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Передплата триває! 
Шановні читачі! Не забудьте продовжити 

передплату на нашу газету на друге півріччя, 
якщо вона у вас оформлена на півроку!

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 облас-
ті продовжують передплату на «Світ-інфо» 
на будь-який термін і на будь-яку  
адресу в області. 

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб 

поштою — в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

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!

Дуже добре, якщо кожен читач газети 
долучить до передплати 

ще хоча б одного-двох читачів 
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, 

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

Доставку газети читачам веде пошта 
Нагадуємо, що наша газета виходить кожні два 

тижні, по четвергах.  Згідно з угодою із Укрпоштою,  
одразу доставляється передплатникам на  їхню 
адресу.

З усіх питань доставки вам газети, шановні пе-
редплатники,  звертайтеся у свої поштові відділен-
ня,  до листонош.

Друге літо війни 
Росії проти України

Затримані військові Росії 
дають свідчення

СБУ оприлюднила свідчення обох 
затриманих російських військово-
службовців, які мали вести спосте-
реження і за Збройними силами 
України, і за козаками з місцевими 
бойовиками.

Командир групи Євген Єрофєєв 

повідомив, що є громадянином Росії, 
мешкає в Тольятті, є військовослуж-
бовцем РФ: «Моє військове звання 
—  капітан, посада — командир гру-
пи. Служу в 3-ій окремій гвардійській 
бригаді, місце дислокації — місто 
Тольятті».

Єрофєєв прибув на територію Лу-
ганської області на початку квітня. 
Зайшов туди у складі другого загону 
своєї бригади.

Тимчасовий командир загону — 
майор Напольських. Є громадянином 
РФ і військовослужбовцем.

«Завдання ставилося вести роз-
відку спостереженням за переднім 
краєм супротивника й частинами, які 
перебувають поблизу, — це частини 
ополчення й козаків. Загін розташо-
вується в місті Луганську, адреси точ-
но не пам’ятаю — приватний сектор у 
районі кварталу Вавілова», — розпо-
вів Єрофєєв.

За його словами, загін складався 
з трьох рот по чотири групи: 

«Склад моєї групи — я, командир 

групи, замком групи, 2 командири 
відділення, 2 снайпери, 2 кулеметни-
ки, 2 сапери, 2 розвідники, 2 старших 
розвідники. Усі є громадянами РФ».

«Завдання ставилося вести роз-
відку спостереженням. Тоді ще на-
каз був не перетинати лінію зіткнен-
ня, не відкривати вогонь без потре-
би. У зв’язку з постійними обстріла-
ми позицій вирішив змінити позицію, 
висунутися в складі трьох людей на 
пошуки нової позиції. По нас відкри-
ли вогонь, отримав поранення в руку, 
кістка роздроблена. Упав, на якийсь 
час знепритомнів», — розповів росій-
ський військовий.

У свою чергу розвідник-санітар 
Олександр Александров назвав прі-
звища всіх членів групи. Він також 
заявив, що є діючим російським вій-
ськовим, проходить військову служ-
бу у військовій частині 21208, третя 
гвардійська окрема бригада спеці-
ального призначення, що перебуває 
при місті Тольятті. Командир бригади 
— полковник Щепель Сергій Анатолі-
йович.

«Ми зайшли на територію України 
26 березня 2015-го. Зайшли в скла-
ді другого батальйону в кількості 220 
людей. Командир батальйону — На-
польський Костянтин Миколайович, 
майор, громадянин РФ. Склад групи: 
командир Єрофєєв Євген Володими-
рович, громадянин РФ». Далі Алек-
сандров назвав слідству поіменно 
всіх членів групи, військовослужбов-
ців Росії: розвідників, кулеметників, 
снайперів, саперів та інших. За сло-
вами затриманого, місцем дислокації 
російських військових був Луганськ, 
Жовтневий район.

Більше року потрібно було нам, 
щоб довести очевидне — агресію Росії.

Хотілося б привітати читачів з початком літа, найкращої 
пори року для більшості людей. Вітаємо! 

Але маємо вже друге літо війни в Україні. Війни, яка неспо-
дівано і для багатьох співгромадян невідомо як і чому поча-
лася, й невідомо, коли завершиться. Навіть нині, в час нібито 
перемир’я, щодня гинуть, отримують поранення наші військо-
ві. Рахунок жертв давно йде на тисячі. Сотні тисяч біженців, 
переселенців. Руйнація Донбасу, третина якого окупована, і 
подальша доля його в тумані. 

Порошенко — про десятки схоплених спецназівців 
Російської Федерації: «Які ще потрібні докази?»

Представники міжнародних організацій мають доступ до 
захоплених на Донбасі російських солдатів і можуть переко-
натися, що вони воювали в Україні як представники армії РФ.

Про це сказав Президент України Петро Порошенко в 
інтерв’ю BBC.

«Давайте говорити прямо: ми воюємо не з сепара-
тистами, яких підтримує Росія. Це справжня війна з Ро-
сією. Сьогодні (16 травня — ред.) ми захопили двох росій-
ських військових, кілька тижнів і місяців тому ми захопили 
спочатку 20, потім 60 російських спецназівців», — заявив 
він.

У зоні АТО затримано 
двох офіцерів Росії

16 травня бійці батальйону «Ай-
дар» затримали двох російських вій-
ськовослужбовців. 

Командир групи спецназу 3-ї 
бригади ЗС РФ (пункт постійної дис-
локації — Тольятті) капітан Євген 
Єрофєєв, а також заступник ко-
мандира групи спецназу сержант 
Олександр Александров були по-
ранені й потрапили в полон. Обидва 
російських спецназівці після опе-
рації — у задовільному стані, дають 
свідчення.

86514

Анонси

Доповідь Нємцова «Путін. Війна»
Наша газета продовжує публікацію доповіді Бориса 

Нємцова.
Стор. 7, 8.

Декомунізація
Прощання з тоталітарним минулим.                  Стор. 6.

Пенсіонери й далі їздитимуть 
безкоштовно
У електротранспорті: приміських потягах, тролейбу-

сах, трамваях. 
Стор. 9.

Україна — в боргах
Віддавати нічим і не збираємося. Хоча просимо нових 

кредитів. А за старі борги киваємо на «папєрєдніків». 
Стор. 5

6 червня — День журналіста України 
Вітаємо колег — журналістів газет, радіо, телеба-

чення, Інтернету. Так само вітаємо тих, для кого працю-
ють журналісти: читачів, радіослухачів, телеглядачів. 
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Зустріч у мистецькій вітальні
28 травня в Чернігівському музеї-заповіднику М. Ко-

цюбинського відбувся заключний концерт проекту «Мис-
тецькі зустрічі в музеї», присвяченого пам’яті його ко-
лишнього директора Юлія Романовича Коцюбинського. 

У вітальні меморіального будиночка М. Коцюбин-
ського лунали натхненні пісні, вірші, звучали авторська 
музика і поезія. Глядачі потрапили в неймовірну творчу 
атмосферу, яка панувала тут понад століття тому, коли на 
гостини до відомого українського письменника збирали-
ся його сучасники.

Ідейним натхненником проекту та його головним ре-
жисером виступив заслужений діяч мистецтв України 
Олег Васюта. У програмі прозвучали пісні у виконанні ду-
ету Раїси та Миколи Борщів (на фото), солістки обласно-
го філармонійного центру фестивалів та концертних про-
грам Лариси Литвин. Прозвучала авторська композиція 
для фортепіано у виконанні молодого композитора Арте-
ма Бриля. А ще — поезія молодих авторів Дмитра Мель-
ниченка та Катерини Федько. Заслужений артист Украї-
ни, композитор Микола Збарацький презентував свою 
пісню, присвячену родині Коцюбинських. 

Щирі слова, 
звернені до при-
сутніх та організа-
торів заходу, про-
звучали від заступ-
ника директора 
музею Наталії Ко-
цюбинської і на-
чальника міського 
управління культу-
ри Юрія Ткача.

Восени віталь-
ня музею знову 
збере гостей на новий сезон «Мистецьких зустрічей».

За чистий Чернігів
24 травня чернігівці стали учасниками і свідками ба-

гатьох яскравих подій під гаслом «Рідному Чернігову — 
чисте повітря». Так стартували Дні сталої енергії.

У містах проводяться акції щодо необхідності ощад-
ливо ставитися до води, тепла, газу, інших ресурсів. 

Чернігівцям показали виставку «Енергоефективне 
обладнання, матеріали та технології» — цікаві пропо-
зиції від місцевих виробників. Наприклад, світлодіодна 
установка від компанії «Атілос», енергоефективні вікна, 
засоби для утеплення. 

Символічно, що разом із початком Днів сталої енер-
гії в Чернігові пройшов «Велодень-2015». Більше 1700 
учасників костюмованого велоруху проїхали вулиця-
ми міста. Організатор — велоспільнота «Лайба» разом 
із партнерами: магазин «Адреналін», велофорум «Вело-
фан», ГО «Вело Че». Найстаршому учаснику велопара-
ду було 70 років, наймолодшому — 2 роки. Для малюків 
влаштували дитячий велопробіг, проводили різноманітні 
конкурси, вікторини і руханки.

Наступними днями відбулося ще багато цікавих захо-
дів у рамках цього проекту. 

Молодіжний театр завершує 
сезон літньою розважальною 
програмою «Наш хуторок»
На хуторі співають, танцюють, сваряться й миряться 

заслужені артисти України Любов Веелова, Володимир 
Банюк, Олексій Биш; провідні майстри сцени Мирослава 
Витриховська, Юлія Матросова, Тетяна Салдецька, Ва-
лентин Макар; артисти Інна Атрощенко, Розалія Кучеро-
ва, Руслана Остапко, Микола Пономаренко, Іванна Сте-
блинська, Євген Сидоренко, Катерина Широкорад; сту-
дійці Микола Бичук, Руслан Бугай.

Перші дві вистави пройшли наприкінці травня. У 
червні вистави йдуть у таких числах: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27. Початок — о 19.00. 
Тел. для довідок: 77-49-53, 77-89-48.

Центральна виборча комісія призначила на
26 липня проміжні вибори депутата Верховної Ради в 
одномандатному виборчому окрузі № 205, що в місті 
Чернігові.

Вибори призначено у зв’язку з достроковим припинен-
ням депутатських повноважень обраного в цьому окрузі Ва-
лерія Куліча, якого в березні Президент призначив головою 
Чернігівської обласної державної адміністрації.

Висування кандидатів завершиться 15 червня 2015 року. 
Подання документів до ЦВК — 25 червня 2015 року. Реєстра-
ція кандидатів у народні депутати має бути завершена комі-
сією до 30 червня 2015 року включно.

Ще у квітні колишній заступник голови Дніпропетровської 

обласної держадміністрації Ігоря Коломойського, бізнесмен 
Геннадій Корбан заявив про намір балотуватися в депутати 
Верховної Ради в цьому окрузі.     

Схоже, тут очікується змагання команд екс-голови Дні-
пропетровської ОДА Ігоря Коломойського та Президента Пе-
тра Порошенка. Адже конкурентом Корбана буде нинішній 
керівник Державного управління справами Сергій Березен-
ко, який розгорнув неабияку діяльність на Чернігівщині. Оби-
два вони почали неофіційну, але фактичну виборчу кампанію 
ще за кілька тижнів до оголошення в окрузі виборів. Напев-
но, балотуватимуться й інші серйозні кандидати, і так звані 
«технічні», завдання яких — працювати на того чи іншого кан-
дидата. 

З нагоди Дня працівників ви-
давництв, поліграфії і книгорозпов-
сюдження в Чернігівській міській 
центральній бібліотеці ім. М. Коцю-
бинського 29 травня відбулась це-
ремонія нагородження лауреатів 
конкурсу «Краща книга року-2014».

Конкурс «Краща книга року», в 
якому представлені кращі видання 
Чернігівщини, організований 1999 
року з метою підтримки українських 
письменників, науковців, краєзнав-
ців і видавців та популяризації їхньої 
творчості серед громадськості.

Організатори конкурсу: Депар-
тамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Черні-
гівської обласної держадміністрації; 
Департамент культури і туризму, на-
ціональностей та релігій ОДА; Управ-
ління культури Чернігівської міської 
ради; Чернігівська міська централі-
зована бібліотечна система; Черні-
гівське обласне відділення Спілки 
письменників України.

Журі, до складу якого увійшли ві-
домі письменники, науковці, журна-
лісти, бібліотечні працівники і гро-
мадські діячі, таємним голосуванням 
визначило лауреатів конкурсу «Кра-

ща книга року-2014». Ними стали 
16 книг 18 авторів. 

Лауреати конкурсу 
«Краща книга року-2014»
Наукова література:
І місце — В.Бойко, Д. Казіміров, 

С. Леп’явко «Владні інституції Черні-
гово-Сіверщини». Ця ж книга отри-
мала премію чернігівського місько-
го голови. 

І місце — І. Кондратьєв «Любець-
ке староство».

ІІ місце — С.Горобець «Заснуван-
ня і походження назв сіл Чернігів-
ського району».

ІІІ місце — «М. Коцюбинський: по-
гляд з ХХІ століття (збірник матеріа-
лів Всеукраїнської науково-практич-
ної конференції)».

Науково-популярна літерату-
ра:

І місце — І. Кужельний «Звеничів 
і звеничівці».

ІІ місце — В. Моренець «Чернігів-
ський процес».

ІІ місце — М. Гринь «Козацьке».
ІІІ місце — Л. Богданова «На свя-

тій землі козацькій».
Публіцистика:
ІІ місце — А. Волощук «Записки 

цивилизованного дикаря».
ІІ місце — С. Бельман «О событиях 

и людях».
ІІІ місце — В. Береговий «Спор-

тивне сузір’я Чернігівщини».
Проза: 
І місце — П. Пришиба «Моє жит-

тя» (редактор М.Ткач).
І місце — В. Сапон «Моя Шевчен-

кіана».
ІІІ місце — О. Брик «Таємниці 

Всесвіту».
Література для дітей та юна-

цтва:
ІІ місце — Т. Пакалюк «Моя душа».
ІІ місце — М. Бордонос «Фруктові 

цікавинки для кожної дитинки».
Видавець року: В. Лозовий 

(Чернігів). 

Нещодавно редактор «Світ-інфо» Петро 
Антоненко побував у черговій журналістській по-
їздці в Польщі, в місті Перемишль, де має дав-
ні міцні контакти зі своїми друзями, поляками й 
українцями.

Один з них — директор Південно-Східного на-
укового інституту, проректор Державного універ-
ситету Перемишля доктор Станіслав Стемпєнь. 
Він щиро відгукнувся на пропозицію редактора 
зав’язати освітні, наукові контакти між його уні-
верситетом і Чернігівським національним педа-
гогічним університетом ім. Т. Шевченка. 

Днями в Україні побувала невелика делегація 
викладачів університету Перемишля. Вони вели 
перемовини про укладення угод про співпрацю 
між своїм закладом і рядом столичних універси-
тетів. На запрошення нашої газети в один із днів 
до Чернігова приїхали керівники делегації — ви-
кладач, доктор політичних наук Малгожата Кузь-
біда і референт ректорату Василь Козяр. 

Програма візиту, яку підготували разом із на-
шою газетою культурно-мистецький центр «Ін-
термеццо», Суспільна служба України і «Само-
оборона Майдану», була доволі насиченою. 
Основним пунктом був візит до Чернігівського 
університету. Гостей прийняв перший проректор 
Володимир Дятлов.

Досягнуто принципової домовленості: наші 
два університеті підписують угоду про співпрацю, 
подібну тій, яку поляки вже мають з рядом україн-
ських вузів. Вона передбачає обмін студентами і 

викладачами, наукову роботу, стажування наших 
студентів не лише в Польщі, а й в університетах ін-
ших країн Європи. До цієї співпраці буде долучено 
й Чернігівський національний технологічний уні-
верситет. 

Для гостей була проведена екскурсія історич-
ними місцями Чернігова, які гості оглянули із за-
хопленням. І взагалі наше зелене затишне місто 
їм дуже сподобалося.

Побули гості і в щойно отриманому обласною 
організацією «Самооборона Майдану» волонтер-
ському центрі. Тут ще багато роботи з його об-
лаштування, але вже повні кімнати принесеної 
людьми гуманітарної допомоги для воїнів АТО і сі-
мей переселенців. Гостей весь час супроводжува-
ли редактор нашої газети та координатор облас-
ної «Самооборони Майдану» Олександр Ясенчук. 

