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Увага: 
починається передплата 
на ІІ півріччя 2015 року

Усе дорожчає, незмінна лише 
передплатна ціна на нашу газету «Світ-інфо»

Вона, як і раніше, становить усього 6 гривень 
на місяць або 36 гривень на півріччя.

Усі поштові відділення й листоноші області 
продовжують передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області. 

Передплатний індекс «Світ-інфо» — 86514.
Також газета продається вроздріб поштою — в кіос-

ках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

Передплата на «Світ-інфо» триває безперервно
Зараз ви можете оформити її не лише на ІІ півріччя, 

а й на травень і червень. 

Основні теми газети:
Події в області, Україні і світі.

Політика, соціальні проблеми, екологія.

Інтерв’ю з відомими людьми.

Публікації раніше невідомої нам історії України, 
СРСР.

Проза і поезія відомих письменників світу.

Культура, мистецтво, спорт. 

Корисні поради. 

У світі цікавого.

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

Долучайте нових читачів! 
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також передплати-
ти. Чим більше буде передплатників, тим міцнішою буде 
«Світ-інфо» в інформаційному просторі області. 

Чому передплата на «Світ-інфо» 
дешевша, ніж на районні газети?
Різке подорожчання газетного паперу і друку змуси-

ло майже всі обласні і районні газети на ІІ півріччя різко 
підняти передплатну ціну. Наприклад, для районних га-
зет області вона нині становить 50 – 60 гривень, а на 
деякі й більша ціна на півроку. Вартість нашої газети не-
змінна — 36 гривень. 

Хтось скаже, що «районки» виходять щотижня, а 
«Світ-інфо» — один раз на два тижні. Але районні газети 
мають обсяг 8 сторінок, наша — 16. Тобто 16 сторінок 
на 2 тижні — це те саме, що 8 сторінок щотижня. І за су-
марним обсягом ми ще торік наздогнали районні газе-
ти. Просто у «Світ-інфо» інша концепція: дати кожні два 
тижні об’ємний номер, в якому є що почитати. 

Так що обсяг у нас із райгазетами однаковий, а пе-
редплатна ціна — в півтора разу, а порівняно з деякими 
— майже удвічі менша. 

Сьогодні в номері
Постійні рубрики й історико-
просвітницькі проекти газети:
Музеї і заповідники Чернігівщини.  ...........Стор. 11.

Історія міст області. Ніжин. .........................Стор. 12.

На престолах Києва й Москви. ..................Стор. 13.

Білорусь сусідня і братня. ...........................Стор. 8.

Золотий фонд української естради. ..........Стор. 16.

Наступний номер газети у зв’язку зі святами вийде 7 травня. 

Заборонено пропаганду 
комуністичного та 

нацистського режимів 
Верховна Рада заборони-

ла пропаганду комуністично-
го та нацистського режимів в 
Україні.

Ухвалення закону забез-
печить усунення загрози суве-
ренітету, територіальної ціліс-
ності України, зміцнення духу 
і моралі української нації, го-
ворять автори законопроек-
ту, серед яких Юрій Луценко. 
Він також зазначив: «Цей за-
конопроект не забороняє іде-
ологію, бо це неприйнятно для 
будь-якої демократичної кра-
їни. Цей законопроект забо-
роняє тоталітарний режим, під 
які б кольори він не фарбував-
ся: під фашистські, під кому-
ністичні, під будь-які інші. Тота-
літарний режим заборонений і 
засуджений Україною».

Закон спрямований на за-
судження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних ре-
жимів як злочинних. Вста-
новлена заборона публічного 
заперечення злочинного ха-
рактеру цих тоталітарних ре-
жимів, публічного використан-
ня та пропаганди їхньої симво-
ліки. Держава зобов’язалася 
здійснювати розслідування та 
оприлюднення інформації про 

злочини представників цих то-
талітарних режимів з метою 
недопущення повторення та-
ких злочинів у майбутньому.

Рада замінила 
«Велику Вітчизняну 

війну» на Другу світову. 
8 травня — День пам’яті

Верховна Рада встано-
вила 8 травня Днем пам’яті 
й примирення на честь усіх 
жертв Другої світової війни. 
Про це говорить ухвалений 
Закон «Про увічнення пере-
моги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939 – 1945 
років».

9 травня буде відзначати-
ся як День перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні.

Відкрито архіви КДБ 
та інших радянських 

спецслужб
Верховна Рада схвали-

ла закон, який передбачає 
відкриття архівів репресив-
них органів комуністичного 
режиму.

Закон передбачає від-
криття архівів усіх репресив-
них органів СРСР в Україні з 
1917-го по 1991 рік.

Усі ці архіви передаються 
Інституту національної пам’яті 
та розсекречуються. «Держа-
ва гарантує право кожного на 
доступ до архівної інформа-
ції репресивних органів», — 
йдеться в документі.

УПА, УНР 
та інші організації 
визнані борцями 

за незалежність України
Верховна Рада ухвалила 

закон про визнання організа-
цій, які боролися за незалеж-
ність України у ХХ столітті.

Усі люди, які боролися за 
незалежність у збройних, па-
рамілітарних, підпільних, по-
літичних організаціях чи вели 
цю боротьбу індивідуально, 
визнаються борцями за неза-
лежність України.

Законом передбачаєть-
ся визнання таких організа-
цій і державних утворень, як 

Союз визволення України, 
Українська Народна Республі-
ка, Гетьманат, Західно-Україн-
ська Народна Республіка, пар-
тизанські і повстанські загони 
Наддніпрянщини, Карпатська 
січ, Українська Повстанська 
Армія, Організація Україн-
ських Націоналістів, Сойм 
Карпатської України, Україн-
ська Гельсінська спілка тощо.

«Держава визнає, що бор-
ці за незалежність України 
у ХХ столітті, які визначені у 
статті 1 даного закону, відігра-
ли головну роль у відновленні 
української державності, яка 
проголошена Актом 24 серп-
ня 1991 року, що є основною 
передумовою надання пра-
вового статусу та вшануван-
ня пам’яті борців за незалеж-
ність України у ХХ столітті», — 
йдеться в законі.

Держава, згідно із зако-
ном, може визначити борцям 
за незалежність соцгарантії і 
пільги та держнагороди.

«Публічне заперечення 
факту правомірності боротьби 
за незалежність України у ХХ 
столітті визнається наругою 
над пам’яттю борців за неза-
лежність України у XX столітті, 
приниженням гідності україн-
ського народу і є проти-
правним», — вказано 
в законі.

Прощання
з комунізмом

Коментар редактора
Що треба робити на виконання зазна-

чених законів у нас в області? 
Перше: негайно розпочати і як-

найшвидше завершити демонтаж 
пам’ятників діячам комуністичного 
режиму, адже вони є найбільш наочною 
пропагандою комуністичної, тоталітарної 
ідеології, а ця пропаганда відтепер забо-
ронена законом.

Почати можна і треба з так званої 
Алеї Героїв Чернігова. І тепер уже відпа-
дає потреба в якихось «громадських слу-
ханнях» та іншій тяганині: міська рада про-
сто зобов’язана виконати закон держави. 
Це ж стосується і численних пам’ятників 
по області. Тут треба виконати те, що дав-
но ухвалене обласною владою. Ще 23 бе-
резня 1992 року виконком Чернігівської 
обласної ради ухвалив рішення про за-
твердження списку пам’ятників, які підля-
гають зняттю з державного обліку. У цьо-
му списку якраз пам’ятники діячам кому-
ністичного режиму.

15 вересня того ж 1992 року вида-
но розпорядження представника Прези-
дента України в Чернігівській області (те-
пер це представництво називається об-
ласною державною адміністрацією, ви-
щим органом виконавчої влади області) 
«Про ліквідацію застарілої символіки та 
пам’ятників монументального мистецтва, 
знятих з державного обліку». Ним вста-
новлено демонтувати пам’ятники якраз 
згідно зі списком, затвердженим згада-
ним рішенням облвиконкому від 23 бе-
резня. Причому, звернімо увагу, що ще 
тоді. У 1992 році в цьому розпорядженні 
дається вказівка місцевим органам вла-

ди «організувати роботу по ліквідації 
символів неіснуючого СРСР, заста-
рілих символів нашої держави». Чіт-
ко і зрозуміло! Тобто дана саме політич-
на оцінка. Минуло 22 з половиною роки, а 
від затвердження списку — 23. Час вико-
нувати давно ухвалене.

Наскільки виконане, можна переві-
рити за тим списком. Наша газета «Світ-

інфо» опублікувала обидві згадані поста-
нови обласної влади, а також той список 
у номері 42 за 6 листопада 2014 року. 
У  списку — понад 100 об’єктів по всій 
області!

Друге: треба негайно почати і за-
вершити перейменування вулиць та 
інших об’єктів, що носять імена дія-
чів комуністичного режиму.

Почнімо з Чернігова. В обласному 
центрі значиться 548 вулиць і провул-
ків. І яких тільки найменувань нема! 5 
вулиць носять імена персонажів тієї ж 
Алеї Героїв, п’яти з шести одіозних діячів, 
пам’ятники яким давно треба демонтува-
ти. Це Щорс, Примаков, Крапив’янський, 
Антонов-Овсієнко, Подвойський (остан-
ні два патріотична молодь недавно де-
монтувала). Що говорити, коли в  нашо-
му українському місті є вулиця організа-
тора і першого голови терористичної ЧК 
(трансформованої потім у ГПУ, НКВС, 
КДБ) Фелікса Дзержинського, ще 
й провулок на додачу.

Парламент України ухвалив доленосні закони, 
які треба було б прийняти ще понад 20 років тому
9 квітня Верховна Рада ухвалила ряд законів, які спрямовані на остаточне 
розірвання нашої держави України з тоталітарним, комуністичним минулим 

Декомунізація Чернігівщини
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  Світ Чернігівщини

1У центрах зайнятості — 
24,1 тис. безробітних
У січні – березні 2015 року на обліку в центрах 

зайнятості області перебувало 24,1 тис. безробіт-
них, що на 11,6% більше, ніж за аналогічний період 
2014 року. 

Станом на 1 квітня актуальними були 1,9 тис. 
вакансій роботи, на кожну з яких претендувало 9 
шукачів роботи.

За сприяння служби зайнятості у січні – берез-
ні роботу отримало 3677 безробітних. Набували 
нових професій та підвищували кваліфікацію 1904 
безробітні (на 10% більше від показника минулого 
року). До участі у громадських та інших роботах тим-
часового характеру залучено 1588 осіб, що на 20% 
більше від минулорічного показника.

Станом на 1 квітня на обліку в області перебу-
вало 16,6 тис. безробітних.

Зразковому ансамблю 
бандуристів «Соколики» 
— 25 років
У Чернігівській музичній школі № 1 ім. С. Віль-

конського відбувся звітний концерт відділу бандур-
ного мистецтва, де була представлена концертна 
програма зразкового ансамблю бандуристів «Со-
колики» — до 25-річчя від дня створення колективу.

Про високий рівень виконавської майстернос-
ті свідчать перемоги ансамблю на міжнародних та 
всеукраїнських конкурсах.

За час існування колективу його вихованцями 
стали близько 200 учасників. Засновник колективу 
— Валентина Іщенко.

Ніжин-муз-фест-2015
У Ніжинському державному університеті іме-

ні Миколи Гоголя в рамках фестивалю «Ніжин-муз-
фест-2015» відбувся творчий вечір, присвячений 
Тарасу Шевченку.

Фестиваль проводиться в університеті щоро-
ку з метою популяризації високоестетичних зраз-
ків української та світової музики. Шевченківський 
вечір, як і всі цьогорічні творчі акції у стінах Ніжин-
ського університету, присвячений 210-ій річниці 
його заснування, а також 50-річчю утворення фа-
культету культури і мистецтв.

Учасниками заходу стали колективи міста Ніжи-
на: молодіжний хор «Світич» НДУ ім. М. Гоголя, ака-
демічний хор НУКіМ ім. М. Заньковецької, зведений 
оркестр народних інструментів НДУ ім. М. Гоголя та 
НУКіМ ім. М. Заньковецької, зразковий хор «Сяйво» 
Ніжинської ДМШ, жіночий хор «Канцона» НДУ ім. 
М. Гоголя.

Гостем фестивалю був дитячий хор «Шкільні 
роки» Конотопської міської гімназії.

Слухачі гаряче сприймали твори на вірші 
Т. Шевченка українських композиторів А. Кос-
Анатольського, В. Уманця, В. Заремби, О. Албула, 
В. Іконника, М. Лисенка, Є. Станковича.

Разом із тим, кожен колектив презентував низ-
ку інших творів українських та зарубіжних авторів: 
Ж. Бізе, Й. Брамса, В. А. Моцарта, М. Джексона, 
Г. Гаврилець, М. Гобдича, Є. Карабиця, Ф. Колесси, 
О. Лиховид, І. Синиці, Б. Фільц.

У фіналі концерту всі учасники і глядачі заспіва-
ли «Реве та стогне Дніпр широкий».

Не встигають 
переписувати цінники
Сценка в одному з великих магазинів Черні-

гова. Покупець бере з полиці пачку чаю, під якою 
на ціннику написана ціна 13 гривень. На касі 
з’ясовується, що товар коштує 16 гривень. Виникає 
невеличкий скандал. Касир пропонує платити. А по-
купець не згоден брати товар за таку ціну і повер-
тає його.

Конфлікт виник через те, що працівники мага-
зину не встигли переписати цінник. І хіба тільки на 
цей товар? Ось наслідки нескінченних подорож-
чань. Так що бідним (у всіх сенсах) покупцям зали-
шається лише перепитувати у продавців дійсну ціну. 

Роковини пропажі 
газети «Сіверщина»
17 квітня виповнюється рівно рік, як вийшов 

останній номер обласної газети «Сіверщина». Ця 
свого часу знаменита газета обласної «Просвіти» 
зникла на 22-ому році свого існування. Як і  створе-
на свого часу  редакцією «Сіверщини» обласна га-
зета «Біла хата».

Не вдаючись в аналіз загибелі газет, не нази-
ваючи нічиїх імен, залишається констатувати оче-
видне: газети згубили ті, хто останніми роками за-
ймався їх виданням. 

За християнською традицією, в роковини при-
йнято поминати покійних. Отже, колишнім читачам 
газет залишається їх пом’янути і сподіватися, що, 
можливо, вони колись воскреснуть. 

Декомунізація Чернігівщини
А ще — вулиці верховодів 

тоталітарного режиму Орджоні-
кідзе, Кірова, Калініна, Ворошило-

ва (цього — ще й плюс три провулки!). 
Ще — організатора Голодомору в Украї-
ні Петровського: пам’ятник йому на Шер-
стянці патріоти недавно демонтували, 
вулиця існує. Ще героям так званої гро-
мадянської війни Будьонному, Чапаєву, 
Котовському, Пархоменку, тобто тим, хто 
утверджував комуністичний режим, до 
того ж чиї постаті були міфологізовані й  
переповнені брехнею комуністичної про-
паганди. А ще вулиці в ім’я таких комуніс-
тичних діячів, як Войков, Воровський, Ар-
тем, Крупська, Любченко. Зайве говори-

ти, що майже ніхто з перелічених зроду не 
був у Чернігові, а багато хто — і в Україні, 
але поіменовувати ними було велено по-
всюдно. 

А деякі «свої»? Давно сказано про Олек-
сія Федорова як про партизанського діяча, 
двічі Героя, але вже сказано і як про гене-
рала НКВС, секретаря Чернігівського об-
кому Компартії, чиї підписи стоять на спис-
ках з вироком жителів області до розстрілу. 
А жорстока чекістка Соколовська, люті якої 
дивувалися навіть поплічники. І все це в на-
звах наших вулиць. Як і Комінтерну (це Ко-
муністичний інтернаціонал), як і Комсомоль-
ська, 50 років СРСР, 18-го партз’їзду. Давно 
нема Комінтерну, комсомолу, СРСР, КПРС, є 

вони лише в назвах вулиць древнього укра-
їнського міста. 

Щодо витрат на перейменування, то 
вони не такі великі, як дехто з певних при-
чин торочить. Таблички? Їх і так негусто по 
вулицях, на будинках міста. І якщо на вули-
ці, скажімо, Калініна треба замінити одну чи 
дві таблички, невже це так складно? До фі-
нансування можуть долучитися доброчин-
ці. Зміни в документації? Не так страшно в 
час комп’ютерів та Інтернету. Крім того, тут 
фінансування частково бере на себе держа-
ва. Та й взагалі є речі, які не вимірюються 
тільки грішми. Наприклад, свобода і неза-
лежність,  те, в якому суспільстві живемо і 
житимемо. 

У Чернігові днями передали 
реанімобіль Fiat Ducato 2.5 TD 
волонтерам із Ніжина. 

Кошти на придбання автомо-
біля зібрали волонтери з Горо-
дні серед небайдужих громадян 
Городні та Ніжина. Реанімобіль 
було придбано громадою м. Ла-
тина (Італія). Кошти, які зібрали 
представники діаспори, витра-
тили на доправлення автомобі-
ля, закупівлю лікарського устат-
кування і медичних препаратів. 

«Швидку допомогу» урочисто 
передали ніжинським волонте-
рам Наталці Нос та Олександру 
Максимцю, які пройшли відпо-
відний вишкіл з курсу тактичної 
медицини і є представниками 
волонтерського об’єднання «Білі 
берети» та ГО «Самооборона 
Майдану». Реанімобіль буде ви-
користовуватися для надання 
допомоги бійцям у зоні АТО, в 
«найгарячіших» точках.

Ось хто пожертвував кошти 
на авто: Короткий О. М. (м. Горо-
дня) — 150 євро, Зубенко В. Д. 
(м. Ніжин) — 1000 євро, Дубін-
ська Л. М. (м. Городня) — 100 
євро, Хомазюк О. М. (м. Городня) 
— 100 євро, сім’я Зайців (м. Го-
родня) — 150$, ТОВ «Паливна 
компанія «Біоресурс» — 200$, 
Крутік Б. С. (м. Городня) — 50$, 
Стародубець Н. В. — 3000 гри-
вень, колектив магазинів ПП Бо-

билевич Р. М. — 2300 гривень. 
Під час концерту в районно-

му будинку культури, присвяче-
ному збору коштів на реанімо-
біль, зібрали 9 тис. грн.

Загальна сума переда-
них нами до Італії коштів скла-
ла 2100 євро, залишок коштів 
у гривнях витратили на купівлю 
дрібних запчастин, роботу з їх 
встановлення.

Але купити авто — це ще не 
все. Доставити його на відстань 
3600 км, 2,5 тисячі з яких проля-
гає по території ЄС, де інше зако-
нодавство й ціни, коштує не мен-
ше. Тож ось звіт наших друзів із 
м. Латина (Італія), де проживає 
чудова українська діаспора, яка 
й допомогла в цій справі.

На концерті, присвяченому 
пам’яті героїв Небесної Сотні, за 
присутності нашого посла в Іта-
лії та мера м. Латина було зібра-
но 1340 євро. 

Загальні витрати: реанімо-
біль Fiat Ducato 2.5 TD — 2000 
євро; дизпаливо — 20 євро, 
фільтри — 45 євро, зняття з об-
ліку — 100 євро. 

Доправлення авто за допо-
могою лафета — 250 євро (з м. 
Нікотера до м. Латина). В Іта-
лії пересування по дорогах авто 
швидкої допомоги без спеціаль-
ної ліцензії заборонено. Тому 
машина майже 2,5 тис. км пере-

сувалася на лафетах. Доправ-
лення авто з м. Латина до кордо-
ну з Україною — 723 євро. 

Залишок коштів у сумі 312 
євро було спрямовано на заку-
півлю наколінників, налокотни-
ків, бінокля, медикаментів, фрук-
тів для Чернігівського шпиталю, 
чотирьох нош та багато чого іншо-
го. Сума залишку подвоїлася і  пе-
рекривалася власними коштами. 
На жаль, війна триватиме, і це не 
остаточний звіт чи рахунок. По-
трібно буде ще багато коштів на 
паливо й  медикаменти. Адже ре-
анімобіль буде працювати. 

Першу допомогу вже надав 
українець Ванкувера (Канада) 
Валерій Шевчук — 500,00 грн.

Висловлюємо величезну по-
дяку Віталію, робітникові в Італії, 
за послуги за кордоном; С. Шул-
дику — за постійне безкоштовне 

для нас транспортне сполучення 
з Італією, фінансування частини 
ремонту; комбікормовому заво-
ду Городні — за повністю профі-
нансовану заправку машини від 
Чопа; міському голові Городні 
А. Богдану — за постійну підтрим-
ку в  багатьох питаннях; СБУ в 
Чернігівській області, «Самообо-
роні Майдану» м. Чернігова, голо-
ві Ніжинської райради О. Бузуну 
та багатьом іншим людям і орга-
нізаціям за допомогу в цій справі.

Олександр ХОМАЗЮК 

На знімку: Олександр Хомазюк 
передає ключі від автомобіля 

волонтерці Наталці Нос. 
Справа — голова  обласної «Са-

мооборони Майдану» 
Олександр Ясенчук. 

    Фото Петра Антоненка

«Самооборона Майдану» 
створила центр допомоги 

переселенцям 
і родинам учасників АТО 

Відокремлений підрозділ 
громадської організації «Все-
українська організація Само-
оборона Майдану» в Черні-
гівській області, благодійний 
фонд «Захистимо Україну» та 
ГО «Суспільна служба України» 
надають допомогу речами осо-
бистого користування, посу-
дом, одягом, засобами гігієни, 
речами для малюків родинам 
учасників АТО, родинам виму-
шених переселенців. 

Основними наповнювача-
ми центру є волонтери з Біло-
русі. 

Просимо звертатися. Кон-
такти: Чернігів, вул. Мстислав-
ська, 24;  тел.: (050) 177-58-66, 
(093) 729-85-06.

Потрібно: засоби особистої 
гігієни, памперси, дитяче хар-
чування, демісезонний одяг, 
взуття. 

E-mail:  samooborona_m_cn@ukr.net

На Пасху, 12 квітня, о 14.40 до Управління Держслужби з надзвичайних си-
туацій в області надійшло повідомлення, що внаслідок загорання сухої трави 
вогонь перекинувся на споруди в  селі Гасичівка Городнянського району. 

До місця пожежі прибуло відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної 
частини з райцентру. На той момент полум’я охопило 1 житловий, 7 нежитлових 
будинків, 8 господарських споруд і 18 га території. Тому до гасіння долучилися 
ще одне відділення вогнеборців із райцентру, 2 сільські пожежні команди із с. 
Старосілля, пожежна автоцистерна і 2 трактори з плугами.

У нелегкому двобої з вогнем, який тривав майже 7 годин, врятували 6 жит-
лових будинків, 9 господарчих споруд.

За фактом пожежі правоохоронні органи проводять розслідування. Ймо-
вірною причиною пожежі стала необережність з вогнем місцевого 32-річного 
чоловіка, який, за словами жителів села, підпалював рештки сухої рослинності 
на відкритій місцевості. 

Управління ДСНС у Чернігівській області

Реанімобіль для волонтерів

«Самооборона Майдану» — за чистоту міста
Чернігівці, жителі однієї з частин вулиці Горького, спільно з 

активістами ГО «Самооборона Майдану» прибрали берег річки 
Стрижень, за Чернігівським лікеро-горілчаним заводом. Фор-
мально територія належить заводу, проте останніми роками 
керівництво заводу вперто ігнорує загальноукраїнський День 
довкілля. 

Естафету прибирання цієї території «Самооборона Май-
дану» передає колективу комплексної школи ДЮСШ «Україна» 
(вул. Горького, 96). 

Громадське формування «Самооборона Майдану» попе-
реджає, що за викидання сміття у не встановленому для цьо-
го місці громадяни несуть адміністративну відповідальність — 
штраф  від 340 до 1360 гривень, посадові особи, суб’єкти під-
приємницької діяльності — від 850 до 1700 гривень. 

Прес-служба Чернігівського відокремленого підрозділу 
Всеукраїнської організації «Самооборона Майдану»

«Дальні барикади» 
спецбатальйону «Чернігів»

10 квітня у Чернігівському місько-
му кінотеатрі відбувся безкоштовний 
показ фільму «Дальні барикади». 

«Як на фронті становим хребтом 
армії є бійці добровольчих підрозділів, 
найбільш ідейні, так і в спецбатальйо-
ні «Чернігів» основою є хлопці, що ви-
йшли із «Самооборони Майдану», — 
розповів перед показом фільму Віта-
лій Костюченко, заступник командира 
батальйону «Чернігів», людина, яка від 
перших днів Революції перебувала на 
Майдані. 

«Документальний фільм «Дальні 
барикади» розповідає про доброволь-
чий батальйон імені генерала Куль-
чицького, який переважно  складаєть-
ся з бійців «Самооборони Майдану», — 
зазначив організатор показу, керівник 
ГО «Самооборона Майдану» в Чернігів-
ській області Олександр Ясенчук. 

Після показу Віталій Костючен-
ко отримав у подарунок для штабу 
спецбатальйону «Чернігів», що розмі-
щується у Станиці Луганській, підзор-
ну трубу, яку надав волонтер Микола 
Компанієць. 

Від спалювання трави 
горіло село



№53   16 квітня 2015 року№53   16 квітня 2015 року 3  Світ Чернігівщини

Бліц-інформ
«Здоров’я людини — 
багатство країни»
Удруге за ініціативи Міжнародного олімпійського комітету та 

за підтримки ООН 6 квітня по всьому світу відзначили Міжнарод-
ний день спорту заради розвитку і миру.

У Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспор-
ту проведено захід «Здоров’я людини — багатство країни». 

Гостями були: відповідальний секретар обласного осередку 
НОК Ніна Лемеш — заслужений майстер спорту з біатлону; Олег 
Проценко — чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу з веслу-
вання; Євген Сивенко — майстер спорту з метання диска, чемпі-
он України серед молоді, випускник ліцею. 

В актовому залі показали майстерність з міні-футболу, бок-
су, волейболу, гирьового спорту, рукопашного бою кращі спорт-
смени ліцею. «Родзинкою» став виступ викладача фізкультури лі-
цею, призера кубка та чемпіонату України з пауерліфтингу Євге-
на  Аніщенка, який продемонстрував силу м’язів.

