття незалежності ро-
сійської церкви від Константино-
польського патріарха.

Іван III Васильович (Іван Ве-
ликий, 1440 – 1505) — Вели-
кий князь Московський з 1462 по 
1505 роки, син Василя II Темно-
го. Матір’ю Івана була Марія Ярос-
лавна, княгиня серпуховської гілки 
роду Даниловичей. 

У московсько-російській істо-
рії є лише три правителі, удостоєні 
у нащадків почесного звання — Ве-
ликий. Двоє всім відомі: Петро Ве-
ликий і Катерина Велика, тобто Пе-

тро I і Катерина II. Менше відомо, що 
третім цього титулу удостоєний Іван 
Великий, правнук Дмитра Донсько-
го. За 43 роки правління цей видат-
ний державець остаточно завершив 
формування держави Московії, до 
якої увійшли всі розрізнені до цьо-
го слов’янські князівства Північно-
Східної Русі, частини колишньої Ки-
ївської Русі. 

Вже в юні роки княжич Іван став 
співправителем батька Василя II, як і 
батько, носив титул «Великий князь». 
Як старший син Іван після смерті 
батька отримав не лише велике кня-
жіння, а й основну частину території 
держави — 16 головних міст. Іншим 
дітям Василя було заповідано всьо-
го 12 міст, при цьому більша частина 
колишніх столиць удільних князівств 
дісталася новому великому князеві.

Ключовим в об’єднанні русь-
ких земель було приєднання Вели-
кого Новгорода, колись могутньої 
давньослов’янської республіки.

Великий князь особисто очо-
лив два походи на Новгород, підко-
рюючи його вогнем і мечем. Восени 
1477 року настав кінець новгород-
ської незалежності. Цікаво, що свої 
претензії на Новгород Москва і її ве-

ликий князь обґрунтовували тим, що 
це родинна вотчина далекого пред-
ка Івана ІІІ — князя Ярослава Му-
дрого. Отже, Москва протягувала 
ниточку історії до Київської Русі, по-
давала себе її спадкоємицею. Хоча 
насправді Московія — це колишні 
північно-східні колонії Києва, а ко-
рінні землі Київської Русі були на бе-
регах Дніпра. Вони, як і сам Київ, уже 
понад століття входили до Великого 
князівства Литовського. 

У період правління Івана III від-
булося остаточне здобуття неза-
лежності держави від Золотої Орди. 
Орда продовжувала розпадатися. І 
точно так, як колись вона підігрівала 
чвари руських князівств, Москва, ві-
рна учениця Орди, підігрівала розко-
ли в ординців. Постійно відбувалися 
озброєні зіткнення Орди з Москвою. 
У 1476 році Іван III припинив сплату 
данини ханові, що неминуче вело до 
нового зіткнення.

Безпосереднім приводом для 
початку війни стало те, що великий 
князь, відмовившись виплачувати 
гроші ханові, демонстративно розі-
рвав ханську грамоту і розтоптав 
її, після цього всі ординські посли, 
окрім одного, були страчені.

Улітку 1480 року хан Орди Ах-
мат рушив на Русь. Іван III, зібрав-
ши війська, попрямував на південь, 
до річки Угра. На допомогу прийшли 
також війська Тверського Велико-
го князя. Упродовж двох місяців го-
това до бою армія чекала супротив-
ника, проте хан Ахмат, також гото-
вий до бою, не починав наступу. 11 
листопада хан віддав наказ відсту-
пити. «Стояння на Угрі» завершилося 
фактичною перемогою Московії, що 
отримала незалежність. 

Прагнення Москви підпорядку-
вати всі давні руські землі постій-
но натрапляло на протидію Литви, 
що мала ту ж мету. В умовах проти-
стояння з Литвою набув особливої 
важливості союз із Кримом — су-
противником Орди. За угодою з Мо-
сквою восени 1482 року кримський 
хан вчинив спустошливий набіг на 
литовську Україну. Серед інших міст 

був узятий Київ, розорена вся пів-
денна Русь. Зі своєї здобичі хан по-
слав Івану потир і дискос із пограбо-
ваного ними київського Софійського 
собору. 

Під час російсько-литовської ві-
йни 1500 – 1503 років Крим зали-
шався союзником Росії. У 1500 році 
Менгли-гірей двічі спустошував під-
владні Литві землі південної Русі, до-
ходячи до Бреста.

1503 року між Москвою і Лит-
вою було підписано перемир’я стро-
ком на 6 років. Згідно з ним у во-
лодінні Московської держави за-
лишалися (формально — на термін 
перемир’я, насправді ж — надовго, 
до нових воєн) 19 міст з волостями, 
що складали до війни близько трети-
ни земель Великого князівства Ли-
товського. Зокрема, до складу Мос-
ковської держави увійшли: Чернігів, 
Новгород-Сіверський, Стародуб, Го-
мель, Брянськ, Торопець, Мценськ, 
Дорогобуж. 

Об’єднання раніше роздробле-
них земель у єдину державу вимага-
ло створити єдину правову систему. 

У вересні 1497 року в дію був введе-
ний Судебник — єдиний законодав-
чий кодекс норм судочинства, кримі-
нального і цивільного права. 

У 1462 році в Кремлі розпочали 
ремонт стін. За вказівкою Івана III 
на місці зруйнованого собору, побу-
дованого в 1326 – 1327 роках при 
Івані Калиті, вирішили звести новий 
Успенський собор. У 1475 році до 
Москви запросили італійського ар-
хітектора Арістотеля Фіораванті. Під 
його керівництвом за кілька років 
побудували величний Успенський 
собор Кремля, який усі наступні сто-
ліття був головним храмом держави. 
Саме тут вінчалися на царство всі 
великі князі, царі й імператори. 

Італійські архітектори перетво-
рили Кремль в одну з найсильніших 
фортець часу. 1489 року псковські 
майстри звели тут Благовіщенський 
собор. Був споруджений новий ве-
ликокняжий палац, однією з частин 
якого стала зведена італійськими 
архітекторами 1491 року Грановита 
палата. Загалом у 1479 – 1505 ро-
ках у столиці збудували близько 25 
церков.

Масштабне будівництво (переду-

сім оборонне) проводилося і в інших 
частинах країни.

Втіленням ідеології об’єднаної 
країни стали новий герб — двогла-
вий орел і новий титул Великого кня-
зя. Як і його попередники, Іван III 
мав титул «Великого князя всія Русі», 
що означало і претензії на землі, 
які знаходилися під владою Велико-
го князя Литовського, котрий також 
іменувався, окрім іншого, «Великим 
князем Руським».