У КМЦ «Інтермеццо» пройшла прес-конфе-
ренція для журналістів «Польща і Україна: євро-
пейський шлях». Гості розповіли про свій універси-
тет, про допомогу Польщі Україні в цей непростий 
для нас час. Також було записано з гостями про-
граму для обласного радіо. А на обласному теле-
баченні тележурналіст Олексій Маслов записав 
з гостями та редактором нашої газети півгодин-
ну програму  «Студія  «Діалог», яка  вийшла  в ефір  
учора.  

Фото Петра Антоненка 

«Розподіл Росії»: 
як це буде

11 червня о 16.00 у 
Чернігівському літера-
т урно -меморіа льному 
музеї-заповіднику Ми-
хайла Коцюбинського 
відбудеться презента-
ція останнього видання 
книги визначного україн-
ського геополітика, учас-
ника національно-ви-
звольних змагань Юрія 
Липи (1900 – 1944) «Роз-
поділ Росії», вперше ви-
даної влітку 1941 року.

У цій книзі автор, 
здійснивши аналіз іс-
торичного та економіч-
ного розвитку терито-
рії Росії, а також ко-
лишнього Радянського 
Союзу, передбачив роз-
пад СРСР. У даній праці 
сучасний читач знайде 
аргументи і відкриє для 
себе передумови, чому 
новітня путінська Росій-
ська імперія приречена 
зникнути з геополітич-
ної карти світу.

Книга «Розподіл Ро-
сії» Юрія Липи в новому 
виданні вийшла в Киє-
ві 2014 року стараннями 
Української видавничої 
спілки імені Юрія Липи. 

У презентації ві-
зьмуть участь головний 
редактор часопису Орга-
нізації Українських На-
ціоналістів (бандерівців) 
«Шлях Перемоги» Віктор 
Рог та публіцист Ярослав 
Ілляш.

За ініціативи  нашої газети поляки підписують 
угоду з Чернігівським університетом

Екскурсія по древньому Валу. 
Справа — Олександр Ясенчук.  

Під час прес-конференції

Лауреати конкурсу «Краща книга року-2014»

Вибори до Верховної Ради 
по округу № 205 в Чернігові — 26 липня



№56   4 червня 2015 року№56   4 червня 2015 року 3  Світ Чернігівщини

Бліц-інформ

Скориставшись довірливістю гро-
мадян, зловмисники протягом трьох 
днів ошукали сімнадцять громадян, за-
вдавши їм збитків майже на 90 тисяч 
гривень. Шахраї знімають гроші потер-
пілих із банківських рахунків та нама-
гаються продати неіснуючі речі.

Працівники відділу боротьби з кі-
берзлочинністю УМВС у Чернігівській 
області затримали шахрайку, яка ство-
рила обліковий запис у соціальній мере-
жі, де виставляла на продаж неіснуючі 
речі. Зловмисниця заволоділа грошима 
кількох громадян з інших областей Укра-
їни, отримувала з потерпілих передо-
плату, а ніякого товару їм не надсилала.

Відкрито кримінальне проваджен-
ня за частиною 3 статті 190 Криміналь-
ного кодексу України (шахрайство, вчи-
нене у великих розмірах, або шляхом 
незаконних операцій з використан-
ням електронно-обчислювальної техні-
ки) — карається позбавленням волі на 
строк від трьох до восьми років.

Правоохоронці радять, як не стати 
жертвою шахраїв в Інтернеті:

– використовуйте тільки відомі Ін-
тернет-магазини й Інтернет-аукціони, 
ті, якими користувалися ваші знайомі, 
родичі;

– користуйтеся тільки тими Інтер-
нет-ресурсами, які використовують 

платіжні картки, а не електронні га-
манці. Особу набагато важче іденти-
фікувати за розрахунковим рахун-
ком платіжної картки, ніж за номером 
електронного гаманця;

– на сайті продажу контактний те-
лефон не повинен бути пов’язаний з 
вашою банківською картою;

– для комерційних операцій з ку-
півлі-продажу бажано створити вірту-
альну карту або дебетну карту з нульо-
вим кредитом;

– не реагуйте на сумнівні поштові 
повідомлення;

– не розголошуйте відомостей, які 
використовуються для роботи системи 
«Клієнт банк», та інформацію про свою 
банківську картку (паролі, інформацію 
про клієнта);

– при операціях купівлі-продажу 
набагато зручніше використовувати 
служби доставки з системою оплати.

Якщо хтось телефонує і повідо-
мляє, що ваш родич нібито потрапив до  
міліції та вимагає гроші за «вирішення 
питання», перевірте сказане незна-
йомцем. Обов’язково зателефонуйте 
людині, яка потребує «допомоги», та у 
відділок міліції, де начебто перебуває 
затриманий.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Мілііцейська хронніка

Повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

Знешкоджено міну з дна озера
Піротехніки відділення з підводного розмінування аварійно-

рятувального загону спецпризначення УДСНС у Чернігівській об-
ласті підняли з дна озера і  знешкодили мінометну міну калібром 
120 мм. 

Предмет часів війни напередодні в природному озері у м. 
Бахмачі випадково виявили троє підлітків, які відпочивали біля 
водойми. Хлопці не розгубилися і зателефонували до служби по-
рятунку.

Рятувальники застерігають: у разі виявлення вибухонебез-
печних або схожих на них предметів необхідно терміново зателе-
фонувати рятувальникам за номером «101» або правоохоронцям 
за номером «102». Забороняється торкатися руками підозрілого 
предмету, тим більше розбирати його чи переносити. 

Управління ДСНС у Чернігівській області 

Залізницю — 
на металобрухт? 

Наслідок — аварія 
До чергової частини міліції надійшло 

повідомлення про сходження з рейок трьох 
вантажних вагонів із вугіллям, які тран-
спортувалися на Чернігівську ТЕЦ. 

Правоохоронці із залізничниками 
встановили, що причиною аварії стало ви-
крадення розвідної стрілки залізничного 
роз’їзду.

Під час оперативно-розшукових за-
ходів бійці спецбатальйону міліції «Черні-
гів» затримали зловмисника, який тягнув 
ручним візком важіль розвідної стрілки. 
Чолов’яга вже прямував на пункт прийому 
металобрухту.

Затриманим виявився раніше судимий 
27-річний молодик, який нещодавно звіль-
нився з місць позбавлення волі, де відбу-
вав покарання за крадіжки. За словами 
затриманого, він мав намір розукомплек-
тувати ще одну залізничну стрілку.

Автошкола готувала 
«липових» водіїв 

Працівники Державної служби бо-
ротьби з економічною злочинністю УМВС 
у Чернігівській області затримали спів-
робітника автошколи, який пропонував 
курсантам за три дні отримати посвід-
чення водія без навчання.

Вартість питання — 12 тисяч гри-
вень. Зловмисники з чернігівської ав-
тошколи та відділу реєстраційно-екза-
менаційної роботи в Київській області 
продумали схему фіктивного складання 
іспитів. Громадянин писав заяву про від-
новлення нібито втраченого посвідчення 
водія, після чого отримував дійсні права. 

Начальник УМВС у Чернігівській об-
ласті підполковник міліції Едуард Альохін 
підкреслив: «Місяць тому я збирав дирек-
торів автошкіл, просив припинити практи-
ку купівлі водійських посвідчень і налашту-
ватися на належне навчання майбутніх во-
діїв. Тепер настає розуміння причин висо-
кої аварійності на дорогах. Це переважно 
люди, які не навчалися, а купили права».

В автомобілі затриманого посеред-
ника з автошколи вилучена чорнова бух-
галтерія, гроші та незаповнені бланки з 
фотографіями, готові до передачі до від-
ділу реєстраційно-екзаменаційної робо-
ти для складання іспитів. До бланків були 
прикріплені гроші. Також вилучені чисті 
медичні довідки зі штампами.

Правоохоронці провели обшук у на-
чальника відділу реєстраційно-екзаме-
наційної роботи.

Правоохоронцями відкрито кри-
мінальне провадження за частиною 
3 статті 369-2 Кримінального кодексу 
України (прийняття пропозиції, обіцян-
ки або одержання неправомірної виго-
ди для себе чи третьої особи за вплив 
на прийняття рішення особою, уповно-
важеною на виконання функцій держа-
ви, поєднане з вимаганням такої виго-
ди) — карається позбавленням волі на 
строк від трьох до восьми років з кон-
фіскацією майна та зі спеціальною кон-
фіскацією.

На винуватців пожеж 
чекає сувора 

відповідальність 
Міліція та рятувальники наполегливо реко-

мендують громадянам бути вкрай обережними 
під час відвідувань лісових масивів, утримати-
ся від розпалювання відкритого вогню в лісах, 
на присадибних ділянках і полях. У 99% лісових 
пожеж винен людський фактор.

Згідно з чинним законодавством, без до-
зволу органів державного контролю в  галузі 
охорони навколишнього природного середови-
ща забороняється випалювання сухої трави. За 
вчинення самовільних випалів громадяни бу-
дуть притягуватися до адміністративної відпові-
дальності у вигляді штрафу від 170 до 340 гри-
вень, а посадові особи — від 850 до 1190 гри-
вень.

За ті ж самі дії, вчинені в межах територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду, на гро-
мадян буде накладатися штраф від 340 до 680 
гривень, на посадових осіб — від 1190 до 1700 
гривень.

Якщо ж дії зловмисника підпадатимуть під 
дію статті 194 Кримінального кодексу України 
(умисне знищення або пошкодження майна), то 
винуватцю пожежі загрожує позбавлення волі 
на строк від трьох до десяти років.

Також міліція закликає водіїв не паркува-
тися біля лісових масивів, оскільки кинута ци-
гарка або іскра від двигуна може призвести до 
займання лісу.

Шахраї видурюють гроші

У Прилуках до Служби 
порятунку 101 надійшло по-
відомлення про пошкоджен-
ня медичного термометра з 
витіканням ртуті в одній із 
квартир. На місце прибули 
рятувальники 12-ї держав-
ної пожежно-рятувальної 
частини, які провели знеза-
раження кімнати й зібрали 
2 грами ртуті. Вони оброби-
ли підлогу приміщення спеці-
альним розчином і порадили 
господареві добре провітри-
ти оселю.

Якщо в помешканні 
сталося витікання ртуті:

Відкрийте вікна та две-
рі, щоб провітрити примі-
щення.

Повідомте рятувальни-
кам за номером «101».

Дихайте у приміщен-
ні за допомогою респіра-
тора.

Намагайтеся зібрати 
видимі кульки ртуті гумо-

вою грушею або пензли-
ком. Дрібні кульки мож-
на зібрати за допомогою 
пластиліну чи розмоченої 
газети. Із щілин ртуть ви-
тягуйте латунним або мід-
ним дротом.

Зібрану ртуть поміс-
тіть у скляну банку, залий-
те зверху водою і закрийте 
банку кришкою.

Залишіть приміщення 
до приїзду фахівців, а зі-
брану ртуть передайте їм.

Пам’ятайте, що ртуть — 
отруйна речовина. У жод-
ному разі не викидайте 
приладів із ртуттю в сміт-
тєві баки! 

Рятувальники реко-
мендують громадянам по-
ступово відмовлятися від 
використання в побуті 
приладів, що містять ртуть, 
замінюючи їх на більш без-
печні аналоги. 

Обережно: ртуть

Наша демографія
За перший квартал року в області народилося 2214 ма-

люків (1124 хлопчики і 1090 дівчаток).
Більшість жінок (52,5%) народили першу дитину, 34,1% жі-

нок — другу. Були й такі, що народити дев’яту, десяту і дванад-
цяту дитину. Кожен четвертий малюк народився в матерів, 
які не перебували в зареєстрованому шлюбі.

За квартал в області померло 5460 осіб, у т.ч. 2549 чоло-
віків і 2911 жінок.

Борги із зарплати зростають
В області, як і в країні в цілому, зростають борги із заро-

бітної плати. Заборгованість у державі від початку року зрос-
ла на 19%, в області — на 14,6%.

Загальна сума заборгованості в області на початок трав-
ня склала 20,8 мільйона гривень. 51 підприємство не ви-
плачує заробітної плати. При цьому переважна їх більшість 
працює. Сума боргу працівникам складає 11,5 мільйона гри-
вень. Найбільшими боржниками серед підприємств, що пра-
цюють, є ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів «ЧеЗаРа», 
ДП «Чернігівнафтогазгеологія», ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш», 
ПАТ «Хімтекстильмаш».

Значні борги акумулюють 17 економічно неактивних під-
приємств області. Три з них уже призупинили свою діяль-
ність, до решти здійснюються процедури відновлення пла-
тоспроможності або визнання банкрутом. Серед найбіль-
ших боржників — «Будівельна компанія «Домобудівник», ПАТ 
«Чернігівбуд», «Ніжинський механічний завод», «Ніжинські ла-
бораторії скануючих пристроїв» тощо.

Позитивним моментом є відсутність заборгованості із 
зарплати серед сільгосппідприємств області. 

Студенти пишуть Вікіпедію
160 статей і 3000 правок. Такий результат роботи ВікіСту-

дії Інституту історії, етнології та правознавства ім. О. Лазарев-
ського Чернігівського педуніверситету. Відкрилася вона на по-
чатку березня, а вже нині 28 викладачів і студентів отримали 
дипломи і статус вікі-консультантів на громадських засадах.

Студенти не лише користуються Інтернет-ресурсом, а й 
беруть участь у його розвитку. Вимоги студії з 90 студентів 
змогла виконати лише третина —  саме вони підвищувати-
муть якість статей у Вікіпедії і поширюватимуть інформацію 
про новітні наукові дослідження Інституту завдяки онлайн-
енциклопедії в Інтернеті.

Панорама районів

БОРЗНА. Державі повернеться 500 га 
Київський апеляційний господарський суд своїм рішен-

ням підтримав позицію прокуратури Чернігівської області 
щодо повернення майже 500 га лісу в Борзнянському райо-
ні з незаконного користування в розпорядження держави.

Прокуратурою встановлено, що цей лісовий масив вартіс-
тю 5 млн грн понад три роки використовувався приватним то-
вариством без достатніх правових підстав. До того часу вказа-
не господарське товариство користувалося цими землями лі-
сового фонду на підставі розпорядження райдержадміністра-
ції від 31 березня 2006 року, виданого на 5 років. Починаючи 
з квітня 2006 року, поновлення права користування стало не-
можливим у зв’язку зі змінами в законодавстві. На сьогодні 
розпорядження землями лісового фонду знаходиться поза 
межами повноважень райдержадміністрацій. Окрім того, Зе-
мельний кодекс України взагалі заборонив надання земель 
лісового фонду в користування приватним структурам.

НІЖИН. Отець Сергій отримав звання 
«Почесний громадянин Ніжина»
Сесія міськради ухвалила рішення надати звання Почес-

ного громадянина Ніжина священнослужителю собору Всіх 
Святих (Київський патріархат) отцю Сергію Чечину.

Священик тривалий час допомагає воїнам АТО та їхнім 
сім’ям. А для того, щоб передати посилки нашим солдатам 
особисто в руки і  помолитися за них, постійно їздить на Схід 
країни, безпосередньо на лінію фронту. Він неодноразово 
ініційовував збір коштів на різні прилади та обмундирування 
для наших військових.

БОБРОВИЦЯ. 
50-річчя школи мистецтв
Його урочисто відзначено в районному будинку культури. 

З великим концертом виступили учні й викладачі школи, ни-
нішні й  минулих років. Бобровицьку музичну школу (від 2003 
року — школа мистецтв) закінчили більш як півтисячі дітей. 
Серед випускників є студенти Харківської і Віденської (Ав-
стрія) консерваторій, ряду інших вузів. Характерно, що з 23 ви-
кладачів школи 16 одержали першу музичну освіту саме в ній.

КУЛИКІВКА. Оптимізація освіти
Сесія районної ради ухвалила рішення провести оптимі-

зацію мережі закладів освіти шляхом скорочення. Причина, 
як і скрізь, — фінансові проблеми освітян. За новим законом 
для переведення шкіл на нижчий ступінь і навіть їх закриття 
уже не потрібна згода громади села. Рішення — за райрадою.

Отже, в селах Дроздівка і Смолянка школи І – ІІІ ступе-
ня переведені в розряд І – ІІ, тобто середні трансформовані у 
8-річки. У селах Авдіївка і Кладьківка школи І – ІІ ступеня пе-
реведені в І ступінь, тобто з восьмирічок у початкові (навчаль-
но-виховні комплекси). Восьмирічку в селі Грабівка закрито. 