Ніна Лемеш подарувала ліцею книги і спортивний інвентар.

Вандали на дорогах 
На дорозі державного значення М-01 Київ – Чернігів – Нові 

Яриловичі невідомі зловмисники викрали 114 стояків металево-
го бар’єрного огородження на км 161 + 100 і км 162 + 100.

Вартість робіт із відновлення металевого огородження ста-
новитиме 81643 гривні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження Черні-
гівським РВ УМВС.

Дорожні підприємства Чернігівщини змушені працювати в 
режимі жорсткої економії бюджетних коштів. Шляховики мусять  
знаходити кошти на утримання доріг, їх ремонт, прибирання доріг 
і придорожньої території, санітарну обробку зупинок і туалетів. 
Але мають і відновлювати викрадені засоби безпеки руху. Адже 
від їх цілісності залежать безпека та життя людей.

Повідомляє Державна служба 
з надзвичайних ситуацій

Знешкодили авіабомбу часів війни
2 квітня до Ні-

жинського міськ-
районного відділу 
Держслужби з над-
звичайних ситуа-
цій надійшло пові-
домлення про ви-
явлений на терито-
рії спеціалізованого 
авіаційного загону 
ДСНС України вибу-
хонебезпечний пред-
мет. На нього натрапили під час проведення земляних робіт на 
відстані 350 м від злітної смуги. 

На місце події прибули піротехніки аварійно-рятувального 
загону спеціального призначення УДСНС у Чернігівській області. 
Фахівці ідентифікували небезпечну знахідку як фугасну авіацій-
ну бомбу ФАБ-250 часів війни. 

Боєприпас із дотриманням необхідних заходів безпеки спец-
автомобілем транспортували у визначене місце за межами на-
селеного пункту і  знешкодили шляхом контрольованого підри-
ву. Піротехніки працювали у складній і небезпечній обстановці, 
адже авіабомба, радіус розльоту осколків якої становить близь-
ко 1000 м, пролежала в землі майже 70 років і зазнала негатив-
ного впливу корозії.

Рятувальники ДСНС звертають увагу громадян на заходи 
безпеки при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих пред-
метів. Ні в якому разі не можна їх чіпати. Необхідно огородити 
місце небезпечної знахідки і не допускати до нього людей. Про 
подію слід негайно повідомити рятувальникам ДСНС за телефо-
ном 101 або правоохоронцям — 102.

Рятувальники приходять 
на допомогу 
5 квітня у Чернігові о 17.12 до Служби порятунку «101» на-

дійшло повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні 
п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Гагаріна. За викли-
ком до місця пригоди оперативно прибув черговий караул 2-ої 
пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці, які через задимлен-
ня працювали у протигазах, почули крики людей про допомогу. 
У підвальному приміщенні відрізаними від шляхів порятунку пе-
ребували 49-річна жінка і 48-річний чоловік. Постраждалих ви-
вели на свіже повітря і передали працівникам швидкої медичної 
допомоги. За кілька хвилин вогнеборці ліквідували загорання.

4 квітня в Чернігові до Управління ДСНС звернулася госпо-
дарка однієї із квартир будинку по вул. Стахановців — із прохан-
ням допомогти відчинити вхідні двері її помешкання, де зали-
шився дворічний син. Жінка на кілька хвилин вийшла у справах, 
однак, повернувшись, відчинити двері не змогла. 

До місця події прибуло відділення 2-ої пожежно-рятувальної 
частини. За допомогою автодрабини рятувальники потрапили до  
квартири на 9 поверсі та відчинили схвильованій матері двері.

Того ж дня о 23.57 у квартирі по проспекту Миру через погір-
шення самопочуття з інвалідного візка впала на підлогу і не змо-
гла самостійно підвестися 97-річна господарка. Її крики почули су-
сіди і викликали рятувальників. Фахівці за допомогою спецінстру-
менту відчинили вхідні двері й надали допомогу старенькій, піс-
ля чого медпрацівники доставили жінку до лікувального закладу. 

5 квітня о 07.35 у квартирі по вул. Рокоссовського стало зле 
85-річному господарю. Рятувальники, що прибули за викликом, 
спецінструментом відчинили вхідні двері та допомогли медпра-
цівникам транспортувати чоловіка до карети швидкої допомоги.

 Управління ДСНС у Чернігівській області

З 1-го по 30 квітня прово-
диться всеукраїнський місяч-
ник добровільної здачі зброї. 
Закликаємо громадян здати до 
органів міліції незаконну вогне-
пальну зброю, яка перебуває на 
руках.

Усі, хто з 1-го по 30 квітня добро-
вільно здасть до підрозділів  внутріш-
ніх справ вогнепальну чи холодну 
зброю, боєприпаси та вибухівку, бу-
дуть звільнені від адміністративної і 
кримінальної відповідальності.

Для тих, хто не бажає розлучати-
ся з незаконною вогнепальною або 
холодною зброєю, закон передбачає 
досить суворе покарання.

Стаття 263 Кримінального кодек-
су України (незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами та ви-
буховими речовинами) передбачає 
позбавлення волі на строк від двох до 
п’яти років. Кримінальна відповідаль-
ність настає і в разі виявлення неза-
реєстрованої холодної зброї (кинджа-
лів, фінських ножів, кастетів тощо).

Що ж стосується гладкоствольної 
мисливської зброї, то тут передбаче-
на адміністративна відповідальність.

Мисливські гладкоствольні руш-
ниці, газові пістолети, які не були ра-
ніше зареєстровані в органах вну-
трішніх справ, після перевірки (якщо 
зброя не була викрадена чи не була 
знаряддям злочину) можна зареє-
струвати і в подальшому володіти та 
користуватися нею.

                      
СЗГ УМВС України 

в Чернігівській області

рМілліцейська ххронііка

2 квітня в Чернігові заступник міні-
стра внутрішніх справ України генерал-
полковник міліції Сергій Яровий пред-
ставив особовому складу нового на-
чальника Управління МВС у Чернігів-
ській області — підполковника міліції 
Едуарда Альохіна та заступника началь-
ника УМВС —  капітана міліції Романа 
Пицківа.

До призна-
чення на посаду 
Е. Альохін вико-
нував обов’язки 
заступника на-
чальника УМВС 
України в Чер-

нігівській області – начальника мілі-
ції громадської безпеки. Також Едуард 
Альохін очолював зведений загін міліції 
Чернігівщини, який ніс службу на пере-
довій під Дебальцевим.

У своєму виступі заступник міністра 
внутрішніх справ міліції Сергій Яровий 
відзначив позитивні здобутки Чернігів-
щини в боротьбі зі злочинністю та обо-
роні українських рубежів у зоні АТО. Він 
указав на роль зведеного загону міліції 
Чернігівщини та спецбатальйону «Черні-
гів» у підтриманні миру на Донбасі. Зага-
лом Чернігівська область за результата-
ми роботи — на доброму рахунку в МВС 
України.

Також Сер-
гій Яровий пред-
ставив особо-
вому складу 
н о в о п р и з н а -
ченого заступ-
ника началь-
ника Управлін-
ня МВС Укpаїни 
в Чернiгiвськiй областi – начальника 
міліції громадської безпеки УМВС ка-
пітана міліції Романа Ігоревича Пиц-
ківа, який до того обіймав посаду ко-
мандира батальйону патрульної служ-
би міліції особливого призначення 
«Чернігів».

Батальйон патрульної служби міліції особливого призначен-
ня «Чернігів» 5 квітня повернувся додому після виконання бойо-
вих завдань у зоні АТО на Луганщині.

Луганський напрямок — один із найнебезпечніших у зоні 
АТО: близько кордон із Росією, через який постійно намагають-
ся проникнути диверсійно-розвідувальні групи ворога. Тому бій-
цям доводилося воювати на два фронти, стримуючи війська і з 
боку РФ, і з боку терористичної ЛНР.

Дошкуляють і розвідувально-диверсійні групи, які обстрілю-
ють українські блокпости, намагаючись проникнути вглиб нашої 
території. За місяць служби в зоні АТО спецпризначенці відбили 
понад два десятки таких атак.

Після нетривалої відпустки бійці спецпідрозділу повернуть-
ся до виконання обов’язків.

Ідею вшанувати пам’ять бійців батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Чернігів» проведен-
ням таких змагань висунули ветерани міліції з організації 
«Громадський актив України».

Спецбатальйон зазнав втрат 16 листопада торік у бою 
за Станицю Луганську. У тому бою загинули 35-річний Андрій 
Іщенко, 30-річний Олександр Найдьон і 27-річний Вiктор Запе-
ка. Ще п’ятеро побратимів отримали поранення.

Голова організації «Громадський актив України», полков-
ник міліції у відставці Петро Пекур пояснив: «Я сам у молодос-
ті брав участь у бойових операціях в Афганістані. Мені добре 
знайоме відчуття втрати товаришів, зрозумілі почуття батьків, 
чия дитина йде на війну, а тим паче — коли не повертається 

живою. Тому я вніс до ради нашої організації пропозицію про-
вести турнір, де вшанувати пам’ять захисників України і під-
тримати їхніх рідних».

Проведення турніру саме з боротьби самбо не випадкове. 
Один із загиблих героїв, Віктор Запека, з цього виду спорту 
виборював  призові місця на змаганнях обласного і всеукра-
їнського рівнів.

Турнір відбувся в Чернігові 5 квітня. Петро Пекур пред-
ставив батьків та родичів полеглих бійців, вручив кожній ро-
дині матеріальну допомогу від громадської організації, яку 
очолює.

Мати загиблого мілі-
ціонера Олександра Най-
дьона Валентина Олек-
сіївна висловила щиру 
подяку за збереження 
пам’яті про її сина та його 
побратимів.

У стартовій частині 
турніру відбулися двобої 
майстрів спорту в абсо-
лютній ваговій категорії. 
Переміг Олексій Ніженко, 
2 місце виборов Ігор Бурий, третє — Руслан Мельник. Пози-
тивне враження справили також борці-юніори. 

ГРАФІК
особистого прийому громадян 

керівництвом Міністерства 
внутрішніх справ України

Міністр АВАКОВ Арсен Борисович: 
другий та четвертий вівторок місяця, 
15.00—17.00.

Заступник міністра — керівник апа-
рату ЧЕБОТАР Сергій Іванович: п'ятниця, 
11.00—13.00.

Заступник міністра РУДЕНКО Олексій 
Олексійович: понеділок, 11.00—13.00.

Заступник міністра ЯРОВИЙ Сергій Ана-
толійович: понеділок, 11.00—13.00.

Заступник міністра ПАСКАЛ Василь Фе-
дорович: середа, 11.00—13.00.

Заступник міністра — начальник Головно-
го слідчого управління САКАЛ Віталій Мико-
лайович: середа, 11.00—13.00.

Заступник міністра АВАКЯН Тігран Ашо-
тович: перший та третій вівторок місяця, 
11.00—13.00.

Призначено начальника Управління МВС у Чернігівській області

Бійці повернулися додому

Турнір пам’яті загиблих 

Міліція закликає громадян 
добровільно здати незаконну зброю
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Бліц-інформ
Всеукраїнська акція 
«Бібліотека 
українського воїна» 
Всеукраїнська акція «Бібліотека україн-

ського воїна» ініційована Міністерством куль-
тури України для підтримки бойового духу та 
патріотичного виховання українських вій-
ськових. 

У ході її проведення будуть зібрані та пе-
редані до бібліотек військових частин кращі 
зразки вітчизняної та світової художньої літе-
ратури (в перекладі українською мовою), ви-
дання з історії і культури Української держа-
ви, про її Збройні сили. 

До участі в акції залучені бібліотеки, гро-
мадські організації, видавці, читачі публічних 
бібліотек. 

Не залишайтеся байдужими, приносьте 
книги до Чернігівської обласної наукової бі-
бліотеки імені В. Короленка на адресу: Черні-
гів, просп. Миру, 41. 

Переможці конкурсу 
юних літераторів 
Переможців V обласного конкурсу дитя-

чої літературної творчості «Хай весь світ диву-
ють нині діти неньки України» визначило журі 
з-поміж 250 творчих робіт, надісланих на кон-
курс. 

Молодша група (4 – 7 класи):
поезія: Володимир Кузьменко (м. Ічня), 

Ірина Петренко (с. Дігтярівка Новгород-Сі-
верського р-ну); 

проза: Ілона Скрипка (м. Ічня). 
Старша группа (8 – 11 кл.): 
поезія: Роман Єрмоленко (м. Корюків-

ка), Лілія Висоцька (с. Жернівка Коропсько-
го р-ну); 

проза: Валерія Ковтун (м. Ніжин), Ольга 
Рубей (м. Корюківка). 

Твори-переможці (1 – 3 місце) друкува-
тимуться в окремій збірочці орієнтовно в ІV 
кварталі 2015 року. Твори, що посіли 4 – 6 
місця, розміщуватимуться на веб-сайті об-
ласної дитячої бібліотеки ім. М. Островського. 

Замовити встановлення
лічильника можна в 
«Єдиному вікні»
Для подачі заяви 

на встановлення га-
зового лічильника або 
внесення змін до про-
екту (необхідне для 
платного встановлен-
ня) споживачам Черні-
гова та Чернігівського 
району слід звертати-
ся до «Єдиного вікна» 
ПАТ «Чернігівгаз» (пр-т Миру, 53, на 4 по-
версі). Мешканцям інших районів області 
треба звертатися до служб/відділів комер-
ційної діяльності та обслуговування клієн-
тів філій газового господарства у своєму 
районі.

Безоплатне встановлення лічильників. 
Залежно від наявного у споживача газово-
го обладнання лічильники мають бути вста-
новлені у такі строки: якщо встановлені газо-
ві плити і газові водонагрівачі — до 1 січня 
2016 року; якщо газ використовується лише 
для приготування їжі (газові плити) — до 1 січ-
ня 2018 року.

Для споживачів, які використовують газ 
комплексно (для опалення, підігріву води та 
приготування їжі), встановлення безкоштов-
них лічильників відбувалося до 1 січня 2012 
року.

На сьогодні на безоплатне встановлення 
лічильника від споживачів Чернігова, які ко-
ристуються газовим водонагрівачем і пли-
тою, зареєстровано 2,1 тисячі заяв, тільки 
плитами — 4,3 тисячі.

Для безкоштовного встановлення прила-
ду споживачу достатньо подати заяву і чека-
ти на свою чергу. Якщо строки споживача не 
влаштовують і в нього є бажання прискори-
ти встановлення лічильника, то це можливо 
провести за власні кошти.

У разі встановлення лічильника власним 
коштом замовнику треба подати письмову 
заяву на внесення змін до проекту до «Єди-
ного вікна» і сплатити за квитанцією 216 грн 
у будь-якому відділенні банку. Для платного 
встановлення споживачу необхідно буде са-
мостійно придбати газовий лічильник. 

Отримати консультацію з питань щодо 
встановлення газових лічильників можна 
за телефоном (0462) 65-18-71.

Універмаг на тротуарі
Цей «супермаркет» розташований поруч із залізничним і автобусним вокза-

лами, на самому початку проспекту Перемоги. Тягнеться від вокзалів, повз При-
вокзальний ринок, і вже скоро долізе до танка, що на площі. Відвертий, навіть 
демонстративний приклад… забороненої торгівлі. Тут і промислові, і продоволь-
чі товари, сільгосппродукція — просто під ногами покупців, перехожих. 

Наша міліція час від часу демонструє боротьбу з незаконною торгівлею. Му-
сить демонструвати, адже це порушення. Ось недавно промайнуло повідомлен-
ня, що міліціонери залишили одну бабцю… без трусів. Тобто серед іншого товару 
такої торгівлі намагалися конфіскувати шкарпетки, колготки і труси. Якщо треба 
щось відібрати, наскладати протоколів і навиписувати штрафів, то ось воно, ши-
роке поле діяльності.

Звичайно, ніхто на такий ринок (а їх, до речі, багато по місту) наступу не по-
веде. Усі розуміють, що це — незаконно, негігієнічно, врешті некрасиво. Але так 
само розуміють, що таке наше явище — наслідок масового збідніння людей. Тих 
самих,  котрі мусять виживати, щось продаючи, в котрих нема зайвої копійки, 
щоб сплатити за місце на ринку, та й скільки треба ринків, аби помістилися всі 
торгівці? А враження, що вже півсвіту продає, півсвіту купує. У незручну ситу-
ацію поставлена й наша міліція, яка за законом мусить з цим боротися, а по-
людськи теж розуміє біди простих людей. 

Краєвиди не для вразливих відкриваються при в’їзді київською 
трасою до Чернігова в районі Лісковиці.

2000 років тому жителі Єрусалима зустрічали Ісуса пальмовим 
гіллям. Позаминулої неділі чернігівці символічно вітали Сина Божо-
го вербовим віттям.

Але чи мали б вони реально цю щасливу нагоду за теперішнього 
стану чернігівських передмість?

Навряд чи побачене по-варварськи сплюндроване довкілля ви-
кликало б в Ісуса бажання відвідати золотоверхі чернігівські храми.

…Не сподіваючись на комунальне диво і щоби хоч трохи виправи-
ти ситуацію, взялися до роботи. Сили й засоби проведеної розчистки 
400 метрів узбіч в’їзду перед вулицею Лісковицькою: одна людина з 
чотирилапим помічником, пара рукавиць, упаковка пакетів для сміт-
тя — чотири години роботи.

Розчистка узбіччя київської траси до автозаправки: одна людина 
х 6 годин = 25 мішків сміття.

Розчистка берегів водойм з обох боків виїзду з Лісковиці: одна 
людина х 12 годин = 30 мішків сміття.

Залишилися проблемні зони багаторічних стихійних сміттєзва-
лищ, не підсильних ані комунальним службам, ані природоохоронним 
інспекціям і прокуратурам:

– прибережна зона в районі ТЕЦівського дачного містечка;
– в районі пляжу;
– при виході з проїзду вул. Нахімова і вул. Південної;
– сміттєві відвали під крайньою хатою по вул. Лісковицькій.
На Донеччині — війна, згарища і руїни. У мирному Чернігові — ко-

мунальна руїна через безвідповідальність і хронічну нездатність місце-
вої влади до системної і результативної роботи. Можливо, для наведення 
елементарного порядку чернігівцям уже час пошукати мера-європейця?

Олекса ПЕКУР

рррЧернігіввські етюдииЧернігівські еттюди

Дивне запитання, скаже хтось, адже 
це одна й та ж відстань. Проте, якщо вірити 
залізничникам, то різна. Судіть самі. Кви-
ток на приміський потяг від Чернігова до 
Прилук коштує 20 гривень, а від Прилук до 
Чернігова — 10. Різниця — удвічі!

Пояснення одне: Чернігів обслуговує 
Південно-Західна залізниця, а Прилуки — 
Південна. До речі, про назви. Вони зали-
шилися ще від Радянського Союзу. На кар-
ті СРСР нашу залізницю дійсно можна було 
назвати південно-західною стосовно до 
території тої держави. Але як досі можна 
називати «південно-західною» залізницю, 

розташовану в центрі й на півночі Украї-
ни? Але це так, до слова. 

Суть же в тому, що недавно Південно-
Західна залізниця вкотре підвищила тари-
фи на проїзд. І «догнали» вже до двократ-
ної різниці порівняно із залізницею, що 
діє в нашій же області. Що ж, не випадко-
во саме цю Південно-Західну, з її керівни-
цтвом у столиці, й трясуть постійні коруп-
ційні скандали зі звільненням керівни-
цтва. А всілякі оборудки перекладають на 
кого? На пасажирів, споживачів, простих 
людей.

Текст і фото Петра Антоненка 

Звичайна міська зупинка 
громадського транспорту. Зви-
чайні пенсіонери в чеканні тро-
лейбуса. Інколи довгому-дов-
гому чеканні, бо давно відомо, 
який добитий тролейбусний парк 
міста, як не вистачає машин на 
маршрутах. Але пенсіонерам до-
водиться чекати, адже ПОКИ ЩО 
проїзд для них у тролейбусах без-
коштовний. А інший транспорт — 
автобус і маршрутки — часто не 
по кишені, бо треба економити 
кожну копійку. 

6 квітня в Чернігові переві-
зники вкотре різко підвищили 
тарифи на проїзд. На маршрут-
ки — з 2,50 до 3,50 грн, тобто на 
40%. Та й у найбільш масовому й 
дешевому транспорті — тролей-
бусі — проїзд подорожчав з 1,50 
до 2,00 грн. 

Одразу ж громадські акти-
вісти подали позов до суду на 
це подорожчання, котре, як ві-
домо, вводиться рішенням ви-
конкому міської ради. Основним 
мотивом позову стало те, що 
міськвиконком ухвалив таке рі-

шення з порушенням процедури 
— нишком, увечері, без відома 
депутатів. 

Деснянський районний суд 
міста вже 7 квітня ухвалив зупи-
нити дію рішення міськвиконкому 
про підвищення тарифів до роз-
гляду за суттю.     

Хоча до деяких перевізників 
це широко оповіщене рішення чо-
мусь «не дійшло», вони і наступни-
ми днями  стягували з пасажирів 
нову ціну. Між тим, і міський голо-
ва Соколов, і його заступник Мир-
городський заявили, що рішення 
суду треба виконувати, інакше з 
тими, хто не виконує, будуть ро-
зірвані угоди на перевезення. 
Рішення суду про повернення до 
старих тарифів діє, принаймні до 
6 травня, коли в суді розглядати-
меться питання по суті. 

Дебати про тарифи в місті 
йдуть постійно, і перевізники, і 
їхні опоненти сиплють цифрами 
й аргументами. Але, не вдаючись 
у ці дебати, можна назвати одне 
явище, яке ставить під сумнів за-
яви перевізників, що їм невигід-

но працювати за старими тари-
фами: у місті надто багато марш-
руток. І якби дійсно було невигід-
но, їх би різко поменшало. А так 
— місто кишить маршрутками, на 
найбільш пожвавленій магістра-
лі — проспекті Перемоги — вони 
курсують кожні 15 – 20 секунд. 
Іноді на зупинках через марш-
рутки нікуди всунутися тролейбу-
су. То чи було б стільки транспор-
ту, коли було б невигідно? Та не-

хай його буде вдвічі менше, і тоді 
тим, хто «вцілів», буде вигідно во-
зити й за старою ціною. А паса-
жир почекає маршрутку зайві 20 
секунд. 

Поки що ж чекають пенсі-
онери. Дійсно, ПОКИ ЩО. Бо 
вперто ходять чутки, що з літа 
безкоштовний проїзд пенсіоне-
рів у тролейбусах буде скасова-
ний чи введуть плату за полови-
ну тарифу. 

Чекання пенсіонерів

Що ближче — від Чернігова 
до Прилук чи від Прилук до Чернігова?

Випалена земля і купи сміття — візитна картка Чернігова 
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Декомунізація
Коментар до прийняття парламентом 

законів про декомунізацію України

Пряма мова
Володимир В’ЯТРОВИЧ,
голова Українського інституту 
національної пам’яті

Це давно на часі
Закон  «Про увічнення перемо-

ги над нацизмом у Другій світовій 
війні 1939–1945»  означає, що вре-
шті втратить чинність ухвалений 2001 

року Закон «Про увічнення перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941 – 1945 років», списаний з аналогічного росій-
ського закону 1996 року. Саме він на сьогодні залишається 
останньою законодавчою зачіпкою утримання в суспільній 
свідомості радянських міфів про війну. Дуже важливо, що 
Україна саме зараз позбавляється міфів, адже вони стали 
зброєю в руках російської пропаганди для мобілізації теро-
ристів на боротьбу проти нашої держави.

Закон  «Про доступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років»  
звільнить документи колишнього КДБ з-під «опіки» сучасних 
спецслужб, зробить їх доступність незворотним фактом.

Такого роду акти ухвалено майже в усіх посткомуністич-
них країнах, які стали розвиненими демократичними дер-
жавами, членами ЄС і НАТО.

Закон  «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» не лише 
дає правову оцінку режимів, винних у масових убивствах на 
українських теренах, а й створює необхідні інструменти для 
подолання наслідків тоталітаризму сьогодні.

Він покладе край існуванню комуністичних організацій 
в Україні, дасть можливість провести перейменування ву-
лиць, присвячених людям, винним у репресіях і масових зло-
чинах, та демонтаж пам’ятників, які досі спотворюють наші 
ландшафти.

Закон  «Про правовий статус та вшанування пам'яті 
учасників боротьби за незалежність України у ХХ століт-
ті» — це наша данина пам’яті всім, хто боровся за незалеж-
ність у минулому столітті.

Українська держава врешті має визнати людей, завдя-
ки яким стало можливим її існування. Це надзвичайно важ-
ливо саме сьогодні, коли ми знову піднялися в боротьбі, від-
стоюючи нашу незалежність.

Олег ТЯГНИБОК, 
голова ВО «Свобода» 

Перемога історичної 
справедливості: 
не зупинятися 
на півдорозі!

Сьогоднішні рішення — це ще одна надважлива пе-
ремога революції Гідності. Українська нація на держав-
ному рівні нарешті захистила своє право на історичну 
справедливість та законодавчо затвердила здійснення 
десовєтизації. Але не можна зупинятися на півшляху — 
комуністів треба покарати, а історичну справедливість 
забезпечити! 

…Крім того, наступними кроками влади після ухва-
лення нинішніх законів мають бути:

– визнання факту окупації України більшовицькою 
Росією 1918 – 1991 рр., наслідком чого став безпреце-
дентний геноцид українців;

– вимога до ООН, Європарламенту, парламентів кра-
їн світу визнання геноциду українців у ХХ ст., у резуль-
таті якого знищено мільйони українців, злочином проти 
людства;

– поновлення кримінальної справи за фактом Го-
лодомору 1932 – 1933 рр., який визнано державою ге-
ноцидом українського народу. Запровадження суворої 
кримінальної відповідальності за публічне заперечення 
Голодомору як геноциду української нації;

– створення спеціальної слідчої структури для роз-
шуку злочинців, які нищили українську націю, і після ви-
явлення притягати їх до кримінальної відповідальності;

– вимога від Москви офіційного визнання, вибачен-
ня та компенсації за геноцид українців. Добитися від Ро-
сії повернення заощаджень громадян України (83 млрд 
крб. станом на 1991 р.). Наполягати на передачі Україні 
належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валют-
них запасів, закордонного майна колишнього СРСР;

– скасування спеціальних пенсій для прислужни-
ків совєцького режиму, керівників Комуністичної партії, 
комсомолу та каральних органів СРСР;

– судове рішення про заборону діяльності Комуніс-
тичної партії за популяризацію злочинного комуністич-
ного режиму, антиукраїнську діяльність і пособництво 
російським агресорам;

– проведення реальної люстрації влади і правоохо-
ронних органів від колишніх кадебістів та комуністичних 
посадовців.