Повний титул Івана III звучав як 
«государ усія Русі і Великий князь 
Володимирський, і Московський, і 
Новгородський, і Псковський, і Твер-
ський, і Пермський, і Югорський, і 
Болгарський, і інших».

Під час правління Івана III офор-
милися ідеї, що склали ідеологію 
державної влади. Передусім ідея 
спадкоємності великокняжої влади 
від візантійських імператорів. Упер-
ше ця концепція з’явилася 1492 
року в праці митрополита Зосими. 
На його думку, Бог поставив Івана III, 
як і «нового царя Костянтина новому 
граду Костянтину — Москві і всій Ро-

сійській землі й іншим багатьом зем-
лям государя». Трохи пізніше подібне 
порівняння перейде в концепцію 
«Москва — третій Рим». Чому саме 
Москва проголошувалася наступ-
ницею Константинополя — це зали-
шається на совісті московських іде-
ологів. Цього мало: була озвучена й 
легенда про походження російських 
великих князів від першого рим-
ського імператора Августа.

На карті Московії і сусідніх дер-
жав (1480 рік) позначена на північ 
від Москви Новгородська республі-
ка насправді вже була підвладна 
Московії, сусіднє Псковське князів-
ство теж фактично контролювалося 
Москвою.  Але навіть з цими земля-
ми  якою  невеликою була Москов-
ська держава порівняно з сусідні-
ми. На схід і південь — Казанське, 
Астраханське  і  Кримське ханства, 
на які розпалася величезна Золота 
Орда  (Сарай — її  колишня  столиця). 
На захід — потужне Велике князів-
ство Литовське,  до складу якого ще  
понад століття до цього увійшли ко-
рінні землі колишньої Київської Русі 
— Придніпров'я. 

Першою дружиною Івана ІІІ була 

Марія, дочка Тверського князя Бо-
риса. 15 лютого 1458 року вона на-
родила князеві сина Івана, спадко-
ємця престолу. Велика княгиня по-
мерла 22 квітня 1467 року, не досяг-
нувши і тридцятирічного віку. 

Через два роки великий князь 
вирішив одружуватися знову. Він 
пристав на пропозицію Папи Рим-
ського одружитися з візантійською 
принцесою Софією, племінницею 
останнього імператора Візантії, Кос-
тянтина XI, який загинув 1453 року 
при взятті Константинополя турка-
ми. Батько Софії Фома Палеолог 
утік від турків до Італії разом зі сво-
єю сім’єю. Переговори тривали три 
роки й закінчилися приїздом Софії 
до Москви. 12 листопада 1472 року 
великий князь повінчався з нею в 
Успенському соборі.

Скоро склалися два угруповання 
придворної знаті, одне з яких підтри-
мувало спадкоємця престолу Івана 
Івановича Молодого, а інше — нову 
велику княгиню Софію Палеолог. Со-

фія народила князеві п’ятеро синів і 
чотирьох дочок.

У січні 1483 року одружився і 
спадкоємець престолу Іван Моло-
дий. Його дружиною стала дочка 
володаря Молдавії Стефана Вели-
кого Олена. 10 жовтня 1483 року 
в них народився син Дмитро. Упро-
довж 1480-х років становище Івана 
Івановича як законного спадкоєм-
ця було цілком міцним. Проте 1490 
року спадкоємець престолу захворів 
на подагру. Мачуха Софія виписала з 
Венеції лікаря, але його старання ви-
явилися марними, і 7 березня 1490 
року Іван Молодий помер. Лікар був 
страчений, а по Москві поповзли чут-
ки про отруєння спадкоємця.

Після смерті Івана спадкоємцем 
престолу став його син Дмитро, онук 
Івана III. Протягом кількох подаль-
ших років тривала боротьба між при-
бічниками Дмитра і Василя Іванови-
ча, старшого сина великого князя 
від Софії. У 1497 році Іван ІІІ коро-
нував онука, присвоївши йому титул 
великого князя. Тим часом внутріш-
ньополітична ситуація загострилася: 
в січні 1499 року за наказом Івана 
III арештували і засудили на смерть 
ряд бояр. До 1499 року Василю вда-
лося, очевидно, частково повернути 
собі довіру батька. 

11 квітня 1502 року династична 
сутичка набула завершення. Васи-
ля оголосили спадкоємцем батька, а 
Дмитро-онук і його мати Олена були 
ув’язнені. 

Улітку 1503 року Іван III важко 
захворів. Незадовго до цього (7 квіт-
ня 1503 року) померла його дружи-
на Софія. 27 жовтня 1505 року Ве-
ликий князь Іван III помер. Згідно з 
духовною грамотою великокняжий 
трон переходив до Василя.

Головним підсумком правління 
Івана III стало об’єднання навколо 
Москви більшої частини руських зе-
мель. Була продовжена централіза-
ція країни, уряд вів жорстку бороть-
бу із сепаратизмом удільних князів.

Петро АНТОНЕНКО
Продовження. Поч. у №№ 39 – 45.

Далі буде

Іван ІІІ

Василь Темний

Василь І Іван ІІІ розриває і топче грамоту хана Золотої Орди

Успенський собор Кремля

Стояння на Угрі
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Календар всесвітньої історії

СІЧЕНЬ

9 — апостола першомученика і архідия-
кона Стефана.

10 — мчч. 20000, у Никомидії в церкві 
спалених.

11 — мчч. 14000 немовлят від Ірода у Ви-
флеємі вбитих.

12 — мц. Анісії Солунської.

13 — віддання свята Різдва Христового. 
Прп. Меланії Римлянки. Сщмч. Михаїла 
просвітера. Мч. Петра.

14 — Обрізання Господнє. День святите-
ля Василя Великого. Старий Новий рік.

15 — преподобного Серафима Саров-

ського, чудотворця.

16 — прор. Малахії.

17 — собор 70-ти апостолів. Прп. Феок-
тиста.

18 — Хрещенський святвечір. Одноден-
ний православний піст.

19 — Хрещення Господнє. Святе Богояв-
лення.

20 — собор чесного і славного Проро-
ка Іоанна Предтечі — Хрестителя Господ-
нього.

21 — преподобного Пахомія Кенського.

22 — св. Пилипа. Мч. Полієвкта.

Церковний православний календар

9 січня 

1769 — російська імператриця Ка-
терина II видала Маніфест про випуск 
асигнацій, тобто паперових грошей. 