Кілька років тому були закриті восьмирічні школи у 
Вершиновій Муравійці і Баклановій Муравійці. 
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Бліц-інформ
Кіноклуби з прав людини 
У Чернігові представники Міжнародного фес-

тивалю документального кіно про права людини 
Docudays UA повідомили на прес-конференції про 
відкриття шести кіноклубів, п’ять з яких почнуть 
свою роботу на базі навчальних закладів області. 
Серед них: Чернігівський обласний педагогічний 
ліцей для обдарованої сільської молоді, Прилуць-
ка гімназія №5, Ніжинський державний універси-
тет ім. М. Гоголя, Чернігівський медичний коледж, 
Чернігівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. К. Ушинського.

Новий кіноклуб відкриється і на базі громад-
ської організації «МАRТ», який організатори вирі-
шили зробити мандрівним, їздити по області. 

Сьогодні в області вже працюють три кіноклу-
би — при установах пенітенціарної системи: на 
базі Чернігівської виправної жіночої колонії № 
44, Прилуцької виховної колонії та Чернігівсько-
го юридичного коледжу. За цей час здійснено де-
сятки показів. 

Презентація кіноклубів відбулася на від-
критті чернігівського фестивалю «Зелена сце-
на». У стінах художнього музею було показано 
два фільми. 

Носівські читання в Городні
Як і щороку, Городнянська центральна бібліо-

тека провела чергову зустріч, приурочену до дня 
народження відомого етнографа, фольклориста і 
письменника Степана Носа. Захід пройшов в істо-
рико-краєзнавчому музеї. 

Цікавою стала пропозиція кандидата істо-
ричних наук, завідувача кафедри  Чернігівсько-
го національного педагогічного університету ім. 
Т. Шевченка Ю. Русанова створити етнографіч-
не товариство імені Степана Носа, членами яко-
го стануть працівники музею та бібліотеки, і про-
вести першу етнографічну експедицію в с. Рубіж 
Городнянського району.

З доповіддю про життєвий шлях відомого 
крає знавця С.Д. Носа та його зв’язок із Городнею 
виступила бібліограф-краєзнавець централь-
ної бібліотеки В. Ільяс, також вона представила 
гостям книгу городнянця І. Дудка «Збирач скар-
бів народних Степан Ніс», яка торік побачила світ 
завдяки співпраці міської ради і бібліотеки. Учи-
телька Городнянської школи-інтернату для дітей-
сиріт М. Шуляк поділилася результатами пошуко-
вої роботи членів клубу «До народних джерел».

Закінчилися читання покладанням квітів до 
могили Степана Носа біля музею.

Сороптимістки зібрали 
2030 гривень 
для сімей бійців

Збір відбувся під час 
благодійної безпрограшної 
лотереї, яку жінки влашту-
вали під час «Ночі музеїв» у 
Чернігівському художньому 
музеї імені Григорія Гала-
гана. Лоти на аукціон нада-
ли самі активістки — понад 
300 речей. Продали 290 
лотів, серед них — статует-
ки, книжки, жіночі й чолові-
чі аксесуари, картини, дитя-

чі іграшки, декоративний посуд, косметика, при-
краси тощо.

Подібні акції Клуб сороптимісток проводить 
постійно. Їхнє завдання — допомогти будь-якій 
жінці та дитині із вадами здоров’я вирішити пи-
тання освіти, юриспруденції. У Чернігові Клуб 
міжнародної організації сороптимісток відкрився 
у жовтні 2012 року.

«Сороптиміст Інтернешнл» — це всесвітня орга-
нізація жінок, що налічує більше ніж 90 тисяч чле-
нів у 125 країнах світу. Це неурядова організація 
із дорадчим статусом в ООН. Такі клуби, як у Черні-
гові, діють в Одесі, Дніпропетровську, Києві, Льво-
ві та Чернівцях. Усіх жінок-сороптимісток об’єднує 
активна життєва позиція, благодійна діяльність, 
бажання підвищити статус жінки в суспільстві. 

Чемпіон світу
Вихованець Чернігівсько-

го регіонального центру «Ін-
васпорт» Роберт Тремба, який 
тренується під керівництвом 
заслуженого тренера Украї-
ни А. Бегояна, у складі збірної 
України став чемпіоном світу 
з футболу (Б2-Б3) на Всесвіт-
ніх іграх спортсменів з вада-
ми зору в Сеулі. 

У перерві матчу «Десна» 
— «Сталь» з цією перемогою 
Роберта привітали голова 

Чернігівської обласної федерації футболу Генна-
дій Прокопович і  чернігівські вболівальники.

Відбулися збори представни-
ків Чернігівської обласної «Са-
мооборони Майдану». Були при-
сутні Роман Пицків — заступник 
начальника УМВС України в Чер-
нігівській області (в минулому ко-
мандир 14-ї сотні «Самооборони 
Майдану»), Костянтин Шихальов 
— представник обласного ТСОУ, 
Роман Орищенко — керівник ви-
конкому ВГО «Самооборона Май-
дану», Олександр Ясенчук — ко-
ординатор «Самооборони Май-
дану» в Чернігівській області та 
представники районних «Само-
оборон». 

Обговорили плани взаємодії 
підрозділів, співпраці з міліцією 
та іншими державними силови-
ми структурами на теренах об-
ласті. Мова йшла і про очищен-
ня влади від регіоналів, росій-
ських агентів, корупціонерів. Не 
секрет, що у прикордонних райо-
нах ситуація залишається непро-
стою. 

Насамкінець Роман Орищен-
ко вручив грамоти волонтерам 
за активну життєву позицію та 
допомогу захисникам України. 
Ось хто нагороджений. 

Менський район:
Пугачова Людмила Феодосі-

ївна. Калюжний Микола Мико-
лайович та Калюжна Марія Пе-
трівна. Драгун Петро Петрович. 
Литвиненко Володимир Микола-
йович. Малій Тетяна Олексіївна. 
Ємець Світлана Іванівна. Бол-
ва Анатолій. Кармазин Віра Ле-
онідівна. Перетятько Алла Олек-
сіївна. Кордибанюк Василина 
Лук’янівна. Щипун Юлія Михай-
лівна (вчитель) та учні Менської 
ЗОШ ім. Шевченка. Колектив 
РЦТ № 232 м. Мена. Тихонова 
Людмила. Шабел Наталя Андрі-
ївна, директор, педагогічний ко-
лектив та учні школи с. Городище. 
Прокопенко Тетяна Михайлівна, 
директор школи та учні, школа 
с. Ліски. Абдрахімова Надія Ми-
колаївна. Шумна Юлія Юріївна. 
Примаков Геннадій. 

Семенівський район:
Асмаковська Аліна Михай-

лівна. Сенько Кирило Юрійович. 
Черенкова Наталія Миколаївна. 
Волосянко Татяна Дмитрівна. Ят-
чук Оксана Михайлівна. Помаз 
Валентина Олексіївна. Само-
йленко Роман Володимирович. 
Лобосок Володимир Пет рович. 
Завадський Олександр Микола-
йович. Кирдан Василь Микито-
вич. Пичик Тамара Іванівна. Чер-
ниш Станіслав Валентинович. 
Крот Оксана Іванівна. Кир'янова 
Ольга Володимирівна. Педаго-
гічний колектив та учні Семенів-
ської ЗОШ №3.

Сосницький район: 
Сініцин Віталій. Лойченко 

Олександр Олександрович. Сте-
панов Юрій Анатолійович.

Прилуцький район:
Сич Валерій Григорович. 

Приліпко Ігор Анатолійович. Хорт 
Олександр Миколайович. Купрій 

Віта Григорівна. Пожарська-Не-
требко Юлія Миколаївна. Каз-
мерчук Олег Павлович. Ющенко 
Владлен Іванович. Онопко Юрій 
Олександрович. Нікуліца Кос-
тянтин Володимирович. Гнатчен-
ко Юрій Олексійович. Бондарен-
ко Василь Михайлович. Бусен-
ко Михайло Петрович. Костюк 
Ольга Іванівна. Вінчура Олек-
сандр Вікторович. Сакадьол 
Павло Олексійович. Мальнер Во-
лодимир Олександрович. Дже-
вага Ярослав Михайлович. Гав-
риш Валерій Юрійович. Пасічник 
Олександр Миколайович. Тара-
сенко Юрій Андрійович. Роговий 
Олександр Павлович. Дуденок 
Олександр Миколайович.

Корюківський район:
Кияшко Ольга Петрівна. Хіля 

Алла Олександрівна. Величко Ві-
ктор Олегович.

Городнянський район:
Сивухо Лідія Свиридівна. Ле-

пень Анатолій Федорович. Па-
цюк Анатолій Васильович. Штаб-
ний Віталій Володимирович. 
Вендт Катерина Кирилівна. За-

єць Олександр Петрович. Дубін-
ська Людмила Михайлівна. Ста-
родубець Людмила Вікторівна. 
Хомазюк Олександр Михайло-
вич. Івашина Людмила Миколаїв-
на. Савченко Тетяна Михайлівна. 
Концева Анна Миколаївна. Пота-
пенко Ірина Михайлівна.

Козелецький район: 
Козелецька районна гро-

мадська організація «Грім». До-
ламанський Сергій Іванович. Си-
раївський сільський голова На-
більський Олександр Петрович. 
Павловська Марія Петрівна. Ро-
говенко Сергій Григорович. Руд-
нік Михайло Іванович. Павлов-
ська Марія Петрівна. Андрійчен-
ко Роман Іванович. 

Чернігів 
та Чернігівський район:
Павленко Юля. Тузимець На-

талія. Піщур Олександр. Салко 
Дмитро. Перепелиця Андрій. Пе-
репелиця Олександр. Зезека-
ло Павло. Семенець  Броніслав. 
Пінчук Надія. Тереховський Во-
лодимир Володимирович. Ніко-
нов Руслан. Кривов Олексій. Сал-

ко Зульфія. Троценко Інна. Оси-
пенко Юрій. Аскерова Ніна Олек-
сіївна. Аскеров Юніс Рагімович. 
Бугрей Ірина. Бугрей Сергій. Тро-
ценко-Храпата Олександра. Пи-
липець Ірина. Лавриненко Неля. 
Безкишко Світлана. Троценко Ві-
талій. Удовенко Віра. Редькіна 
Інна. Сурмачевська Ольга. Шос-
так Ольга. Чуб Віталій Миколайо-
вич. Бежовець Віра Петрівна. Ев-
реїнова Ірина. Томілко Михайло. 
Федорчук Зоя Іванівна. Горошко 
Анна. Аніщенко Раїса. Надточей 
Сергій. Савченко Дмитро Юрійо-
вич. Федоренко Олег. Волошин 
Євген. Мозковий Володимир. 
Чорний Максим Олександрович. 
Ткаченко Ольга Валентинівна. 
Небрат Володимир. Бєлов Пав-
ло. Балуба Галина Володимирів-
на. Ковнер Павлина Павлівна. 
Биховець Ігор. 

Ніжин 
та Ніжинський район:
Чугуєва Олена Анатоліїв-

на. Розумова Тамара Василів-
на. Усова Наталія Олександрів-
на. Кучеровська Наталія Мико-
лаївна. Колектив 712-го цеху Ні-
жинського науково-виробничого 
комплексу «Прогрес», зокрема 
Шевчук  Галина Станіславівна 
та Кудря Анатолій Миколайович. 
Северин Світлана Анатоліївна. 
Колектив студентів і викладачів 
Ніжинського медичного коледжу. 
Ужищенко Володимир Іванович. 
Самойленко Анатолій Олексійо-
вич. Мельникович Сергій Дми-
трович. Яковенко Володимир 
Миколайович. Ступак Сергій Ми-
хайлович. Дяченко Сергій Юрі-
йович. Жежера Роман Іванович. 
Сукач Володимир Миколайович. 
Микитко Вікторія Сергіївна. Ко-
лектив Ніжинського відділу збе-
реження документів ДАЧО. Ко-
лектив Ніжинського МПДМК (за 
надання пального для поїздок 
в АТО). Колектив ТОВ «Силует» 
(за пошиття валянків, підготов-
ку аптечок, надання безкоштов-
них послуг із ремонту й пошиття 
одягу та іншої амуніції учасни-
ків АТО). Колектив ПП «Лисенко 
М.М. Видавництво «Мілланік» (за 
підтримку поранених військово-
службовців та їхніх сімей, а та-
кож безкоштовний друк книжок, 
які дають можливість організу-
вати ефективну тактику веден-
ня АТО і зберегти людські жит-
тя). Колектив ТОВ фірми «Лакс» 
(за надання знижок та спонсору-
вання лікарськими препаратами 
учасників АТО). 

Ріпкинський район:
Колектив Ріпкинської за-

гальносвітньої школи №2, Бев-
зюк Оксана Петрівна. Морозова 
Алла Анатоліївна. Вовк Алла Ми-
колаївна. Колектив Ріпкинської 
селищної ради. Колектив Ріпкин-
ської школи-ліцею.

Прес-служба 
«Самооборони Майдану»,  

Чернігівська область

Перший волонтерський фестиваль на під-
тримку добровольців тривав у Чернігові два 
дні й зібрав тисячі учасників. 

Відкрив фестиваль феєрично виступ кін-
но-спортивної трупи «Козацький герць». Їхній 
виступ коштує недешево. Але для волонтерів 
виступ був безкоштовний! 

Дуже допомогли хлопці з ПЧС та «Соти». 
Виставка муляжів зброї пройшла на «ура». Ті-
шить, що молоде покоління цікавиться збро-
єю і поводженням з нею. Не менш популяр-
ним був тир. Чимала черга охочих бажала 
влучити в мішень Путіна. Жінок переважно 
цікавила тактична медицина. Майстер-клас з 
неї провели Олександр Максимець і Наталія 
Нос — члени «Білих беретів»,  які врятували на 
передовій не одне людське життя. 

На фестивалі всіх бажаючих пригощали 
запашним кулішем, рибною юшкою і пловом. 
Дякуємо козакам і нашому славному воїнству 

за польові кухні, а пану Андрію Лісовому — за 
смачний плов.

Достукатися до глибини української душі 
спробували барди. Дякуємо барду «Правого 
сектора», бійцю ДУК Олексію Бику за «Добро-
вольців Божої чоти» та інші змістовні пісні. До 
речі, Олексій родом із Сосниці. А Олександру 
Бондарю дякуємо за повстанські мотиви та 
вже народну «Он воюет на Донбассе»... 

Завершило перший день фестивалю фа-
єр-шоу. Всі, хто виступав чи допомагав нам, 
робили це безкоштовно. 

Другий день фестивалю теж відзначився 
особливим кулішем, холодним лимонадом, а 
ще — популярним тиром і майстер-класами із 
плетіння кікімор. 

Зібрали більше 11 тисяч гривень, які ви-
тратять на закупівлю форми для бійців ДУК 
ПС і ОУН. 

Віталій НАЗАРЕНКО

Вдячність волонтерам

Волонтерський фестиваль
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Бліц-інформ
Росія витратить 
мільярди на 
просування російської 
мови за кордоном
Частка фінансування Росспівробіт-

ництва в рамках Федеральної цільової 
програми «Російська мова» на 2016 – 
2020 роки збільшилася втричі порівняно 
з аналогічною попередньою програмою. 
У рамках цієї програми Росспівробітни-
цтво займається поширенням російської 
мови за кордоном.

«Загальний обсяг фінансування про-
грами — близько 7 млрд рублів. Ми має-
мо третину суми — близько 2 млрд рублів 
на п’ять років. Раніше було менше. Це 
свідчить про важливість напряму, який 
координуватиме відомство», — розпові-
ла голова відомства Любов Глєбова. За 
її словами, головним напрямком у роботі 
відомства «був, є і буде простір СНД».

У Криму 
знищують книги 
кримськотатарською 
та українською мовами
В окупованому Росією Криму знищу-

ють книги кримськотатарською та україн-
ською мовами. Про це повідомила філо-
лог, керівник курсів кримськотатарської 
мови в Херсоні Весіля Ібрагімова.

«Нинішня ситуація в Криму — ілю-
страція того, наскільки можна вірити Пу-
тіну. У березні минулого року він сказав, 
що в Криму будуть три мови: російська, 
українська і кримськотатарська. Але за-
раз йде агресивне витіснення україн-
ської та кримськотатарської мов: нові 
книги не видаються, а раніше видані збе-
рігаються в бібліотеках і під різними при-
водами списуються і знищуються, на-
скільки мені відомо. Насправді робиться 
все, щоб у Криму залишилася тільки ро-
сійська мова», — сказала філолог.