Революція Гідності триває!

Віктор Янукович був обра-
ний Президентом України на 
початку 2010 року за діючою 
тоді Конституцією за редакці-
єю грудня 2004 року. А це Кон-
ституція парламентсько-прези-
дентської республіки. Проте на-
ступними тижнями й місяцями 
режим регіоналів почав узурпа-
цію влади, незаконно змінивши 
конституційний лад.

Зараз Служба безпеки Украї-
ни порушила кримінальну справу 
проти Януковича і його поплічників 
саме за цю узурпацію влади. За цією 
справою планується насамперед до-
питати суддів Конституційного Суду, 
які ухвалили рішення про повернен-
ня до президентсько-парламент-
ської Конституції 1996 року, та депу-
татів парламенту, які зробили подан-
ня до КС стосовно такого рішення. 

Керівник слідчого управління СБУ 
Вовк заявив: «Це сотні людей, як суд-
ді КС, так народні депутати, які підпи-
сували подання, причому деякі з них 
досі обіймають високі посади і мають 
відповідний статус у нашій державі».

Згідно з матеріалами справи, узур-
пація влади відбувалася в три етапи. 
Перший — незаконне формування ко-
аліції у ВР з використанням Конститу-
ційного Суду, який дозволив позафрак-
ційним входити до коаліції. Другий етап 
— позбавлення Верховного Суду функ-
цій розгляду касацій, тому що Верхо-
вний Суд міг би завадити подальшій 
узурпації влади. Третій етап — повер-
нення Конституції зразка 1996 року.

Постанова Верховної Ради про ви-
значення окремих районів, міст, се-
лищ і сіл Донецької та Луганської об-
ластей, в яких тимчасово запрова-
джується особливий порядок місце-
вого самоврядування, 8 квітня набула 
чинності. Того дня вона була опубліко-
вана парламентською газетою «Голос 
України». Також газета опублікувала 
перелік цих населених пунктів.

У перекладі з офіційного на звичайний 
лексикон термін «особливий порядок міс-
цевого самоврядування» означає просту 
річ: це території, які зараз не є під контр-
олем Української держави внаслідок зако-
лоту донбаських сепаратистів і Російської 
Федерації, що їх підтримує. Ось під їх контр-
олем і знаходиться приблизно третина Дон-
басу, де мешкає дві третини його населен-
ня, включно з обласними центрами До-
нецьк і Луганськ, які сепаратисти проголо-
сили «столицями» самопроголошених ними 
ДНР і ЛНР. 

У постанові сказано, що вона ухвале-
на з метою реалізації Мінського прото-
колу від 5 вересня 2014 року, Мінського 
меморандуму від 19 вересня 2014 року і 
Мінського «комплексу заходів» від 12 лю-
того 2015 року, а також відповідно до За-
кону про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Дон-
басу. Цей закон, ухвалений ще восени на-
шим парламентом на виконання Мінських 
угод, передбачав проведення ще 7 листо-
пада за українським законодавством ви-
борів місцевих органів влади на терито-
ріях, підконтрольних сепаратистам, а та-
кож надзвичайно широкі повноваження 
цих органів влади, що виходять і за межі 
Конституції України та зайве констатують, 
що фактично ці території не контролюють-

ся Українською державою. Але й цього се-
паратистам виявилося недостатньо. Вони 
зірвали ці вибори і ще раніше провели 
свої, прагнучи узаконити самопроголоше-
ну владу. 

І ось Верховна Рада 17 березня ухва-
лила Закон про особливості самоврядуван-
ня в окремих регіонах Донбасу. Однак Рада 
постановила, що закон набуде чинності 
лише після місцевих виборів, які пройдуть 
на Донбасі за українськими законами.

Крім того, депутати визнали ці території 
тимчасово окупованими. Як відомо, на оку-
пованих територіях проводити вибори не 
можна. Ось така колізія. 

А в якому статусі нині живуть кілька 
мільйонів громадян на окупованій терито-
рії? Уряд відмовився фінансувати цим лю-
дям будь-які соціальні виплати — зарпла-
ти, пенсії, допомоги, поки ці території не 
перейдуть під контроль Української держа-
ви. І це цілком логічно. Адже про які випла-
ти може йти мова, коли на цій території не 
діють державні органи України. Як, напри-
клад, нараховувати і виплачувати пенсії, 
коли тут паралізована діяльність структур 
Міністерства соціальної політики та Пенсій-
ного фонду України.

Недавно суд ухвалив зобов’язати уряд 
вести ці виплати на окупованих територі-
ях. Але це просто незрозуміло, адже укра-
їнська влада на цих територіях не діє. За-
мість того, щоб зобов’язувати уряд робити 
неможливе, просте запитання до судової 
гілки влади: а вона сама діє на окупованих 
територіях? Чи виконає якусь постанову 
Верховного Суду України, інших вищих судо-
вих інстанцій, Мін’юсту хоч один районний, 
міський суд на окупованих територіях? 

Словом, окупація частини Донбасу 
якщо не узаконена, то бодай зафіксована. 
Звичайно, як тимчасова. 

Чи не найбільш гучним корупційним 
скандалом останнього часу стало проти-
стояння голови Державної фінансової ін-
спекції Миколи Гордієнка з урядом. Ще 
будучи на посаді, керівник головної дер-
жавної установи, яка контролює фінанси, 
заявив, що уряд Арсенія Яценюка продо-
вжує корупційні схеми часів Януковича. 
Непокірний чиновник тут же був звільне-
ний з посади рішенням уряду, який, у свою 
чергу, звинуватив Гордієнка в посадових 
недоліках і навіть злочинах, звернувшись 
до правоохоронних органів з вимогою їх 
розслідувати. 

Але гучна заява Гордієнка про коруп-
ційні схеми, в яких фігурує сума в 7,5 мі-
льярда гривень, не могла не викликати 
резонансу. Питанням зацікавилася Вер-
ховна Рада.

Відбулося спільне засідання парла-
ментського комітету з питань боротьби з 
організованою злочинністю і корупцією 
та комітету з питань законодавчого за-
безпечення правоохоронної діяльності. 
На ньому Гордієнко виступив із доповід-
дю. Ось що він повідомив. 

Під час ревізії на «Енергоатомі» було 
виявлено корупційних збитків на 1,5 млрд 
гривень. Довідки перевірок Держфін-
інспекцією стосуються також діяльності 
державних підприємств НАК «Нафтогаз-
України», ПАТ «Укргазвидобування», «Укр-
залізниця», «Енергоатом» та інших.

Довідкою про результати операційно-
го аудиту НАК «Нафтогаз» стверджується, 
що аудит попередив неефективне витра-
чання 4,6 млрд гривень при розрахунках 
із ВАТ «Газпром» за поставку природного 
газу в жовтні 2014 року через відсутність 
визначеної договірної вартості газу.

Інша довідка свідчить про зловживан-
ня на ПАТ «Укргазвидобування». У резуль-
таті оборудки втрачено доходи на суму 
майже в 420 млн грн.

Згідно з довідкою про результати реві-
зії адміністрації Держслужби спецзв’язку, 
бюджету України завдано збиток у 220 
млн грн.

За висновками ревізії на ДП «Укрза-
лізничпостач» встановлено порушення 
вимог чинного законодавства на суму 
301,4 млн гривень.

У результаті позапланової ревізії зна-
йшли порушення і на «Укрзалізниці» на за-
гальну суму 295,7 млн гривень. Гордієнко 

заявив, що на підприємстві діяла схема 
«відкатів» для наближених підприємств.

Як бачимо, озвучено серйозні зви-
нувачення, в тому числі на адресу струк-
тур, напряму пов’язаних з обслуговуван-
ням практично всього населення, таких 
як «Нафтогаз України», «Укрзалізниця», 
служба зв’язку. Тобто монопольні струк-
тури, які постійно підвищують тарифи на 
свої послуги населенню. 

Комітети рекомендували створити 
тимчасову слідчу комісію парламенту для 
з’ясування серйозних звинувачень на 
адресу уряду. 

Корупційна війна триває. Гордієнко 
звернувся до Генеральної  прокуратури 
України із проханням розслідувати ко-
рупційні схеми в уряді на суму більш ніж 
7 млрд грн.

У свою чергу Прем’єр-міністр Арсе-
ній Яценюк спершу відсторонив, а потім 
звільнив з посади Гордієнка — за звину-
ваченням «у необ’єктивності проведення 
фінансової перевірки концерну «Антонов», 
зловживання аудиторами фінансової ін-
спекції при проведенні аудиту великих 
державних компаній і відсутності контро-
лю за держмайном і держкоштами». 

Яценюк також звернувся до ГПУ із 
пропозицією розслідувати діяння Горді-
єнка і очолюваної ним ДФІ. Міністерство 
юстиції поспішило заявити, що в нього є 
спростування звинувачень Гордієнка.

Долучилися й названі Гордієнком 
структури. Їхні керівники (вже також 
звільнені з посад і, звичайно ж, не за удар-
ну працю) заявили міліції, що посадовці 
Держфінінспекції вимагали з них хабарі 
при своїх перевірках. Екс-гендиректор ДП 
«Укрзалізниця» Борис Остапюк за явив, 

що в нього вимагали $500 тисяч (нагада-
ємо: ДФІ знайшла на залізниці порушень 
майже на 300 мільйонів гривень). Колиш-
ній комерційний директор ДП «Укрпошта» 
Василь Веселий повідомив про вимаган-
ня в нього $100 тисяч. Обидва хабарі, за 
твердженням заявників, у Держфінінспек-
ції в них вимагали за «позитивний акт» пе-
ревірки підприємств. МВС України почало 
розслідування.

Усе це сумно й гидко. Корупція і далі 
роз’їдає державу. Корупція — це вико-
ристання посадових, владних повнова-
жень для особистих цілей. Усе триває. По-
при законодавство про боротьбу з коруп-
цією, створення спеціального парламент-
ського комітету, оголошену «люстрацію» 
посадовців влади, створення Антикоруп-
ційного бюро, голову якого підбирають 
уже понад місяць. 

Якщо конкретно говорити про проти-
стояння уряд – ДФІ, чи вже персоніфіко-
вано Яценюк – Гордієнко, то цілком ймо-
вірно, що це не так боротьба з корупці-
єю, як боротьба кланів за владу, посади. 
Саме так вважає більшість українців. І, на 
жаль, має на це підстави. Напрошується 
один вихід: розслідування, перевірка ма-
ють бути стосовно обох сторін — і уряду, 
і ДФІ, і Яценюка, і Гордієнка.  Щодо уря-
ду, то тут недостатньо комісій парламенту 
(як показав досвід, часто беззубих і без-
правних). Розслідування під контролем 
парламенту мають вести прокуратура, мі-
ліція, Служба безпеки.

Цифри корупції озвучені, суми назва-
ні, факти (точніше, твердження) також 
оприлюднені. Мільйони громадян, котрі зі 
своїх кишень оплачують корупцію, чека-
ють результатів. 

Сторінка підготовлена за повідомленнями 
«Української правди»

Окупацію 
частини Донбасу зафіксовано

Янукович 
і його режим 

мають відповісти 
за узурпацію влади

Короста корупції
Боротьба за очищення влади чи за посади у владі?
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Десять месяцев назад на части 
территории Луганской области была 
провозглашена так называемая «Лу-
ганская народная республика».

Основанием для её создания 
послужил референдум, прошед-
ший 11 мая 2014 года в несколь-
ких населённых пунктах Луганской 
области. Его проведение контроли-
ровалось российскими боевиками, 
коллаборационистами, а также про-
российски настроенными предста-
вителями органов местной власти. 

Официальные международные 
наблюдатели, в том числе предста-
вители России, которая дистанци-
ровалась от всего происходящего, 
на референдуме не присутствовали. 
Наблюдавшие же всё это действо 
независимые российские эксперты 
и вовсе ошалели от количества на-
рушений. 

Всё это, впрочем, не поме-
шало уже на следующий день 
объявить результаты «народно-
го волеизъявления». Согласно им, 
при явке в 75% «за» независимость 
«ЛНР» высказались более 96% про-
голосовавших.

Через четыре дня Генпрокурату-
ра Украины объявит «ЛНР» террорис-
тической организацией. Спустя 10 
месяцев её «независимость» при-
знает только Южная Осетия, кото-
рую, в свою очередь, государством 
считают лишь Россия, Никарагуа, 
Венесуэла и Науру. 

Что изменилось в жизни людей, 
которые живут на оккупированной 
территории, за это время?

Кремлёвские функционеры, 
ответственные за создание и про-
движение бренда «ЛНР», пытались 
придать своему детищу все призна-
ки государственности.

Выбрали (точнее, назначили) 
главу «республики». Точно так же 
«выбрали» парламент из числа нос-
тальгирующих по СССР пенсионе-
ров, коммунистов, членов Партии 
регионов и боевиков.

Они создали ЛНРовский Сов-
мин, герб, как две капли воды похо-
жий на логотип вьетнамского баль-
зама «Золотая звезда», и созвучный 
с музыкальной заставкой к фильму 
«Чапаев» гимн. С остальными атри-
бутами возникли трудности.

А д м и н и с т р а т и вн о -т е рр и т о -
риальные границы ЛНР могут ме-
няться по нескольку раз на день — в 
зависимости от направления ветра.

Говорить о суверенитете рес-
публики, декларативно входящей в 
состав «Новороссии», которая функ-
ционирует в пределах московского 
офиса Олега Царёва, тоже сложно.

Собственная валюта отсутству-
ет как таковая. Мирное население 
«республики» практически поголов-
но пользуется украинскими паспор-
тами, а не «временными удостовере-
ниями личности», и избавляться от 
них предусмотрительно не спешит.

Что же представляет из себя се-
годня «ЛНР»?

ИЕРАРХИ
Возглавляет «республику» Игорь 

Плотницкий, в прошлом военный, за-
тем мелкий бизнесмен. В 2004 году 
он устроился на работу в областную 
инспекцию по делам защиты прав 
потребителей.

По словам Максима Говорухи, 
который работал прокурором Лиси-
чанска с 2005 по 2010 годы, в общей 
сложности Плотницкому инкримини-
ровались около десяти эпизодов по-
лучения взяток от частных предпри-
нимателей только по Лисичанску.

Говоруха утверждает, что уго-
ловное дело по обвинению Плот-

ницкого было расследовано, на-
правлено в суд, и по нему был даже 
вынесен обвинительный приговор. 

Собеседники «Украинской 
правды», в том числе из числа 
местных поклонников «русского 
мира», имеющие серьезные раз-
ногласия с «Плотником» (прозви-
ще Плотницкого среди боевиков — 
«УП»), утверждают, что подчиняется 
он непосредственно кремлёвским 
чиновникам, охраняет его спецназ 
ВС РФ, и проводит «Плотник» в Мо-
скве едва ли не больше времени, 
чем в Луганске.

Плотницкий — авторитарен и не 
терпит проявления самостоятель-
ности, особенно если это касается 
финансовых вопросов.

Именно разногласия на этой по-
чве стали причиной «ликвидации» 
одного из лидеров луганских бое-
виков — Бэтмена — и подоплёкой 
скандала между Плотницким и лиде-
ром стахановских казаков Павлом 
Дрёмовым.

«Плотницкий получает 
дивиденды практически со всех 
прибыльных бизнес-объектов на 
контролируемой его боевиками 
территории», — говорит бизнесмен 
Сергей К., в прошлом близкий при-
ятель Плотницкого, которому при-
шлось уехать из Луганска в целях 
личной безопасности.

В сферу бизнес-интересов Плот-
ницкого после создания «ЛНР» во-
шла «национализированная» у ри-
тейлерской сети «АТБ» сеть супер-
маркетов «Народный».

В пресс-службе «АТБ» этот факт 
не опровергли. Всего на территории 
Луганской области, не подконтроль-
ной украинским властям, находятся 
50 магазинов «АТБ», рассказывает 
сотрудница PR-службы розничной 
сети «АТБ» Татьяна Ермакова. По её 
словам, в Луганске, Краснодоне, Лу-
тугино, пгт Юбилейном торговая де-
ятельность осуществляется пред-
ставителями «ЛНР».

Строительные гипермаркеты, 
некогда носившие название 
«Эпицентр», теперь также контроли-
руются Плотницким. Ими управляет 
его супруга Лариса. Из-за боевых 
действий на территории Луганска 
стройматериалы — востребованный 
товар. Завозят их из России.

Также под контроль руковод-
ства «ЛНР», по словам сотрудни-
ков правоохранительных органов, 

перешёл ликёро-водочный завод 
«Луга-Нова» и операции, связанные 
с валютой и драгметаллами.

По информации руководите-
ля одного из подразделений УМВД 
Украины в Луганской области, все 
бизнес-вопросы Плотницкий конт-
ролирует с помощью своего совет-
ника по экономическим вопросам 
Виктора Пеннера.

Сотрудники украинских 
правоохранительных органов, с 
которыми «Украинская правда» об-
щалась в ходе подготовки материа-
ла, характеризуют Пеннера как сис-
темного, прагматичного, жёсткого 
управленца. Из его биографии ин-
тересен такой факт: в начале 2000-х 
он был осуждён на девять лет за 
умышленное убийство и полностью 
отбыл срок наказания.

«БИЗНЕС»
Это — перечень объектов 

промышленности, которые за вре-
мя оккупации прекратили свою 
деятельность в Луганске и дру-
гих населённых пунктах. Их обо-
рудование либо было вырезано 
(или всё ещё вырезается) на ме-
таллолом, либо вывезено на тер-
риторию России. Данные Де-
партамента промышленности и 
энергосбережения Луганской обл-
администрации:

ЗАО Луганский машино строитель-
ный завод имени А.Я. Пархоменко;

ООО Машиностроительный завод 
«100»;

ПАО Луганский завод горноспаса-
тельной техники «Горизонт»;

ЗАО Лугцентрокуз; 

ПАО Лугансктепловоз;

ООО Поли-Пак;  

ЧАО Маршал;

ООО Луганский трубопрокатный 
завод;

ЧП Вторчермет; 

ООО Брянский рудоремонтный 
завод;

ОАО Юность;

ПАО Луганский литейно-механичес-
кий завод;

ЧП Прокатсервис;

ОАО Стахановский завод ферро-
сплавов.

Ещё один способ заработ-

ка руководства «ЛНР» и к ним 
приближённых — контрабанда. 
Практически все нефтепродукты 
на территории «ЛНР» завозят-
ся контрабандным путём. С одной 
стороны, законные поставки в прин-
ципе невозможны по причине не-
признания «республики», с другой —  
это создаёт возможности для обога-
щения, которыми пользуется руко-
водство «республики».

Также под контролем боеви-
ков оказались практически все 
легальные и нелегальные шахты 
Луганщины. Уголь продолжает 
добываться, однако официальная 
возможность его вывоза на терри-
торию Украины отсутствует.

В Министерстве энергетики и 
угольной промышленности Украины 
сообщили, что не владеют инфор-
мацией о реальном положении 
дел на шахтах, которые находят-
ся на оккупированной территории. 
Уголь украинская сторона закупает 
только у тех предприятий, которые 
юридически зарегистрированы в 
подконтрольных украинской власти 
городах.

«Мы не остановились, предпри-
ятия свои не бросили. Однако из-за 
того, что вывезти уголь мы не мо-
жем, они работают в сокращённом 
режиме, с минимальным привлече-
нием персонала, — рассказывает 
«Украинской правде» директор одно-
го из департаментов принадлежа-
щей Ахметову компании ДТЭК Рус-
лан Богданов. — Мы не можем обес-
печить эти предприятия нормально, 
зарплата выплачивается с задерж-
кой. Угольные склады переполнены. 
У нас лежит порядка трёх миллионов 
тонн, однако сбыта нет. Во многом 
это обусловлено проблемами с раз-
рушенной инфраструктурой».

Вместе с тем луганский уголь 
вывозится на территорию России, и 
данный факт зафиксирован предста-
вителями миссии ОБСЕ. Там он реа-
лизуется по ценам, ниже рыночных 
российских, что уже вызывало воз-
мущение кузбасских угольных ком-
паний в местной прессе.

СРЕДНИЙ 
И МАЛЫЙ БИЗНЕС
Под передел попал не толь-

ко крупный бизнес, но и сред-
ний, и малый. Все более или менее 
привлекательные объекты давно 
«национализированы» боевиками.

Юлия Флященко, директор пред-
приятия «Комод», которое зани-
мается пошивом нижнего белья, 
рассказывает, как боевики отобра-
ли её бизнес: «На территорию фа-
брики приехали вооружённые люди 
и просто вывезли оборудование на 
сумму более 100 тысяч гривен, а 
также сырьё, из которого шилось 
бельё, на сумму около 700 тысяч 
гривен». 

После этого случая Флященко 
поняла, что бизнес в «молодой рес-
публике» ей вести будет сложно. 
Теперь её предприятие работает в 
Киеве.

Центральный рынок Луганска, 
как и раньше, находится в ведении 
городского совета. Регулярное по-
лучение прибыли от рыночной тор-
говли контролирует назначенный 
Плотницким мэр Манолис Пилавов. 

Цены на продукты за 10 меся-
цев «ЛНР» выросли в два-три раза 
по сравнению с городами Луганской 
области, которые контролируются 
Украиной.

Предприниматели, с которыми 
общался корреспондент «Украин-
ской правды», объясняют разницу в 
ценах увеличившимися накладными 
расходами, то есть взятками, 

которые нужно давать как на укра-
инских, так и на «ЛНРовских» блок-
постах за ввоз товара.

Порядок цен на продукты и на-
питки в «республике» следующий: 1 
кг свинины — 120 грн, картофеля 
— от 12 до 16 грн, сала — 120 грн, 
риса — 30 грн, сахара — 30 грн. Де-
сяток яиц стоит 30 грн, 2-литровая 
бутылка Pepsi — 50 грн, маленький 
тюбик зубной пасты «Blend-a-Med» 
— 52 грн. Цена упаковки «пампер-
сов» в «ЛНР» стоит 700 грн.

Также на рынках возобновилась 
продажа подакцизной продукции 
— водки и сигарет. Вопросы «акци-
за» курирует всё тот же Пеннер — с 
помощью перешедших на сторону 
«ЛНР» сотрудников налоговой мили-
ции, которые отвечают за поставки 
на рынки и в магазины товаров ука-
занной категории.

В основном реализуется продук-
ция, отобранная у луганских оптови-
ков. Бутылки и пачки обклеиваются 
собственной акцизной маркой. 

За соблюдением акцизной 
дисциплины следит ещё один «пе-
ребежчик» — Сергей Ляшенко, экс-
заместитель начальника областной 
налоговой милиции, ныне — началь-
ник финансовой полиции «ЛНР».

«Контроль за уплатой налогов и 
различных сборов — жесточайший, 
— рассказывает владелец неболь-
шого розничного магазина в Луган-
ске Андрей.  — Никто не знает, ка-
ким образом формируются ставки, 
но неявка в налоговую чревата ви-
зитом представителей силовых ор-
ганов».

В «республике» очень строго сле-
дят за оплатой предпринимателями 
электроэнергии. Многих это удивля-
ет и злит, так как чиновники «ЛНР» не 
устают благодарить «братскую Рос-
сию» за безвозмездные поставки 
электричества в Луганск и прочие 
населённые пункты, пребывающие 
под контролем боевиков.

Не секрет, что на территории 
«ЛНР» процветает и торговля за-
ложниками, оружием, а также 
отобранными у законных владель-
цев автомобилями.

Луганчане, которые остают-
ся на оккупированной территории, 
рассказывают, что в самом городе 
ещё как-то можно пытаться выжить. 
На территориях же «ЛНР», где без-
раздельно властвуют казачьи 
банды, законов не существует вов-
се. Единственный довод, которым 
можно что-то кому-то доказать, — 
это автомат.

Однако всё перечисленное — не 
самое страшное из того, что сегодня 
происходит на оккупированной тер-
ритории.

Самое страшное — это то, что 
в искусственной Луганской бана-
новой республике живут вполне 
реальные люди и рождаются дети. 
Им выдают свидетельства о рож-
дении украинского образца, но 
официальные печати на них мож-
но поставить только на территории, 
подконтрольной Украине. Для по-
давляющего большинства жителей 
«ЛНР» это невозможно.

Сотни, а возможно уже тысячи, 
детей растут на территории, где 
не действуют законы, без прав и 
официальных документов. В «народ-
ной республике», которая никогда 
бы не появилась без активной под-
держки России.

Сергей ИВАНОВ,
специально 
для «УП»
(«Українська 
правда», 
3 квітня 2015 р.) 

Донбас: українці під окупацією

Голодні ігри «ЛНР»
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Бліц-інформ
Порошенко за рік заробив 
368 мільйонів, 
доходи зросли в 7 разів
Президент Петро Порошенко заробив за 2014 рік 

368 мільйонів гривень. Про це свідчать дані його де-
кларації, оприлюднені на сайті Адміністрації Прези-
дента.

Загальні доходи Порошенка склали 368 943 679 
гривень, а членів родини — 36 тисяч. 345 670 008 
гривень становлять дивіденди і  проценти, 11 253 718 
гривень — дохід від відчуження цінних паперів та кор-
поративних прав, 961 780 — від продажу майна.

Дивіденди Порошенку нарахували та виплатили 
ще на початку 2014 року, до його участі в президент-
ській кампанії.

Президент сплатив усі податки, які склали майже 
18 мільйонів гривень.

Упродовж 2014 Порошенко не купував жодної но-
вої нерухомості чи рухомого майна.

У Порошенка запевнили, що всю зарплату спочат-
ку депутата, а згодом Президента він перерахував на 
благодійність.