1907 — народився Микола Лівиць-
кий, український громадсько-політич-
ний діяч, журналіст, президент УНР в 
екзилі (США) у 1967 – 1989 рр.

1924 — народився Сергій Параджа-
нов, український кінорежисер, сцена-
рист, художник вірменсько-грузинсько-
го походження.

10 січня 

1863 — у Лондоні запущена перша 
у світі лінія метрополітену (3,6 км). Того 
ж дня потяги на паровій тязі перевезли 
30 тисяч осіб. 

1875 — народився Костянтин Здо-
будь-Воля (Блоха), український вій-
ськовий та громадський діяч часів УНР, 
полковник Армії Української держави, 
письменник, повстанський отаман.

11 січня 

1647 — помер Петро Могила (Петру 
Мовіла), молдавський шляхтич, визна-
чний український політичний, громад-
ський церковний і освітній діяч, митро-
полит Київський, Галицький і всієї Русі 
в 1633 – 1647 рр.

1893 — народився Михайль (Ми-
хайло) Семенко, український поет-фу-
турист із митців «Розстріляного Відро-
дження».

1913 — народився Василь Кук, 
останній командувач Української По-
встанської Армії (із 1950 р., після заги-
белі Романа Шухевича, по 1954 р.)

12 січня 

1894 — народився Юліян Вассиян, 
український публіцист, громадський і 
політичний діяч, філософ, націоналіст-
мельниківець. Ідеолог ОУН, член Про-
воду українських націоналістів.

1898 — відкрито телефонний 
зв’язок між Петербургом і Москвою. 

1909 — народилася Марія Прима-
ченко, українська художниця, пред-
ставниця «наївного мистецтва».

13 січня 

1703 — вийшла перша в Росії друко-
вана газета — «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и памя-
ти, случившиеся в Московском госу-
дарстве и во иных окрестных странах». 
Тираж «Ведомостей» коливався від 200 
до 4000 примірників, які друкували по-
перемінно в Москві й Петербурзі.

1854 — американець Фаас Ентоні 
з Філадельфії запатентував новий му-
зичний інструмент — акордеон. 

1877 — народився Лев Мацієвич, 
український інженер, автор багатьох 
проектів кораблів, підводних човнів, 
перший український авіатор, громад-
ський і політичний діяч. У 1900 р. ра-
зом із Дмитром Антоновичем, Михай-
лом Русовим та іншими Мацієвич був 

серед засновників Революційної укра-
їнської партії (РУП). Українізував офі-
церське оточення у Севастополі. Роз-
робив тип літального апарата, здатно-
го піднятися з палуби морського судна. 
Здійснив перші нічні польоти. Загинув 
7 жовтня 1910 р. в авіакатастрофі по-
близу Санкт-Петербурга на очах десят-
ків тисяч глядачів, ставши таким чином 
першою жертвою російської авіації.

14 січня 

1882 — на-
родився Іван 
Огієнко (цер-
ковне ім’я — 
Іларіон), укра-
їнський гро-
мадський і 
п р а в о с л а в -
ний церковний 
діяч, митропо-
лит (із 1943 р.), 
мовознавець, 
історик церк-
ви.

Був міністром освіти, міністром ві-
росповідань УНР.

У серпні 1951 р. на Надзвичайно-
му соборі у Вінніпезі обраний главою 
Української греко-православної церк-
ви у Канаді і митрополитом Вінніпе-
га. За Огієнка було проголошено Акт 
об’єднання трьох українських автоке-
фалій за кордоном. 

Справа життя Івана Огієнка (пра-
цював у 1936 – 1955 рр.) — переклад 
Біблії, що до сьогодні є визначним на-
дбанням українського народу. Автор 
багатьох наукових праць з українсько-
го мовознавства, історії церкви, куль-
тури, канонічного права.

1898 — на-
родився Юрій 
Городянин-Лі-
совський (Гор-
ліс-Горський), 
у к р а ї н с ь к и й 
військовий і 
гр ома дський 
діяч, письмен-
ник, старшина 
Армії УНР.

1937 — 
народився Євген Гуцало, український 
письменник.

15 січня 

1871 — наро-
дився Агатангел 
Кримський, укра-
їнський історик, 
у чений-орієнта-
ліст, письмен-
ник і перекладач 
кримськотатар -
ського походжен-
ня. Один з органі-
заторів Академії 

наук України.

17 січня 

1706 — наро-
дився Бенджамін 
Франклін, визна-
чний американ-
ський громад-
ський і політич-
ний діяч, учений, 
журналіст, вина-
хідник, один із лі-
дерів війни за не-
залежність США. 

Один з авторів американської Консти-
туції (1787 р.).

1907 — народився Григорій Китас-
тий, український бандурист, компози-
тор, диригент, громадський діяч на емі-
грації.

18 січня 

1654 — Переяславська рада. Спер-
шу в Переяславі відбулася старшин-
ська рада, а згодом — генеральна вій-
ськова рада. У ній взяли участь пред-
ставники козацтва Київського, Чер-
нігівського та Брацлавського полків, 
жителі Переяслава. Загалом у день 
Переяславської ради присягу цареві 
склали 284 особи. Ніякого письмово-
го договору в Переяславі укладено не 
було. Лише після від’їзду делегації мос-
ковитів козацька старшина з гетьма-
ном узялися за вироблення умов до-
говору. Було вирішено віддати Україну 
під протекторат Московської держави 
зі збереженням основних прав і віль-
ностей Війська Запорозького, написа-
ли проект договору в формі петиції до 
царя з 23 пунктів, цей проект привезли 
до Москви наприкінці березня 1654 р.

Відмовилися підтримати Перея-
славську угоду й присягати москов-
ському царю низка представників ко-
зацької старшини, зокрема полковни-
ки Іван Богун, Осип Глух, Григорій Гуля-
ницький, Іван Сірко, Петро Дорошенко, 
Михайло Ханенко, козацькі полки 
Брацлавський, Кропивнянський, Уман-
ський, Полтавський, деякі міста, зокре-
ма Чорнобиль, а також українське ду-
ховенство на чолі з митрополитом Косі-
вим. Не присягала Запорізька Січ.

1896 — уперше продемонстрова-
но публіці рентген-апарат конструкції 
Вільгельма Рентгена. 