За її словами, нині відчувається де-
фіцит навчальної та методичної літерату-
ри з кримськотатарської мови: «Літерату-
ра переважно привозиться з Криму. Її, на 
жаль, мало. І я сподіваюся, що вдасться 
вивезти на материк якомога більше книг, 
оскільки у Криму зараз немає система-
тичного вивчення кримськотатарської 
мови».

«Дніпро» у фіналі Ліги 
Європи виступив гідно
У столиці Польщі Варшаві 27 травня 

відбувся фінал Ліги Європи, другого за 
рангом після Ліги чемпіонів євротурніру з 
футболу. Уперше в своїй історії до півфі-
налу, а потім і до фіналу пробилася одна з 
кращих українських команд — «Дніпро» з 
Дніпропетровська. 

Суперник у фіналі був грізний — «Се-
вілья», діючий володар трофею, перемо-
жець торішнього турніру, одна з кращих 
команд Іспанії. 

Напружений матч завершився пере-
могою іспанців — 3:2, які вдруге підряд, 
а загалом учетверте виграли Лігу Європи. 
Але й наш «Дніпро» показав гідну гру. Осо-
бливо лідери команди, гравці збірної Укра-
їни Євген Коноплянка, Руслан Ротань (ка-
пітан команди), Артем Федецький. Голо-
вний тренер команди — Мирон Маркевич. 

За матчем спостерігали мільйони те-
леглядачів і десятки тисяч уболівальників 
на стадіоні. Серед них було й кілька ти-
сяч глядачів з України. Вони приїхали до 
Польщі спеціально на матч автобусами, 
потягами, авіарейсами. Приємно, що не 
лише вболівальники Європи тисячами їз-
дять світом на такі матчі, а й наші також. 
Значить, українці не такі вже бідні (чи ще 
не так збідніли), щоб не змогти полетіти 
на футбольне свято.

6 червня — 
фінал Ліги чемпіонів
Цієї суботи, 6 червня, в Берліні про-

йде фінал головного футбольного турні-
ру континенту — Ліги чемпіонів. Зустрі-
чаються багаторазові і щойно знову «ко-
роновані» чемпіони своїх країн — «Барсе-
лона» (Іспанія) і «Ювентус» (Турин, Італія). 
У складах обох команд — зірки світового 
футболу. Початок матчу — о 21.45.

В ООН визнали, що у конфлікті на 
Донбасі є все більше доказів учас-
ті російських військовослужбовців та 
Росії, однак це досі «остаточно і юри-
дично не доведено».

Про це заявили високопосадовці 
в управлінні ООН з прав людини.

«Ми говоримо про збільшення 
(неофіційних) бійців і більше доказів, 
що деякі (російські) військовослуж-
бовці беруть участь у бойових діях», 
— зазначив помічник Генсекретаря з 
прав людини Іван Симонович на прес-
конференції у Женеві.

Як відомо, на Луганщині у травні 
було затримано двох військових РФ — 
Єрофєєва та Александрова. 21 трав-
ня представники ООН мали зустріч із  
заарештованими бійцями РФ, які вва-

жають себе військовополоненими. У 
Росії ж заявили, що вони є солдатами, 
які вже залишили службу.

Армен Арутюнян, глава місії ООН з 
моніторингу дотримання прав людини 
в Україні, зазначив: «Дуже важко до-
вести, є вони військовослужбовцями 
чи ні. Саме тому переважно ми говори-
мо про «бійців» Російської Федерації».

Якщо Москва виявиться учасницею 
війни, Росію буде звинувачено у вій-
ськових злочинах та притягнуто до суду 
в Міжнародному кримінальному суді.

Є Росія стороною конфлікту чи ні 
— має визначити Міжнародний комі-
тет Червоного Хреста, який є гаран-
том Женевської конвенції.

«Українська правда», 01.06.2015 

Після захоплення в полон двох спецназівців РФ на Луганщині 
в російських підрозділах, що беруть участь у бойових діях на оку-
пованій території України, буде введений жорсткий наказ: у  по-
лон не здаватися і знищувати всіх поранених. Про це заявив екс-
радник президента Росії Володимира Путіна, економіст Андрій 
Ілларіонов.

«Російська влада не визнає, що це військовослужбовці росій-
ської армії. Я думаю, що посиляться правила ведення бойових дій 
російськими військовослужбовцями на Донбасі. Буде дано абсо-
лютно жорсткий наказ: у полон не здаватися і знищувати всіх пора-
нених. Цей наказ для спецпідрозділів і так існує, але зараз він буде 
посилений.

На якийсь короткий час операції спецназу будуть припинені на 
Донбасі, поки новий склад отримає жорсткі інструкції і пройде тре-
нінг, у тому числі психоемоційний, і від усіх буде отримано підтвер-
дження, що ніхто з них у разі потрапляння в полон не має права зі-
знаватися, в якій частині вони служили.

Я думаю, в них братимуть відповідні розписки про те, що вони 
дають згоду на дії стосовно їхніх близьких, у разі якщо вони опинять-
ся в полоні. 

Якщо є можливість евакуювати поранених, їх забиратимуть, 
якщо поранених неможливо евакуювати, їх будуть знищувати».

Глава уряду киває на «папєрєдніків», які 
нахапали боргів, і прямо вимагає грошей 
від закордону. Вирішили платити не так, як 
домовлялися, а «на умовах України».

Верховна Рада дозволила уряду не пла-
тити зовнішніх боргів  приватним кредито-
рам. За таке рішення (законопроект №2898) 
проголосували 256 народних депутатів.

«З боку кредиторів мають бути зроблені 
кроки з допомоги  українському народу по-
бороти російську агресію і стати європей-
ською державою за стилем життя», — зазна-
чив Прем’єр.

Яценюк просить реструктуризувати бор-
ги України, якими володіють приватні креди-
тори, на умовах уряду України. 

За словами Яценюка, Кабмін «хоче за-
платити, але на тих умовах, які пропонує 
Україна».

Згідно з ухваленим законом, Кабінет Мі-
ністрів України отримав право приймати рі-
шення про тимчасове зупинення здійснення 
платежів за всіма або деякими відповідними 
борговими зобов’язаннями. Тимчасове зупи-
нення здійснення платежів запроваджуєть-
ся за кожним борговим зобов’язанням на 
строк до вчинення такого правочину (право-

чинів) та зміни умов відповідного запозичен-
ня щодо всіх кредиторів.

«Поможіть не словом, а доларом, а точ-
ніше — мільярдом», — сказав Яценюк, 
звертаючись із трибуни парламенту до кре-
диторів.

Він зазначив, що «за 4 роки Україна пови-
нна віддати 30 млрд доларів США тільки зо-
внішніх боргів, а ще є внутрішні борги — $17 
млрд». Один лише зовнішній борг у 30 мі-
льярдів доларів — це понад 600 мільярдів 
гривень, тобто більше від державного бю-
джету України, Прем’єр повідомив, що лише 
Янукович узяв за три роки $40 млрд бор-
гу, які не відчули на собі українці. «З кишень 
українців ці борги ми платити не можемо», — 
заявив він.

Згідно із поправками, внесеними про-
фільним комітетом, цей закон діє лише до 1 
липня 2016 року.

Таким чином, Рада дозволила зупиняти 
виплату за облігаціями зовнішньої держпо-
зики та кредитами державних підприємств. 
Ці позики датуються переважно періодом 
Януковича, але є кредити і часів прези-
дентства Віктора Ющенка — 2005 – 2009 
роки.

Пригадуєте відомий анекдот? 
Лісник відпрацював перший місяць 
на новій роботі. Кличуть його в кон-
тору отримати зарплату. А він ди-
вується: «У вас ще й зарплату пла-
тять?» Тобто є такі «хлібні» місця, де 
можна обійтися і без зарплати. 

Не хочеться кидати тінь на всіх 
представників славної лісової про-
фесії, просто так уже склалося, що 
подібне говорять і про них, і про тих 
же автоінспекторів. Тут треба підхо-
дити конкретно, а не загалом. 

Одною з таких «хлібних» є поса-
да депутата нашої Верховної Ради. 
Знов-таки, не будемо звинувачува-
ти в хабарництві всіх «оптом», але 
своєрідні «тарифи» на депутатів, їхні 
«послуги» не є великим секретом. 

У Верховній Раді позамину-
лого скликання виник неабиякий 
скандал на цю тему. У Партії регіо-
нів не було коаліційної більшості в 
парламенті, і тоді вдалися до підку-
пу депутатів, щоб вони переходили 
до пропрезидентських фракцій чи 
груп. Партія «Батьківщина» тоді на-
віть провела детективну операцію 
з  викриття перекупників, перебіж-
чиків, котрих влучно назвали «туш-
ками». Депутат від БЮТ Забзалюк 
зробив вигляд, що хоче продатися. 
Вийшов на головного перекупника, 

котрим був відомий на Чернігівщи-
ні депутат. Провели торги, озвучи-
ли «тариф» — за перехід депутата і 
ще когось, кого він залучить, у про-
владні фракції і групи, а також «та-
риф» за потрібні владі голосування.

А потім Забзалюк публічно, в 
парламенті, розповів про цю афе-
ру. Навіть подав заяву до Генераль-
ної прокуратури, щоб та провела 
розслідування і притягла до відпо-
відальності винних у хабарництві. 
А як же ще це назвати, як не хабар 
члену парламенту держави — за те, 
щоб голосував, як велять грошо-
давці, а не як потрібно народу. За-
бзалюк додав до заяви потрібні ма-
теріали, в тому числі аудіозапис пе-
ремовин про хабарі. 

Скандал нічим не завершився, 
ніхто його не розслідував, нікого не 
було покарано. 

Скуповування депутатів три-
ває. Докладно розповіла про це га-
зета «Аргументы и факты в Украи-
не» у № 13 за цей рік, у статті «Хал-
тура» для законодателей».

Які ж «тарифи» на скуповування 
депутатів? За що платять? Найбіль-
ше — за перехід зі своєї фракції до 
іншої. Це, на жаль, не забороне-
но законом. За це мандатів не по-
збавляють навіть депутатів, обра-

них за списками партій. Соромити 
перебіжчиків ніхто не буде, а якщо 
й буде, то, як кажуть спритники, «со-
ром очей  не виїсть». За втечу зі сво-
єї фракції чи групи і перехід до інших  
депутатам платять 200 – 250 тисяч 
доларів. Кілька років тому сума мо-
гла сягати й мільйона «зелених» чи й 
більше. Що ж, економічна криза. Та 
й депутати подешевшали. 

Звичайно ж, платять за потрібні 
голосування. Потрібні тим, хто пла-
тить. Тобто олігархам. Переважно за 
законопроекти, пов’язані з економі-
кою: про рентну плату за видобуток 
нафти чи газу, про повернення ПДВ, 
земельні питання та інше. Тут лік іде 
на десятки тисяч доларів. Інколи 
встановлюють «таксу» оптом, тобто 
своєрідну щомісячну «зарплату» за 
потрібне голосування, лобіювання. 

Ще один приробіток — підготов-
ка і «проштовхування», лобіювання 
в Раді потрібних комусь законів.

Найпростіший вид підробітку — 
депутатський запит або навіть за-
питання депутата з місця. За це ра-
зовий тариф від 1,5 до 3 тисяч до-
ларів. Небагато, але й роботи не 
зайвої. І це ні до чого депутата  не 
зобов’язує — подати запит чи озву-
чити запитання до спікера, міністра, 
загалом уряду. Наприклад, про 

якийсь завод чи свердловину, якусь 
конфліктну бізнесову ситуацію. Го-
ловне — що прозвучало з найвищої 
трибуни держави, парламентської.

Смішно читати зараз деклара-
ції про доходи депутатів, як і поса-
довців інших гілок влади — прези-
дентської адміністрації, урядовців, 
правоохоронців, чиновників місце-
вої влади. Цим деклараціям люди 
давно не вірять. Адже в них можна 
щось не вказати, щось давно пере-
писано на родичів. Знову ж, не го-
воримо загалом, «оптом», конкрет-
ніше могло б сказати правосуддя, 
впіймавши хабарників за руку. Тих, 
у кого суми в деклараціях, розміри 
зарплат просто смішні порівняно з 
іншими сумами. Які, на жаль, не де-
кларуються, хіба що в матеріалах 
слідства чи суду. 

…Дикунські тарифи на газ, елек-
трику, проїзд, схоже, мало хвилюють 
народних слуг і обранців — тих, на 
кого існують зовсім інші «тарифи». 

ООН: «Доказів присутності РФ 
на Донбасі все більше, але це й досі 

«остаточно і юридично не доведено»
Так хто ж доведе — Україна, світ?

Андрій Ілларіонов: «Тепер росіяни 
добиватимуть своїх поранених»

Україна — в боргах
Віддавати нічим і не збираємося. Хоча просимо нових 
кредитів. А за старі борги киваємо на «папєрєдніків»

«Подайте долар, точніше — мільярд». 
Верховна Рада дозволила уряду тимчасово не платити зовнішніх 
боргів приватним кредиторам. Президент підписав цей закон

Інвестори в міжнародних 
судах  уже вимагають 

від України 170 мільярдів
Іноземні інвестори вимагають у міжнародних 

судах стягнення з України 170 млрд гривень. Про це 
повідомив заступник міністра юстиції Антон Янчук.

Він зазначив, що міжнародні суди розглядають 19 
позовів проти України від іноземних інвесторів. Крім 
того, 21 претензія до України від іноземних компаній 
перебуває на стадії досудового розгляду або медіації.

2014 року в міжнародних судах інвестори ви-
магали від України 30 млрд гривень, 2013 року — 
близько 20 млрд гривень.

Заступник міністра підкреслив, що істот-
не збільшення суми позовних вимог до України 
пов’язане, зокрема, з окупацією частини терито-
рії країни, коливаннями курсу долара і неналежним 
функціонуванням української судової системи.

Кабмін веде складні переговори про реструк-
туризацію боргів України.

Тариф на депутата
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ДЛЯ ЧОГО УХВАЛЕНО ЦЕЙ ЗАКОН
Усупереч поширеному уявленню, 

що декомунізація стосується минуло-
го, головна її мета — вільне і безпеч-
не майбутнє.

МЕТА: «недопущення повторен-
ня злочинів комуністичного та наці-
онал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів, будь-яких 
дискримінацій за національною, со-
ціальною, класовою, етнічною, расо-
вою або іншими ознаками у майбут-
ньому, відновлення історичної та со-
ціальної справедливості, усунення 
загрози незалежності, суверенітету, 
територіальній цілісності та націо-
нальній безпеці України».

Цим законом Українська держа-
ва «засуджує комуністичний та націо-
нал-соціалістичний (нацистський) то-
талітарні режими в Україні, визначає 
правові основи заборони пропаган-
ди їхньої символіки та встановлює 
порядок ліквідації символів комуніс-
тичного тоталітарного режиму».

ЩО САМЕ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
Квінтесенція всього Закону про 

декомунізацію — у його другій статті.
«Стаття 2». Засудження комуніс-

тичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів

1. Комуністичний тоталітарний 
режим 1917 – 1991 рр. в Україні ви-
знається злочинним і таким, що про-
водив політику державного терору, 
яка характеризувалася численними 
порушеннями прав людини у формі 
індивідуальних та масових убивств, 
страт, смертей, депортацій, катувань, 
використання примусової праці та ін-
ших форм масового фізичного теро-
ру, переслідувань з етнічних, націо-
нальних, релігійних, політичних, кла-
сових, соціальних та інших мотивів, 
заподіяння моральних та фізичних 
страждань під час використання пси-
хіатрії з політичною метою, порушень 
свободи совісті, думки, вираження 
поглядів, свободи преси і  відсутності 
політичного плюралізму та, у зв’язку 
з цим, засуджується як несумісний з 
основоположними правами і свобо-
дами людини і громадянина.

2. Націонал-соціалістичний (на-
цистський) тоталітарний режим ви-
знається в Україні злочинним і та-
ким, що проводив політику держав-
ного терору, яка характеризувалася 
численними порушеннями прав лю-
дини у формі індивідуальних та ма-
сових убивств, страт, смертей, кату-
вань, використання примусової пра-
ці та інших форм масового фізично-
го терору, переслідувань з расових, 
етнічних мотивів, порушень свободи 
совісті, думки, вираження поглядів, 
свободи преси та відсутності полі-
тичного плюралізму і, у зв’язку з цим, 
спираючись на встановлені Нюрн-
берзьким міжнародним військо-
вим трибуналом 1945 – 1946 років 
факти, засуджується як несумісний з 
основоположними правами і свобо-
дами людини і громадянина».