«Загальна сума благодійних пожертв, наданих 
минулого року за сприяння Петра Порошенка, склала 
123 166 037 гривень», — заявили в АП.

Крім того, на Банковій запевняють, що Порошен-
ко сам зі своїх доходів профінансував виборчу кампа-
нію Президента та платить за свої дальні перельоти.

На рахунках у Порошенка на кінець 2014 року ле-
жали майже 452 мільйони гривень.

За словами прес-секретаря Президента Свято-
слава Цеголка, сума рахунку змінилася через його 
поповнення задекларованими дивідендами, а також 
через курсову різницю.

У 2013 році сума сукупного доходу Порошенка 
становила всього 51 мільйон гривень. З них зарплат-
ня складала 240 338 гривень, дивіденди, проценти — 
13 535 818 гривень, дохід від відчуження цінних па-
перів — 38 061 525 гривень.

В Україні опублікований 
Закон про заборону 
російських серіалів
6 квітня опублікований Закон «Про внесення змін 

у деякі закони України щодо захисту інформаційного 
телерадіопростору України», який передбачає забо-
рону певних російських серіалів. 

Закон набуває чинності через 2 місяці після його 
публікації. Він передбачає заборону публічного вико-
ристання (трансляції, покази в кінотеатрах і т. д.) будь-
якої аудіовізуальної продукції, яка шкодить націо-
нальній безпеці України, зокрема прославляє зброй-
ні формування держави-окупанта.

«В Україні забороняється розповсюдження і де-
монстрування фільмів, що містять популяризацію 
або пропаганду органів держави-агресора і їх окре-
мих дій, що створюють позитивний образ працівни-
ків держави-агресора, працівників радянських орга-
нів державної безпеки, які виправдовують чи визна-
ють правомірною окупацію території України. Перед-
бачена попереднім абзацом заборона поширюється 
на поширення і демонстрацію будь-яких фільмів не-
залежно від країни походження, виробництва після 1 
серпня 1991 р.», — йдеться в законі.

Також забороняється «трансляція інформацій-
них, музичних, розважальних, спортивних, навчаль-
них, рекламних і будь-яких інших програм і передач, 
вироблених, починаючи з 1 січня 2014 р.,  фізичними 
та юридичними особами Російської Федерації, а та-
кож тих, які пропагують (включаючи подачі позитив-
ної інформації) діяльність правоохоронних органів, 
збройних сил, інших військових або силових форму-
вань РФ».

Українка Марія Музичук — 
чемпіонка світу з шахів
П’ятнадцятою чемпіон-

кою світу з шахів серед жі-
нок стала 22-річна українка 
Марія Музичук.

У фіналі світової першо-
сті-2015 у Сочі (Росія) вихо-
ванка шахової школи Стрия 
Львівської області грала з 
росіянкою Наталією Пого-
ниною і, вигравши з рахун-
ком 2,5:1,5, виборола титул чемпіонки світу.

На шляху до фіналу Музичук обіграла шахісток із 
Канади, Польщі, Болгарії, Індії.

Марія Музичук стала другою українською чемпіон-
кою світу з шахів серед жінок за часів Незалежності 
після харків’янки Анни Ушеніної, яка виграла світову 
шахову корону 2012 року в Ханти-Мансійську (Росія).

Чемпіонати світу з шахів серед жінок проводять-
ся від 1927 року. У 1950 – 1953 роках шаховою коро-
ною володіла Людмила Руденко, уродженка м. Лубни 
на Полтавщині, яка була другою в історії шахів і пер-
шою серед радянських шахісток чемпіонкою світу.

У Бразилії відкрили 
третій пам’ятник 

Кобзареві
У Бразилії встановили третій 

пам’ятник українському поету Тарасу 
Шевченку. Постамент встановили на від-
новленій площі України в  місті Уніо-до-
Віторіа. 

У діаспорі споруджено 128 пам’ятників 
Шевченку в 35 країнах світу.

У 1975 році відбулися перші 
сходини українських піонерів у 
Норт-Порті  (Флорида, США), де 
було обрано першу управу укра-
їнської громади. 

Цікавий нарис розвитку 
і праці української громади 
при Українському релігійному 
і культурному осередку ім. св. 
Андрія в Норт-Порті подав інже-
нер Роман Шраменко, колишній 
голова.

Спершу з’явилося тут де-
кілька українських родин зі 
США і Канади, які почали купля-
ти досить дешеві хати й землю 
під будову. 

14 січня 1975 року  відбу-
лися перші сходини українців у 
домі Василя і Тетяни Чубатих у 
Норт-Порті й вибрано з-поміж 
12 присутніх першу управу укра-
їнської громади в Норт-Порті. 
Головою був обраний Володи-
мир Різник, також до управи 
увійшли Василь Чубатий, Лідія 
Тимо шенко, Лідія Головко, Юрій 
Головко, Параня Стефурак-Сич, 
Павлина Різник і Володимир 
Тимошенко.

5 українських родин ста-
ли основним ядром нової 
української громади у Норт-
Порті. Початкова їх назва була 
«Об’єднання українців у Норт-
Порті».

Далі почали приїздити нові 
українські родини, між ними ка-
надський сенатор українського 
походження Павло Юзик, який 
разом зі своєю дружиною Марі-
єю перебув тут повне літо. Обоє 
вони хоч народилися в Кана-
ді, як і Різники в Америці, були 

українськими патріотами, про-
відними діячами українських 
громад у своїх країнах (Юзики в 
УНО, а Різники в ОДВУ). Обидві 
ці громадські організації в США 
і в Канаді були засновані Євге-
ном Коновальцем на початку 
тридцятих років.

Завдяки обом цим родинам 
зародилась тут велика україн-
ська громада. А невдовзі стало 
зрозуміло, що є конечна потре-
ба будувати українську церкву.

Родина Різників була право-
славною, а Юзики — греко-ка-
толиками. Так приблизно було із 
мирянами, що сюди прибували. 
Усі вони добре розуміли, що не 
під силу буде будувати дві церк-
ви, тому вирішили встановити 
на початок одну соборну укра-
їнську церкву! Так воно і стало-
ся. Подібних цьому зворушливо-
му національно-християнсько-
му чину до цього часу не було. 

Митрополити обох віроспо-
відань — Мстислав Скрипник 
від православної церкви і Ми-
рослав Любачівський від гре-
ко-католицької — це благосло-
вили.

Сенатор Юзик заявив: «Тво-
римо тут таку українську грома-
ду, якої ще не було ніколи. Муси-
мо усі в повній згоді працювати 
для України, як соборники, без 
різниці на нашу віроісповідну чи 
партійну приналежність...». 

Громада прийняла нову 
назву — «Український релі-
гійний та культурний осеред-
ок ім. св. Андрія в Норт-Порті, 
Флорида».

13 грудня 1979 р. відбулось 

урочисте відкриття церкви та 
осередку.

На початку 1990-их ро-
ків віруючі греко-католицько-
го обряду почали окрему будо-
ву своєї церкви, бо був великий 
наплив українських людей до 
Норт-Порта. Управа осередку 
виділила кошти для будови цієї 
церкви.

16 березня 2015 р. відбу-
лися загальні збори осеред-
ку. До нової управи увійшли: Ві-
ктор Лісничий — голова, Дарія 
Томашоска — заступник, Бог-
дан Боднарук — секретар, а та-

кож Микола Компанієць, Клара 
Шпічка, Віра Боднарук та Гали-
на Ліснича, Марія Никитин, Єв-
ген Томашоский, Орися Свис-
тун, Володимир Шпічка, Анна 
Мацілинська, Микола Веремі-
єнко, Одарка Гобачевська та Ві-
ктор Каплій.  
 

Віра БОДНАРУК, 
професор, культосвітній 

референт осередку 
Фото Віктора Лісничого

На фото: Роман Шраменко, колиш-
ній голова управи; управа осеред-
ку; українська бібліотека громади.

Затята боротьба так званої 
прогресивної громадськості, на-
самперед в особі деяких галас-
ливих «громадських організацій», 
в яку втяглися і певні журналіст-
ські кола, здається, перемож-
но завершена: Національна екс-
пертна комісія України з питань 
суспільної моралі ліквідовується. 
Зосталися якісь формальності, 
але питання за суттю вирішено. 

Колотнеча довкола комісії 
тривала давно. Усі ці роки комі-
сія, яку очолював відомий гро-
мадський діяч Василь Васильович 
Костицький, депутат Верховної 
Ради трьох скликань, доктор юри-
дичних наук, член-кореспондент 
Академії правничих наук, заслу-
жений юрист України, намагала-
ся відбиватися від навали так зва-
ної «громадськості». Окрім своєї 
безпосередньої діяльності, бра-
ла участь або організовувала різ-
ні круглі столи, конференції, теми 
яких пробувала пов’язати із сус-
пільною мораллю. Що викликало 
чергову хвилю критики, мовляв, 
нічим людям зайнятися. Не кажу-
чи вже про основну функцію — за-
хист суспільної моралі, що «гро-
мадськість» вважала зайвим саме 
у виконанні комісії. Говорилося, 
що це дублювання функцій інших 
державних структур (наводився 
чималий список, починаючи від 
такого стража моралі, як міліція). 
А чи не найбільшим страшилом на-
зивалася примара «цензури», яку 
(всупереч Конституції!) нібито за-

проваджувала комісія. Те, що екс-
пертна комісія мала повноважен-
ня лише здійснювати експертизу 
інформаційного простору, від те-
лерадіоефіру й преси до масових 
видовищ, і взагалі не мала права 
щось забороняти, закривати, — 
це якось випадало з гарячих дис-
кусій. Помилки в роботі комісії, які 
неминучі в будь-яких структурах, 
роздувалися до небес. 

Особливі баталії точилися 
довкола телебачення, адже це  
наймасовіший з усіх засобів ін-
формації і впливу на людей. Зно-
ву якось забувалося, що карати 
телеканали може лише Нацра-
да з питань телебачення і радіо-
мовлення — аж до позбавлення 
ліцензії, а закривати канали, як і 

інші медіа, може лише суд. 
Узагалі весь час складалося 

враження, що за всіма отими  га-
ласливими структурами, завуа-
льованими в «громадські органі-
зації» мовників, медійників, про-
глядаються вуха їхніх істинних 
хазяїв — телевізійних магнатів, 
яким чомусь дуже вже заважала 
Національна експертна комісія.

І ось «страшило» практич-
но подолане. Підіб’ємо підсум-
ки. Насилля на екранах, порно-
графія, в тому числі — дитяча в 
Інтернеті, де «рейтинги» України 
вже зашкалюють, може спокій-
но розвиватися далі. І нарешті в 
нас подолано цензуру, і розквіт-
ла свобода слова. 

Над останнім варто б помір-
кувати самим журналістам, осо-
бливо деяким представникам 
професії, які нині потрапили до 
парламенту  і якраз доклали чи-
мало зусиль для знищення Нац-
комісії. Можна подумати, що в 
колег-журналістів, які нині стали 
законодавцями, найактуальні-
шою є боротьба саме з комісією. 
Що в нас уже проведено роздер-
жавлення преси органів влади, 
про що балакають друге деся-
тиліття. Черговий законопроект 
про це успішно «завалив» попе-
редній парламент, але не поспі-
шає ухвалювати й нинішній, де 

вже ціле журналістське лобі. Як 
велика радість подається ство-
рення так званого громадського 
телебачення, хоча це ще якийсь 
гібрид громадського і того ж чи-
новницького. Про невтішний 
стан національного інформацій-
ного простору і його так званий 
«захист» вже й говорити сумно. 
Як і про ситуацію з виживанням, 
точніше, нищенням, національ-
ної державницької преси. Ось би 
чим зайнятися колегам — жур-
налістам-депутатам. 

І нарешті, якщо галасли-
ва «громадськість» вважає, що 
вирвалася з пут цензури, то це 
просто лукавство. Ця «громад-
ськість», у тому числі й чимало 
«телезірок», давно розписані по 
тих чи інших телеканалах, котрі, 
як усім відомо, належать тим чи 
іншим олігархам. Звісно, мільяр-
дер, власник такого-то потужно-
го телеканалу, не стоїть над ду-
шею в журналіста свого каналу, 
і той вважає себе поза цензу-
рою хазяїна. Що ж, може вважа-
ти й далі, «не помічаючи», що між 
ним і хазяїном — цілий ланцю-
жок «смотрящих». І без «клятої» 
Нацкомісії, якої таки позбулися. 

Петро АНТОНЕНКО
Днями Василь Костицький 
(на фото) після семи років 

керування Нацкомісією подав 
у відставку. Та й сама комісія 
чекає лише постанови уряду 

про її остаточну ліквідацію. 

у р ррСвііт українців закоррдоннняя

Щ ф р у р ррЩоо в інформацційноому ппроостторрі?? 

40-ий ювілей української громади в Норт-Порті

Без моралі легше? 
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Білорусь сусідня і братня
Ця нова рубрика нашої газети знайомитиме вас, шановні чи-

тачі, з історією і сьогоденням Білорусі — братнього і сусіднього 
слов’янського народу.

Замки, палаци і садиби 
Білоруські землі ще в середні віки називали «країною замків». На неве-

ликій території їх уміщалося більше сотні. 
Від 13 століття на білоруських землях зводили поодинокі великі кам’яні 

укріплення. А через декілька століть розгорнулося масове будівництво 
замків уздовж меж Великого князівства Литовського. Ними називали всі 
види укріплень або резиденцій знатних людей, а також «остроги» феодалів 
у XVI – XVII століттях. Ця ж назва — «замок» — використовувалася і для па-
лацових ансамблів. 

Замок у Ліді
Лідський замок зна-

ходиться в Гродненській 
області в місті Ліда. Був 
побудований на насипно-
му піщаному пагорбі, з це-
гли і бутового каменю, у 
формі неправильного чо-
тирикутника. Будівлю ото-
чували болотисті береги 
річок Кам’янка і Лідія.

Замок був закладений 1323 року як оборонний форпост на шляху хресто-
носців при Великому князеві Литовському Гедиміні.

У дворі розміщувалися архів, острог, православна церква, господарські і 
житлові будівлі. На верхніх поверхах веж знаходилися житла.

Замок неодноразово зазнавав нападів. Уперше він був розорений  1384 
року, після штурму хрестоносців. Остання битва тут сталася 1794 року між по-
встанцями Костюшка, які захищалися в руїнах замку, і російською армією.

Старий замок 
(Гродненська 
фортеця)
Цей комплекс оборонних 

укріплень виник на місці посе-
лення XI століття на правому ви-
сокому березі Німану. 

У 80-их роках XVI століття 
при Стефані Баторії, королю польському і Великому князю Литовському, Ста-
рий замок був докорінно реконструйований. За проектом італійського архітек-
тора Скотто тут побудували новий королівський палац у стилі ренесансу. Нада-
лі Старий замок зазнав численних переробок.

Поєднання потужної системи оборонних укріплень (земляні вали з бастіо-
нами, глибокі рови, фортечні стіни і вежі) з палацом, що стоїть усередині, типо-
ві для замкової архітектури Білорусі XVI –  XVII століть.

Мирський замок
Видатним твором білорусь-

кої архітектури можна назвати 
замок у Мирі (Гродненська об-
ласть). Він розташований на від-
критій невисокій місцевості. З 
трьох боків був оточений рова-
ми і земляними валами з басті-
онами, а з четвертого, півден-
ного, боку прикривався водо-
ймою.

Будівництво палацово-замкового комплексу відбувалося в кілька етапів. 
Спочатку звели фортечні стіни, вежі. Пізніше, на початку XVII століття, при Ми-
колі Радзивіллі Сирітці, уздовж східної і північної стін побудували триповерхо-
вий палац.

Стіни замку спочатку мали висоту близько 13 метрів, товщина їх в основі 
сягала 3 метрів. Пам’ятка замку — вежі. Вони височіють над стінами і мають 
багатий різноманітний декор у вигляді ніш і орнаментальних поясів. Нині тільки 
головна, в’їзна, і південно-західна вежі зберегли первинні характерні риси го-
тики. Інші, як і палац, отримали форми і декор архітектури ренесансу.

У XVII – XVIII століттях Мирський замок був розкішним палацово-замковим 
комплексом, де напрочуд вдало поєднувалися риси військово-фортифікаційної 
споруди і м’якість, пишнота й  величність палацової будови.

Несвізький 
палацово-замковий 
комплекс
Кам’яний замок на місці 

дерев’яного в Несвіжі (Мінська об-
ласть) був закладений 1583 року Ра-
дзивіллом Сиріткою, державним і вій-
ськовим діячем Великого князівства 
Литовського. 

Замок розташовувався за містом, на узвишші. Потрапити сюди можна 
було тільки по розбірному дерев’яному мосту. Вал заввишки до 20 метрів та 
інші фортифікаційні споруди, водні перешкоди перетворювали замок на не-
приступну фортецю.

За замковими укріпленнями стояли три окремі кам’яні корпуси, що утво-
рювали внутрішній двір. Центральний корпус, навпроти в’їзних воріт, займав 
сам Радзивілл. Це була триповерхова будівля з невеликими восьмигранними 
вежами по кутах. 

У 1706 році «Радзивіллівська цитадель» була зруйнована шведами. Після 
1726 року відновленням цієї споруди займався архітектор Казимір Жданович.

Несвізький замок свого часу був багатим культурним центром, зібранням 
предметів мистецтва. Тут розміщувалася бібліотека на 20 тисяч томів, де зберіга-
лися рідкісні рукописи і стародруки, існували портретна і картинна галереї, що налі-
чували більше тисячі полотен, багата колекція європейської, арабської, японської і 
китайської зброї, а також знамениті слуцькі пояси, шпалери, велика колекція монет 
і медалей, розкішні меблі.

Матеріал підготовлений співробітниками архівів: 
Шостак Г. І., Кекелевою Т. М. і Русецькою А. Л.

Національний архівний фонд Республіки Білорусь
Фото: Show album,  сайт «Уся Білорусь»

Лія Ахеджакова отримала відзнаку 
«За честь і гідність» 

Російська актриса 
Лія Ахеджакова, яка від-
верто підтримує Украї-
ну і критикує владу Ро-
сії, отримала почесний 
приз кінопремії «Ніка» 
в номінації «Честь і гід-
ність».

 Відзнаку зірці вручали 
Наїна Єльцина, вдова пер-
шого президента Росії Бо-
риса Єльцина, і актриса 
Інна Чурикова.

А оголосив ім’я Лії Ахе-
джакової режисер Ельдар 
Рязанов. Він не вийшов 
на сцену, а записав відео-

звернення, яке транслювали на екрані. Це вперше Рязанов 
«опинився на людях» після хвороби. «У мене величезна ра-
дість, що премія вручається актрисі, з якою я довго працю-
вав, з якою ми не розлий вода. Це жінка відважна у твор-
чості, безмежна в роботі, це Лія Ахеджакова. Дорога Лієч-
ко, вітаю від усієї душі і серця. Готовий заради тебе вплута-
тися в якусь авантюру», — заявив жартома режисер.

Потім на екрані з’явилися кадри з найвідоміших ря-
зановських фільмів, в яких знімалася актриса, — «Іронія 
долі, або З легким паром», «Службовий роман» та багатьох 
інших.

До слова, фільм українського режисера Мирослава 
Слабошпицького «Плем’я» на цьому фестивалі був визна-
ний найкращим серед кіноробіт країн СНД і Балтії.

У Німеччині в перекладі ні-
мецькою презентували мему-
ари Хуана Рейнальдо Санчеса, 
в яких колишній охоронець Фі-
деля Кастро розкриває таємне 
життя лідера кубинської рево-
люції.

66-річний Хуан Рейнальдо Сан-
чес був протягом 17 років особис-
тим охоронцем Фіделя, після чого 
1994 року потрапив в опалу, про-
вів два роки у в’язниці й після деся-
ти невдалих спроб утік 2008 року до  
США. 

Із книги «Таємне життя Фіделя 
Кастро» випливає, що кубинський 
революціонер любив розкіш, що су-
перечить твердженням самого Ка-
стро, який, за його словами, «нічим 
не володів» і, як сказано в його біо-
графії «Моє життя», отримував мі-
сячну зарплату в розмірі 750 песо, 
тобто приблизно $30. 

«Усе це брехня», — стверджує 
Хуан Рейнальдо Санчес. Головний 

комуніст «острова Свободи», за опи-
сом автора, вів буржуйський спосіб 
життя: багато і ситно їв у колі своїх 
близьких, тоді як кубинці голодува-
ли після краху СРСР, володів одно-
осібно близько 20 будинками на 
острові й мав особливий банків-
ський рахунок із пристойною су-
мою — «резерв Команданте». Сан-
чес описує у своїй книзі прогулянки 
шефа на розкішній яхті «Aquarama 
II» на острів Кайо-П’єдра, де той за-
ймався підводним полюванням.

Серед особистих охоронців Ка-
стро старший лейтенант Санчес мав  
як «перший» охоронець особливі по-
вноваження. Він повинен був вести 
протокол кожного дня і тому багато 
знав. Хуан Санчес також супрово-
джував Кастро під час багатьох за-
кордонних поїздок. У книзі розпові-
дається, зокрема, як для Фіделя, що 
мав брати участь у саміті країн Руху 
неприєднання 1986 року в Хараре, 
там був куплений будинок, під ним 

вирито бомбосховище на випадок, 
якщо Південна Африка, з якою Куба 
тоді вела війну в Анголі, надумає за-
вдати по Кастро удар із повітря.

Змальовано в книзі також сі-
мейне життя Фіделя, про яке офі-
ційно на Кубі не говорилося, про 
п’ятеро його синів, а також численні 
позашлюбні зв’язки, в яких теж на-
роджувалися діти. 

Улітку 2006 року «Команданте» 
через хворобу передав кермо вла-
ди на Кубі своєму братові Раулю. 
Санчес пише, що ще в 1983-ому і 
1992 роках Кастро переніс дві опе-
рації і був на межі смерті. 

У Японії 100-річна жінка 
пропливла 1,5 кілометра 

і встановила рекорд
Столітня японка Міеко Нагаока змогла 

проплисти 1500 метрів вільним стилем, став-
ши рекордсменкою.

Після встановлення рекорду плавчиня зробила 
заяву, що не має наміру зупинятися на досягнутому, 
оскільки відчуває себе цілком молодою і збираєть-
ся плавати на марафонські дистанції приблизно до 
105 років.

На те, щоб подолати цю дистанцію, японці по-
трібна 1 година 16 хвилин. Як очікується, досягнен-
ня літньої спортсменки буде занесено до Книги ре-
кордів Гіннесса.

Міеко Нагаока оформила досягнення під час зма-
гань з плавання, що проходили у префектурі Ехіме. 

Китайці звели 
57-поверховий будинок за 19 днів

Китайська компанія «Broad Sustainable Buildings» звела 57-по-
верховий будинок менш ніж за три тижні.

За день будівля виростала на три поверхи, її ніби збирали з конструктора 
Lego. Сам процес знімали на відео. У будівлі буде 800 квартир та офіси для 4 
тисяч співробітників.

Секрет такої швидкості — у збірці готових блоків за модульною 
схемою. 

Висока швидкість будівництва і низькі витрати не відбиваються на якос-
ті робіт. Усі будинки, зведені за таким принципом, відповідають ряду ви-
мог: стійкість до землетрусів магнітудою 9,0 балів, низька вартість споруди, 
висока теплова ефективність, екологічність та наявність систем очищення 
повітря.

Тюрма 
за підробку 
продуктів

У Нідерландах до 2,5 
років в’язниці засудже-
ний постачальник м’яса 
Віллі Шелтен. За дани-
ми слідства, він продав 
більше 300 тонн кони-
ни під виглядом ялови-
чини.

У 2013 році в Європі 
розгорівся скандал після 
того, як за допомогою ДНК-
аналізу було встановле-
но, що в бургерах, які про-
давалися в супермаркетах 
Британії, містилося кінське 
м’ясо.

Пізніше конину виявили 
в м’ясних продуктах в Ірлан-
дії, Франції, Швейцарії, Шве-
ції і Німеччині.

Влада Нідерландів тоді 
вилучила з продажу близько 
50 тисяч тонн м’ясопродуктів 
у зв’язку з побоюваннями 
фальсифікацій. 

«Розсекречений» Фідель Кастро: революціонер 
любив розкіш і володів величезним статком
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У Радянському Союзі ця сторін-
ка минулої війни довгий час нале-
жала до небажаних і фактично за-
боронених.

Про «чорносвитників» як яви-
ще, що супроводжувало «визво-
лення» тимчасово окупованих во-
рогом територій СРСР, не прийня-
то було писати і згадувати.

Радянська історична наука зо-
всім оминала цю проблему, оскіль-
ки, як стверджує відомий історик 
Владислав Гриневич, вона таїла в 
собі багато непривабливих і від-
верто небезпечних сюжетів, здат-
них зашкодити формуванню міфу 
про «Велику Вітчизняну війну».

Із цим твердженням важко не 
погодитися. Висвітлення сторінок, 
пов’язаних із «чорною піхотою», не 
лише загострило б увагу до одного 
з багатьох трагічних явищ воєнно-
го лихоліття — воно б дисонувало з 
офіційною, писаною історією війни, 
відкривало б очі на розповсюджену 
практику по суті протизаконних дій 
командного складу армії-визволи-
тельки.

Саме тому в історичних працях 
та інших публікаціях про минулу ві-
йну жодним словом не згадувало-
ся про її переважно примусовий ха-
рактер, майже ніякої інформації не-
має про діяльність так званих «по-
льових військкоматів», і тим більше 
відсутні згадки про «чорносвитни-
ків».

У незалежній Україні означена 
тема стала предметом наукового 
вивчення й висвітлюється засоба-
ми масової інформації, переставши 
бути «прогалиною» чи «білою пля-
мою» історії.

Але першими про неї розповіли 
не історики, а письменники. Саме 
вони ще за радянських часів зна-
йшли мужність звернутися до цієї 
болючої теми і донести її до читачів.

Окремі змушені були це зроби-
ти «езоповою мовою», прикриваю-
чи сутність пафосом. Саме так зро-
бив Юрій Яновський у статті «Шлях 
війни», опублікованій ще на початку 
листопада 1943 року.