1918 — у Таврійському палаці в Пе-
трограді відкрилися Установчі збори 
(парламент Росії), вибори до яких про-
йшли ще в листопаді 1917 р. Тоді 62% 
голосів отримали есери та меншовики, 
25% — більшовики, 13% — кадети й інші 
буржуазні партії. Але реальна влада 
вже належала більшовикам, і вони по-
кинули засідання. Слідом пішли ліві есе-
ри, які виступали в союзі з більшовика-
ми. Через кілька годин засідання закри-
лося, а наступного дня Установчі збори 
постановою ВЦВК були розпущені. 

19 січня 

1809 — народився Едгар Аллан По, 
американський прозаїк, поет. Вважа-
ється творцем детективно-фантастич-
ного жанру в літературі.

20 січня 

1865 — народився Михайло Туган-
Барановський, український вчений-
економіст, державний і громадський 

діяч Російської імперії. 
1972 — почалася друга хвиля аре-

штів дисидентів в УРСР. 

21 січня 

1924 — помер Володимир Ле-
нін (Ульянов), революціонер, творець 
партії більшовиків і радянської дер-
жави. 

1934 — XII з’їзд КП(б)У ухвалив рі-
шення про перенесення столиці Украї-
ни з Харкова до Києва. 

22 січня 

1863 — у Польщі почалося Січне-
ве повстання проти російського пану-
вання на території Царства Польсько-
го, Литви, Білорусії та Правобережної 
України. Тривало до пізньої осені 1864 
р., у т. ч. за участі певної частини біло-
русів і литовців. 

1905 — Кривава неділя: розстріл 
царськими військами мирної демон-
страції в Петербурзі. Один із ключових 
моментів, що послужив поштовхом до 
революції 1905 р. 

1918 — Центральна Рада ухвали-
ла IV Універсал, який визначив Україн-
ську Народну Республіку самостійною, 
незалежною, вільною державою укра-
їнського народу. Цим актом було ство-
рено Генеральний секретаріат — Раду 
народних міністрів. Універсал замінив 
постійну армію на міліцію, доручив про-
вести вибори народних рад — волос-
них, повітових і місцевих, установив 
монополію торгівлі, контроль над бан-
ками, підтвердив закон про передачу 
землі селянам без викупу, закликав 
усіх громадян УНР до боротьби з біль-
шовиками.

1919 — на Софійському майдані в 
Києві Директорія УНР проголосила Акт 
злуки — об’єднання Української На-
родної Республіки і Західноукраїнської 
Народної Республіки в єдину соборну 
Україну. ЗУНР перетворено на Західні 
області УНР. 

День соборності України.

Календар 
Чернігівщини

12 січня 1894 р. у с. Козел Черні-
гівського повіту (нині смт Михайло-Ко-
цюбинське) народився Василь Еллан-
Блакитний, український революційний 
діяч, письменник.

14 січня 1894 р. у с. Синявка на 
Менщині народився Павло Дубрівний, 
хорунжий Армії УНР, лицар Залізного 
Хреста. 

19 січня 1889 р. у м. Чернігові на-
родився Марко Ганжа, полковник Армії 
УНР. 

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Будівництво Лондонського метро. 1861 р.

Іван Огієнко

Юрій Горліс-Горський

Агатангел Кримський

Бенджамін Франклін
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Коханці, які наважуються по-
збавитися від настирливого чо-
ловіка і відразу ж беруться до 
дій, зустрічаються в романах і 
фільмах щодня. Ну, принаймні, 
в деяких романах і деяких філь-
мах. Але насправді не кожен за-
просто перетворюється на зло-
чинця. Тьєрі являв собою такий 
тяжкий досвід. І він думав, що й 
Івона, у свою чергу.

Хоча ні, якраз він і не міг бути 
такий вже упевнений. Інакше 
все сталося б зовсім просто. Він 
сказав би їй: «Я довго думав, до-
рога, ми не можемо вчинити та-
кого жахливого акту. Ми б ніко-
ли більше не посміли поглянути 
один одному в обличчя, і докори 
сумління  отруїли б наше кохан-
ня». А Івона відповіла б: «Ти маєш 
рацію. Я теж багато розміркову-
вала. Наш план безглуздий. Про-
довжимо, як раніше. Тим більше, 
що Філіп не настільки вже і зава-
жає!»

Ні. Він зовсім не був упевне-
ний, що Івона, навпаки, не ви-
гукнула б зі своїм жорстким ви-
разом рота і цим злегка наду-
тим виглядом, який він так до-
бре знав: «Я так і припускала. 
Як плани будувати, тут ти за-
вжди перший. Слова тебе не ля-
кають. Але як тільки доходить до 
справи… Ти, виходить, не розу-
мієш, що, якби ти мене кохав по-
справжньому…».

Так чи інакше, а Тьєрі кохав 
Івону по-справжньому. Але хіба 
коли-небудь у подібних випадках 
«по-справжньому» означало, що 
чоловік повинен наважитися на-
віть на злочин?

Страшна альтернатива! Та-
ким чином, у Тьєрі залишався 
лише вибір між жахливою дією і 
відмовою, яку коханка, що наза-
вжди розчарувалася, сприйняла 
б як важку образу.

На якусь мить Тьєрі уповіль-
нив крок. Нарешті він дістався до 
вілли Делорів. Довго вичікував, 
поклавши вказівний палець на 
кнопку дзвінка, перш ніж натис-
нути. Івона впала йому на руки.

— Тьєрі! Якби ти знав... Фі-
ліп... Філіп…

— Що — Філіп? Ти мене ля-
каєш.

Івона задихалася від емоцій.
— Ну дай же відповідь. Філіп 

не...
Ні. Філіп Делор не помер. Але 

скоро міг померти. Серцевий на-
пад під час прийому ванни.

— Я покликала лікаря... Ін-
фаркт… Він зробив йому два уко-
ли. Він ще зайде вдень. Ніякої на-
дії. За його словами, це питання 
декількох годин. Філіп навіть не-
транспортабельний.