Законом забороняється пропа-
ганда комуністичного і нацистсько-
го режимів та їх символіки. Така про-
паганда визнається «наругою над 
пам’яттю мільйонів жертв комуніс-
тичного тоталітарного режиму, наці-
онал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарного режиму».

На всій території України заборо-
няється «виготовлення, поширення, 
а також публічне використання сим-
воліки комуністичного тоталітарного 
режиму, у тому числі сувенірної, пу-
блічне виконання гімнів СРСР, УРСР 
(УСРР), інших союзних радянських 
республік або їх фрагментів, символі-
ки націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарного режиму».

ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ ПРОПАГАНДОЮ 
ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ?

По-перше, такою пропагандою 
вважається публічне заперечення 
злочинного характеру комуністично-
го режиму 1917 – 1991 рр. в Україні 
або нацистського тоталітарного ре-
жиму. Наприклад, публікація про те, 
що Ленін не був злочинцем, а буду-
вав щасливу державу для робітників 
і селян. Або промова на тему, що Го-
лодомор був через неврожай.

По-друге, поширення інформації, 
спрямованої на виправдання зло-
чинного характеру комуністичного чи 
нацистського режимів, діяльності ра-
дянських органів держбезпеки, вста-
новлення радянської влади в Україні 
чи окремих її частинах. Так само то-
талітарною пропагандою вважати-
меться поширення інформації, спря-
мованої проти учасників боротьби за 
незалежність України в ХХ столітті.

По-третє, «виготовлення та/або 
поширення, а також публічне вико-
ристання продукції, яка містить сим-
воліку комуністичного, націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталі-
тарних режимів».

ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ КОМУНІСТИЧНОЮ 
СИМВОЛІКОЮ?

• Зображення державних прапо-
рів, гербів та інших символів СРСР, 
УРСР, інших союзних республік та ко-
муністичних держав.

• Гімни СРСР, УРСР, інших союз-
них та автономних республік або їх 
фрагменти (зважаючи на це, у дво-
значному становищі опиняється гімн 
Росії, який має ідентичну музику з 
гімном СРСР).

• Поєднання серпа і молота, са-
мих чи з п’ятикутною зіркою.

• Символіка Компартії або її еле-
менти.

• Пам’ятники та інші зображен-
ня діячам Компартії від секрета-
ря райкому і вище, високопосадов-
цям СРСР і союзних республік, а та-
кож працівникам радянських органів 
держбезпеки будь-якого рівня.

• Пам’ятники та інші зображен-
ня, присвячені діяльності Компар-
тії, встановленню так званої «радян-
ської влади» в Україні чи її частинах, 
боротьбі проти борців за незалеж-
ність України у ХХ столітті.

• Зображення гасел Компартії та 
цитати її керівників, а також праців-
ників радянських спецслужб.

• Назви адміністративних оди-
ниць, населених пунктів, вулиць, 
майданів тощо, а також підприємств, 
установ та організацій, що містять 
імена посадовців Компартії та кому-
ністичної держави або КДБістів, а та-
кож назви, присвячені різним кому-
ністичним ювілеям, самій Компартії, 
боротьбі проти борців за незалеж-
ність або за встановлення радян-
ської влади.

• «Найменування Комуністичної 
партії».

Так само під заборону потрапля-
ють прапор, герб та інша символіка 
гітлерівської партії та держави пері-
оду 1935 – 1945 рр., а також зобра-
ження гасел і цитат вищих партій-
них та державних діячів тогочасної 
Німеччини і посадовців окупованих 
нею територій.

ЩО НЕ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ?
• Під заборону не потрапляють 

пам’ятники, пам’ятні знаки й назви, 
пов’язані з опором та вигнанням на-
цистських окупантів з України.

• Так само не чіпатимуть 
пам’ятників, пам’ятних знаків та 
назв, пов’язаних з розвитком україн-
ської науки й культури.

• Ніхто не забороняє символів 
самих по собі, наприклад, п’ятикутної 
зірки або свастики й навіть червоно-
го прапора, якщо вони не використо-
вуються у вигляді символіки тоталі-
тарних режимів.

• Не потрапляють під заборону 
чинні державні прапори й герби, ска-
жімо, прапор Китаю.

• Тоталітарна символіка може 
використовуватися в музеях, вистав-
ках, підручниках, наукових працях та 
інших матеріалах освітнього й науко-
вого характеру, якщо тільки це вико-
ристання не спрямоване на запере-
чення злочинного характеру тоталі-
тарних режимів.

• Не чіпатимуть тоталітарної сим-
воліки на надгробках і взагалі на 
цвинтарях.

• Тоталітарну символіку можна 
колекціонувати.

• Символи нацизму й комунізму 
можуть використовуватися під час 
реконструкцій історичних подій.

• Можна вільно використовувати 
державні нагороди часів СРСР.

 • Під заборону не потрапляють 
оригінали бойових знамен радян-
ських часів. А от намножити копій і 
влаштовувати з ними демонстрації 
під приводом, що це «прапор перемо-
ги», тепер не вийде.

• Не забороняється використан-
ня документів часів СРСР із комуніс-
тичною символікою.

ПРОЦЕДУРА ДЕКОМУНІЗАЦІЇ
На демонтаж пам’ятників, зо-

бражень та інших символів тота-
літаризму дається 6 місяців від дня 
набуття чинності законом. Ухвалити 
відповідні рішення та виконати всі 
необхідні дії мають місцеві ради. 

Перейменувати вулиці, площі та 
інші об’єкти топоніміки місцеві ради 
мають так само за 6 місяців. Вони 
можуть повернути вулицям історичні 
назви чи надати нові імена, це спра-
ва самоврядування.

Міста, села, селища та райони 
перейменує Верховна Рада на під-
ставі пропозицій місцевих рад, які, в 
свою чергу, мають порадитися із гро-
мадянами.

На проведення громадських слу-
хань і подання пропозицій до парла-
менту органам самоврядування та 
місцевим адміністраціям дається 6 
місяців. Після цього Верховна Рада 
упродовж 3 місяців перейменує на-
селені пункти і райони.

Якщо місцеві ради не подадуть 
пропозицій або ж ці пропозиції бу-
дуть явно неприйнятними, парла-
мент ухвалюватиме рішення про пе-
рейменування на підставі рекомен-
дацій Українського інституту націо-
нальної пам’яті.

Юридичні особи, включно з пар-
тіями та громадськими організація-
ми, мають привести свої назви, доку-
менти й символіку у відповідність до 
закону упродовж 3 місяців. Ця про-
цедура безкоштовна.

Власники засобів масової інфор-
мації мають припинити комуністичну 

чи нацистську пропаганду і привести 
свої назви у відповідність до закону 
протягом 3 місяців. 

ЯК ДІЯТИМЕ ЗАКОН
Закон передбачає чіткі механіз-

ми протидії можливому саботажу з 
боку окремих місцевих рад. Отже, що 
відбуватиметься, якщо протягом 6 мі-
сяців місцева рада не виконає вимог 
закону і не демонтує комуністичні мо-
нументи чи не перейменує вулиці?

У такому разі обов’язок ухвали-
ти такі рішення покладається пер-
сонально на сільського, селищного, 
міського голову. Йому дається на це 
3 місяці.

Якщо ж і голова займається са-
ботажем, право очистити населений 
пункт від символів комунізму переда-
ється голові обласної державної адмі-
ністрації. Голова ОДА має завершити 
декомунізацію в області за три місяці.

Якщо ж закону не виконає і керів-
ник області, то це має протягом трьох 
місяців зробити Кабінет Міністрів. 

ЩО ЧЕКАЄ НА ПОРУШНИКІВ
Діяльність підприємств, установ 

та організацій, які у встановлений 
термін не приведуть свої назви, до-
кументи, символіку у відповідність до 
закону, буде припинено в судовому 
порядку за поданням органів юстиції.

Це стосується і громадських ор-
ганізацій та політичних партій, а та-
кож медіа, які займатимуться пропа-
гандою тоталітарних режимів.

Компартія, якщо вона не змі-
нить назву, символіку і програмні 
документи, буде також забороне-
на, як і інші партії комуністичного 
спрямування.

Після прийняття в порядку, вста-
новленому урядом, рішення, що пар-
тія пропагує комуністичний чи на-
цистський режим або їх символіку, 
така партія не зможе висувати кан-
дидатів на виборах президента, на-
родних депутатів чи органів місцево-
го самоврядування.

Люди, які будуть виготовляти чи 
поширювати комуністичну або на-
цистську символіку або пропагува-
ти комуністичний чи нацистський ре-
жим, притягатимуться до криміналь-
ної відповідальності. Таких пропа-
гандистів можуть засудити до п’яти 
років, а якщо злочин учинять повтор-
но представники влади чи органі-
зована група — до десяти років по-
збавлення волі.

При цьому може бути конфіско-
вано їхнє майно. Ці серйозні санкції 
покликані припинити спроби гратися 
із законом. 

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИНИ 

ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ
Закон зобов’язує державу роз-

слідувати злочини геноциду, військо-
ві злочини, злочини проти людства і 
людяності, здійснені комуністами й 
нацистами в Україні, впорядкувати 
місця поховань жертв цих злочинів, 
зробити відкритими і оприлюднити 

дані про них.
Архівні документи, у тому числі 

архіви КДБ, пов’язані з політичними 
репресіями, Голодомором та іншими 
злочинами нацизму й комунізму, а 
також будь-яка інформація, яка міс-
титься у них, стають загальнодоступ-
ними. Доступ до цих документів та ін-
формації не може бути обмеженим.

Отже, цього року, максимум 
— на початку наступного, Україна 
позбавиться комуністичних сим-
волів. На мапі не буде ніяких кіро-
воградів і дніпродзержинськів, ні-
яких вулиць леніна і «-надцятого» 
партз’їзду.

Не буде ніяких монументів кому-
ністичним окупантам і державним те-
рористам. 

НА ЧОМУ ҐРУНТУЄТЬСЯ ЗАКОН
Закон про декомунізацію спира-

ється на норми міжнародного пра-
ва, українські закони, судові рішення 
та незаперечні факти. У самому його 
тексті згадується ціла низка право-
вих документів:

• резолюції Парламентської 
Асамблеї Ради Європи №1096 (2006) 
від 27 червня 1996 року щодо лік-
відації спадщини колишніх комуніс-
тичних тоталітарних систем, №1481 
(2006) від 26 січня 2006 року щодо 
необхідності міжнародного засуджен-
ня злочинів тоталітарних комуністич-
них режимів, №1495 (2006) від 12 
квітня 2006 року щодо боротьби з 
відродженням нацистської ідеології, 
№1652 (2009) від 29 січня 2009 року 
стосовно пам’ятників, які мають су-
перечливу історичну інтерпретацію у 
державах-членах Ради Європи;

• резолюція Парламентської 
асамблеї ОБСЄ №SC (09) 3R від 29 
червня – 3 липня 2009 року щодо не-
припустимості звеличення тоталітар-
них режимів, щодо відкриття історич-
них та політичних архівів, вивчення 
тоталітарної спадщини та підвищен-
ня поінформованості громадськості;

• декларація Європейського пар-
ламенту від 23 вересня 2008 року 
щодо проголошення 23 серпня Днем 
пам’яті жертв сталінізму і нацизму, 
резолюції Європейського парламен-
ту від 23 жовтня 2008 року в пам’ять 
про Голодомор — штучний голод в 
Україні 1932 – 1933 років, від 2 квіт-
ня 2009 року щодо європейської сві-
домості та тоталітаризму;

• спільна заява з нагоди 70-х ро-
ковин Голодомору — Великого го-
лоду 1932 – 1933 років в Україні, 
ухвалена на 58-ій сесії Генеральної 
Асамблеї ООН;

• Закони України «Про реабі-
літацію жертв політичних репресій 
на Україні», «Про Голодомор 1932 – 
1933 років в Україні»;

• постанова Апеляційного суду 
міста Києва від 13 січня 2010 року 
про причетність вищого керівництва 
СРСР, УРСР та Комуністичної партії до 
організації Голодомору 1932 – 1933 
років в Україні.

Тарас ШАМАЙДА

покидаючи

Усе про декомунізацію
Чотири закони про декомунізацію, ухвалені Верховною Радою України 9 

квітня, підписані Президентом. Закони, розроблені в Українському інституті 
національної пам’яті, означають, що Україна стає нарешті справді незалеж-
ною державою, яка безповоротно пориває з радянським минулим.

Кожен із чотирьох законів виконує свою функцію: один проголошує ви-
знання і вшанування борців за незалежність України, другий відкриває для 
людей архіви комуністичних спецслужб, третій відновлює історичну спра-
ведливість у питаннях Другої світової війни. Найзапекліші дискусії викли-
кав Закон «Про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Як він діятиме?
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Доповідь Нємцова 
«Путін. Війна»

Глава 4

Российские 
военные 
на востоке Украины 
«Никаких российских армейских 

подразделений или военных ин-
структоров на юго-востоке Украины 
не было и нет. Американцы врут. Мы 
никогда не занимались дестабили-
зацией обстановки на Украине и 
не занимаемся этим», — заявил, в 
частности, президент РФ Владимир 
Путин в интервью французскому те-
леканалу TF1 4 июля 2014 года.

Пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков, выступая 
на круглом столе в ТАСС 31 марта 
2015 года, заявил, что российская 
сторона «решительно опроверга-
ет» присутствие российских войск в 
зоне украинского конфликта.

Однако слова россий-
ских чиновников опровергают 
многочисленные свидетельства 
присутствия солдат и офицеров 
российской армии на территории 
востока Украины. 

Первые доказательства дати-
руются летом 2014 года.  Начиная 
с июня 2014 года, вооружённые 
силы Украины предприняли успеш-
ное наступление на позиции сепа-
ратистов.

Украинцам удалось освободить 
большую часть городов Донбасса, 
включая Славянск и Краматорск, и 
фактически взять в окружение До-
нецк, полностью отрезав его от со-
общения с Луганском. Территория 
самопровозглашённых ДНР и ЛНР 
с начала боевых действий сократи-
лась на три четверти. Сохранение 
наступательной динамики вплот-
ную приблизило ВСУ к главной за-
даче — восстановление контроля 
над государственной границей.

Однако 19 – 20 августа на фрон-
те произошёл перелом, и украинское 
наступление захлебнулось. Это стало 
возможным благодаря прибывшему 
с территории РФ массированному 
подкреплению, включая военную 
технику и части регулярной армии. В 
возникших вдоль российско-украин-
ской границы «котлах» значительные 
потери понесли и украинская, и рос-
сийская армии. 

15 августа 2014 года премьер-
министр самопровозглашённой 
ДНР Александр Захарченко публич-
но заявил, что решающую роль в 
контрнаступлении сыграло при-
шедшее из России подкрепление: 
«150 единиц боевой техники, из них 
около 30 танков, всё остальное — 
БМП и БТР, а также 1200 человек 
личного состава, которые прохо-
дили обучение в течение четырёх 
месяцев на территории РФ». «Они 
были сюда впущены в самый 
ответственный момент», — подчер-
кнул Захарченко.

Решающую роль подкрепления, 
прибывшего с территории России, 
подтвердил в интервью газете «За-
втра» и бывший министр ДНР Игорь 
Гиркин. Выравнивание фронта и, в 
частности, бросок на Мариуполь, 
по его словам, был осуществлён 
«в основном отпускниками и 
отдельными подразделениями опол-
чения, которые были им подчинены». 
«Отпускники», в терминологии Гир-
кина, — это кадровые российские 
военные, прибывшие с оружием в 
руках на территорию Украины, но 
формально находившиеся в отпуске.

Версию о том, что россий-
ские солдаты и офицеры воевали 
в Донбассе летом 2014 года, взяв 
«законные отпуска», активно под-
держивал и лидер ДНР Александр 
Захарченко. «К нам прибывает 
много военных из России, которые 
предпочитают провести свои отпус-
ка не на морских пляжах, а в одном 
строю со своими братьями, сража-
ющимися за свободу Донбасса», — 
сказал Захарченко в эфире телека-
нала «Россия-24».

Версия об «отпускниках» актив-
но распространялась и на Первом 
канале российского телевидения, 
где, например, 4 сентября 2014 года 
был показан сюжет о похоронах ко-
стромского десантника Анатолия 
Травкина, погибшего на Украине.