Він маскує негативне явище, 
«героїзуючи» його:

«По дорогах Полтавщини йде на 
фронт «чорна піхота». Так називали 
мобілізованих селян, що не одержа-
ли ще військового одягу. Але дух цієї 
піхоти — над усякі похвали. Вони хо-
дять в атаку, як леви. Вони вмира-
ють, якщо доводиться, але в агонії 
роблять ще один крок уперед».

Більш реалістичною та зворуш-
ливою видається картина, змальо-
вана Дмитром Міщенком в оповідан-
ні «Батальйон необмундированих» 
(збірка «Очі дівочі», 1964 рік).

Кілька сповнених болю й тра-
гізму сторінок присвятив «чорно-
свитникам» видатний майстер пера 
Олесь Гончар у своєму романі «Со-
бор» (1968 рік).

Уже в 1980-х роках до цієї теми 
звернувся Василь Захарченко — 
його оповідання «Чорна піхота», що 
увійшло до збірки «Клекіт старого 
лелеки» (1989 рік), також дуже ре-
алістично змальовує трагедію тих, 
хто був мобілізований «визволен-
ням».

У наш час проблема «чорно-
свитників» відкрито обговорюєть-
ся й жваво та доволі гостро диску-
тується. Торкається цієї непростої 

теми і зміст кількох документаль-
них фільмів, знятих в Україні остан-
німи роками, зокрема «Чорна піхо-
та» (режисер Іван Кравчишин, 2010 
рік), «Рівень секретності 18» (ре-
жисер Володимир Іванов, 2011 рік) 
та ін.

Попри це, тема «чорносвитни-
ків» далеко не вичерпана — ми ще 
не маємо реальної та повної карти-
ни подій. Поки що не можемо точ-
но окреслити характер і масштаби 
цього, без перебільшення, злочину 
тоталітарної системи проти людя-
ності та гуманізму.

Коли тепер ми «з гордістю» 
відзначаємо стрімке зростання 
кількості українців у Червоній 
армії в другій половині 1943-го і 
в 1944 роках, підкреслюючи, що 
1944 року кожен третій військо-
вослужбовець діючої Червоної 
армії був українцем, чи замис-
люємося над тим, якою ціною це 
відбувалося?

Чому саме в той час так різко 
зросла частка українців, жителів 
України в діючій армії?

А відповідь, як не дивно, на са-
мій поверхні: стрімке зростання 
відсотка українців у Червоній ар-
мії стало наслідком масової, май-
же тотальної мобілізації до вій-
ська чоловічого населення з тери-
торій, які були звільнені від ворога. 
І саме продуктом такої мобілізації 
були так звані «чорносвитники».

З іншого боку, «піджачники», 
«чорна піхота» — не суто укра-
їнське явище, воно стосується 
не лише українців і жителів УРСР. 
Уперше воно з’явилося на звільне-
них від загарбників територіях, пе-
реважно Росії (РРФСР), ще взимку 
– навесні 1942 року, але не мало 
масового характеру. Та ми впра-
ві стверджувати, що саме в Україні 
восени 1943-го і взимку 1944 років 
воно набуло найбільшого розмаху.

Олександр Довженко напри-
кінці 1943 року у своєму щоденнику 
з болем відзначає: «Ми, визволите-
лі, всі до одного давно вже забули, 
що ми трохи винуваті перед звіль-
неними, а ми вважаємо уже їх дру-
горядними, нечистими, винувати-
ми перед нами дезертиро-оточе-
но-пристосуванцями».

Він занотував розповідь пись-
менника Віктора Шкловського про 
те, що в боях на землях України гине 
велика кількість мобілізованих гро-
мадян, що їх звуть чорносвитками, 
позаяк вони воюють у домашньо-
му одязі без жодної підготовки, як 
штрафні. До них ставилися, як до 
винуватих: «Усіх мучить думка про 
нелюдські небачені страждання 
народу. Розповідають, що в Укра-
їні починають уже готувати до мо-
білізації 16-річних, що в бій же-
нуть погано навчених, що на них 
дивляться як на штрафних».

Петро Лебедєв, у 1943 році ка-
пітан діючої армії, згадував:

«Зростаючий у ході безперерв-
них боїв некомплект особового 
складу заповнювався далеко не 
повною мірою. У бойових підроз-
ділах залишалася чи не половина 
штатного складу. Все більше в ро-
тах ставало солдат, покликаних по 
мірі просування військ так званими 
«польовими військкоматами», а по-
просту самими частинами.

Більшість з них — хлопці, що за 

час окупації підросли до призовно-
го віку, але чимало було й солдатів 
старшого віку, в тому числі тих, хто 
опинився тут з різних причин від 
часу великого Київського оточен-
ня 1941 року.

Ті, хто пережив трагічну пору по-
разки на фронті і дворічне перебу-
вання на окупованій території, і ті, 
хто прийшов сюди із Сибіру дорога-
ми наступу, — були представника-
ми різних епох однієї війни, що не 
завжди розуміли одна одну.

Це створювало певні складно-
щі у відносинах усередині військо-
вого колективу. Але безпосередньо 
позначалася на бойових якостях 
військ непідготовленість більшості 
цих новобранців до бою.

Багато з них навіть вступали в 
бій у своєму домашньому одязі (їх у 
нас так і називали — «чорножупан-
ники»). Гірше того —  не вистачало 
на всіх і зброї. Офіційно самовільна 
«мобілізація» заборонялася, але, що 
поробиш, якщо попереду жорстокі 
бої, а в роті вже й двох десятків бій-
ців не нарахувати?...

Втрати цих бійців вже з перших 
днів боїв на плацдармі виявлялися 
особливо великими. Багато гинули, 
по суті, не ставши військовими». 

А ось як описав процес мобілі-
зації на відвойованих українських 
землях у своїй автобіографічній 
«Пісні переможця» Григорій Кли-
мов: «Коли Червона армія почала 
виганяти німців з України, то «до-
мосідів» швиденько збирали, — цим 
займалися навіть не військкомати, 
а самі командири передових час-
тин, — сунули їм знову гвинтівки в 
руки і, навіть не переодягнувши в 
шинелі, в чому були — у першу лінію 
бою! Їх так і називали —«піджачни-
ки». Береги Дніпра, як весняними 
квітами, рябіли трупами в різноко-
лірному цивільному одязі».

Під час призову до Червоної 
армії, зокрема в Кіровоградській 
області, політруки і командири гна-
ли людей до бою без зброї, нака-
зуючи здобувати її самим у сутичці 
з ворогом і власною кров’ю «зми-
ти провину перед Батьківщиною 
та її великим вождем Сталіним». 
Про такі факти згадує український 
письменник-емігрант Михайло 
Дорошенко.

Отже, спокутувати вину кров’ю. 
Яку вину? Вину за те, що не були 
призвані до війська на початку ві-
йни? А якщо були призвані — то за 
те, що вижили у «м’ясорубці» 1941 
року?

За те, що опинилися в «котлах» і 

не змогли вийти з оточення до «сво-
їх», які відступали? За те, що втекли 
або були відпущені з полону? За те, 
що повернулися до своїх родин, за-
лишившись на окупованій ворогом 
території? За те, нарешті, що на мо-
мент «визволення» вже досягли 16 
– 17-річного віку?

Коли солдатів 
бракує
Радянські мобілізації на те-

риторії України були частиною 
загальносоюзної призовної кам-
панії. Ця кампанія від перших мі-
сяців війни була зорієнтована не 
на формування дієвої стратегії, 
навчання й підготовку військ до 
ведення бойових дій, а на здо-
буття перемоги за рахунок зна-
чної кількісної переваги в живій 
силі.

Під час війни в Українській РСР 
вони відбувалися двома хвилями.

Перша (від 23 червня 1941 
року до повної окупації республіки 
в липні 1942-го) збігалася в часі з 
оборонними боями.

Друга (1943 – 1945 роки) — із 
проведенням наступальних опера-
цій, наслідком чого стало відвою-
вання Червоною армією території 

України та продовження наступу 
на Захід.

Заради об’єктивності відзна-
чимо, що під час мобілізації на по-
чатку війни значна частина насе-
лення, особливо міська молодь 
центральних, північних і східних 
регіонів України, виявляла патріо-
тичне піднесення.

Проте воно згасало в міру на-
ступу військ Вермахту. Улітку – во-
сени 1941 року мобілізаційні за-
ходи фактично були зірвані че-
рез хаос в органах влади і халат-
ність військкоматів, а головним 
чином — через недовіру біль-
шості населення до сталінсько-
го режиму і небажання його за-
хищати.

У багатьох центральних та 
східних областях УРСР явка на 
призовні пункти не перевищува-
ла 50%, а в Західній Україні —  
була мінімальною.

І все ж упродовж перших міся-
ців війни з України до армії та фло-
ту було направлено, за підрахун-
ками дослідників, 3 184 726 осіб.

Значна частина мобілізова-
них не дісталася до своїх військо-
вих частин. За підрахунками до-
слідників, на окупованій території 
СРСР залишилося понад 5,6 млн 
військовозобов’язаних та призов-
ників, із них в Україні — понад 
3 млн (тільки по Київському осо-
бливому військовому округу — по-
над 1,6 млн, Одеському військово-
му округу — понад 800 тис.).

А у військах масовими става-
ли випадки дезертирства, особли-
во —  вимушеної чи добровільної 
здачі в полон.

Разом з утікачами із фрон-
ту, оточенцями, відпущеними з ні-
мецького полону додому радян-
ськими військовополоненими, а 
також юнаками, які за час пере-
бування під окупацією досягли 
призовного віку, та літніми й хво-
рими чоловіками (їхній статус як 
військовозобов’язаних було за-
кріплено додатковими наказами 
радянського командування упро-
довж 1942 – 1943 років) — вони 
стали потенційним контингентом 
другої хвилі призову в ході відвойо-
вування в німців території України.

На початок 1942 року в Черво-
ній армії вже катастрофічно не ви-
стачало людських ресурсів. Із різ-
них регіонів СРСР на фронт від-
правляли всіх придатних 
до військової служби.

Їх називали по-різному: «піджачники», «чорножупанники», 
«чорнобушлатники», але переважно «чорносвитники» і, наре-
шті, «чорна піхота»... Не знайти таких назв і понять в офіційних 
радянських документах, начебто їх і не існувало.

Начебто і не було позначеного цими назвами трагічного яви-
ща і великої кількості мобілізованих у 1943 – 1944 роках лю-
дей, більшість з яких назавжди залишилася лежати в україн-
ських полях, степах, на дні та уздовж річок, часом поруч із рід-
ним селом, геть близько від рідного обійстя…

Редакції невідомі фотографії, які були б достовірно атрибутовані 
як світлини «чорнопіхотинців». Більшість кінореконструкцій базуються на 
описах тих «чорнопіхотинців», хто вижив, або свідків подій. Приблизно та-

кий вигляд, як на цій світлині, мало поле бою в околицях села Балико-
Щучинка на Букринському плацдармі під час битви за Дніпро восени 

1943 року. Фото Дмитра Бальтерманца, Керч, 1942 рік. 

«Уманська яма». Один із таборів, де просто неба перебували радянські 
військовополонені влітку й восени 1941 року. У перші місяці війни до 

німецького полону потрапило близько 3,5 млн солдатів та офіцерів ЧА. 

ЧОРНА ПІХОТА. 
СКІЛЬКИ «ЧОРНОСВИТНИКІВ» ЗНИЩИВ СТАЛІН?
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ЧОРНА ПІХОТА. 
СКІЛЬКИ «ЧОРНОСВИТНИКІВ» ЗНИЩИВ СТАЛІН?

Для заміни рядово-
го й молодшого команд-

ного складу військ ППО, ВПС, 
зв’язку, тилових частин та уста-

нов мобілізовували жінок.
Було значно зменше-

но перелік хвороб, за якими 
військовозобов’язаних вва-
жали непридатними до служ-
би. До війська були мобілізова-
ні рідні так званих «ворогів на-
роду» та інші «неблагонадійні» 
громадяни.

Змінилися й правила призо-
ву. У наказі Ставки Верховного го-
ловнокомандування № 089 від 9 
лютого 1942 року вказувалося:

«Оскільки діюча армія повин-
на своєчасно діставати поповнен-
ня живою силою, а підготовлений 
військовий контингент тилу через 
транспортні труднощі затримуєть-
ся в дорозі й прибуває у діючі час-
тини несвоєчасно, військові ради 
армій дістають дозвіл на самостій-
не поповнення своїх частин жи-
вою силою в ході наступу».

Отже, діючі армії отримували 
право проводити власний набір 
щойно звільненого населення у 
свої підрозділи, фактично – май-
же необмежене використання для 
своїх потреб місцевого людського 
ресурсу. Ця обставина надавала 
проведенню військової мобіліза-
ції вкрай жорстких рис.

За новими правилами, армій-
ські польові призовні комісії ре-
крутували чоловіків віком від 17 
до 50 років, зокрема серед тих, 
хто від початку війни не був мобі-
лізований на фронт.

Армійському командуванню 
наказувалося терміново форму-
вати запасні полки, що мали здій-
снювати відбір, призов і 15-денну 
бойову підготовку мобілізованого 
контингенту в зоні дії своїх армій.

Проте й таких правил у вій-
ськах дотримувалися на свій роз-
суд, часто в ході наступу порушую-
чи вікові обмеження для призов-
ного контингенту й інші вимоги ін-
струкцій.

«Польові» 
військкомати: 
тотальна мобілізація
Активні мобілізаційні захо-

ди Червона армія розгорнула від 
перших  днів вступу на українську 
землю взимку 1943 року, і вони 
не припинялися до кінця 1944 
року.

Улітку 1943 року в Сталін-
ській (тепер Донецькій) облас-
ті лише передовими частинами 
було призвано і мобілізовано 
12 860 осіб, у Сумській — 24 031 
особа.

У звільнених від німців райо-
нах налагоджували свою робо-
ту й стаціонарні військкомати. 
Отже, уникнути мобілізації було 
неможливо: якщо хтось уникав 
мобілізації наступаючою армією, 
то потім його мобілізували тери-
торіальні військкомати.

Звичайно, участь фронтових 
військкоматів — польових при-
зовних комісій армій — у проце-
сі мобілізації значно пришвидшу-
вала введення до бойових дій но-
вих резервів. Однак така форма 
забезпечення військ людськи-
ми ресурсами істотно знижува-
ла якість відбору призовників, 
призводила до порушень віко-
вих, медичних та інших стандар-
тів призову, передусім термінів 
їх підготовки. У підсумку це нега-
тивно позначалося на боєздат-
ності військ.

За свідченнями очевидців та 
висновками істориків, від само-
го початку повернення Черво-
ної армії в Україну радше прави-
лом, аніж винятком із нього ста-
ла практика, коли в бій кидали 
погано озброєних і непідготов-
лених до нього людей. Це більше 
нагадувало акт відплати тим, хто 
перебував під ворожою окупаці-
єю, за виявлену нелояльність до 
сталінської влади, ніж надання 
українцям можливості відплати-
ти окупантам за знущання і при-
ниження.

Навіть командуванню вер-
махту було незрозуміле таке 
ставлення радянського команду-
вання до «своїх людей».

Так у німецьких військових 
джерелах містилася інформація, 
що після першого взяття Чер-
воною армією Харкова навесні 
1943 року до неї було мобілізо-
вано близько 15 тисяч осіб віком 
від 15 до 45 років, яких без підго-
товки відправили на фронт. Ці чо-
ловіки були вдягнені в цивільний 
одяг і практично не мали зброї (1 
гвинтівка припадала на 5 – 10 
осіб).

Не випадково цих людей, на-
сильно загнаних до Червоної ар-
мії, німці називали трофейними 
солдатами — Beutesoldatenen.

Провівши аналіз контингенту 
полонених червоноармійців во-
сени 1943 р. і виявивши, що се-
ред нового поповнення виявило-
ся чимало підлітків, осіб похило-
го віку, що були мобілізовані се-
ред місцевих мешканців кілька 
тижнів тому, німці дійшли пара-
доксального висновку, що СРСР 
остаточно вичерпав усі свої люд-
ські ресурси.

Кров’ю майже півмільйона і 
життям понад 100 тисяч бійців і 
командирів Червоної армії було 
сплачено шлях до Дніпра в ході 
Чернігівсько-Полтавської стра-
тегічної операції — першого ета-
пу битви за Дніпро.

Щодоби війська фронтів, що 
наступали, втрачали в серед-
ньому до 12 тисяч осіб, з них за-
гиблими — близько 3 тисяч.

Ці втрати з погляду воєнної 
доцільності часто були невиправ-
даними.

Мобілізовані польовими 
військкоматами цивільні меш-
канці, часто 16 – 17-річні юнаки, 
майже чи зовсім не підготовлені, 
часто без зброї, гинули найпер-
шими.

Під час наступу на Лівобереж-
жі правилом мобілізації стали  

поповнення без огляду на чинні 
інструкції.

Розпочавшись як вимушений 
захід, пов’язаний з хиткою ситу-
ацією на фронті, що потребува-
ла негайного поповнення військ, 
масштабні радянські військо-
ві мобілізації на щойно звільне-
них територіях перетворилися на 
невід’ємну частину планування 
стратегічних операцій.

Отже, для дій командування 
наступаючих військ характерним 
було безжальне використання міс-
цевого людського контингенту.

Широко використовували-
ся нашвидкуруч мобілізовані в  
Мелітопольській операції військ 
Південного фронту (25 вересня – 
5 листопада 1943 року). Дослід-
ник Валерій Кравченко ствер-
джує, що всю чоловічу частину 
населення м. Бердянська і на-
вколишніх сіл віком від 15 до 60 
(!) років мобілізували і «погнали» 
під Мелітополь на «німця». Не об-
мундирувавши, не навчивши, не 
озброївши.

Серед мобілізованих було ба-
гато інвалідів-фронтовиків, що 
обморозили кінцівки ще під час 
радянсько-фінської війни.

«Змийте 
пляму зради 
власною кров’ю»
Найбільш драматичними 

виявилися події на Київщині, 
пов’язані з форсуванням Дніпра, 
утриманням і розширенням за-
хоплених плацдармів на правому 
березі річки.

Так само на Черкащині в пе-
ріод битви за Дніпро і пізніше, 
під час Корсунь-Шевченківської 
битви, загинула велика кількість 
щойно мобілізованих і відразу ж 
кинутих у бій українських селян.

Багато з них поховано в брат-
ських могилах за кілька кіломе-
трів від рідної домівки, але вони 
й досі вважаються зниклими без-
вісти.

Серед усіх вікових категорій 
мобілізованих особливо трагіч-
ною була доля наймолодшого 
контингенту — 16 – 19-річних 
юнаків.

Для юнаків зі звільнених те-
риторій, які пережили окупацію, 
не лише зменшили призовний вік, 
а й зробили значно суворішими 
умови переходу з цивільного до 
військового стану.

Після «визволення» їх мобілі-
зовували армійські призовні ко-
місії, направляючи для військової 
та політичної підготовки, відсіву 
«ворожих елементів» і навчання 
до армійських запасних стрілець-
ких полків.

Згодом виявилося, що на-
лежний вишкіл призовників у них 
здійснити було неможливо — за 
встановлений двотижневий тер-
мін юнаки не встигали опанувати 
навіть азів військової справи.

Були численні випадки, коли 
вони вирушали на фронт, не на-
вчившись користуватися зброєю. 
Такі суттєві недоліки спонукали до 
зміни системи підготовки молодо-
го поповнення.

Директивою начальника Го-
ловного управління формування 
та укомплектування військ Чер-
воної армії генерал-полковника 
Юхима Щаденка № М/1/188 від 
29 січня 1943 року вимагалося 
після мобілізації направляти при-
зовників не до армійських запас-
них полків, а до тилових запасних 
бригад військових округів, при 
цьому значно збільшувався тер-
мін підготовки мобілізованих.

Але на практиці накази про 
направлення призовників у тил на 
навчання не виконувалися. Факти 
незадовільної підготовки мобілі-
зованих юнаків були непоодино-
кими упродовж усього 1943-го і 
початку 1944 року.

Станом на 10 жовтня 1943 
року Південно-Західний фронт 
мобілізував і використовував у 
районі бойових дій 7 тис. 16 – 
17-річних (1926 року народжен-
ня) призовників, а Центральний 
фронт — 2 тис. Термінів вишколу 
не дотримувалися, особливо в пе-
ріод наступу.

У вересні 1943 року тільки з 
районів Донбасу до з’єднань Пів-
денного фронту влилося 120 тис. 
осіб. Війська 2-го Українського 
фронту за період із 1 по 23 січня і 
в березні – квітні 1944 року отри-
мали 330 тис. осіб поповнення з 
колишніх окупованих територій.

Мобілізовані 1943 року меш-
канці українських міст і сіл опини-
лися в несприятливих обставинах 
як через об’єктивну складну си-
туацію на фронті, так і через упе-

реджене ставлення до них. Адже 
вважалося, що в період окупації 
впродовж двох років ці люди пра-
цювали на ворога і перебували 
під впливом ворожої пропаганди.

Політруки і командири за-
звичай вважали їх потенційни-
ми зрадниками, звинувачуючи в 
тому, що «поки ми кров пролива-
ли в  боротьбі з ворогом, ви від-
сиджувалися, тож тепер змийте 
власною кров’ю плями окупації».

За різними підрахунками, 
упродовж другої хвилі мобіліза-
ції (1943 – 1945 роки) з території 
України до лав Червоної армії та 
флоту було відправлено від 2,7 – 
3 млн до 4 млн осіб, що складало 
понад 10% населення республіки.

У деяких західних областях, 
зокрема на Волині, з метою по-
збавлення УПА потенційних бій-
ців мобілізація мала тотальний 
характер — понад 15%.

Лише за період вигнання во-
рога з України з лютого 1943 
року по жовтень 1944 року на 
її території було мобілізовано 
3 692 454 особи.

Загалом за роки війни в лавах 
Червоної армії перебувало понад 
7 млн жителів УРСР, що станови-
ло майже 23% її особового скла-
ду. Не менше 4 млн з них загинули 
на фронтах або померли від жах-
ливих умов у таборах військово-
полонених і концентраційних та-
борах.

Про кількість «необмундиро-
ваних» і їх втрати нам невідомо. І 
навряд чи можливо підрахувати.

Сталінський режим і армій-
ське командування ставилися 
до уродженців України, які пере-
жили окупацію, переважно як до 
штрафників або військовополо-
нених.

З одного боку, неправомір-
ні дії військових стосовно місце-
вого контингенту були наслідком 
дуже складних обставин на фрон-
ті, практики ведення війни під гас-
лом здобуття перемоги, не раху-
ючись із втратами, а з іншого — 
продовженням жорстокої сталін-
ської політики стосовно людей, 
що перебували на окупованій те-
риторії, зокрема на українських 
землях.

Сталінський тоталітарний ре-
жим використовував військові 
мобілізації не лише для поповнен-
ня діючої армії живою силою.

Вони водночас стали своєрід-
ним інструментом помсти насе-
ленню, що залишилося на окупо-
ваній вермахтом території.

Найбільш виразно це вияви-
лося у ставленні до українського 
населення, виявившись також і 
методом боротьби режиму з укра-
їнським визвольним рухом.

«Чорносвитники»... Скільки їх 
було і скільки полягло в україн-
ських землях упродовж 1943 – 
1944 років? І чи багато з них про-
йшли крізь пекло війни і залиши-
лися живими? Вже не порахувати.

Більшість гинули відразу, в 
найперших боях. Іноді їх знахо-
дили і ховали в братських і оди-
ночних могилах, імена деко-
го з них викарбувані на плитах 
пам’ятників у списках воїнів-ви-
зволителів у рідних чи сусідніх се-
лах, але більшість так і залишили-
ся «зниклими безвісти».

Ростислав ПИЛЯВЕЦЬ, 
кандидат історичних наук, науко-
вий співробітник Українського ін-

ституту національної пам’яті
(«Українська правда» – 

«Історична правда», 16.02.2015)

Колони полонених до горизонту. У результаті невдалої операції маршала 
Семена Тимошенка під Харковом в оточення потрапили більше 200 тисяч 
солдатів. Частина з них була відпущена окупаційною владою по домівках, 

а потім —  знову мобілізована до Червоної армії 1943 року. 
Фото: червень 1942. Архів ЦДВР. 

Битву за Дніпро ми часто знаємо за постановними і добре 
відретушованими фотографіями. Насправді Дніпро був залитий 

кров'ю радянських солдатів. 
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Музеї і заповідники Чернігівщини

Меморіальний комплекс Меморіальний комплекс 
«Пам’яті героїв Крут»«Пам’яті героїв Крут»

Музей розкриває героїчну 
подію української військової 
історії — бій під Крутами, який 
відбувся у січні 1918 року.

Будівництво меморіального 
комплексу «Пам’яті героїв Крут» роз-
почалося 1990 року з ініціативи гро-
мадськості. Від 2010 року музей став 
філією Національного військово-істо-
ричного музею України.

Автор меморіалу Анатолій Гайда-
мака представив пам’ятник як наси-
паний пагорб заввишки 7 метрів, на 
якому встановлено 10-метрову чер-
вону колону. Вона нагадує про поді-
бні колони Київського університету, 
звідки була більшість студентів, що 
загинули під Крутами. Біля підніжжя 
пагорба побудована капличка, а по-
руч із пам’ятником викопане озеро у 
формі хреста.

Музейна експозиція складається 
із залізничної платформи й чотирьох 
залів-вагонів, стилізованих зовні під 
вагони тих часів.

Експозиція починається із від-
критої залізничної платформи з гар-
матою. З подібної гармати, встанов-
леної на відкритій платформі та укрі-

пленої мішками з піском, воїни армії 
УНР вели прицільний вогонь по лавах 
московських військ, що наступали.

Продовження огляду експози-
ції — в залах-вагонах, де експона-
ти розповідають про розвиток укра-
їнського національного руху початку 
ХХ століття, ключові події Української 
революції 1917 року, проголошення 
Української Народної Республіки, дії 

більшовицької Росії проти молодої 
Української держави, бій біля стан-
ції Крути. Другий вагон, де розміще-
ні музейні експонати, — теж своєрід-
ний експонат, оскільки був призна-
чений для проведення санітарного 
огляду вояків під час військових дій. 
Зал-вагон № 3 присвячений безпо-
середньо бою біля станції Крути. Він 
показує значення бою для подаль-

ших бойових дій на території Украї-
ни. Матеріали розташовані за прин-
ципом протистояння воюючих сторін 
(ліворуч — українські військовики, 
праворуч — більшовицькі), відтворе-
на карта-схема самого бою.