Ноги Тьєрі настільки тремті-
ли, що довелося притулитися до 
стіни. Інфаркт... Питання декіль-
кох годин… Несподіваний, фан-
тастичний дозвіл! Він намагався 
сказати щось, але не міг знайти 
слів. Хіба не була б будь-яка спів-
чутлива фраза жахливим лице-
мірством? А будь-який вияв ра-

дості — огидним цинізмом? Він 
замкнувся в мовчанні, яке мо-
лода жінка могла розцінювати 
на власний розсуд. Утім, вона тут 
же продовжила:

— Хочеш... його побачити?
— Звичайно, — сказав він.
Кімнату наповнювали зву-

ки хрипкого, нерівного дихання 
Філіпа. Очі вмираючого залиша-
лися заплющеними, руки див-
ним чином складені на грудях, по 
його блідих запалих щоках безу-
пинно пробігало тремтіння. Тьєрі 
підійшов ближче, нахиливши го-
лову, немов винуватий, зупинив-
ся біля ліжка і торкнувся пальця-
ми  дерев’яної стійки; він відчу-
вав, як його повіки набрякають 
сльозами. Бідний Філіп, такий 
довірливий, такий непомітний, 
такий простодушний!

Тьєрі доводилося визнати 
очевидне: ніколи б йому не ви-
стачило сміливості. І ось Філіп 
збирався зникнути в найбільш 
зручний момент. Тьєрі не потріб-
но буде побоюватися ні презир-
ства Івони, ні несамовитих до-
корів сумління з приводу свого 
злочину. Ні, звичайно, не докорів 
сумління з приводу свого злочи-
ну. Але... з приводу своєї зради.

Тьєрі знав Філіпа упродовж 
тридцяти років, ще від часів шко-
ли, він був свідком у нього на ве-
сіллі. Цікаво! Того дня Івона зда-
лася йому швидше непримітною. 
Гарна — так, але не більше того. 
Якби йому тоді передбачили, що 
вона стане Жінкою його життя... 
Тьєрі згадував про всі хитрощі, 
які вони придумали, про їхню 
обережність, їхню брехню. Про 
їхні страхи, коли в певні моменти 
якесь простеньке запитання Фі-
ліпа змушувало їх на мить побо-
юватися найгіршого. Тьєрі знову 
пригадав жахливий ранок, коли 
Івона кинулася до нього, збоже-
волівши: «Він знає... Я впевнена, 
що він усе розкрив…». Як же ре-
готали вони потім над їх боже-
вільною тривогою! Славний Фі-
ліп! Аби збадьоритися, достатньо 
подивитися на його добре, ніжне 
обличчя чесної людини, перехо-
пити його ясний і ніби постійно 
здивований погляд. «Мій вели-
кий пес», — говорила про нього 
Івона.

Тьєрі повільно провів рукою 
по чолу. «Мій бідний Філіпе, я об-
дурив тебе. Я скористався твоєю 
довірою, твоєю великодушністю, 
і тепер я готуюся остаточно за-

йняти твоє місце». Тьєрі відчував 
себе в полоні сорому і відрази. 
Слова розкаяння підступали до 
його губ; слова, які, він, можли-
во, і вимовив би, якби несподіва-
но не згадав, що Івона теж зна-
ходилася у спальні. Він озирнув-
ся. Погляд його зустрівся з погля-
дом молодої жінки.

На її щоках поблискували 
два сліди, і Тьєрі зрозумів, що 
думки Івони йшли в тому само-
му напрямі, що і його власні. В 
обох промайнула співчутлива 
посмішка.

Пролунав дзвінок. Івона ви-
йшла з кімнати. Трохи пізніше Фі-
ліп розплющив очі. Довго вони 
залишалися каламутними, поки 
погляд не прояснився, ковзнув 
по меблях і нарешті зупинився 
на Тьєрі. І тоді на цьому восково-
му обличчі промайнуло щось, що 
віддалено нагадувало радість.

— О! Тьєрі, ти тут!
Тьєрі нахилився, поклав до-

лоню на схрещені руки вмираю-
чого. Йому більше не вдавалося 
стримувати сльози.

— Філіпе, старина Філіпе!
Філіп якось сумно скорчив 

обличчя.
— Я думаю… справа — тру-

ба. Ні, не переривай мене. У 
мене вже так мало сил. Підійди... 
сюди… Де Івона?

— Хтось прийшов. Хочеш, я...
— Ні. Навпаки… Слухай 

мене. Розумієш, Тьєрі, я не за-
вжди був тим бездоганним чо-
ловіком, яким здавався. Тепер 
ця історія закінчилася… Дурість 
якась… У мене немає часу вда-
ватися до подробиць... Коротше, 
я зберіг фотографії, листи… сухі 
квіточки… Ти знаєш, наскільки я 
чутливий… Усе це закрито в ма-
ленькій чорній скриньці…

Знесиливши, Філіп замовк. 
Його риси здавалися настільки 
нерухомими, а дихання настільки 
слабким, що на якусь мить Тьєрі 
вирішив, що все кінчено. Він чув 
на кухні голос Івони і впізнав го-
лос сусідки.

— Чорна скринька, — знову 
заговорив Філіп. — В останній 
шухляді мого письмового столу... 
Ти її візьмеш... Якщо я дивом ви-
плутаюся, ти мені її принесеш на-
зад... Але якщо зі мною трапить-
ся нещастя... ти спалиш її. Не 
можна, щоб Івона виявила її, ро-
зумієш?.. Треба, щоб вона ніколи 
не дізналася...

Тьєрі задихався від ніжнос-

ті, жалості, вдячності. Заспокій-
ливе, неймовірне одкровення 
вмить знімало його останні спів-
чуття, останні сумніви. Філіп зра-
джував Івоні, напевно, з однією 
з її найближчих подруг. Інакше 
кажучи, молода жінка лише від-
платила йому тією ж монетою. Не 
важливо, хто з подружжя почав 
першим, — Тьєрі більше не почу-
вав себе винним. Зрада Філіпа 
знімала з нього моральний ван-
таж.

Несподівано голос помираю-
чого став від занепокоєння твер-
дішим.

— Обіцяй мені, Тьєрі… Де ти?
Тьєрі потиснув руки, що кляк-

нули.
— Я тут, Філіпе. Обіцяю тобі… 

Усе, про що попросив мене... Але 
я впевнений, що принесу тобі цю 
скриньку назад… Побачиш.

Філіп зробив легкий рух го-
ловою з несподівано умиротво-
реним, майже щасливим вигля-
дом.

— Спасибі, старий… Тепер 
що стосується Івони. Я хотів би, 
щоб ти…

Тьєрі не судилося коли-не-
будь почути продовження. У пе-
редпокої почулися кроки Івони, 
і більше молода жінка не зали-
шала спальню. Філіп помер упро-
довж години.