«Месяц назад он отправился в 
Донбасс, не рассказав близким. 
Командование части подчёркивает: 
чтобы уехать в зону боевых дей-
ствий, Анатолий взял отпуск», — со-
общал диктор Первого канала.

Важно отметить, что военным, 
проходящим службу по контракту в 
вооружённых силах РФ, прямо за-
прещено участвовать в боевых 
действиях во время отпуска.

Военнослужащий в отпуске со-
храняет свой статус. Для получе-
ния отпуска  «он обязан указать в 
рапорте на имя командира точное 
место проведения отпуска». Если 
отпуск проводится за границей, то 
«нужно получить разрешение Ми-
нистерства обороны, своего коман-
дования и согласование с ФСБ РФ 
(согласно приказу Министерства 
обороны РФ от 31 июля 2006 года 
№250 ДСП).

Спустя некоторое время Ми-
нистерство обороны РФ пыталось 
опровергать присутствие россий-
ских военных, включая «отпускни-
ков», на территории украинского 
конфликта. 

Впрочем, собранные свиде-
тельства доказывают обратное.

24 августа 2014 года украин-
ские военные задержали груп-
пу военнослужащих-контрактни-
ков 331-го парашютно-десантно-
го полка (Кострома), 98-й воздуш-
но-десантной дивизии (Иваново) 
Воздушно-десантных войск ВС РФ. 
Российские десантники на бро-

нетехнике сумели продвинуться 
на 20 километров вглубь террито-
рии Украины, после чего попали 
под обстрел в районе населённого 
пункта Зеркальное и оказались 
заблокированы ВСУ.

Задержанными оказались де-
сять российских десантников: стар-
ший сержант Генералов Алексей 
Николаевич — заместитель коман-
дира взвода; младший сержант Са-
востеев Владимир Вячеславович 
— командир отделения; ефрейтор 
Митрофанов Артём Васильевич — 
гранатомётчик; рядовой Роман-
цев Иван Игоревич; рядовой Горя-
шин Андрей Валерьевич; рядовой 
Мельчаков Иван Васильевич; ря-
довой Почтоев Егор Валерьевич; 
рядовой Смирнов Сергей Алексе-
евич. Украинская сторона обнаро-
довала видеозаписи, на которых 
задержанные дают показания.

Министерство обороны РФ 
объяснило присутствие российских 
десантников на украинской терри-
тории тем, что они заблудились в 
ходе учений и случайно пересекли 
границу.

Эту версию опроверг ефрейтор 
Романцев. Отвечая перед камерой 
на вопрос дознавателя, он заявил, 
что его «рота не могла заблудить-
ся». «Мы знали, что едем на Украи-
ну», — также подтвердил в ходе до-
проса его сослуживец Мельчаков.

По версии допрошенных де-
сантников, на территорию Украины 
они прибыли, чтобы принять учас-
тие в учениях. Однако незадол-
го до задержания украинскими 
военными Мельчаков отметился 
комментарием на своей странице 
в социальной сети ВКонтакте о том, 
что его «отправляют на войну»  и он 
«едет мочить Майдан».

В августе 2014 года на террито-
рии Украины была задержана ещё 
одна группа российских военнослу-
жащих, допрос которых обнародо-
ван СБУ. Отвечая на вопросы пред-
ставителей украинской стороны, 
задержанные подтверждают, что 
являются действующими военно-
служащими российской армии.

Всего было задержано четверо 
солдат, которые сообщают о себе 
следующую информацию: Иван 
Александрович, родился в 1988 
году в Вологде, военнослужащий 
части № 54096, 6-я отдельная тан-
ковая бригада; Евгений Юрьевич, 
родился в 1995 году в Калуге, во-
еннослужащий части № 54096, 6-я 
отдельная танковая; Никита Ген-
надьевич, родился в 1993 году в 
Ярославле, 31 ДШБ часть № 73612; 
Евгений Ашотович, 1994 года рож-
дения, часть № 73612, 1-я гвардей-
ская отдельная 57 бригада.

16 августа дал показания, 
которые были обнародованы укра-
инской стороной, ещё один россий-
ский военнослужащий: контракт-

ник 1-го мотострелкового батальо-
на 9-й отдельной мотострелковой 
бригады ВС РФ (Новый, Нижего-
родская область) 20-й армии (Му-
лино) Западного ВО рядовой 1995 
года рождения Хохлов Пётр Серге-
евич. В ходе допроса он подтвер-
дил, что его военная часть органи-
зовала переброску военной техни-
ки российской армии на террито-
рию Украины для участия в боевых 
действиях против ВСУ. Среди пе-
реброшенной на Донбасс техники 
были системы залпового огня БМ-
21 «Град», БМП-2, БТР-80.

Перед отправкой боевых ма-
шин на Донбасс, по словам Хохло-
ва, с них снималась заводская мар-
кировка, закрашивалась символи-
ка, и снимались номерные знаки. 
Это делалось, чтобы скрыть при-
надлежность военной техники к ВС 
РФ. Хохлов подтвердил, что прини-
мал личное участие в передаче под-
готовленной техники (14 БМП) се-
паратистам на границе с Украиной.

Хохлов заявил, что 8 августа 
он самовольно покинул свою часть 
вместе с сослуживцем Русланом 
Гарафиевым и прибыл в Луганскую 
область.

По его словам, они были 
намерены присоединиться к 
вооружённым силам сепаратистов в 
надежде на более щедрое, чем зар-
плата российских военнослужащих-
контрактников, вознаграждение.

Однако 27 августа Хохлов был 
задержан у села Новосветловка 
украинскими военными и передан 
сотрудникам СБУ.

В сентябре 2014 года стало из-
вестно о военнослужащем 31-й от-
дельной гвардейской десантно-
штурмовой бригады Николае Коз-
лове, который воевал в Донбассе и 
потерял ногу в результате ранения. 
О судьбе парня публично рассказал 
в социальных сетях его дядя Сергей 
Козлов. Согласно данным военного 
комиссариата Озёрска, 21-летний 
Николай Козлов, автомеханик по 
специальности, до июня 2013 года 
проходил срочную воинскую служ-
бу в войсковой части № 73612 31-й 
отдельной десантно-штурмовой 
бригады, с 1 августа 2013 года слу-
жил там же по контракту.

Козлов принимал участие в 
операциях на территории Украины 
с самого начала противостояния. 
В марте 2014 года он участво-
вал в блокировании российскими 
военными объектов в Крыму.

Важно отметить, что боевые за-
дачи в Крыму российский военно-
служащий Козлов выполнял в форме 
украинского милиционера. Об этом 
свидетельствует фотография, опу-

бликованная его отцом в социальной 
сети «ВКонтакте» в мае 2014 года.

По словам дяди десантни-
ка, это фото сделано в коридоре 
крымского Верховного Совета, в 
блокировке которого Козлов уча-
ствовал под видом сотрудника МВД 
Украины. По итогам операции он 
вернулся домой в Ульяновск, был 
награждён медалью «За возвраще-
ние Крыма» и женился.

Воевать в Донбасс его посла-
ли в августе 2014 года, когда рос-
сийская армия начала масштабную 
операцию по сдерживанию насту-
пления украинских войск на пози-
ции сепаратистов. Козлов прини-
мал участие в боевых действи-
ях на протяжении двух недель. Со 
слов родственников, он выполнял, 
в частности, боевые задания по по-
давлению артиллерийских точек 
Вооружённых сил Украины.

Как рассказал Сергей Козлов, 
отряд его племянника попал в за-
саду, когда пытался отбить пленных 
сослуживцев. 24 августа отряд по-
пал под обстрел бронебойного ору-
дия, и Козлову выстрелом оторвало 
ногу. После этого он был переправ-
лен через границу, оказался в рос-
товском госпитале и позже пере-
правлен в Москву.

После августовского контрна-
ступления сепаратистов и частей 
российской армии в Минске состо-
ялись мирные переговоры с учас-
тием президента Украины Петра 
Порошенко и президента России 
Владимира Путина. По итогам кон-
сультаций сторонам удалось дого-
вориться о прекращении огня, что 
заморозило конфликт на террито-
рии Украины на некоторое время.

Следующая активная фаза 
боевых действий началась в конце 
2014 года. Уже в январе 2015 года 
российские военные вновь приня-
ли активное участие в противосто-
янии с ВСУ и обеспечили наступле-
ние сил сепаратистов на стратеги-
чески важный населённый пункт 
Дебальцево.

На этот раз перед отправкой в 
зону боевых действий российские 
военнослужащие подавали коман-
дованию рапорты об увольнении. 
Об этом, в частности, сообщила 19 
февраля газета «КоммерсантЪ».

Корреспонденту издания уда-
лось взять интервью у четверых 
контрактников армии РФ, которые 
подтвердили, что командование 
ещё на стадии боевой подготовки 
не скрывало намерения отправить 
их воевать на Украину.

Накануне переброски в зону 
боевых действий солдаты напи-
сали заявления об увольнении, 
чтобы в случае задержания или ги-
бели быть идентифицированными 
в качестве добровольцев, а не 
профессиональных военных.

Кроме того, солдаты заяви-
ли, что, в отличие от летней интер-
венции российской армии, когда 
военные части пересекали границу 
колоннами, на этот раз переброска 
осуществлялась небольшими груп-
пами по три человека.

13 февраля 2015 года стало из-
вестно о намерении командования 
536-й отдельной береговой ракет-
но-артиллерийской бригады в/ч 
№10544, расположенной в Мур-
манской области, отправить сол-
дат-контрактников на восток 
Украины для выполнения 
боевых задач.

Продовжуємо почату в минулому номері газети публікацію доповіді Бориса Нємцова «Путін. Війна»

Николай Козлов в форме бойца ВДВ России
Николай  Козлов в форме украинского милиционера 

во время операции в Крыму
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Доповідь Нємцова 
«Путін. Війна»

Боевик «ДНР» 
Дмитрий Сапожников

Эта информация 
стала известна благода-

ря обнародованию аудиоза-
писи выступления замполита в/ч 

10544 подполковника Вячеслава 
Оканева перед военнослужащи-
ми, которую один из солдат втай-
не записал на диктофон. Разговор 
состоялся накануне отправки мур-
манских контрактников в места ба-
зирования российских войск бли-
же к границе с Украиной.

«Может быть ситуация, что вас 
бросят к границам Украины, тог-
да уже там непосредственно мо-
гут возникнуть и боевые задачи, и 
тогда вы будете выполнять боевой 
приказ. Я не исключаю, что есть ва-
риант перехода на территорию До-
нецкой и Луганской областей для 
оказания там непосредственной 
помощи», — разъяснил военнослу-
жащим подполковник Оканев.  «Да, 
войну никто никому официально не 
объявлял. А помогать мы должны 
по всем понятиям», — подчеркнул 
в своём выступлении офицер. Ока-
нев также пояснил, что, поскольку 
официально война не объявлена, 
нет гарантий денежных выплат в 
случае гибели или ранения россий-
ских военнослужащих.

В интервью изданию «Газета. 
Ру» 13 февраля 2015 года подпол-
ковник Вячеслав Оканев подтвер-
дил подлинность данной аудиоза-
писи.

31 марта 2015 года 
обнародованы заявления участ-
ника боевых действий в Донбассе 
Дмитрия Сапожникова, который пу-
блично засвидетельствовал учас-
тие в вооружённом конфликте рос-
сийской армии.

Сапожников является граж-
данином РФ и отправился вое-
вать на территорию Украины в ка-
честве добровольца. По его сло-
вам, он выполнял функции ко-
мандира отделения спецназа 
самопровозглашённой ДНР. Так, 
описывая выход своего подразде-
ления из окружения у села Логви-
ново, Сапожников указывает на по-
мощь, пришедшую из России. «При-
ехали на помощь наши танки. Со 
стороны ЛНР заходили танки и рос-
сийские подразделения. Это рос-
сийская армия, буряты. Благодаря 
им, благодаря этой тяжёлой техни-
ке и взяли Дебальцево», — сооб-
щил Сапожников.

Он также указал, что россий-
ские военнослужащие были зара-
нее информированы об отправке 
в зону боевых действий на терри-
торию Украины: «Здесь я встречал 
только российских контрактников. 
Под Дебальцевым стояла бурят-
ская часть, там были одни буряты. 
Они говорили, что всё прекрасно 
знали, куда они едут, но официаль-
но говорилось: мы едем на учения. 
Рассказывали, что их перевозили 
ночью в вагонах».

Кроме того, Сапожников под-
твердил, что основными военными 
операциями на территории 
Украины командуют генералы рос-
сийской армии. «Операциями, осо-
бенно такими крупномасштабными, 
как «котлы», руководят российские 
военные, российские генералы. 
Они создают планы совместно с на-
шими командирами. Мне часто при-
ходилось находиться при штабе, 
приезжать, докладывать какую-то 
информацию. И координация про-
исходит у них довольно просто. Они 
вместе всё это придумывают, вмес-
те создают, а мы выполняем», — 
подчеркнул боевик. 

Факт присутствия рос-
сийских войск на территории 
Украины подтвердил и ещё один 
непосредственный участник 

боевых действий — 20-летний До-
ржи Батомункуев, контрактник 5-ой 
отдельной танковой бригады (Улан-
Удэ), воинская часть № 46108, 
личный номер 200220, военный 
билет 2609999. О своём участии в 
боях в Донбассе он рассказал жур-
налистке «Новой газеты» Елене Кос-
тюченко, находясь в ожоговом цен-
тре при Донецкой областной цен-
тральной клинической больнице.

Батомункуев, по его словам, 
был ранен 19 февраля 2015 года 
под Дебальцевым, когда украин-
ские войска организовали прорыв 
из «котла». Танковая бригада рос-
сийской армии, в которой он слу-
жит, была направлена в бои против 
украинцев для удержания позиций 
сепаратистов. Военнослужащий 
признался, что накануне отправки 
в Донбасс вместе с сослуживца-
ми предпринимал меры маскиров-
ки, чтобы скрыть принадлежность к 
российской армии: «Мы танки ещё 
в Улан-Удэ закрасили. Закрашива-
ли номера, у кого-то на танках был 
значок гвардии — тоже. Нашивки, 
шевроны — здесь снимали, когда 
на полигон приехали. Всё  снять... в 
целях маскировки. Паспорт в воин-
ской части оставили, военный би-
лет на полигоне».

«Нам сказали, что на учения, но 
мы знали, куда едем. Мы все знали, 
куда едем, — рассказал Батомунку-
ев. — Я уже был настроен мораль-
но и психически, что придётся на 
Украину».

Источники 
Бориса Немцова 
В начале февраля 2015 года к 

Борису Немцову обратились граж-
дане, представляющие интересы 
родственников погибших в Донбас-
се российских солдат. Они просили 
помощи в том, чтобы добиться от 
Минобороны РФ выплат их семьям. 

По их словам, массово рос-
сийские солдаты гибли на восто-
ке Украины в два периода. Первая 
волна гробов пошла в Россию ле-
том 2014 года, когда украинская 
армия пошла в наступление. На-
ступление было остановлено по-
сле прямого вмешательства частей 
российской армии. Несмотря на 
успешное противодействие укра-
инским частям, вооружённые силы 
России несли потери. Значитель-
ное число погибших солдат было 
зафиксировано, в частности, в 
боях за город Иловайск. По самой 
скромной оценке, в Россию верну-
лось не менее 150 гробов с помет-
кой «Груз-200».

Эту информацию не удалось 
скрыть, и журналисты тогда про-
лили свет на сложившуюся ситу-
ацию. Однако, к удивлению мно-
гих, противодействовали незави-
симому расследованию не только 
официальные власти, но и семьи 
погибших солдат. Это объясняется 
тем, что родственники получили в 
качестве компенсации по 3 мил-
лиона рублей. Одновременно они 
давали подписки о неразглашении 
под угрозой уголовного преследо-
вания.

Вторая волна гробов пошла в 
Россию в январе и начале февра-
ля 2015 года. По нашей оценке, в 
этот период на востоке Украины 
погибло не менее 70 российских 
военных. 

Как минимум 17 российских де-
сантников погибли на территории 
Украины, приехав из города Ива-
ново.

Массовая гибель российских 
солдат была связана с эскалацией 
конфликта и противостоянием, в 

частности под городом Дебальце-
во. В отличие от прошлого года, на 
этот раз российские солдаты перед 
отправкой в Донбасс официально 
увольнялись из вооружённых сил 
по требованию руководства. Таким 
образом планировалось скрыть 
участие нашей армии в боях, 
выставляя военных добровольца-
ми. Под честное слово команди-
ров солдатам гарантировали, что в 
случае ранения или гибели их род-
ственникам будут перечислены 
компенсации, сопоставимые с теми 
суммами, которые выплачивались 
летом 2014 года.