Завершує огляд музею 4-ий зал-
вагон, де розміщені копії документів 
та кіно- й фотодокументів, які висвіт-
люють часи Української революції 
(1918 – 1921 рр.), гетьманату П. Ско-
ропадського, доби Директорії, ЗУНР.

Адреса музею: Чернігівська 
обл., Борзнянський р-н, Печівська 
сільська рада, с. Пам’ятне, вул. Геро-
їв Крут, 38.

Замовлення екскурсій за теле-
фоном: +38(068) 388-83-72.

Розташований на території 
древнього княжого міста, в пам’ятці 
архітектури ХІХ століття, навіть зовні 
відповідає уявленню про музей як 
про місце, що несе на собі відбиток 
часу, відблиск історії та культури на-
шого народу.

Подібне до нього і музейне зі-
брання, яке нараховує близько 8 ти-
сяч творів образотворчого і декора-
тивно-ужиткового мистецтва, почи-
наючи від ХVІ століття і до сьогоден-
ня. Основу музею складає унікальна 
колекція Галаганів, репрезентова-
на творами західноєвропейського 
та вітчизняного мистецтва ХVII – ХІХ 
століть, народною картиною, зокре-
ма славнозвісними rозаками Ма-
маями, портретами представників 
восьми поколінь цього знаного ко-
зацько-старшинського роду Гала-
ганів та їхніх відомих родичів: Розу-
мовських, Дараганів, Маркевичів, 
Ламсдорфів.

Чільне місце в музейній колек-
ції посідають твори іконопису, зде-
більшого українського, серед яких 
— канонічний «Архістратиг Михаїл», 
колекція Богородичних ікон, само-
бутня народна ікона зі своєрідним 
трактуванням того чи іншого образу 
святого  покровителя.

Значною є і збірка творів відо-
мих українських та російських ху-
дожників-академістів, серед яких 
«Ворожіння дівчат на вінках про за-
міжжя» І. Соколова, «Готичний місток 
у Сокиринському парку» О. Волос-
кова, «Осіння оранка в Малоросії» 
М. Клодта, «Буря на морі» І. Айвазов-
ського та багатьох інших.

Невеликою, але достатньо ці-
кавою є колекція західноєвропей-
ського живопису, зокрема творів 
італійських художників ХVII – ХVIII  
століть, здебільшого, на жаль, не-
відомих. Голландський та фламанд-
ський живопис знайомить із твора-
ми батального й побутового жан-
ру — «Військовий табір» П. Блумена 
ван Стандарта, «В корчмі» Ф. Швеє-
ра, різноманітними натюрмортами, 
полотнами на міфологічні та єван-
гельські сюжети. Окрасою збірки, 
безумовно, є живописне полотно 
«Концерт» відомого голландського 
художника Х. Тербрюггена, датова-
не 1626 роком.

Мистецтво Франції ХVIIІ – ХІХ 
століть представлено іменами та-
ких знаних майстрів, як Г. Робер, 
Ж. Мейссоньє, Ж. Трезер, Е. Фалько-
не, Ф. Помпон.

Найбільшу частку музейної ко-
лекції складають твори україн-
ських корифеїв ХХ століття: М. Жука, 
М. Самокиша, С. Шишка, М. Глу-
щенка, С. Григор’єва, М. Дерегуса, 
Т. Яблонської, А. Коцки та інших.

Значна частина фондового зі-
брання — твори декоративно-ужит-

кового мистецтва України, створені 
як художниками-професіоналами, 
так і самобутніми майстрами про-
тягом майже двох століть. Аплікація, 
вишивка й розпис, вироби зі скла і  
порцеляни, кераміки й дерева пред-
ставлені відомими іменами роди-
ни Саєнків, М. Тимченко, М. Прима-
ченко, І. Апполонова, Г. Денисенка, 
А. Штепи та багатьох інших знаних 
майстрів.

Самобутньою є і колекція народ-
ної іграшки України, Росії та Білору-
сі, що налічує близько 350 експона-
тів із дерева, глини, соломи й тіста і 
є яскравим проявом національної 
культури наших народів.

Колекція Чернігівського худож-
нього музею доволі цікава і має 
справжні шедеври, що дозволяє на-
звати її справжнім островом скар-
бів у безмежному океані мистецтва.

Адреса музею: м. Чернігів, 
вул. Горького, 6 (територія Валу).

Телефони: (0462) 67-67-15, за-
мовлення екскурсій: (0462) 77-46-16.

www.halahan-art.com
e-mail: artmuseum1@mail.ru
Розклад роботи: вівторок — 

неділя з 9.00 до 17.00, вихідний — 
понеділок.

Чернігівський обласний художній музей Чернігівський обласний художній музей 
ім. Григорія Галаганаім. Григорія Галагана
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Григорій САМОЙЛЕНКО,
Олександр САМОЙЛЕНКО

Ніжин — 
європейське місто

Навколо центральної частини ста-
рого міста з усіх сторін знаходилися 
околиці: Ковалівка, Лихокутівка, Мига-
лівка, Овдіївка, Магерки та інші перед-
містя. Тут будівлі зводилися на кшталт  
сільської хати. У жодному іншому міс-
ті на північному Лівобережжі України, 
крім Києва і Чернігова, не звели стіль-
ки будівель різної форми, як це було в 
Ніжині. І якщо більшість міст на початку 
ХІХ ст. була з дерев’яними будинками, 
то в Ніжині активно будувалися з цегли 
не лише культові, а й житлові та громад-
ські приміщення.

Широкі площі й вулиці, а їх було в 
центрі 34 із 123 (1818 р.), на яких ви-
сочіли собори і храми, додавали місту 
особливої виразності.  У ХІХ ст. у Ніжині 
з’явилися парки. Якщо раніше був один 
Графський парк, то 1877 р. за ініціа-
тиви ніжинського предводителя дво-
рянства, відомого культурного діяча 
В. В. Тарновського в  західній части-
ні Соборної площі заклали сквер, де 4 
вересня 1881 р. встановили перший 
пам’ятник М. Гоголю (скульптор П. За-
біла). Відтоді сквер носить ім’я відомо-
го письменника. А 1894 р. за  ініціати-
ви членів міської думи на пустищі був 
закладений міський парк, в якому збу-
дували літній театр (1906 р.). Миколаїв-
ський парк  (так його назвали) у 1917 
р. перейменували на Шевченківський. 

Крім сільськогосподарських про-
дуктів, на трьох ярмарках (а з 1847 р. 
— на двох, бо Всеїдну перевели до міс-
та Ромни) продавали й товари ремісни-
ків і заводчиків.

Як і в ХVІІІ ст., у першій половині ХІХ 
ст. у Ніжині процвітала  торгівля. На ні-
жинські ярмарки приїжджали україн-
ські й російські купці, які привозили по-
лотно, сукно, хутро, галантерею, папір, 
сургуч, каву, посуд, із Тули — залізо й 
залізні вироби та інші товари; греки, 
волохи, турки, вірмени постачали ту-
рецькі й  персидські товари — шовко-
ві, шерстяні, бавовняні тканини, а та-
кож коштовності (каміння, перли, кора-
ли). Польські купці з’являлися із гдан-
ськими та шльонськими товарами. На 
ніжинських ярмарках були купці з Ке-
нігсберга, Лейпцига, Венеції, Молдо-
вії, Угорщини. Ще деякий час провід-
ну роль у торгівлі відігравали  греки. 
Серед них виділялися брати Анастасій 

та Микола Зосими, які багато зроби-
ли для розвитку Ніжина і свого рідного 
міста Янини.

Ніжинські міщани використовува-
ли ярмарки й базари для власного зба-
гачення, пропонуючи товари із садів та 
городів. А сади в Ніжині були особли-
ві — з різноманіттям фруктових дерев 
і плодоносних кущів. Значна частина 
врожаю йшла на виготовлення варен-
ня й  наливок, які були вигідним това-
ром разом із квашеними й  маринова-
ними маленькими пухирчатими огіроч-
ками, сливами й  вишнями.

Слава про ніжинські огірочки роз-
повсюдилася далеко за межі міста. 
Вони закуповувалися великими пар-
тіями для царських та імператорських 
столів не лише Росії, а й багатьох кра-
їн світу. Секрет їхньої якості визначав-
ся рецептом виготовлення, сортом на-
сіння, хімічним складом ґрунтів, на яких 
вони росли, місцевою водою, насиче-
ною різними солями, яка використову-
валася для засолювання. Хто хоч раз їв 
ніжинські огірочки, той без будь-якого 
сумніву був від них у захваті, а хто не їв, 
той чув, що подібних огірочків не готу-
вали в цілій Європі. З покращенням за-
собів транспортування соління огірків 
переросло у вигідну господарчу і ко-
мерційну галузь. Наприклад, у 1880 р. 
їх заготовили до 42 тис. діжок на суму 
більше 30000 руб. Возили огірки до Ко-
пенгагена, Берліна, Варшави, Парижа, 
Лондона, Стокгольма і т.д.

Приносив вигідний прибуток і тю-
тюн, який розводили ніжинці у великій 
кількості. На чолі групи купців, які за-
ймалися цією галуззю торгівлі, був ку-
пець Куликов. Залізницею тютюн у різ-
них видах (посічений, махорка, шну-
ровка, рубанка тощо) чи необроблений 
(пачки висушеного листя) відправля-
ли до Москви, Петербурга, Риги, а та-
кож за кордон. Ніжинці тютюн розводи-
ли давно, турбувалися про збагачення 
всіляких його сортів. Насіння привезли 
із голландського міста Амерсфорта, від 
нього і пішла назва тютюну «амафор-
ський», «махорка». У 70-х роках ХІХ ст. 
почали розводити американський тю-
тюн, із якого робили сигари. Щороку та-
кого тютюну заготовляли більше 30 ти-
сяч пудів. А всього в місті його збирали 
до 100 тисяч пудів. Вирощували також 

у селах біля Ніжина, де купці заготовля-
ли близько 300 тисяч пудів. Таким чи-
ном, Ніжин став одним із центрів тор-
гівлі тютюном, якого купці за рік виво-
зили близько 500 тисяч пудів.

Однією із прибуткових ремісни-
чих справ було виготовлення скринь 
та дерев’яного посуду, які збувалися не 
лише в місті, а й розходилися по окрузі.

У ХІХ ст. у Ніжині розвивалися й інші 
ремесла. У 1851 р. у місті було 12 це-
хів, які об’єднували 776 майстрів, 580 
підмайстрів та 1008 учнів і допоміжних 
робітників.

У середині ХІХ ст. укрупнюються ка-
піталізовані підприємства. У 1861 р. 
були засновані мідноливарний, свічко-
вий, салотопний і миловарний заводи, 
тютюнова фабрика, а з 1865 р. — чин-
барня. У 70 – 80 рр. з’явилися нові під-
приємства. Їх було вже 26: завод зем-
леобробних знарядь, чавуноливарний, 
5 свічкових, 12 цегельних.

У 1787 р. збудували пивоварний 
завод. Його власниками в різний час 
були чехи Янс та Е. Ф. Збирал. У 1913 
р. підприємство виробляло 15 тисяч 
відер пива та 600 відер меду і мало 6 
медалей, якими удостоїлася продукція 
пивзаводу на міжнародних виставках.

Багаті купці Чернови в районі 
Мигалівки-Вороб’ївки біля своєї сади-
би збудували мідноливарний завод, на 
якому виплавляли дзвони (1791 р.). На 
дзвіницях ніжинських храмів — зокре-
ма, Миколаївського собору — дзвін був 
вагою 400 пудів (1798 р.), а в Преобра-
женській церкві — 99 пудів (1791 р.), 
Покровській — 97 пудів (1830 р.), Тро-
їцькій — 20 пудів (1800 р.), а в Ічнян-
ській Воскресенській церкві — 267 пу-
дів (1850 р.), Преображенській —  155 
пудів (1853 р.). Паралельно з виплав-
кою дзвонів відливали також парові 
казани, труби для винокурних і цукро-
вих заводів.

Ніжин у ХІХ ст. 
Освіта, наука, театр

Ніжин у ХІХ ст. відзначався тим, що 
тут діяла земська лікарня (1875 р.), у 
якій працювали справжні подвижники 
медичної справи — Савелій Григорович 
Ковнер (1868 – 1877 рр.) та Микола Пе-
трович Галицький, який 42 роки свого 
життя присвятив лікуванню ніжинців. 
Популярність цих лікарів виходила да-
леко за межі міста. У Ніжині ще у ХVІІІ 
ст. одною з перших з’явилася аптека 
(1740 р.), яку відкрив власним коштом 
Я. Штурм, але вона проіснувала лише 2 
роки. У 1777 р. це зробив і відставний 
лікар Ізюмського гусарського полку Ми-
хайло Лігда. Аптека була єдиною в Чер-
нігівському намісництві. Для неї збуду-
вали спеціальне приміщення, яке збе-
реглося до нашого часу. У ХІХ ст. заклад  
продовжував існувати і обслуговувати 
хворих. При аптеці був огород для виро-
щування лікарських рослин. Тут також 
розводили медичні п’явки, яких достав-
ляли в інші аптеки України та Росії.

Ніжин ХІХ ст. був не лише торго-
вельно-промисловим містом, а й цен-
тром культури. Протягом усього століт-
тя відкривалися і функціонували різ-
ні навчальні заклади. Водночас діяли 
парафіяльні школи, а також двоклас-
не повітове училище, яке 1789 р. пе-
ревели  згідно з Чернігівським прика-
зом громадської опіки в мале народ-
не, а з 1812 р. — у повітове. У 1814 р. 
тут навчалися 132 учні й 11 учениць на 
18136 жителів, а в 1833 р. — 64 учні 
на 18125 жителів, у  1846 р. у повіто-
вому і парафіяльних училищах навча-
лися 74 учні на 18200 жителів. У пові-
товому училищі на початку ХІХ ст. учите-
лем працював випускник Харківського 
університету П. Й. Рудановський, а ма-
лювання викладали відомі українські 
художники Іван Сошенко та Дмитро 
Безперчий.

22 січня 1817 р. згідно з наказом 
царя Олександра І відкрили  Олексан-
дрівське грецьке училище, в якому на-
вчалися не лише діти греків, а й усі ба-
жаючі діти дворян, купців, духовенства. 
Програма чотирирічного навчання була 
значно ширша, ніж в інших навчальних 
закладах. У ньому навчалося 1837 р. 
82 учні, а  1851 р. — 88 учнів. Училище 
мало гарну бібліотеку, яку зібрали гре-
ки. Олександрівське грецьке училище 
продовжувало зберігати традиції попе-
редніх грецьких навчальних закладів 
як національної школи.

У 1840 р. при юридичному ліцеї 
була відкрита класична чоловіча гімна-
зія, яка проводила підготовку учнів до 
вступу у вищі навчальні заклади. Гімна-
зія мала всеросійське значення, до неї 
на навчання посилали хлопців із різних 
губерній Російської імперії, тому ніжин-
ців тут навчалося небагато.

Звичайно, ці три заклади не могли 
охопити всіх дітей, що бажали  навчати-
ся. Тому 1854 р. відкрили ще одну на-
ціональну школу —  казенне єврейське 
училище 1-го розряду, де навчалося до 
40 дітей.

Процес цей активізувався у другій 

половині ХІХ ст., коли звернули  увагу 
на жіночу освіту. Перший жіночий пан-
сіон Єлизавети Россет відкрили на по-
чатку століття, він проіснував до 1825 
р., а 1841 р. був відкритий приватний 
пансіон Луїзи Петровської. На правах 
повітового училища від 1844 р. існу-
вав пансіон Емілії Лельєвр, від 1856 
р. — Стефанії Захаревич, а також Емі-
лії Серикової-Антонович, від 1857 р. — 
Фрідеріки Німетті-Шарко. Протягом на-
ступних років вони перетворювалися в 
прогімназії та гімназії. У 1878 р. ніжин-
ський купець А. Ф. Кушакевич заснував 
на честь своєї дружини жіночу гімназію 
П. І. Кушакевич, яку довгий час очолю-
вала Жозефіна Божевська — вмілий, 
досвідчений організатор і педагог.

Таким чином, у ХІХ ст. діяли різні жі-
ночі пансіони: на рівні гімназії (Ф. Шар-
ко, Ж. Божовської, Е. Лільєвр, С. Заха-
ревич), на рівні повітового і парафіяль-
ного училищ (Є. Россет, Н. Мурантової, 
Е. Антонович, У. Кунелакіс тощо). Від-
криття їх — педагогічний подвиг тих 
небагатьох освічених жінок, які дума-

ли про майбутнє дівчат, про розвиток 
освіти в місті. Саме завдяки цим по-
движницям освіта в Ніжині просува-
лася вперед і набула більш широкого й 
різнобічного характеру. 

На початку ХІХ ст. у зв’язку з ре-
формами Олександра І розпочався 
процес формування нових вищих на-
вчальних закладів в Україні. Були від-
криті Харківський університет (1805 
р.), вища Волинська гімназія в Кремен-
ці (1805 р.). Київська гімназія (1809 
р., від 1811 р. належала до вищих на-
вчальних закладів), Ришельєвський лі-
цей в Одесі (1817 р.) тощо. У цьому ряду 
стоїть і Ніжинська гімназія вищих наук 
князя Безбородька, заснована у 1805 
р., а відкрита 1820 р. на кошти князя 
О. А. Безбородька, канцлера Росії, та 
його брата графа І. А. Безбородька, ві-
домого воєначальника, вихідців із ко-
зацької сім’ї на Чернігівщині, а також 
онука останнього О. Г. Кушельова-Без-
бородька. Цей навчальний заклад по-
клав  початок вищій школі не тільки в 
Ніжині, а й на Лівобережній Україні. 

Приміщення для гімназії було збу-
доване протягом 1807 – 1817 років 
за проектом архітектора Луїджі Руска і 
втілено в життя архітектором, будівель-
ником Іваном де Лукіні в мальовничій 
зарічній низині на околиці Старого міс-
та в оточенні великого парку зі ставка-
ми і альтанками. Ізольованість від міс-
та й замкнутий характер розташування 
зумовили маєтковий, дещо інтимний 
характер її композиції. Проте корпус 
справляє велике враження завдяки 
своїй монументальності. Два трипо-
верхові крила з’єднувалися двоповер-
ховим (від 1876 р. — триповерховим) 
центральним об’ємом із колонадою. 
Зверху колонади розміщується суціль-
ний балкон. Франкувальні торці висту-
пають непомітно, тому будівля сприй-
мається як єдиний масив. За загаль-
ною композицією  і за характером де-
талей це зразок класичної архітектури.

Гімназія вищих наук князя Безбо-
родька — унікальний 9-річний навчаль-
ний заклад. У ньому була об’єднана гім-
назійна освіта з перших 6 років навчан-
ня і вища — на останніх трьох курсах. 
Тут давали енциклопедичні знання з 
гуманітарних предметів, розвивали лі-
тературні здібності. Тож не випадково, 
що в цьому навчальному закладі здо-
були освіту письменники та інші видат-
ні діячі культури: Микола Гоголь, Нестор 
Кукольник, Євген Гребінка, Микола Бі-
левич, Василь Любич-Романович, пись-
менник і художник Яков де Бальмен, ху-
дожники-академіки Аполлон Мокриць-
кий, Андрій Горонович, відомі вчені, 
академіки і професори Петро Редькін, 
Олександр Рославський-Петровський, 
Василь Домбровський та інші.

У зв’язку зі «справою про вільно-
думство» цар Микола І закрив цей на-
вчальний заклад, і замість нього був за-
снований у 1832 р. фізико-математич-
ний ліцей, в якому завершували навчан-
ня ті, хто вступав до гімназії вищих наук, 
але атестат отримував як математик. За 
короткий час існування ліцею було здій-
снено 8 випусків, його закінчили 150 
осіб, із них 60 служили в армії, серед 
них генерал-лейтенант, учасник росій-
сько-турецької війни В. В. Каталей, пол-
ковник К. С. Фрейнд, командир Празь-
кого піхотного полку, який загинув на 
Малаховому кургані. Серед випускни-
ків були відомі інженери і вчені в галу-
зі будівництва та залізничної справи 
П. І. Собко і Д. І. Журавський (будівель-
ник знаменитого Петропавлівського 
шпиля в Санкт-Петербурзі, директор 
департаменту залізниці), літератори 
О. С. Афанасьєв-Чужбинський, фолькло-
ристи й етнографи брати Сементовські, 
один з активних організаторів неділь-
них шкіл на Чернігівщині Р. Тризна, бать-
ко відомого мандрівника і вченого М. 
Міклухо-Маклая — М. І. Міклуха  та інші.

Поч. у № 49 – 52.
Далі буде

І. А. Безбородько 

О. Г. Кушельов-Безбородько

Працівники земської лікарні. У центрі — М. П. Галицький

Пам'ятник М. Гоголю. Скульптор П.Забіла. 1881 р.
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Іван VI (Іван Антонович) (1740 
– 1764) — російський імператор, 
правнук Івана V. Формально царю-
вав перший рік свого життя при ре-
гентстві спершу Бірона, а потім ма-
тері Анни Леопольдівни.

Трагічна доля цього імператора-
немовляти — одна з найбільш бру-
тальних сторінок брудної російської 
історії. Іван VI майже все життя про-
вів в одиночному ув’язненні і був 
убитий охороною при спробі його 
звільнити.

Імператриця Анна Іванівна хо-
тіла залишити трон за нащадками 
свого батька Івана V і турбувалася, 
аби він не перейшов до нащадків Пе-
тра I. Тому в заповіті обумовила, що 
спадкоємцем престолу є її внучатий 
племінник Іван. Сестра імператри-
ці Катерина мала в шлюбі з німець-
ким герцогом дочку Анну Леополь-
дівну. Син Анни, теж від німця, Іван і 
був проголошений наступником пре-
столу. Регентом став фаворит покій-
ної імператриці Бірон. Та вже через 
два тижні почався ланцюг підтрима-
них військовими переворотів: Біро-
на змінив Мініх, того — Остерман. 

Це засилля німців при дворі при-
звело до того, що наступного року 
військові вчинили новий перево-
рот, яким звели на трон дочку Петра 
І Єлизавету. Малолітній імператор і 
його батьки були арештовані й опи-
нилися у в’язниці.

Особа однорічного імператора 
і його коротке царювання зазнали  
офіційного замовчування. 31 груд-
ня 1741 року був оголошений указ 
імператриці про здачу населенням 
усіх монет з ім’ям Івана Антонови-
ча для переплавки. Згодом вийшов 
указ про знищення портретів із зо-
браженням маленького царя, а та-
кож про заміну ділових паперів, до-
кументів з ім’ям імператора на нові. 

1742 року, таємно від усіх, сім’я 
Івана була переведена до передміс-
тя Риги, 1744 року — в Оранієнбург, 
потім — ще далі, на північ країни — 
в Холмогори. Тут маленький Іван був 
повністю ізольований від батьків. 
Хоча він знаходився в тому ж будин-
ку, що і батьки, за глухою стіною, про 
що ніхто з них не здогадувався. Кім-
ната-камера колишнього імперато-
ра, якого тепер за вказівкою Єлиза-
вети стали називати Григорієм, була 
влаштована так, що ніхто, окрім охо-
рони і слуги, пройти до нього не міг.

Північні поневіряння сильно від-
билися на здоров’ї Анни Леопольдів-
ни — 1746 року вона померла.

Страх Єлизавети перед новим 
переворотом призвів до того, що 
Івана 1756 року запроторили до оди-
ночної камери  Шліссельбурзької 
фортеці. Тут він знаходився в повній 
ізоляції, йому не дозволялося нікого 
бачити. Проте документи свідчать, 
що в’язень знав про своє царське 
походження, був навчений грамоті і 
мріяв про життя в монастирі.

Робилося багато спроб звільнити 
поваленого імператора і знову звес-
ти на престол. Остання обернула-
ся для нього загибеллю. 1764 року, 
коли вже царювала Катерина II, під-
поручик Василь Мирович, який ніс 
караульну службу в Шліссельбурзь-
кій фортеці, схилив на свій бік час-
тину гарнізону, щоб звільнити Івана.

Проте стражникам Івана — ка-
пітанові Власьєву і поручику Чекі-
ну — була видана секретна інструк-
ція вбити арештанта, якщо його на-
магатимуться звільнити (навіть 
пред’явивши указ імператриці про 
це). Тому у відповідь на вимогу Ми-
ровича про капітуляцію вони зако-
лоли Івана і тільки потім здалися.

Мировича заарештували й обез-
головили як державного злочинця. 
Існує версія, що його спровокувала 
на «звільнення» Івана цариця Кате-
рина, аби позбавитися від колиш-
нього імператора.

Місце поховання Івана VI точно 
невідоме. Як прийнято вважати, він 
був похований у Шліссельбурзькій 
фортеці.

Єлизавета Петрівна (1709 – 
1762) — російська імператриця від 
1741 року. Єлизавета народилася 
ще до укладення церковного шлюбу 
між її батьками — царем Петром I і 
Мартою Скавронською (Катериною 
I). Росла в Москві. Батька в дитин-
стві бачила рідко. Цесарівну навча-
ли танцям, музиці, вмінню одягати-
ся, етиці, іноземним мовам.

У 14 років Єлизавету оголосили 
повнолітньою і стали підшукувати 
їй наречених. Петро I планував ви-
дати її за французького короля Лю-
довіка XV, але не склалося. Так і не 
дочекавшись якогось вельможного 
нареченого, 24-річна красуня відда-
ла серце придворному співаку Олек-
сію Розумовському. Український ко-
зак, родом із села Лемеші (нині Ко-
зелецький район Чернігівщини), від  
1731 року був солістом імператор-

ської капели. Є відомості, що напри-
кінці 1742-го Єлизавета і Олексій 
взяли таємний, але цілком офіцій-
ний шлюб у підмосковному селі Пе-
рові.