Тьєрі без зусиль знайшов 
чорну скриньку зі скромним гра-
віюванням і фігурним замком. 
Йому вдалося непомітно поклас-
ти її в кишеню свого плаща. Іво-
на телефонувала своїм сестрам: 
«Сталося жахливе горе…». Не-
забаром усі зберуться. Обереж-
ність і пристойність змусили Тьє-
рі піти. Він навіть не наважився 
поцілувати Івону в кімнаті. А в пе-
редпокої лише торкнувся губами 
її щоки, немов якийсь далекий 
родич.

Нікуди не заходячи, він ді-
стався до скромного флігеля, 
який винайняв від самого по-
чатку свого любовного зв’язку, 
менш ніж за  кілометр від вілли 
Делорів. Одразу ж спустився до 
підвалу і витягнув зі своєї кишені 
скриньку. Так, він виконає остан-
ню волю свого друга, Івона ніко-
ли не дізнається…

Тьєрі відчинив дверцята 
грубки, якусь мить подивився на 
руді відблиски полум’я, що тан-
цювали на чорному дереві, і ки-
нув коробку. Ніколи в житті в 
нього не було так легко на душі. 
З цими фотографіями, листами, 
сухими квітами зникали спогади 
про його власну, Тьєрі, поведінку. 
Його жест стирав минуле, перед 
ним відкривалося майбутнє, від-
мите від будь-яких плям.

Вибух було чути на милю до-
вкола, і шибки повилітали май-
же всюди. Два дні знадобилися 
пожежникам, щоб витягнути тіло 
Тьєрі, завалене купами уламків. 
Безумовно, слідчі легко встано-
вили характер замаху. Мотивів 
же його, навпаки, ніхто ніколи не 
дізнався. Івона в тому числі.

Цікаве про письменників

Йоган-Вольфганг ҐЕТЕ (1749 – 1832)

Єпископ і книжка Ґете
Ґете був дуже задоволений, коли почув, що 

його «Вертера» перекладено на італійську мову 
й видано у Мілані. Але незабаром дізнався, що 
жодного примірника книги дістати неможливо. 
Місцевий єпископ визнав твір антикатолицьким 
і примусив усіх ксьондзів придбати «Вертера» й 
знищити.

Ґете і критик
Ґете прогулювався в парку міста Веймара. На 

стежці, де могла пройти лише одна людина, йому 
зустрівся критик, який вороже ставився до Ґете. 
Коли вони зійшлися, критик гордовито бовкнув:

— Я ніколи не даю дорогу дурням!
— А я навпаки, — з посмішкою відповів Ґете 

і відійшов убік.

Олександр  ОСТРОВСЬКИЙ 
(1823 – 1886)

Тип без гриму
Один другорядний, але жвавий актор, який 

виконував роль у п’єсі Олександра Островсько-
го, підійшов до автора й запитав, чи пасує йому 
грим до типу дурня. «Коли б ви його зовсім зняли, 
це було б ближче до типу», — відповів драматург.

Генрік  ІБСЕН (1828 – 1906)

Заради гостей
Генрік Ібсен, відомий своєю мовчазністю, від-

мовився від одного запрошення на банкет, пояс-
нивши це так: «Я б тільки був присутній і не ви-
мовив би жодного слова, а через ввічливість інші 
гості теж мовчали б цілий вечір. Якщо я не при-
йду, розгнівані гості матимуть тему для приємної 
розмови».

Іван  НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ (1838 – 1918)

Життєвість образів
Після виходу в світ оповідань «Не можна бабі 

Парасці вдержатися на селі» та «Благословіть 
бабі Палажці скоропостижно вмерти» до пись-
менника приходила одна баба зі Стеблева пози-
ватися. «Нащо, паничу, ви мене в книжці описа-
ли? Тепер мені проходу на вулиці не дають!»

М. П. СТАРИЦЬКИЙ (1840 – 1904)

«Французькі» пісні
Гурток аматорів, яким керували Старицький і 

Лисенко, влаштував у київському театрі концерт, 
де мали виконувати пісні різних народів. Цензу-
ра дозволила виконувати пісні всіма мовами, за 
винятком української, бо ж, мовляв, такої мови 
«не було, нема й бути не може». Знайшли вихід — 
переклали українські пісні на французьку мову. 
Але, як тільки зі сцени залунала французькою ві-
дома українська пісня «Дощик, дощик», у театрі 
зчинилася така буча, що «блюстителі порядку» 
заборонили і французькі пісні, а організаторам 
концерту довелося давати пояснення.

Акакій ЦЕРЕТЕЛІ (1840 – 1915)

Чому поети не заробляють
Акакію якось дорікали:
— Своїм пером і словом ти собі нічого не за-

робив — лізеш кудись за хмари, а от адвокати на-
бивають собі кишені.

— Річ у тому, — відповів поет, — що моє перо 
— з гусячого крила, а їхнє — із собачого ікла.

Анатоль  ФРАНС (1844 – 1924) 

Анекдотична забудькуватість
Якось до Анатоля Франса прийшов його при-

ятель і прочитав на дверях записку: «Буду об оди-
надцятій годині. Анатоль». У цей час сходами під-
німався сам господар — Анатоль Франс. Пись-
менник  про щось напружено думав. Зупинився 
біля дверей, прочитав записку і сказав уголос: 
«Анатоля ще нема, буде об одинадцятій» — і пі-
шов назад.

Бернард  ШОУ (1856 – 1950)

Коротка відповідь
Бернард Шоу якось одержав запрошення в 

гості до скнари-лорда. «Лорд Честмер буде вдома 
з п’ятої до сьомої години». Шоу повернув це за-
прошення власникові з написом: «Бернард Шоу 
—  теж».

Добрий актор
Актор-початківець настирливо просив Бер-

нарда Шоу дати йому рекомендацію в театр. 
Шоу погодився і написав для нього такого лис-
та: «Щиро рекомендую Вам молодого актора. Він 
грає Гамлета, Шейлока, Цезаря, на флейті і на бі-
льярді. Найкраще він грає на більярді».

Поляки дуже люблять і ша-
нують свою історію і культу-
ру. Свідчення цього — і числен-
ні пам’ятники. Ці два встановле-
ні в самому центрі столиці краї-
ни Варшаві. Обидва — класикам 
польської і європейської літера-
тури, обидва — неподалік один 
від одного, по шляху до Старого 
міста. Перший пам’ятник — Ада-
му Міцкевичу. Дуже величний, на 
височезному п’єдесталі. Зовсім 
інший пам’ятник — Болє славу 
Прусу. Він стоїть у скверику на 
тій же вулиці Краківське Перед-
містя, де відбувалася дія зна-
менитого роману письменника 
«Лялька» (про це свідчать навіть 
меморіальні дошки, встановлені 
на будинках, де «мешкали» герої 
твору). Пам’ятник Прусу — вза-
галі без п’єдесталу: здається, 
письменник просто вийшов про-
гулятися тихими вуличками, яки-
ми не раз тут гуляв.