На практике же никаких ком-
пенсаций в этот раз родственни-
ки не получили. Официально обра-
щаться за компенсацией возмож-
ности не было, так как формально 
погибшие солдаты уже не являлись 
военнослужащими.

Родственники начали 
выражать недовольство и искать 
юристов, которые смогли бы защи-
тить их права. При этом выступать 
публично они боялись из-за подпи-
сок о неразглашении. Семьям по-
гибших солдат нередко угрожали 
уголовным преследованием в слу-
чае разглашения сведений об об-
стоятельствах гибели их родствен-
ника.

Глава 5

Добровольцы или 
наёмники? 
С самого начала противо-

стояния на территорию Украины 
стали приезжать российские 
граждане, которые либо сами 
организовывали военизированные 
группы, либо присоединялись к уже 
сформированным отрядам. Среди 
таких боевиков оказалось немало 
бывших сотрудников российских 
спецслужб и кадровых военных, в 
том числе людей с боевым опытом 
в горячих точках и с уголовным 
прошлым. Зачастую эти гражда-
не становились ключевыми фигу-
рами в войсках сепаратистов, как, 
например, бывший офицер спец-
служб Игорь Гиркин, ветеран «че-
ченской войны» Арсений Павлов 
(позывной — Моторола), а также 
Александр Можаев (позывной — 
Бабай), который был обвинён про-
куратурой Краснодара в покуше-
нии на убийство.

Вербовка, вооружение, ма-
териальное обеспечение и пере-
броска российских «доброволь-
цев» на территорию Украины за-
частую организовывались при 
непосредственном участии рос-
сийских властей.

В августе 2014 года премьер 
ДНР Александр Захарченко заявил: 
«Мы никогда не скрывали, что сре-
ди нас много россиян, без помощи 
которых нам бы пришлось очень 
трудно, сложнее было бы воевать». 
По признанию Захарченко, сре-
ди сепаратистов находятся 3 – 4 
тысячи российских добровольцев.

Депутат Госдумы РФ, член Коми-
тета по обороне Вячеслав Тетёкин 
оценил количество «добровольцев», 
принимавших и принимающих учас-
тие в боевых действиях в Донбас-
се в 30 тысяч человек. «Некоторые 
воевали там неделю, некоторые во-
евали несколько месяцев, но, по 
данным самих властей Донецкой и 
Луганской народных республик, че-
рез боевые действия прошло при-
мерно 30 тысяч добровольцев», 
— подчеркнул он. Этот же депутат 
внёс на рассмотрение Госдумы за-
конопроект о предоставлении «до-
бровольцам»  статуса участников 
боевых действий со всеми соответ-
ствующими льготами.

Процесс привлечения и отправ-
ки «добровольцев» в Донбасс орга-
низуется на базе лояльных Крем-
лю общественных организаций, в 
частности, свою роль в этом про-
цессе публично подтвердил руко-
водитель Российского союза ве-
теранов и депутат Госдумы от пар-
тии «Единая Россия» Франц Клин-
цевич. Как свидетельствуют сами 
«добровольцы», сборными пункта-
ми для будущих боевиков зачастую 
являются военкоматы в россий-
ских городах.

Российский гражданин, воюю-
щий в рядах сепаратистов в Донбас-
се, в сентябре 2014 года подробно 
рассказал об организации процес-
са сбора «добровольцев». По его 
свидетельству, вербовка россиян 
в ряды «ополчения» ДНР и ЛНР про-
изводится в российских городах че-
рез военкоматы, ветеранские и ка-
заческие организации, которые ор-
ганизуют централизованный заезд 
боевиков в зону конфликта. Граж-
дане, выражающие готовность 
ехать на территорию Украины са-
мостоятельно, отправляются в ин-
дивидуальном порядке в Ростов-
на-Дону, где им компенсируют сто-
имость билетов.

Именно в Ростовской области 
организована материальная база 

и система подготовки боевиков пе-
ред тем, как они с оружием в руках 
оказываются в рядах сепаратис-
тов. Направление, боевое задание 
и бронетехнику они получают непо-
средственно перед пересечением 
границы.

Основной контингент «добро-
вольцев»: бывшие военные и со-
трудники правоохранительных ор-
ганов, то есть люди, имеющие опыт 
обращения с оружием. Вербовщи-
ки стремятся набирать людей сред-
него возраста. Молодые люди не 
входят в приоритет вербовщиков, 
так как ещё сохраняют сильную 
связь с родственниками: гибель 
«добровольца» создаёт риски пу-
бличного выражения недовольства 
со стороны их родителей.

Российские «добровольцы» в 
Донбассе получают материальное 
вознаграждение. Деньги на обес-
печение бойцов поступают из рос-
сийских фондов, которые наполня-
ются при активной поддержке рос-
сийских властей.

По словам самих боевиков, 
средняя ставка «добровольца» со-
ставляет 60 тысяч рублей в ме-
сяц, хотя «есть те, кто получает 
80, 90 тысяч, командиры — даже 
больше». Для сравнения: сред-
няя заработная плата в России, 
по данным Минэкономразвития, в 
январе 2015 года составила 31,2 
тысячи рублей. Срок своей службы 
«добровольцы» определяют сами, 
но минимальная продолжитель-
ность командировки — один месяц.

Важное свидетельство пред-
ставил вербовщик «доброволь-
цев» из Екатеринбурга, руководи-
тель фонда ветеранов спецназа 
Свердловской области Владимир 
Ефимов. Он подтвердил, что рос-
сийские «добровольцы», которые 
участвуют в боевых действиях в 
Донбассе, получают за это деньги. 
«Есть нормативы по зарплате: 60 – 
90 тысяч рублей в месяц получает 
рядовой состав, 120 – 150 тысяч 
— старший состав. Сейчас говорят, 
до 240 тысяч зарплата выросла», — 
заявил Ефимов. Он также сообщил, 
что «в среднем боец с экипировкой 

и зарплатой» обходится в 350 тысяч 
рублей в месяц.

Кроме того, Ефимов подтвер-
дил, что одним из способов от-
правки российских боевиков на 
территорию Украины являются так 
называемые «гуманитарные опера-
ции». Фактически речь идёт о том, 
что военное вторжение осущест-
вляется под видом гуманитарных 
поставок.

«В первый раз ехали под видом 
Красного Креста. Получали от мест-
ного отделения бумаги, что мы со-
провождение. Когда доехали, люди 
там остались. Им дали оружие и по-
ставили боевые задачи. Сейчас так 
же грузим ребят в машину с гумани-
тарной помощью и отправляем», — 
рассказал Ефимов.

«Доброволец» Артём из Санкт-
Петербурга свидетельствует, что 
люди отправляются на Донбасс 
из разных регионов России, а уже 
на месте централизованно полу-
чают технику и обмундирование: 
«Кто-то в своём, если удобный и 
привычный, но, как правило, всех 
переодевают в армейский, без 
всяких нашивок, опознавательных 
знаков и даже ярлыков изготовите-
лей. Оружие — старое армейское, 
с советских ещё складов. Никаких 
новейших снайперских винтовок, 
автоматов, которые не находятся 
на вооружении украинских силови-
ков, не выдают».

Ныне закрытый региональными 
властями томский телеканал «ТВ-
2» 6 декабря 2014 года проде-
монстрировал сюжет о проводах 
отряда местных «добровольцев», 
уезжавших на войну в Луганск. 
Репортаж был сделан с места от-
правления автобуса с будущими бо-
евиками ЛНР. Организовал отправ-
ку Всероссийский союз ветера-
нов Афганистана. По словам главы 
местного отделения этой организа-
ции Михаила Колмакова, подобные 
отряды отправляются на Донбасс 
из разных городов Сибири. Сна-
рядили томских добровольцев на 
деньги спонсоров, имена которых 
организаторы отправки предпочи-
тают не афишировать.

 Собранные свидетельства 
подтверждают, что значительная 
часть российских боевиков в Дон-
бассе была отправлена на тер-
риторию Украины организован-
но, прошла соответствующее обу-
чение и подготовку, получила ма-
териальное обеспечение, и сами 
«добровольцы» получают денежную 
компенсацию за участие в боевых 
действиях. В этом усматривают-
ся признаки преступления, подпа-
дающего под статью 359 Уголов-
ного кодекса РФ. Действующее 
законодательство России по-
зволяет идентифицировать так 
называемых российских добро-
вольцев в Донбассе в качестве 
наёмников. Уголовный Кодекс РФ, 
в частности, гласит: «Наёмником 
признается лицо, действующее в 
целях получения материального 
вознаграждения и не являющееся 
гражданином государства, участву-
ющего в вооружённом конфликте 
или военных действиях, не прожи-
вающее постоянно на его террито-
рии, а также не являющееся лицом, 
направленным для исполнения 
официальных обязанностей».

Впрочем, российские 
следственные органы преследуют 
исключительно тех граждан Рос-
сии, которые участвуют в боевых 
действиях на стороне украинских 
силовиков. Так, в октябре 2014 
года было возбуждено уголовное 
дело против жителя Москвы Рома-
на Железнова, который пополнил 
украинский батальон «Азов». Те же 
боевики, кто пополнил ряды сепа-
ратистов, не испытывают в Рос-
сии проблем с законом. Прези-
дент РФ Владимир Путин пояснил, 
что «люди, которые по зову серд-
ца исполняют свой долг», прини-
мая участие в боевых действиях, не 
могут рассматриваться в качестве 
наёмников.

«Українська правда», 12.05.2015, 
www.pravda.com.ua
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Пенсіонери, інваліди та 
інші пільгові категорії грома-
дян мають право на пільговий 
проїзд у громадському тран-
спорті.

У цьому запевнив 
Прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк на засіданні Кабінету Мі-
ністрів 20 травня.

«Уряд у поточному році 
виділив суму, яка абсолют-
но аналогічна сумі минуло-
го року, на субвенції по піль-
говому проїзду громадян на 
всій території, а це 1,9 мі-
льярда гривень», — зазначив 
Прем’єр.

Яценюк закликав місцеву 
владу Києва, Дніпропетров-
ська й Харкова ухвалити рі-
шення для покриття пільгово-
го проїзду пільгових катего-
рій пасажирів у метрополіте-
ні, бо це їхня компетенція.

Совість заїла? Чи нахаб-
ства не вистачило? Так чи 
інакше, після дикунських під-
вищень у кілька разів (!) тари-
фів на газ і електрику влада 
не ризикнула піти ще на один 
грабіжницький крок — ска-
сувати безкоштовний проїзд 
пенсіонерів. Можна скільки 
завгодно торочити про рин-
кову економіку, про потре-
бу платити за все спожите, 
в тому числі проїзд на тран-
спорті. А можна згадати про-
те, що пенсіонер заробив цю 
нещасну пільгу десятками ро-
ків усього свого трудового 
життя. Про те, що більшість із 
них їздить у набитих битком 
тролейбусах чи таких же елек-
тричках «з горя» — щоб вижи-
вати: на базар, по магазинах 
і аптеках, на дачі й городи. 
Саме це — основний контин-
гент наших електричок.

Про міський транспорт — 
окрема розмова. Про те, які 
дотації на покриття пільгового 
проїзду пенсіонерів Чернігова 
в тролейбусах потрібні міській 
владі, точніше — комунально-
му транспорту. Про те, як по-
кривати ці пільги для метро в 
наших великих містах. Зараз 
же — про залізничний тран-
спорт. 

Ось офіційне повідомлен-
ня нашої державної «Укрзаліз-

ниці» щодо того, яким категорі-
ям людей пільговий проїзд там 
усе-таки скасовано. 

1 червня 2015 року набу-
ли чинності зміни до правил 
перевезення осіб пільгових 
категорій, що стосується і за-
лізничного транспорту. Зміни 
пов’язані з дією Закону Укра-
їни «Про внесення змін та ви-
знання такими, що втратили 
чинність, деяких законодав-
чих актів України» від 28 грудня 
2014 року № 76-VIII.

Втрачають право безоплат-
ного проїзду в приміському 
сполученні, а також на проїзд 
безкоштовно пасажирськими 
потягами один раз на два роки 
(туди і назад) або один раз на 
рік (туди і назад) з 50-відсотко-
вою знижкою:

– військовослужбовці, які 
в період війни проходили вій-
ськову службу в Збройних Си-
лах колишнього СРСР, трудів-
ники тилу, а також інші особи, 
що зазначені в статті 9 Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії соціального за-
хисту»;

– Герої України, повні ка-
валери ордена Трудової Слави, 
Герої Соціалістичної праці;

– особи, нагороджені орде-
ном Героїв Небесної Сотні; 

– Герої Радянського Союзу, 
повні кавалери ордена Слави, 
нагороджені чотирма і більше 
медалями «За відвагу»; 

– колишні неповнолітні 
(яким на момент ув’язнення 
не виповнилося 18 років) 
в’язні концентраційних табо-
рів, гетто, інших місць приму-
сового тримання, створених 
нацистською Німеччиною та 
її союзниками в період Дру-
гої світової війни, а також діти, 
які народилися в зазначених 
місцях примусового тримання 
їх батьків;

– особи, які були насильно 
вивезені на примусові роботи 
на територію Німеччини або її 
союзників;

– дружини (чоловіки) по-
мерлих жертв нацистських пе-
реслідувань, визнаних за жит-
тя інвалідами III групи від за-
гального захворювання, тру-
дового каліцтва та з інших 
причин, які не одружилися 
вдруге;

– діти партизанів, підпіль-
ників, інших учасників бороть-
би з націонал-соціалістським 
режимом у тилу ворога, які у 
зв’язку з патріотичною діяль-
ністю їхніх батьків зазнали 
репресій, фізичних  розправ, 
гонінь.

Втрачають право на безко-
штовний проїзд у потягах при-
міського сполучення:

– ветерани праці;
– діти війни; 
– особи, які супроводжу-

ють хвору дитину до місця ліку-
вання (реабілітації), оздоров-
лення та назад (за направлен-
ням медичних закладів).

Коментар редакції. Див-
но, що пільги скасовані для 
тих категорій громадян, ко-
трі якраз мають соціальні 
пільги в нашому суспільстві. 
«Укрзалізниця» пояснює це 
тим, що більшість зазначе-
них категорій і так є пільго-
виками, як прості пенсіоне-
ри, адже вони вже мають 
більш ніж солідний вік. Дій-
сно, навіть наймолодшим 
«дітям війни» виповнилося 
70 років. Учасникам війни, 
навіть тим, кому було на кі-
нець війни 10 – 12 років, 
вже йде дев’ятий десяток. 
Так само щодо в’язнів конц-
таборів і гетто: навіть ті, які 
тоді були дітьми, нині дуже 
старі люди. Чи багато зали-
шилося взагалі живих Героїв 
Радянського Союзу? Повних 
кавалерів ордена Слави? 
Якимось парадоксом є ска-
сування пільги ветеранам 
праці. Адже це не просто 
пенсіонери, а «суперпенсіо-
нери» — щоб тримати статус 
ветерана праці, треба мати 
трудовий стаж значно біль-
ший, ніж просто для виходу 
на пенсію. 

Словом, нащо було «город 
городити», а ще — ображати, 
навіть не так матеріально, як 
морально, цілі категорії зне-
долених.

Їх уже не так багато, і вони 
майже не їздять, на їхніх квит-
ках залізниця багато не заро-
бить. А людям образливо. 

Попри проливний дощ, сотні людей — представни-
ки українських громад із Сербії, Боснії і Герцеговини, 
Словенії — зібралися 21 травня в Загребі на вулиці 
Українській, щоб відкрити пам’ятник Тарасу Шевченку. 
До столиці Хорватії на запрошення українців Загреба 
також прибув голова УВКР Михайло Ратушний.

Поява пам’ятника молодого київського скульптора 
Костянтина Добрянського у столиці Хорватії стала мож-
ливою завдяки жертовності української громади Хорватії 
та сприянню Milan Bandic, gradonacelnik Grada Zagreba, 
мера міста Загреба Міляна Бандіча. За це на урочистос-
тях йому і ще 20 хорватам та українцям була вручена юві-
лейна медаль УВКР до 200-літнього ювілею Кобзаря.

У Хорватії постійно відчуваєш симпатії з боку цієї 
держави і простих людей до України і українців.

«Відкриваючи цей монумент, ви демонструєте солі-
дарність з Україною і  українцями в цей нелегкий час», 
— сказав голова УВКР Михайло Ратушний на відкрит-
ті пам’ятника.