Ставши імператрицею, Єлизаве-
та свого морганічного чоловіка зро-
била графом, фельдмаршалом і ка-
валером усіх орденів. Але Розумов-
ський свідомо усунувся від участі в 
державному житті.

Під час правління своєї матері 
Катерини I і свого племінника Петра 
II Єлизавета весело жила при дворі. 
При імператриці Анні Іванівні і пра-
вительці регентші Анні Леопольдівні 
Єлизавета втратила блискучий спо-
сіб життя.

У ніч на 25 листопада 1741 року за 
допомогою роти гвардійців Преобра-
женського полку Єлизавета Петрівна 
здійснила палацовий переворот. Ідея 
воцаріння її на престолі підтримува-
лася простими городянами і військо-
вими через невдоволення засиллям 
іноземців при російському дворі.

Коронаційні урочистості відбули-
ся 25 квітня 1742 року в Успенсько-
му соборі Московського Кремля. 

Єлизавета проголосила курс на 
повернення до спадщини Петра Ве-
ликого. Гуманізація суспільного жит-
тя проявилася в нечуваному досі в 
державі скасуванні смертної кари 
(1756), указах про будівництво інва-
лідних будинків і богаділень.

Величезні кошти виділялися з 
державної скарбниці на облашту-
вання царських резиденцій. При-
дворний архітектор Растреллі побу-
дував Зимовий палац, що служив 
відтоді головною резиденцією росій-
ських монархів, і Єкатерининський у 
Царському Селі.

З іменами Івана Шувалова і Ми-
хайла Ломоносова пов’язане засну-
вання Московського університету 
(1755), відкриття гімназій у  Москві 
й Казані, з ім’ям Федора Волкова — 
становлення російського національ-
ного театру. 1757 року була заснова-
на Академія мистецтв у Петербурзі.

Значно підвищувалася роль дво-
рянства. 

Активною була і зовнішня по-
літика Єлизавети. У ході російсько-
шведської війни 1741 – 1743 років 
Росія одержала значну частину Фін-
ляндії. Після взяття Кенігсберга ім-
ператриця видала указ про приєд-
нання Східної Пруссії до Росії на пра-
вах провінції. 

Єлизавета мала слабкості, які 
недешево обходилися державній 
скарбниці. Головною була пристрасть 
до нарядів. Після смерті імператриці 
в її гардеробах залишилося 15 тисяч 
суконь, тисячі пар черевиків. 

Незважаючи на посмертну репу-
тацію легковажної особи, Єлизавета 
вирізнялася глибокою набожністю. 
Вона регулярно здійснювала піші 
паломництва з Москви до навко-
лишніх монастирів, особливо до Тро-
їце-Сергієва, який у період її прав-
ління отримав статус лаври. 

У 1744 році Єлизавета поїха-
ла на богомілля до Київського Пе-
черського монастиря, де провела 

два тижні. Для подальших приїздів 
в Україну вона веліла почати будів-
ництво царського палацу (нині Ма-
ріїнський) і заклала перший камінь 
у спорудження Андріївської церкви. 
Однак більше в Україну імператриця 
так і не приїздила. 

Єлизавета зміцнювала 
православ’я в державі. Уже 1742 
року був прийнятий указ про вислан-
ня громадян іудейського віроспові-
дання, крім тих, хто захоче прийняти 
православ’я. 19 листопада 1742 року 
Єлизавета видала указ про зруйну-
вання всіх мечетей на території Ка-
занської губернії і недопущення зве-
дення нових. Упродовж двох років 
лише в Казанському повіті з 536 ме-
четей було зруйновано 418. Разом з 
тим вийшов указ, що дозволяв буддій-
ським ламам проповідувати на тери-
торії Російської імперії своє вчення.

Після смерті Єлизавети Петрівни 
з’явилося чимало самозванців, ко-
трі іменували себе її дітьми від шлю-
бу з Розумовським. Найвідомішою 
особою з них стала так звана княж-
на Тараканова.

Петро III Федорович, уродже-
ний Карл Петер Ульріх Гольштейн-
Готторпський (1728 – 1762), — ро-
сійський імператор 1762 р., перший 
представник Гольштейн-Готторп-
ської (Ольденбурзької) гілки Романо-
вих на російському престолі. Власне, 
вже перед його правлінням династія 
Романових припинилася, оскільки 
престолонаслідування століттями 
йшло по чоловічій лінії. А Петро ІІІ був 
сином Анни, дочки Петра І. Тому,  хоч 
традиційно і говорять про 300-літню 
династію Романових, історики уточ-
нюють, що правильніше буде говори-
ти про 300-літній дім Романових. А з 
Петра ІІІ почалася дансько-німецька 
Гольштейн-Готторпська династія на 
російському престолі. 

Петро І віддав старшу дочку Анну 
за герцога Гольштейн-Готторпсько-
го Карла Фрідріха. У цьому шлюбі 
й народився майбутній імператор. 
Оскільки по лінії батька хлопчик був 
внучатим племінником знаменитого 
шведського короля Карла XII, спо-
чатку він виховувався як спадкоє-
мець шведського престолу.

Мати хлопчика, названого Карл 
Петер Ульріх, померла незабаром 
після його народження. У 11 років 
він втратив і батька. 

Імператриця Єлизавета Петрів-
на хотіла закріпити трон по лінії сво-
го батька і, будучи бездітною, ще 
1742 року оголосила спадкоємцем 
престолу свого племінника. 

Підліток був привезений до Ро-
сії, перейшов у православ’я під іме-
нем Петра Федоровича. 1745 року 
його одружили на німецькій принце-
сі Ангальт-Цербській, яку звали Со-
фія Фредеріка Августа. Це була май-
бутня імператриця Катерина II. 

Стосунки Петра із дружиною не 
склалися від самого початку. Пер-
вістка подружжя — маленького Пав-
ла взялася виховувати сама імпера-
триця Єлизавета Петрівна. Бачачи 
пронімецькі настрої свого племінни-
ка Петра, вона навіть якийсь час по-

думувала зробити наступником тро-
ну саме онука Павла.

А тим часом Великий князь Пе-
тро все більше віддалявся від дружи-
ни, його фавориткою стала Єлизаве-
та Воронцова.

Петро ніколи не приховував від 
дружини своїх захоплень іншими 
жінками, але й Катерина вже мала 
чимало коханців. Для Петра це теж 
не було секретом. 

Після смерті імператриці Єлиза-
вети Петрівни 5 січня 1762 року Пе-
тро був проголошений імператором. 
Правив 186 днів. Не встиг і корону-
ватися. 

Петра III традиційно характери-
зують як неосвіченого, акцентують 
його нелюбов до Росії. Але такі оцін-
ки навіювали організатори перево-
роту Катерини ІІ, її прихильники. На-
справді Петро III енергійно займав-
ся державними справами, прагнув 
якоюсь мірою  продовжити починан-
ня свого знаменитого діда Петра І. 
Новий імператор скасував Таємну 
канцелярію, почав націоналізацію 
церковних володінь, створив Дер-
жавний банк, видав указ про свобо-
ду зовнішньої торгівлі. Був виданий 
указ, що кваліфікував убивство се-
лян поміщиками як тяжкий злочин, 
який передбачав довічне заслання. 
Цар також припинив переслідуван-
ня старообрядців. 

Чи не найважливіший документ 
царювання Петра ІІІ — «Маніфест 
про вільність дворянства» від 18 лю-
того 1762 року, завдяки якому дво-
рянство стало винятковим привіле-
йованим станом імперії.

Незважаючи на прогресивний 
характер багатьох заходів і небува-
лі привілеї дворянству, пронімець-
кі зовнішньополітичні діяння Петра, 
різкі дії відносно церкви, введення 
прусських порядків в армії позбави-
ли імператора належної соціальної 
підтримки. 

Становище Петра III в суспіль-
стві було хистким, але також неміц-
ним було і становище Катерини при 
дворі. Петро III відкрито говорив, 
що збирається розлучитися із дру-
жиною і одружитися на Воронцовій. 
Неприязнь між подружжям досягла 
апогею.

Ранком 28 червня 1762 року ім-
ператор Петро III із почтом вирушив 
до Петергофа. Катерина вранці при-
їхала до Петербурга в кареті з гвар-
дійським офіцером Олексієм Орло-
вим, братом тодішнього її головного 
коханця Григорія. Орлови перекона-
ли Катерину, що ситуація критична 
і зволікати не можна. У столиці «Ім-
ператриці і Самодержиці Всеросій-
ській» швидко присягнули гвардія, 
Сенат, Синод, громадяни. Гвардія ру-
шила у бік Петергофа.

Розгублений імператор, відки-
нувши пораду негайно повести бо-
ротьбу проти перевороту, спираю-
чись на флот і вірну йому армію, роз-
міщену в Східній Пруссії, підписав 
зречення від престолу.

Обставини смерті Петра III оста-
точно не з’ясовані. Позбавлений 
влади імператор негайно після пере-
вороту в супроводі караулу гвардій-
ців на чолі з О. Орловим був відправ-
лений до Ропші, що за кілька десят-
ків кілометрів від Санкт-Петербурга. 
Тут за тиждень він загинув. За офі-
ційною версією, причиною смерті 
були ряд хвороб, у тому числі серця. 
Проте поширена версія, що Петра 
вбили гвардійці на чолі з Олексієм 
Орловим.

Переворот 28 червня 1762 року, 
на відміну від попередніх, вийшов 
за стіни палацу і за межі військових 
казарм. Гвардія — елітне військо, 
покликане охороняти правителя — 
стала силою, що повалила законно-
го імператора і підтримала узурпа-
цію влади Катериною.

Петро АНТОНЕНКО
Поч. у №№ 39 – 52.

Далі буде 

Маленький імператор Іван VI 
з матір'ю Анною Леопольдівною

«Мирович  перед  тілом Івана VI». Картина Івана Творожникова

Олексій Розумовський

Петро Третій
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
КВІТЕНЬ
16 — Світлий четвер. Прп Микити, спов. 
Мч Феодосiї, дiви. 
17 — Світла п’ятниця. Ікони Божої Ма-
тері «Живоносне джерело». Прп  Йосифа 
Пiснеписця. 
18 — Світла субота. Прп Феони, Симе-
она i Форвина. Прп Марка Афiнського. 
19 — Антипасха. Неділя 2-га після Пас-
хи. Апостола Фоми.
20 — тиждень 2-ий після Пасхи. Прп 
Георгiя, спов.  Прп Даниїла Переяслав-
ського. 
21 — Радониця. Проводи. Поминання 
померлих.
22 — мч Євпсихія.
23 — мч Терентія і з ним.
24 — сщмч Антипи.
25 — прп Василiя, спов. Сщмч Зинона.

26 — неділя 3-тя після Пасхи. Святих жі-
нок-мироносиць.
27 — тиждень 3-ій після Пасхи. Свт Мар-
тина. 
28 — ап. вiд 70-ти. Мцц Василiси й 
Анастасiї. 
29 — мцц Агапiї, Ірини i Хіонiї. 
30 — сщмч Симеона.

ТРАВЕНЬ
1 — прп Івана, уч. Григорія Декаполіта.
2 — прп Івана, ветхопечерника.
3 — неділя 4-та після Пасхи. Розслабле-
ного, прп Теодора Трихіни.
4 — тиждень 4-ий після Пасхи. Сщмч 
Януарія.
5 — прп Теодора Сикеота.
6 — св. влкмч. Юрія Побідоносця.
7 — мч Сави Стратилата.

75-і роковини 
Катинського злочину 

СРСР 
У вересні 1939 року фашистська Німеччина і СРСР 

розв’язали Другу світову війну, здійснивши агресію щодо 
Польщі. 28 вересня 1939 року розділ Польської республіки 
завершився підписанням «Договору про дружбу і кордони» 
між Третім Рейхом і СРСР. У радянському полоні опинилося 
кільканадцять тисяч польських офіцерів та кілька сотень ти-
сяч солдатів — поляків, українців, євреїв, білорусів, литов-
ців, вірмен, які були громадянами Польщі. Більшість солда-
тів у листопаді 1939 року розіслали по домівках. Офіцери 
залишилися в ув’язненні.

На початок березня 1940 року в трьох таборах військо-
вополонених — Старобільському, Козельському, Осташков-
ському — було ув’язнено 14700 офіцерів польської армії, 
службовців прикордонної охорони та поліції. Ще 11000 пе-
ребували у в’язницях Західної України та Західної Білорусі.

5 березня 1940 року нарком внутрішніх справ Лаврен-
тій Берія представив на розгляд Політбюро ЦК ВКП(б) допо-
відну записку, в якій запропонував знищити полонених офі-
церів польської армії: «Виходячи з того, що всі вони є зако-
ренілими невиправними ворогами радянської влади, НКВС 
СРСР вважає за необхідне... розглянути в особливому по-
рядку, із застосуванням вищої міри покарання — розстрі-
лу».

На цьому документі особисто розписалися «за» Й. Ста-
лін, К. Ворошилов, В. Молотов, А. Мікоян; М. Калінін та Л. Ка-
ганович погодили документ по телефону.

Резолютивна частина «Записки» була майже дослівно 
перенесена до протоколу Політбюро ЦК ВКП(б) №13 від 5 
березня 1940 року. Питання №144 цього протоколу перед-
бачало знищення без суду і слідства 25700 військовополо-
нених. Питання містило лише 935 літер, і це означало, що на 
одну літеру припадає 27 життів.

Починаючи від перших днів квітня 1940 року, розпоча-
лася «операція з розвантаження» таборів. Групами по кіль-
ка сотень військовополонених перевозили до місць зни-
щення.

Бранців Старобільського табору (3820) розстрілювали 
у приміщенні Управління НКВС у центрі Харкова та ховали в 
лісі, на таємному цвинтарі у передмісті П’ятихатки. Тих, хто 
перебував в  Осташковському таборі (6311), — в УНКВС Ка-
лініна (тепер — Твер), і були поховані в околицях села Мідне. 
В’язнів Козельського табору (4421) розстріляли під Смолен-
ськом у Катині. Близько 7300 в’язнів тюрем Західної Укра-
їни та Білорусі розстріляли в різних містах СРСР. Частину з 
них — на території України: в Києві, Харкові та, ймовірно, 
в Херсоні.

Згідно із запискою голови КДБ О. Шелепіна першому се-
кретареві КПРС М. Хрущову від 3 березня 1959 року, під час 
«Катинського розстрілу» ліквідовано 21852 бранців.

13 квітня 1943 року світ уперше дізнався про Катин-
ський злочин, коли окупаційна влада Третього Рейху повідо-
мила по радіо про знахідку масових поховань (10000) уби-
тих СРСР польських офіцерів.

СРСР відкинув звинувачення. 1946 року СРСР нама-
гався на Нюрнберзькому трибуналі звинуватити нацистів 
у знищенні поляків у Катині. Проте трибунал підставив під 
сумнів аргументи радянської сторони та не підтримав цих 
звинувачень. У вироку трибуналу ці звинувачення відсутні.

СРСР визнав свою провину у знищенні поль-
ських  військовополонених 13 квітня 1990 року спе-
ціальним повідомленням ТАРС.

Протягом 1991 – 1996 років були археологічно дослі-
джені місця масових поховань у Катині, Харкові та Мідному. 
Дослідження в  Биківні у 1989 та 2000 – 2011 роках також 
підтвердили знищення поляків саме сталінським комуніс-
тичним режимом.

16 квітня 2012 року Європейський суд з прав людини 
у Страcбурзі визнав Катинь військовим злочином, що був 
здійснений СРСР під час Другої світової війни.

Катинський злочин є одним із найдосконаліше вивчених 
і задокументованих злочинів комуністичного режиму.

Український інститут національної пам’яті

17 квітня 
1873 — помер Семен Гулак-Артемов-

ський, український композитор, співак, 
драматичний артист. Автор першої україн-
ської опери «Запорожець за Дунаєм». 

1894 — народився Микита Хрущов, ра-
дянський партійний і державний діяч. 

18 квітня 
1558 — у Стамбулі померла Роксола-

на (Настя Лісовська) —  українка, яка була 
дружиною османського султана Сулеймана 
Пишного. 

1846 — американець Роял Хаус запа-
тентував телеграфний аппарат. 

1853 — в Індії стала до ладу перша в 
Азії залізниця (Бомбей – Танна, 36 км). 

1882 — народив-
ся В’ячеслав Липин-
ський, український фі-
лософ, політичний і 
громадський діяч, іс-
торик і публіцист. 

1897 — народив-
ся Мар’ян Крушель-
ницький, український 
актор  театру й кіно, 
режисер.

1966 — «перший 
покіс дисидентів»: на 
закритому засіданні Львівський обласний 
суд засудив Михайла Гориня на 6 років та-
борів суворого режиму за «антирадянську 
агітацію і пропаганду»  — це перший ви-
рок відомого дисидента. Разом судили його 
брата Богдана, Івана Геля, Ярославу Мен-
куш, Михайла Осадчого, Мирославу Звари-
чевську. 

19 квітня 
1775 — перші бої між британськими 

військами й американськими колоністами 
біля Лексингтона й Конкорда. Початок ві-
йни за незалежність Америки. 

1885 — у Петербурзі помер Микола 
Костомаров, видатний український історик, 
етнограф і письменник. 

21 квітня 
1926 — народилася Єлизавета II, коро-

лева Великої Британії (від  1952 р.).

22 квітня 
1838 — уперше пароплав перетнув Ат-

лантичний океан.
У гавань Нью-Йорка прибув англій-

ський корабель «Сиріус». Він витратив на 
подорож 18 днів і 10 годин.

 
23 квітня 
1896 — у Нью-Йорку відбувся перший в 

Америці кіносеанс.
1932 — відповідно до рішення ЦК 

ВКП(б) «Про перебудову літературно-худож-
ніх організацій» розпустили всі письмен-
ницькі організації, натомість створили єди-
ну Спілку радянських письменників.

24 квітня 
1490 — наро-

дився Франциск Ско-
рина, білоруський 
першодрукар, про-
світитель.

1833 — у США 
запатентована газо-
вана вода.

1915 — початок 
масової різанини ві-
рмен у Туреччині. 

Із 1,5 млн вірмен 
Османської імперії 
було знищено майже дві третини.

25 квітня 
1913 — помер Михайло Коцюбинський, 

український письменник.
1954 — американський дослідницький 

центр компанії «Белл телефон» оголосив 
про створення сонячних батарей. 

26 квітня 
1890 — народився 

Микола Зеров, визна-
чний український по-
ет-неокласик, літера-
турознавець, критик і 
перекладач, професор 
Київського університе-
ту. Репресований і роз-
стріляний на Соловках.

1945 — у Мюнхе-
ні помер Павло Скоро-

падський, український громадський, вій-

ськовий і державний діяч, гетьман Україн-
ської держави у 1918 р. Від кінця 1918 р. — 
на еміграції у Швейцарії та Німеччині, де й 
надалі очолював гетьманський рух. 16 квіт-
ня 1945 р. був смертельно поранений під 
час бомбардування біля Мюнхена. Похова-
ний в Оберсдорфі.

1986 — аварія на Чорнобильській АЕС 
— найбільша техногенна катастрофа в істо-
рії людства. О 1 год. 23 хв. вибухнув четвер-
тий реактор ЧАЕС.

27 квітня 
1791 — народився Семюел Морзе, 

американський художник, винахідник теле-
графного апарата і телеграфного коду (аз-
буки Морзе).

1904 — помер Михайло Старицький, 
український письменник, драматург, визна-
чний театральний і культурний діяч.

1995 — Верховна Рада України затвер-
дила першу державну нагороду незалежної 
України — орден Богдана Хмельницького.

28 квітня 
1868 — народився 

Георгій Вороний, укра-
їнський і російський 
математик (нар. у с. 
Журавка нині Варвин-
ського району Чернігів-
ської області).

1914 — у США за-
патентовано повітря-
ний кондиціонер.

1947 — норвезь-
кий дослідник Тур Хейєрдал із п’ятьма то-
варишами на бальзовому плоті відплив від 
західного узбережжя Південної Америки 
(Перу) до Таїті. 

Мореплавці подолали 5000 морських 
миль, аби 
підтвердити 
гіпотезу Хе-
йєрдала про 
те, що Полі-
незію могли 
колонізувати 
корінні аме-
риканці. 

29 квітня 
1882 — у Берліні введено в дію першу 

у світі експериментальну тролейбусну лінію.
1931 — у СРСР проведена перша до-

слідна телепередача.

30 квітня 
1877 — французький винахідник, пись-

менник і поет Шарль Кро передав Академії 
наук опис першого грамофона.

1975 — взяття комуністичними 
північнов’єтнамськими військами міста 
Сайгон. Завершення війни у В’єтнамі.

1 травня 
1921 — відкрито першу в Україні й Ро-

сії поштово-пасажирську авіалінію «Мо-
сква – Орел – Харків» на літаку «Ілля Му-
ромець».

1986 — 
багатотисяч-
на першо-
травнева ма-
ніфестація на 
Хрещатику в 
Києві, враже-
ному радіаці-
єю, невдовзі 
після аварії 
на Чорнобильській АЕС.

2004 — найбільше розширення в іс-

торії ЄС: членами Європейського Союзу 
стали Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, 
Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина 
та Чехія.

2 травня 
1519 — у замку Клос-Лусе (Франція) по-

мер Леонардо да Вінчі, великий італійський 
художник, скульптор, архітектор, учений, ін-
женер.

1986 — київське «Динамо» вдруге у 
своїй історії вибороло Кубок володарів куб-
ків європейських країн, вигравши у фіналі в 
м. Ліон (Франція) в іспанського клубу «Атле-
тіко» з рахунком 3:0.

3 травня 
1783 — російська імператриця Ка-

терина ІІ своїм указом заборонила се-
лянам Лівобережної України та Слобо-
жанщини переселятися з місць остан-
ньої ревізії, тобто відбулося закріпачен-
ня селян.

1900 — у Прилуках народився Мико-
ла Яковченко, український актор театру й 
кіно.

4 травня 
1881 — народився Олександр Керен-

ський, російський політичний і громад-
ський діяч, есер, голова Тимчасового уря-
ду 1917 р.

5 травня 
1828 — народилася Ганна Барвінок 

(Олександра Білозер-
ська-Куліш), українська 
письменниця. Дружина 
Пантелеймона Куліша.

1900 — народився 
Юрій Липа, український 
громадський діяч, пись-
менник, поет, публіцист, 
один з ідеологів україн-
ського націоналізму.

6 травня 
1889 — у Парижі завершено будівни-

цтво Ейфелевої вежі.

7 травня 
1840 — народився 

Марко Кропивницький, 
український письмен-
ник, драматург, актор.

1840 — народив-
ся Петро Чайковський, 
композитор.

Календар Чернігівщини
17 квітня 1896 р. у с. Бережівка При-

луцького повіту народився Семен Скрипка, 
підполковник Армії УНР, громадський діяч. 

23 квітня 1878 р. у с. Богданівка При-
луцького повіту народився Григорій Ващен-
ко, відомий український педагог. 

24 квітня 1829 р. у с. Понори на Чер-
нігівщині народився Степан Ніс, етнограф, 
письменник, історик, громадський діяч.

5 травня 1873 р. у селищі Сосниця на-
родився Юрій Виноградський, краєзна-
вець, діалектолог.

5 травня 1898 р. народився Георгій 
Ткаченко, старосвітський кобзар.

7 травня 1885 р. у с. Шабалинів Со-
сницького повіту народився Федір Дудко, 
письменник, журналіст. 

7 травня 1891 р. у м. Борзна народився 
Микола Сіпко, полковник Армії УНР. 

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК
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Євгенія Яніщиц: 
íåïðèðó÷åíà ïòàõà 
á³ëîðóñüêî¿ ïîåç³¿

Вона народилася 20 листопада 
1948 року в селянській сім’ї в селі 
Рудка Пінського району Берестей-
щини. Закінчила філологічний фа-
культет столичного Білоруського 
державного університету. Вже у 16 
років дебютувала віршами в респу-
бліканській пресі. А в 23 роки стала 
членом Спілки письменників СРСР. 
Працювала літконсультантом у сто-
личній газеті, завідувачкою відділу 
поезії республіканського літератур-
ного журналу «Маладосць». У 1970 

році видала першу книгу поезії «Снежныя грамніцы». Далі були 
книги «Дзень вечаровы», «Ясельда», «На беразе пляча», «Пара 
любові і жалю», «Каліна зімы», «У шуме жытняга святла». Лауре-
ат Державної премії Білорусі 1986 року. 

Такі скупі біографічні дані, які мало що пояснюють в тій тра-
гедії похмурого листопадового дня, коли Євгенія, щойно відзна-
чивши 40-річчя, добровільно пішла з життя. Їй завжди було не-
просто — в житті, у творчості. За цією начебто благополучною 
біографією —  роки творчості в задушливій атмосфері «розкві-
ту застою», коли крамолою було кожне вільне слово, особливо 
якщо мовлене рідною мовою. Білоруською мовою народу з ти-
сячолітньою історією, але мовою, що мусила відчайдушно боро-
тися за виживання. Утім, іншою мовою, інакше, як на максиму-
мі напруги почуттів Євгенія писати й не могла. Так і спалахнула 
сумною зіркою.

До 20-річчя від дня смерті поетеси режисер Андрій Левчик 
зняв фільм «На голас Музы», за сценарієм поетеси Раїси Боро-
викової, котра близько знала Євгенію. Літературознавець Світ-
лана Калядка видала книгу про Євгенію «Непрыручаная птушка 
Палесся». Такою неприрученою, вільною птахою й зосталася в 
поезії Євгенія Яніщиц, чиї вірші ми пропонуємо в оригіналі.

Яўгенія Янішчыц

«Прыедзь у край 
мой ціхі...»
Прыедзь у край мой ціхі,
Тут продкаў галасы,
Тут белыя бусліхі
І мудрыя лясы.
 
Хапае на Палессі
І сонца, і вады.
І што ні двор — то песня,
Што вёска — то сады.
 
Па травах светла-шызых
Мы пройдзем ля ракі,
Дзе, мыючы бялізну,
Вядуць сваё жанкі.
 
І будзе песня спета
Пра шчасце і бяду,
І будзе падаць лета
Ў гуллівую ваду.
 
Прыедзь у край мой ціхі,
Тут продкаў галасы.
Тут белыя бусліхі
І мудрыя лясы.