Фото Петра Антоненка

Буало-Нарсежак — це колективний псевдонім тандему 
класиків французького детективу — письменників П’єра Буа-
ло (1906 – 1989) і Тома Нарсежака (1908 – 1998). Спершу кожен 
писав окремо, але невдовзі вони стали співавторами. За кіль-
ка десятиліть спільної творчості написали понад 50 детектив-
них романів і повістей, чимало детективних оповідань. Також 
співавторами написано і понад 30 звичайних, недетективних 
романів, кілька книг для дітей.

Пропонуємо одне з гостросюжетних оповідань авторів.

Буало-Нарсежак

Докори сумління



№46   8 січня 2015 року№46   8 січня 2015 року

Вітаємо!
12 січня свій ювілейний 
день народження 
відзначає Тетяна 
Півторацька 
(Антоненко). Свої 
вітання і най-
кращі побажання 

шлють іменинниці  її батьки, чоловік 
і сини, сестри з родинами, 
друзі! Многая літа! 
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Несподівані 
думки

Людство в масі своїй ні-
коли не прагнутиме поба-
чити речі такими, які вони 
є. (Арнольд Метью).

Усе, що ми робимо аб-
солютно несвідомо, — 
це саме те, без чого ми б 
вмить померли. (Семюел 
Батлер).

Історія людства — пе-
реважно історія ідей. (Гер-
берт Джордж Уеллс).

Життя і смерть ходять 
поруч, але нічого не зна-
ють одне про одного. (Еміль 
Кроткий).

Людина відрізняється 
від усіх інших створінь здат-
ністю сміятися. (Джозеф 
Аддісон).

Було колись...
Наполеон
(1769 – 1821)
Наполеон вражав при-

дворних своїми дивацтва-
ми. Славетний полководець, 
що в походах жив не краще 
за своїх солдатів, ділив ра-
зом з ними і холод, і спеку, і 
негоду, і різні тяжкі випробу-
вання, у своєму палаці ста-
вав зовсім іншим. Страшен-
но боявся протягів і полю-
бляв тепло настільки, що на-
казував топити пічку в себе 
в кімнаті навіть у липні.

Людвіг 
Ван Бетховен
(1770 – 1827)
Коли Бетховен здобув 

загальне визнання як ви-
датний композитор, його 
закликали на свої домаш-
ні концерти деякі вельмож-
ні аристократи-меценати. 
Але Бетховен ставився од-
наково до всіх. Якось він 
грав свою сонату в розкіш-
ному салоні й раптом помі-
тив, що один з австрійських 
міністрів стиха розмовляє 
зі своєю сусідкою. Бетхо-
вен припинив гру, вигук-
нув: «Для таких свиней я не 
граю!» — і побіг з кімнати. 
Його довго вмовляли по-
вернутися, однак компози-
тор категорично відмовив-
ся йти, за його словами, «у 
хлів».

Куточок 
гумору

Жінки люблять тихих 
чоловіків. Вони вважають, 
що ті їх слухають. 

* * * 
— Поспішаю з роботи, 

треба зварити обід. 
— А дружина на роботі 

чи хвора? 
— Ні. Голодна... 

* * * 
— Ми одружені всього 

тиждень, а ти вже почина-
єш зі мною сваритися. 

— Але я цього чекала 
два роки! 

* * *
Теща питає зятя: 
— Ти бачив чоловіка, 

який врятував мене, коли я 
тонула? 

— Так, він уже прихо-
див до мене вибачатися. 

* * *
— Скільки коштує це 

кольє? 
— Сто тисяч. 
— Жах! А ось цей пер-

стень? 
— Два жахи, пані. 

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

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

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., 

ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 

Чернігівське РУ МФО 353586, 

№ 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

У світі цікавого
Найдивовижніші тунелі планети 

Завершився 5-ий се-
зон телевізійного проек-
ту «Х-фактор» на каналі СТБ. 
Його по праву називають кра-
щим телешоу серед числен-
них, часом доволі посередніх 
проектів. По багатьох містах 
України проходить кастинг, де 
члени журі, вони ж — майбут-
ні тренери, відбирають кіль-
ка десятків кращих співаків 
для занять у тренувальному 
таборі. Потім відбір у ньому 
кращих 12-ти (по 4 на кож-
ного тренера) для виступу в 
прямих ефірах каналу. Відсів 
найслабших у цих ефірах го-
лосуванням шляхом sms від  
телеглядачів. І визначення в 
останньому ефірі переможця 
проекту. 

Вік учасників, починаю-
чи з 14 років, не обмежений, 
брав участь і 70-річний спі-
вак. Не має значення і фах 
учасників, що зайве свід-
чить: пісні всі підвладні. Ви-
ступають і професійні співа-
ки, і аматори. Конкурс дав-
но став міжнародним, хоча 
більшість співаків, звичайно, 
українські. 

Незмінна ведуча всіх 
п’яти сезонів — 41-річна 

Оксана Мар-
ченко, ві-
дома за ба-
гатьма про-
грамами те-
леведуча. 

Із членів журі, які стають і 
тренерами співаків, незмінно 
у всіх сезонах виступали два. 

І г о р 
Кондратюк 
— популяр-
ний укра-
їнський те-
леведучий, 
о с о б л и в о 

відомий своїм шоу «Карао-
ке на Майдані». Ігорю 50 ро-
ків. Він родом із Херсонщи-
ни. За освітою біолог, канди-
дат наук. На телебаченні 23 
роки. Музичний продюсер. 
Його підопічні не раз става-
ли переможцями і призера-
ми шоу. 

Сергій Сосєдов, 46 ро-

ків, — ві-
домий ро-
с і й с ь к и й 
музичний 
к р и т и к , 
член Спіл-
ки журна-

лістів Москви. 
Інших 

т р е н е -
рів  часто 
змінюва-
ли. Цьо-
го разу 
теж було 
двоє но-
вих. Це дуже відома сьогодні 
грузинська джазова співач-
ка,  42-річна Ніно Катамадзе. 
А також 28-річний україн-

ський співак 
Іван Дорн, 
який наро-
дився на Ура-
лі, але з дво-
річного віку 
разом із бать-

ками переїхав в Україну. 
Цікаво, що цього сезо-

ну до фіналу, тобто трійки 
кращих, вийшли співаки, які 
представляють Донбас, при-
наймні родом звідти. 

П е р е -
м о ж ц е м 
5-го се-
зону шоу 
«Х-фактор» 
став Дми-
тро БАБАК. 

Й о м у 
22 роки, народився в селі Пе-
тровське Луганської облас-
ті. За першим фахом — ав-
тослюсар, працював на СТО. 
Студент Луганського наці-
онального університету ім. 
Т. Шевченка, а також сто-
личного університету куль-
тури і мистецтв — за фахом 
«естрадний вокал». Співає з 8 
років. У 19 вийшов на велику 
сцену, має свою музичну гру-
пу. Займається самбо, футбо-
лом, багато читає. Разом зі 
своїм підопічним радість пе-
ремоги розділила і його тре-
нер Ніно Катамадзе. 

Друге місце в суперфіна-
лі вибороло тріо «Екстрім» 

(«ХtriM»). Цей український 
гурт створений 20 грудня 
2011 року. У складі — Стані-
слав Панькін, Ельдар Кабі-
ров і Сергій Юрченко. Спі-
вають різними мовами та в 
різних стилях. Виступають в 
Україні і за кордоном. Пра-
цюють у відділі кадрів Луган-
ського державного універси-
тету внутрішніх справ. Свого 
часу закінчили цей вуз за фа-
хом «слідчий». Тренером тріо 
був Сергій Сосєдов. І вихід 
його підопічних до суперфіна-
лу — найвищий успіх настав-
ника в цьому проекті. 

Фіналіс-
том, який 
виборов у 
шоу третє 
місце, став 
1 9 - р і ч н и й 
Кирило Ка-
п л у н о в -
ський. Він 
н а р о д и в -
ся у місті Дзержинську Доне-
цької області. Зараз мешкає 
в Києві. Спершу навчався у 
столичному інституті музики 
ім. Глієра, нині студент Муні-
ципальної академії естрад-
ного і циркового мистецтва 
ім. Утьосова. Навчання сумі-
щає із професійною роботою 
як співак, виступає в музич-
них виставах, концертах. За-
хоплюється шахами. 

Тренером Кирила на про-
екті також була Ніно Катама-
дзе. І це блискучий дебют гру-
зинської співачки в проекті 
— перше і третє місця її підо-
пічних.

Четверте місце зайняла 
22-річна Олена Матакова із 
Санкт-Петербурга. Серед 12-
ти кращих виступала також 
Санта Данилевич зі столиці 
Латвії Риги. 

Арльбергський тунель
Знаходиться у Східних Альпах Австрії, під 

Арльбергським перевалом. Пробитий на ви-
соті близько 1300 метрів. Довжина — 10240 
м. Споруджений у 1880 – 1883 роках, рух 
відкрито 21 грудня 1884 року. 

Спочатку тунель був відкритий в одноко-
лійному варіанті, але навантаження на заліз-
ничній лінії було настільки велике, що вже 15 
липня 1885-го відкрили другий шлях. Для по-
силення безпеки в 2004 – 2007 роках між 
залізничним та автомобільним тунелем зро-
били переходи завдовжки 150 – 300 метрів. 
Максимальна відстань між такими перехода-
ми складає 1700 метрів.

Північномуйський тунель
Залізничний тунель у Росії на Байка-

ло-Амурській магістралі, відкритий 5 грудня 
2003 року. Назву отримав на честь Північно-
Муйського гірського хребта в Бурятії, який він 
пронизує наскрізь. За протяжністю (15000 
метрів) це найдовший залізничний тунель у 
Росії. Будівництво його тривало з перервами 
26 років. Станом на 2010 рік час у дорозі на 
ділянці скоротився з 2 годин до 20 – 25 хви-
лин, тунель за добу пропускає 14 – 16 потягів.

Ейксуннський автодорожній 
тунель
Прокладений по дну Стурен-фіорду в Нор-

вегії, з’єднує міста Ейксунн і Рьянес. Будівни-
цтво цього тунелю розпочали 2003 року, по-
вноцінний рух відкрили 23 лютого 2008 року. 
Завдовжки 7765 м,  тунель йде на глибину 287 
м нижче рівня моря — це найглибший тунель у 
світі. Мінімальна товщина скельної породи, що 
розділяє тунель і води фіорду, — 50 м, макси-
мальна товщина породи над тунелем — 500 м. 
До складу Ейксуннського комплексу споруд на 
місцевій автодорозі 653, окрім головного ту-
нелю, також входить новий Ейксуннський міст 
(довжина 405 м), тунелі Хельгехорн (1160 м) і 
Моркес (430 м). Дорога 653 пов’язує з матери-
ком острівні поселення із загальною чисель-
ністю близько 25 тисяч осіб, з яких найбільше, 
Хереа, має населення 8000 осіб.

«Х-фактор» — яскраве 
телешоу співочих талантів

Чернігівський Молодіжний театр
10, 11 січня — «Новорічний переполох». 

Музична програма. 

15 січня — «Ликованья песни». Шоу-програма. 

16 січня — М. Старицький «За двома зайцями».

17 січня — Е. Кішон «Агов, Джульєтто!».

18 січня — Е. Портер «Полліанна».

22 січня — Б. Брехт «Матінка Кураж та її діти». 

Чернігівський філармонійний 
центр

10 січня — «Веселі святки». Різдвяна програма.

11 січня — концерт хору хлопчиків академічного хору 
ім. Бортнянського.

16 січня — концерт академічного хору 

ім. Бортнянського.

22 січня — урочистий концерт до Дня Соборності 
України. 

 Навіть найдрібніші осколки скла можна зібрати 
за допомогою шматочка пластиліну.

 Якщо  ковпачок на тюбику з клеєм присох і не 
відкручується, його легше відкрутити за допомогою 
дерев’яної або пластмасової білизняної прищіпки. А ще 
—  якщо обернути ковпачок наждачним папером або 
надіти на руку шкіряну рукавичку.

 Гума набагато легше ріжеться, якщо лезо ножа 
злегка змастити милом.

 Шурупи і цвяхи, натерті милом або змащені олі-
єю, легше увійдуть навіть до найтвердішої деревини.

 Свічка стане горіти економніше, якщо заздале-
гідь натерти її змоченим шматочком мила. 

Корисні порадиКорисні поради

Театральна афіша