Любоў мая...
Вы безь мяне ляціце,

самалёты.
Вы безь мяне імчыце, цягнікі.
...Любоў мая, ты песьня, 

і маркота,
I сьпелы бор, і вольны гон 

ракі.
 
Балючы век. Надвор’я 

перамена:
Яшчэ лісток ня ўпаў — 

а сьнегапад.
Ды скрыпачка зь дзесятага 

калена
Пяе ў душы на блаславёны 

лад.
 
Усё вастрэй — радні маёй 

прагалы,
Агеньчык дрогкі з маміных 

акон.
Ды зазьвіняць вясельныя 

цымбалы
I жаркім вокам гляне ў сэрца 

конь.
 
Пяе віхор, пяе лісток апалы,
Пяе зямля курганьняў і удоў.
Любоў мая, ты скрыпка, 

і цымбалы,
I шаргункі — над грывамі 

гадоў.

Не воблака, 
а проста 
аблачынка...
Не воблака, а проста 
аблачынка
Загадкава плыве 

над галавой.
Смяюся я:
вясёлая дзяўчынка,
Як матылёк,
ляціць над кладкай той...
 
Як добра ёй журыцца 
беспрычынна!
Да твару ёй і лета, і зіма...
Усміхнуся я:
яшчэ бяжыць дзяўчынка
Па кладцы той, якой даўно 

няма.

Помню, помню 
праз гады...
Помню, помню праз гады,
Спеўная ваколіца:
«Выпі, золатца, вады,
Сэрца супакоіцца».
 
Да крынічнай, спакайной —
Сцежкі-птушкі вольныя.
Трыццаць вёснаў за спіной,
А ці ўсе спакойныя?
 
Мне дарогі не пытаць,
Сонейка высокага.
А як жа стану суцяшаць
Ў горы сябра-сокала?
 
Ды, вядома, як тады
Ты мяне, ваколіца:
«Выпі, золатца, вады,
Сэрца супакоіцца».

«Ці ўспомніцца, 
ці ўспомніцца...»
Ці ўспомніцца, ці ўспомніцца
Рака і жоўты плёс?
Мяне, нібы палонніцу,
Ты цераз кладку нёс.
 
Я з рук не выбівалася
З тваіх,
далёкі мой.
Ці то вады баялася,
Ці цемрадзі начной.
 
...Сплыла вада глыбокая
З рачнога рукава.
Заблытана высокая
Салодкая трава.
 
Там я была ўлюбёная,
Натхнёная тады,
Як чарачка разгонная,
Як вецер малады!

Еріх Марія Ремарк (22.06.1898, Осна-
брюк, Німеччина – 25.09.1970, Локарно, 
Швейцарія) — один з найвідоміших німець-
ких письменників XX століття. Автор рома-
нів «На західному фронті без змін» (1929), 
«Три товариші» (1936), «Тріумфальна арка» 
(1945), «Чорний обеліск» (1956).

Народився в католицькій робітничій 
родині. Він — друга дитина в сім'ї, де було 
п’ятеро дітей. Його батько, Петер Франц Ре-
марк, працював палітурником. При наро-
дженні (хрещенні) хлопцеві дали  ім’я Еріх 
Пауль. 1918 року, після смерті матері, Анни 
Марії Ремарк, у пам’ять про неї змінив своє 
ім’я на Еріх Марія. Потрапив на навчання до 
католицького педагогічного училища. 

Пізніше вчителював певний час у сіль-
ських школах.

Багато читав, серед улюблених творів 
— книги Ґете, Цвейга, Достоєвського. 

У Першу світову
1916 року був мобілізований на фрон-

ти Першої світової війни. Тоді йому було 
лише 18 років. 17 червня того ж року на-
правлений на Західний фронт. 31 липня 
1917 р. був поранений осколками грана-
ти в ліву ногу, праву руку і шию. Водночас, 
попри власне поранення, зміг дотягти до 
медсанбату пораненого товариша. До за-
кінчення війни лікувався у військовому 
шпиталі в Німеччині.

Повоєнні пошуки себе
По війні наполегливо шукав себе в сус-

пільстві і в професії. Повернувся до като-
лицького училища, яке не встиг закінчити, 
але, пройшовши через втрати юнацьких 
ідеалів, смерть товаришів, поневіряння 
післявоєнних років, прикладом покори він 
уже не був. Покинув вчителювання і час-
то змінював професії. Був бібліотекарем, 
бізнесменом, редактором у журналі «Echo 
Continental» і навіть продавцем надгроб-
ків, органістом при каплиці в лікарні для 
божевільних.

Берлінський період
і перший шлюб
Період пошуків тривав, поки Ремарк 

не опинився в Берліні. Вів богемний спо-

сіб життя, мав любовні романи. У Берліні 
зустрів Ютту Інгеборг Єлену Цамбона, ко-
лишню танцівницю, хвору на туберкульоз. 
Невиліковна хвороба не стала на зава-
ді, й 1925 року закоханий молодик узяв 
із нею шлюб. Ютта стала прототипом кіль-
кох героїнь його наступних творів, зокре-
ма Пат із «Трьох товаришів». Шлюб тривав 
лише чотири роки, після чого вони розлу-
чилися. Щоправда, 1938 р. знову побрали-
ся. Це зробили насамперед для того, аби 
допомогти Ютті емігрувати з нацистської 
Німеччини й отримати швейцарське гро-
мадянство (від 1931 р. Ремарк мешкав у 
Швейцарії). А 1939 р. вони переїхали до 
США, 1947 року — отримали американ-
ське громадянство. Їх шлюб протримався 
до 1957 р. Після розлучення Ремарк щомі-
сяця виплачував Ютті грошову допомогу, 
крім того, заповів їй 50 тис. доларів.

Ремарк був схильний до широких жес-
тів. Вершиною марнославства і марнотрат-
ства молодого Еріха Марії був титул баро-
на, куплений ним у збіднілого аристократа.

Успіх книги «На Західному 
фронті без змін» 
Ймовірно, дотики болючої пам’яті про 

фронтове минуле були настільки нестерп-
ними, що відбилися в рукописі «На Захід-
ному фронті без змін». Творче горіння три-
вало шість тижнів. Простою емоційною мо-
вою в романі реалістично описана війна і 
повоєнний період, побачений очима і пе-
режитий 20-річним представником «втра-
ченого покоління». 

Роман Ремарка антивоєнного спряму-
вання, опублікований 1929 року, став сен-
сацією в Німеччині. За рік було продано 
півтора мільйона примірників. Твір пере-
клали іноземними мовами, за його мотива-
ми в Голлівуді 1930 р. було знято кіностріч-
ку. Однойменний фільм, створений 35-річ-
ним Левом Мільштейном, отримав премію 
«Оскар». Премію отримав і сам Мільштейн 
— уродженець України, відомий у Штатах 
під псевдонімом Льюїс Майлстоун.

Прибутки від книги і фільму дозволили 
Ремарку заробити чималий статок, велику 
частину якого він витратив на придбання 
картин Сезанна, Ван Гога, Ренуара, Гогена.

Неотримана 
Нобелівська премія
Відгуки на нову книгу були неймовірно 

суперечливі. У політичних колах, близьких 
до нацистської партії, роман не сприйняли, 
а в  Гітлера пацифізм твору викликав лють. 
Безглуздість звинувачень на адресу Ремар-
ка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер 
зарахував письменника до французьких 

євреїв. Почалося цькування письменника 
націонал-соціалістами. По всій Німеччині 
видання Ремарка кидали у вогнища, зви-
нувативши письменника в антипатріотизмі.

1931 року Ремарка номінували на Но-
белівську премію. Проте через спротив з 
боку політичних сил Німеччини Нобелів-
ський комітет нагороди йому не дав.

1933 року  Ремарк,  відчуваючи  не-
безпеку, перебрався до Швейцарії. З при-
ходом Гітлера до влади в Німеччині Ремарк 
був примусово позбавлений німецького 
громадянства.

Згодом письменник емігрував: спочат-
ку до Франції, а потім до США. 

1937 року почався його тривалий ро-
ман з кіноактрисою Марлен Дітріх. Оби-
два  допомагали один одному. 1939 року, 
за сприяння Марлен Дітріх, Ремарк отри-
мав американську візу й перебрався до 
Голлівуду.

Мав досить стабільний фінансовий 
стан, адже п’ять творів письменника були 
екранізовані. Він навіть встиг вивезти до 
Америки приватну колекцію картин. Але 
комфорт і успіх не давали душевного спо-
кою. Роман з Марлен Дітріх закінчився. 

Новий шлюб
У Нью-Йорку він зустрів 40-річну По-

летт Ґоддар, американську кінозірку, ко-
лишню дружину Чарлі Чапліна. 1948 року 
Ремарк повернувся до Швейцарії, де про-
жив решту життя. Полетт Ґоддар була ра-
зом з ним. 

Він відвідав Німеччину, де не був де-
кілька десятиліть. В Оснабрюку Ремарк за-
став ще живого батька і сестру Ерну. Рідне 
місто він не впізнавав, як і повоєнну Німеч-
чину, де зустрів руїни. 1957 року Ремарк 
офіційно розірвав шлюб з Юттою, але за-
безпечив її старість. 1958 року письмен-
ник одружився з Полетт Ґоддар. Разом 
вони прожили до його смерті.

Помер Еріх Марія Ремарк 25 вересня 
1970 року в місті Локарно. Похований на 
швейцарському цвинтарі Ронко в канто-
ні Тічіно. 

…Ремарк у повоєнні десятиліття був 
одним із найбільш популярних письменни-
ків Європи, в тому числі в Радянському Со-
юзі, особливо серед мислячого читача. По-
тім прийшли нові літературні імена, насам-
перед потужна латиноамериканська про-
за, й інтерес до Ремарка якось пригас. Але 
останнім часом відродився. Чималого роз-
голосу набув виданий порівняно недавно 
роман-спогад «Тіні в раю». Перевидаються 
й згадані вже найбільш відомі, класичні ро-
мани письменника. Нові покоління читачів 
відкривають у ньому вічні теми. 

Він писав про втрачене покоління, 
якому немає місця серед людей, що пе-
режили жахи війни. Війна в його романах 
страшна, така, що ламає волю, віру і долю 
людини. А любов — пристрасна, всепо-
глинаюча і така, що пронизує все життя 
цілком. 

Перед вами кращі цитати із книг Ре-
марка. Цікаві, часом несподівані й пара-
доксальні думки.

«Ні, — швидко сказав він. — Тільки не 
це. Залишитися друзями? Розвести ма-
ленький город на захололій лаві згаслих 
почуттів? Ні, це не для нас з тобою. Так бу-
ває тільки після маленьких інтрижок, та й 
то виходить досить фальшиво. Любов не 
плямують дружбою. Кінець є кінець».

Жодна людина не може стати більш 
чужою, ніж та, яку ти в минулому кохав.

Що може дати одна людина іншій, 
окрім краплі тепла? І що може бути більше 
від цього? Ти тільки нікого не підпускай до 
себе близько. Підпустиш — захочеш утри-
мати. А утримати нічого не можна.

До чого ж теперішні молоді люди всі 
дивні. Минуле ви ненавидите, сьогоден-
ня зневажаєте, а майбутнє вам байду-
же. Навряд чи це призведе до хорошо-
го кінця.

Людське життя тягнеться занадто 
довго для однієї любові. Просто занад-
то довго. Любов дивовижна. Але комусь 
із двох завжди стає нудно. А інший зали-
шається ні з чим. Захолоне і чогось чекає. 
Чекає, як божевільний.

Тільки той, хто не раз залишався 
один, знає щастя зустрічей з коханою.

Любов не терпить пояснень. Їй по-
трібні вчинки.

Всяка любов хоче бути вічною. У цьо-
му і полягає її вічна мука.

Жінка від кохання розумнішає, а чо-
ловік втрачає голову.

Тільки якщо остаточно розлучишся 
з людиною, починаєш по-справжньому 
цікавитися всім, що її стосується. Такий 
один із парадоксів кохання.

Тільки нещасний знає, що таке щастя. 
Щасливець відчуває радість життя не біль-
ше, ніж манекен: він тільки демонструє цю 
радість, але вона йому не дана. Світло не 
світить, коли ясно. Воно світить у  пітьмі.

Просто щасливі нині тільки корови.

Про щастя можна говорити хвилин 
п’ять, не більше. Тут нічого не скажеш, 
крім того, що ти щасливий. А про нещастя 
люди розповідають безперервно.

Насправді людина по-справжньому 
щаслива тільки тоді, коли вона менше за 
все звертає увагу на час і коли її не під-
ганяє страх. І все-таки, навіть якщо тебе 
підганяє страх, можна сміятися. А що ще 
залишається робити?

Самотність легша, коли не кохаєш.

Найдивовижніше місто — те, де лю-
дина щаслива.

Народитися дурнем не ганьба. А по-
мерти дурнем соромно.

Чим примітивніша людина, тим більш 
високої про себе думки.

Немає нічого більш стомливого, ніж 
бути присутнім при тому, як людина де-
монструє свій розум. Особливо якщо ро-
зуму немає.

«Ще нічого не втрачено, — повторив 
я. — Людину втрачаєш, тільки коли вона 
помирає».

Розум дано людині, щоб вона зрозу-
міла: жити одним розумом не можна.

Хто хоче утримати — той втрачає. 
Хто готовий з посмішкою відпустити — 
того намагаються утримати.

Чим менше в людини самолюбства, 
тим більшого вона варта.

Помилково припускати, ніби всі люди 
мають однакову здатність відчувати.

Якщо хочеш, щоб люди нічого не по-
мітили, не потрібно бути обережним.

Запам’ятай одну річ, хлопчику: ніко-
ли, ніколи і ще раз ніколи ти не виявиш-
ся смішним в очах жінки, якщо зробиш 
щось заради неї.

Мені здавалося, що жінка не повинна 
говорити чоловікові, що кохає його. Про 
це нехай говорять її щасливі очі, які ся-
ють. Вони красномовніші за всякі слова.

Жінок слід або боготворити, або за-
лишати. Усе інше — брехня.

Якщо жінка належить іншому, вона 
вп’ятеро бажаніша, ніж та, яку можна 
легко отримати, — старовинне правило.

Жінкам нічого не треба пояснювати, 
з ними завжди потрібно діяти.

Жінка — це вам не металеві меблі; 
вона — квітка. Вона не хоче діловитос-
ті. Їй потрібні сонячні, милі слова. Краще 
говорити їй щодня що-небудь приємне, 
ніж усе життя з похмурим розлюченням 
працювати на неї.

Я стояв поряд з нею, слухав її, сміяв-
ся і думав: до чого ж страшно кохати жін-
ку і бути бідним.

Те, чого не можеш дістати, завжди 
здається кращим за те, що маєш. У цьо-
му полягає романтика й ідіотизм люд-
ського життя.

Еріх Марія Ремарк: 
письменник втраченого 
покоління, війни і кохання

Цитати із творів Ремарка 
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Несподівані 
думки
 Живопис — це жагу-

че мовчання. (Густав Моро).
 Жити — значить 

постійно народжуватися. 
(М. Жуандро).

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

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

Було колись...
Йоганн Брамс
(1833 – 1897)

Меморіальна дошка
Друг Брамса, виходя-

чи разом із композитором 
з будинку, в якому той жив, 
благоговійно вигукнув:

— Уявляю, що буде на-
писано після вашої смер-
ті на дошці, яку вивісять на 
стіні цього будинку!

Брамс задумливо від-
повів:

— Мабуть: «Квартира 
здається в найм».

Михайло Коцюбин-
ський 

(1864 – 1913)

Стара відьма
У Криворівні не могли 

не помітити, як живо Коцю-
бинський цікавиться побу-
том. Один гуцул заходить до 
нього в неділю, чемно кла-
няється і питається:

— А чи це правда, що 
ви хочете нас у книжках 
розписати?

— Правда.
— Не тільки людей, а й 

усяку нечисту силу?
— І нечисту силу.
— То я прийду до вас зі 

своєю жінкою. Ви такої ста-
рої відьми ні в нас, ні в око-
лиці не побачите.

Куточок 
гумору

— Куме, ваша корова 
курить?

— Та ні, куме!
— Ну тоді у вас хлів го-

рить!
* * *

Дружина: «Чому, як тіль-
ки я починаю співати, ти 
відразу підходиш до вікна?»

Чоловік: «Щоб сусіди не 
подумали, що я в цей час 
тебе б’ю».

* * *
— Чому ти не одружу-

єшся? 
— Боюся. Якось до 

мене на вулиці підійшла 
жінка, обматюкала мене, 
подряпала обличчя, а потім 
сказала: «Вибачте, я дума-
ла, що ви мій чоловік».

* * *
Гуляють весілля. Чоло-

віки добре випили, сидять, 
нудьгують…

Тут один розвертається 
і зі словами «Ех, треба ж ко-
лись починати!» щосили за-
ціджує сусідові у вухо.

* * *
Гроші псують людей… 

Так що у нас переважно на-
род хороший…

* * *
Він їсть  — ти готуєш.
Він носить — ти переш.
Він смітить — ти приби-

раєш.
І що б ти без нього ро-

била?!

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

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». 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

 Видалити білі плями солі зі шкіряного взуття 
можна за допомогою розчину однієї столової ложки 
оцту на склянку води.

 Щоб видалити неприємний запах зі спортивно-
го взуття, треба насипати в нього трохи соди і залиши-
ти на день.

 Прилиплі цінники легко відійдуть, якщо потрима-
ти їх під струменем гарячого повітря з фена.

 Якщо одна склянка застрягла в іншій, налийте у 
верхню холодну воду і опустіть обидві на хвилину-другу 
в гарячу.

 Проведіть по зубчиках застряглої блискавки про-
стим олівцем — графіт спрацює, як мастило.

 Щоб отримати з апельсина або лимона більше 
соку, покатайте їх по столу, перш ніж розрізати.

Корисні порадиКорисні поради

 На Північному полюсі 186 днів на рік не видно сонця.
  Приблизно 70 відсотків Землі вкрито водою. Тільки 

1 відсоток із цієї води придатний для пиття.
 Щодня бджоли нашої планети запліднюють 

3 трильйони квітів і виробляють 3000 тонн меду.
 Повне сонячне затемнення триває не довше 

7,5 хвилин, повне місячне затемнення — 104 хвилини.
 Найвіддаленіше від центру Землі місце на її поверх-

ні — не Еверест, а згаслий вулкан Чимборасо в Еквадорі. Це 
тому, що Земля не є дуже точною кулею.

 Бразильський водоспад Ігуасу на 20 метрів вище і в 
чотири рази ширше від знаменитого Ніагарського водоспаду.

 У Польщі є місце, де під прямим кутом перетинають-
ся дві річки — Велна і Нельба. При цьому через відміннос-
ті температур води, швидкостей і рівнів течій води річок не 
змішуються.

Оголошення читачів газети
Ви можете надрукувати свої оголошення в нашій га-

зеті (продаж, купівля, послуги і т.д.) Вартість публікації 
— 15 гривень. Можна надрукувати це ж оголошення й 
кілька разів, друга і всі повторні публікації коштують 10 
гривень. Кошти ці слід внести на банківський рахунок 
газети, він указаний наприкінці 16-ї сторінки. Квитан-
цію про сплату чи її копію та текст оголошення надішліть 
до  редакції на поштову адресу: 14000, Чернігів, голов-
поштамт, а/с 43.  

Золотий фонд української естради

Жанна БОДНАРУК
Заслужена артистка України, співачка, 

президент благодійної організації «Фонд спри-
яння розвитку естрадного мистецтва «Співай, 
Україно!».

Народилася в місті Івано-Франківську. 
Згодом батьки переїхали до Галича. Дівчинка-
вундеркінд у п’ять років грала на піаніно та спі-
вала. 

У 1979 році сім’я переїхала до Чернігова. 
Батьки Жанни — музиканти: тато, нині покій-
ний, Боднарук Любомир Мирославович — хор-
мейстер, заслужений діяч мистецтв України, 
був організатором і керівником академічного 
камерного хору ім. Д. Бортнянського обласної 

філармонії; мама — Боднарук Любов Федорів-
на — музичний редактор Чернігівського об-
ласного телебачення. 

У Чернігові Жанна вступила до музичного 
училища ім. Л. Ревуцького по класу фортепіа-
но, яке закінчила 1986 року з червоним дипло-
мом. На четвертому курсі училища вона стала 
солісткою джаз-оркестру, оскільки захоплю-
валася джазом, диско. 

Зоряний час прийшов у 1991 році на друго-
му Всеукраїнському фестивалі «Червона рута», 
де вона стала найкращою. Згодом, після закін-
чення Київської державної консерваторії ім. 
П. Чайковського по класу фортепіано, Жанна 
працювала солісткою Державного естрадно-
симфонічного оркестру України (1994 – 1996 
рр.), здобувала перемоги в усіх тодішніх укра-
їнських фестивалях.

Далі — успішні виступи на фестивалях в Бі-
лорусі, Польщі, США. 

Їй аплодували Нью-Йорк, Париж, Ліон, 
Брюссель, Мюнхен, Прага, Варшава, Брати-
слава, Мінськ, Кишинів і, звичайно, рідна Укра-
їна.

1996 року найважливішою життєвою по-
дією став шлюб з Анатолієм Карпенком, ком-
позитором та аранжувальником, продюсе-
ром творчого об’єднання «Скарб». 1997 року в 
Жанни й  Анатолія народився син Андрій.

Від 2009 р. — доцент кафедри естрадно-
го співу Національного університету культури 
і мистецтв. 

Творча палітра Ж. Боднарук різноманітна: 
від поп-фольку до блюзу, року, джазу; від на-
родної пісні до лірико-патріотичної. 

Вийшли в світ сім CD альбомів Жанни Бод-
нарук. У них звучить музика на вірші М. Воро-
ного, Т. Шевченка, Л. Українки, Л. Костенко, 
Б. Олійника.

Життєвий і творчий тандем із Анатолієм 
Карпенком — композитором і аранжуваль-
ником більшості її пісень, продюсером студії 
«Скарб» — дає відмінні результати. 

Улюблені пісні 

À ìè óäâîõ
Музика: Олександр Зуєв
Вірші: Володимир Кудрявцев

У зелен-саду у зір на виду
Хтось любиться, милується.
Щасливі усі, рука у руці,
Йдуть парами по вулиці.

Приспів:
А ми удвох, а ми удвох
В одне дівча закохані,
Все мріємо і віримо,
Що любить з нас когось.
А ми удвох, а ми удвох
Неначе причаровані,
Тій дівчині освідчитись
Ніяк не зберемось.

Удвох день у день співаєм пісень,
І все заради дівчини.
Для неї ще ми тієї зими
Всі модні танці вивчили.

Приспів.

А небо вже все, немов синій степ,
Зірницями поорано…
Кому ж це із нас дівчина в цей час
Всміхається так зоряно?

Приспів.

Á³ëèé öâ³ò íà êàëèí³
Музика: Остап Гавриш
Вірші: Микола Кубик

Починається день з білопінного світу,
Коли сонце з-за гір будить тихе світання,
І калина цвіте серед білого цвіту
Запізнілим своїм ніжним-білим коханням.

Приспів:
Білий цвіт на калині — як фата 

на дівчині,
Білим цвітом калина рясна.
Цвіт калини — кохання, цвіт калини — 

чекання,
Білим цвітом буяє весна.

На калині вітри розгубили цілунки,
Що у місячну ніч так безслізно схолонуть.
Має присмак той цвіт недопитого 

трунку,
Що лиш білим цвіте, але родить 

червоним.

Приспів.

Ансамбль «Ватра»
ВІА «Ватра» — вокально-інструментальний ансамбль, 

створений композитором і виконавцем Михайлом Мануля-
ком у 1971 р. при Львівській філармонії. Репертуар складав-
ся майже винятково з авторських україномовних пісень та 
сучасних обробок народних пісень. Левова частка реперту-
ару ансамблю належала авторству її засновника та керів-
ника Михайла Мануляка. ВІА «Ватра» належала до піонерів 
джаз-року на українських землях. 

Після тріумфальних гастролей майже по цілому Радян-
ському Союзу (1971 р.) КДБ звернуло пильну увагу на особу ке-
рівника гурту М. Мануляка з намаганням змусити його відійти 
від репертуарної політики, спрямованої на розвиток сучасних 
течій української музики. М. Мануляка усунули від керівництва 
ВІА «Ватра» і звільнили з філармонії. Після нього гурт очолив 
Богдан Кудла, який намагався зберегти імідж ансамблю.

Після розпаду в 1977 році колективу Богдана Кудли че-
рез два роки майже весь склад «Ватри» перебрався до Чер-
нівців у «Смерічку». 

А філармонія знову запросила до себе самодіяльний 
ВІА. Керівником нової «Ватри» став композитор Ігор Білозір, 
основними вокалістами — Оксана Білозір, Мар’ян Шуневич 
та Ігор Богдан. 

Від першого міньйону 1981 року і до другого 1985-го по-
пулярність «Ватри» швидко зростала. Ансамбль гастролю-
вав у Середній Азії і на Далекому Сході, в Москві, Польщі, 
Угорщині, Німеччині, Канаді, США. Надзвичайно тепло при-
ймали львів’ян в Україні. 

«Ватрі» випала складна і суперечлива дорога — догани, 
звільнення, колектив боровся на межі виживання, взагалі 
хотілося виїхати зі Львова. Чиновники від культури судили і 
карали артистів за «націоналізм», «релігійність», «консерва-
тизм», «окремішність». 

1990 р. Оксана Білозір залишила ансамбль і створи-
ла власний гурт «Оксана». А «Ватра» перетворилася на му-
зичний центр під керівництвом Ігоря Білозора, котрий захо-
пився створенням експериментальної музики, синтезуючи 
стиль нью-ейдж з українським мелосом. 

Колишніми музикантами «Ватри» були створені нові гру-
пи: «Жайвір», «Львівські музики», «Гурт Олега Кульчицького».

9 травня 2000 року русифіковані мажори жорстоко по-
били Ігоря Білозора, і він через 20 днів помер у львівській 
реанімації. Його смерть мала міжнародний резонанс і ви-
кликала громадські заворушення у Львові.

ВІА «Ватра» увійшла до складу однойменного музично-
мистецького центру «Ватра».
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