Не відібрали хоч це…

Пенсіонери й далі 
їздитимуть безкоштовно

У електротранспорті: приміських потягах, тролейбусах, трамваях

Пенсіонери  мають право на пільговий проїзд у транспорті 

Повідомляє Українська всесвітня 
координаційна рада

У польському місті Гданськ відбулося 
урочисте відкриття пам’ятника хрестите-
лю Русі-України, святому рівноапостоль-
ному князю Володимиру Великому. Автор 
пам’ятника — скульптор із Чернігова Ген-
надій Єршов, котрий останніми роками 
живе і успішно працює в Гданську. 

В урочистому відкритті пам’ятника 
взяли участь представники української 
громади Польщі, українське духовенство, 
польські політики.

«Я задоволений тим, що цей пам’ятник 
відкрито саме у Гданську. Це показує, що 
Гданськ є відкритим містом», — проко-
ментував маршалок Сенату Польщі Бог-
дан Борусевич.

Мер Гданська Павел Адамович під-
креслив, що сучасна Європа потребує 

двох складових: західної — латинської 
і східної — греко-католицької і право-
славної.

Голова Об’єднання українців у 
Польщі Петро Тима назвав відкриття 
пам’ятника Володимиру Великому чер-
говим знаком присутності українців у 
Гданську, в Польщі.

У Римі, на території при соборі Святої 
Софії, відбулася благодійна акція солідар-
ності з Україною, під час якої назбирали 
понад 2 тисячі євро для бійців АТО.

На святі всі присутні могли покушту-
вати смачні страви української кухні, при-
дбати сувеніри з українською символі-
кою, поспівати українських пісень,  потан-
цювати під запальну національну музику. 
Смачні страви приготували римські укра-
їнки. Тут же відбулася виставка-продаж 

картин українських художників у Римі Іва-
на Карася і Ольги Романишин. Усі кошти з 
реалізації своїх робіт українські митці та-
кож жертвують для захисників України.

Історія появи тут українців схожа з 
історією українських громад у Сербії та 
Хорватії. Перша хвиля міграції була ви-
кликана переселенням після Берлінсько-
го конгресу (1878 р.) до анексованої Ав-
стро-Угорщиною Боснії значної кількості 
українців із Галичини та Закарпаття. Хоча 
були й інші хвилі української міграції до 
Словенії: після Першої світової війни, піс-
ля Другої світової війни і після проголо-
шення Україною Незалежності. До речі, 
останні події в Україні, викликані росій-
ською агресією на Донбасі, інтенсифіку-
вали появу в Словенії нових мігрантів із 
середовища біженців та вимушених пере-
селенців зі Сходу України.

Мета поїздки делегації президії УВКР 
до Словенії — розібратися, що відбува-
ється сьогодні в середовищі української 
діаспори цієї країни, яка має славну ми-
нувшину. Чого варта хоча б історія творен-
ня словенськими священиками-інтелек-
туалами в ХІХ столітті, під впливом україн-
ської, своєї Запорізької Січі з гетьманом 
Остапом, у місті Штанєль, що поряд з Іта-
лією. Один із козаків тієї Запорізької Січі 
здійснив переклад Шевченкового «Коб-
заря» на словенську мову. У пам’ять про 
цю подію і вшановуючи Тараса Шевченка, 
українська громада Словенії свого часу 
встановила погруддя Кобзаря в Штанєлі.

На відміну від Хорватії, українці Сло-
венії не об’єднані в одну організацію, іс-
нує кілька структур. На тлі відсутності 
української школи, де чи новоприбулі, чи 
діти старшої діаспори могли б через на-
вчання протидіяти асиміляції, наявність 
великої кількості організацій є радше 
свідченням слабкості, а не сили громади.

Українці Словенії об’єднані в україн-
ське товариство «Карпати», представлене 
в першу чергу нащадками вихідців із Бос-
нії, товариство «Берегиня» із Залеца, ре-
презентоване творчо активною Галиною 
Мазовшик і новопосталою організацією 
«Триглав – Говерла» (голова Андрій Гев-
ка), що має намір залучати до своїх лав не 
лише українців, а й словенців, котрі цікав-
ляться Україною і мають симпатії до неї.

Ще одна відмінність між Словенією і 
Хорватією — відчутна присутність у  пер-
шій російських впливів, що активізували-
ся нині не лише в культурній ділянці, а й у 
спробі впливати на діяльність українських 
товариств. Російський культурний центр 
на престижній вулиці старої Любляни має 
достатньо коштів не лише на вивіску за-
вбільшки з добру вітрину. 

Попри все українці в Словенії не ма-
ють наміру зникати в морі асиміляції чи в 
болоті «русского міра», а активно відкри-
вають у столиці Любляні українські бари, 
вивчають можливості відкриття тут укра-
їнської недільної школи тощо.

Тут би трохи більшого сприяння з боку 
українського посольства і влади України.

У Польщi вiдкрили пам’ятник хрестителю Русi-України, 
князю Володимиру Великому

Українська громада Рима 
збирала гроші 
для бійців АТО 

Як живеться українській громаді у Словенії, 
найзахіднішій слов’янській країні Європи? 

У столиці Хорватії Загребі 
відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку 
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Замки, палаци 
i садиби Бiлорусi

Палацово-замковий 
комплекс у Любчі
На початку XVII століття в Любчі (Гродненська 

область) на березі Німану був побудований пала-
цово-замковий комплекс Радзивілів.

Ініціатор будівництва Любчанського замку — 
власник Любчі, впливовий магнат і вельможа Ве-
ликого князівства Литовського Ян Кишка. 

З трьох сторін територію оточував оборонний 
рів, з четвертого — води річки. Згідно з докумен-
тами XVII століття, в Любчанському  замку були 
чотири вежі (збереглися дві) і палац (не зберігся).

У головній вежі, в’їзній, лише верхній з чоти-
рьох поверхів був пристосований до оборони і 
мав бійниці. Інші поверхи з просторими вікнами 
використовувалися під житло і допоміжні при-
міщення. Тільки через арку в’їзду до вежі мож-
на було потрапити до внутрішнього двору. Такий 
прийом замкнутої просторової композиції — ти-
повий для багатьох палацово-замкових ансамб-
лів XVI – XVII століть.

Коссовський замок
Руїни Коссовського замку, або палацу Пус-

ловських, знаходяться в місті Коссово Іваце-
вицького району Брестської області. Палац був 
закладений 1838 року за проектом архітектора 
Ф. Ящолда,  зведений за кошти воєводи Казими-
ра Пусловського. 

Замок побудували за дуже незвичайним 
принципом. Кожна з його 12 веж була символом 
певного місяця року. Архітектура замку проду-
мана так, що щороку два з половиною дні сон-
це освітлює повністю одну кімнату, яких усього 
в будівлі 132. Згідно з легендами, в «день кімна-
ти» її впорядковували, прикрашали і перебува-
ли саме там.

Палац у Снові
У 1827 році архітектором Тичецьким був по-

будований грандіозний палац у Снові (Мінська 
область). Спочатку в ньому було сто кімнат і за-
лів. Пізніше внутрішнє планування будівлі зазна-
ло багатьох змін. 

Палац-садиба розташований на відкри-
тому місці біля звивистої річки Сновки. Його 
протяжність складає близько 140 метрів. 
Голов ний вхід виділений чотириколонним 
портиком. 

До особливостей палацу-садиби у Снові мож-
на віднести велику розкриту композицію спо-
руди, чіткість планувальної і об’ємної побудови, 
а також суворість архітектурних форм і просто-
ту конструктивного рішення. Тут яскраво втілені 
риси архітектури класицизму. 

Національний архівний фонд Республіки Білорусь
Фото: Show album. Сайт «Уся Білорусь»

Білорусь сусідня і братня

Туки Брандо — онук секс-символу США 
Марлона Брандо. На відміну від діда, який 
був не лише геніальним актором, а й завзя-
тим політичним активістом, Туки не бажає ве-
личезної слави, поки що йому вистачає робо-
ти манекенником в Versace.

Анджей Дуда виграв 
вибори президента Польщі

Опозиційний кандидат від партії «Право і 
справедливість» Анджей Дуда виграв прези-
дентські вибори в Польщі, набравши в друго-
му турі 24 травня 51,55% голосів. Діючий пре-
зидент Польщі Броніслав Коморовський на-
брав 48,45% голосів. Він представляє прав-
лячу нині в Польщі партію «Громадянська 
платформа». 

Кількість виборців, які мають право голо-
су, становить понад 30 млн осіб. Явка вибор-
ців склала 55,34%.

Новообраний президент вступає на по-
саду після складання присяги перед парла-
ментом, у день, коли закінчується п’ятирічний 
термін повноважень нинішнього президента, 
тобто 6 серпня.

Рада розірвала п’ять 
військових угод із Росією

Верховна Рада 21 травня розірвала п’ять 
міждержавних угод з урядом Росії у військо-
вій сфері.

Депутати проголосували 
за денонсацію угод:

– про транзит російських військ через 
Україну в невизнану Придністровську 
Молдавську республіку;

– про охорону таємної інформації;

– про військові міждержавні перевезення 
та розрахунки за них;

– про співпрацю у галузі воєнної 
розвідки;

– про співпрацю у військовій галузі.

Перший документ був зареєстрований 
депутатами від ВО «Свобода», решта — від Ра-
дикальної партії.

Виступаючи із трибуни перед голосуван-
ням, лідер РП Олег Ляшко заявив, що нині між 
Україною і Росією діють 37 міждержавних 
угод і жодна з них не денонсована.

Також Ляшко виступив із вимогою де-
нонсувати угоду про перебування російських 
військ у Криму, а також харківську угоду про 
продовження цього перебування до 2042 
року.

Україна вимагає від Росії 
1 трильйон за втрату 
підприємств у Криму

Але сума буде уточнюватися. Про це за-
явила перший заступник міністра юстиції На-
талія Севостьянова.

У списку позову фігурують близько 4 ти-
сяч підприємств, які втратили майно в ре-
зультаті анексії Криму.

Крім того, нині проводиться постійне 
уточнення права власності на заявлені у по-
зовах підприємства, а також уточнюється 
можливість внесення до списку інших підпри-
ємств у Криму.

У свою чергу заступник міністра юсти-
ції Антон Янчук повідомив, що нині складно 
назвати точну суму претензій, оскільки в по-
дальшому буде уточнюватися формат ком-
пенсацій і які саме втрачені активи будуть 
компенсуватися. 

У Криму перші призовники 
пішли в російську армію
20 травня перші призовники вирушили на 

строкову службу до армії Росії, яка окупувала 
півострів.

Про це повідомила прес-служба Півден-
ного військового округу РФ.

Кримські призовники служитимуть Росії 
«у військових частинах Чорноморського фло-
ту та 4-го командування ВПС та ППО Півден-
ного військового округу, які дислокуються у 
Криму».

Загалом за весну до армії окупанта при-
звуть 500 кримчан.

Збиток українських 
підприємств зріс 

до 386 мільярдів гривень
За січень – березень 2015 року вели-

кі й середні підприємства України отримали 
385,935 млрд гривень збитку до оподатку-
вання.

За результатами першого кварталу 46,6% 
підприємств працювали зі збитками.

Дані наведено без урахування діяльнос-
ті бюджетних установ і тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя.

Телефонних «терористів» 
таки ж ловлять. 

За такі злочинні «жарти» загрожує тюрма
Від початку року співробітники міліції 

України  затримали 46 громадян, підозрюва-
них у неправдивих повідомленнях про міну-
вання.

У 2015 році до органів внутрішніх справ 
надійшло 225 повідомлень про мінування ад-
міністративних будівель, відкрито 117 кримі-
нальних проваджень. Близько 50 злочинів 
уже розкрито. 

Суди обрали запобіжний захід у вигляді 
утримання під вартою дев’яти підозрюваним, 
шести — у вигляді домашнього арешту.

Шість «телефонних терористів» засуджені 
до застосування примусових заходів медич-
ного характеру.

На електростанції в Китаї 
замість вугілля палять гроші 

Електростанція в китайському місті Лоян, 
що в центральній провінції Хенань, спалює 
старі й пошкоджені паперові банкноти для 
виробництва електроенергії. 

Гроші, які не можна більше використову-

вати, горять доволі добре й дозволяють про-
вінції отримувати неабияку користь. За оцін-
ками фахівців, одна тонна банкнот дозволяє 
генерувати більше ніж 600 кВт/год. електро-
енергії.

Згідно з попередніми підрахунками, спа-
люючи в котлах надані Центральним банком 
Китаю банкноти, електростанція отримувати-
ме 1,32 млн кіловат електроенергії щороку і  
заощаджуватиме при цьому 4 тис. тонн вугіл-
ля. Крім того, при утилізації банкнот в атмос-
феру викидатиметься значно менше шкідли-
вих речовин, аніж під час спалювання викоп-
ного енергетичного ресурсу. 

Дозвіл на утилізацію банкнот електро-
станції видав Народний та Центральний бан-
ки Китаю. 

Раніше зіпсовані й пошкоджені банкно-
ти в Піднебесній віддавали на вторинну пере-
робку для одержання паперу і паперових ви-
робів. Враховуючи збільшення потреби краї-
ни в електроенергії, старим грошам знайшли 
ефективніше застосування.

У ФІФА скандал, пов’язаний 
із призначенням у Росії 

чемпіонату світу з футболу 
2018 року

Прокуратура Швейцарії, де розміщена 
штаб-квартира Міжнародної федерації фут-
болу (ФІФА), відкрила кримінальну справу 
— за підозрою у злочинній безгосподарнос-
ті й у відмиванні грошей під час виборів гос-
подарів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років. 

Під час розслідування зі штаб-квартири 
ФІФА в Цюріху 27 травня були вилучені деякі 
документи і дані в електронному вигляді.

У заяві прокуратури зазначається, що зі-
брані документи дозволять відкрити кримі-
нальні справи не тільки у Швейцарії, а й за 
кордоном.

Також зазначається, що Федеральна кри-
мінальна поліція проведе допит осіб, затри-
маних 27 травня в Цюріху, які брали участь 
у голосуванні за господарів ЧС-2018 та ЧС-
2022 як члени виконавчого комітету ФІФА в 
2010 році. Тоді чемпіонат світу-2018 рішен-
ням ФІФА був відданий Росії, а мундіаль-2022 
передали Катару.

27 травня в Цюріху співробітники ФБР 
заарештували дев’ять високопоставлених 
функціонерів ФІФА. Усі вони підозрюються в 
отриманні хабарів в особливо великих розмі-
рах і можуть бути екстрадовані до США.

Арешти пройшли за два дні до виборів 
президента ФІФА. І хоч нинішній президент 
ФІФА Йозеф Блаттер був укотре переобраний 
на цю посаду, а в федерації роблять вигляд, 
наче нічого не трапилося, однак справа сер-
йозна. Правоохоронні органи США мають на-
мір розслідувати діяльність федерації аж за 
20 років і заявляють, що за цей час чиновни-
ки ФІФА набрали хабарів на мільярди дола-
рів. Підозрюється, зокрема, що за російські 
хабарі було й передано Росії право провести 
чемпіонат світу 2018 року. 

У світі все частіше лунають вимоги віді-
брати в Росії право на чемпіонат — і через 
ці корупційні скандали, і через агресію Росії 
проти України. 

Онуки знаменитостей успадкували їхній шарм
Судячи з цих фото, суттєва частка шарму 

і привабливості знаменитих предків переда-
лася їхнім онукам.

Райлі Кіо — онука легендарного Елвіса 
Преслі. Зараз їй 25 років, вона знімається у 
фільмах і ходить подіумом як модель.

Дрі Хемінгуей — онука письменника Ер-
неста Хемінгуея. Працює моделлю і співпра-
цює з найбільшими модними брендами світу.

Ема Феррер — онука Одрі Хепберн. Ді-
вчині 20 років, вона — модель.

Уна — онука Чарлі Чапліна. За плечима 
в неї — ролі в 34 картинах, але ми знаємо її  
завдяки серіалу «Гра престолів», де Уна зігра-
ла дружину Робба Старка.

Елісон Ле Борж — онука Алена Делона. 
Дівчина знялася в фільмі «Блакитний острів», 
але переважно працює моделлю.
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Музеї і заповідники Чернігівщини

Музей сучасного мистецтва «Пласт-Арт»Музей сучасного мистецтва «Пласт-Арт»

Остерський краєзнавчий музейОстерський краєзнавчий музей

Коропський історико-археологічний музейКоропський історико-археологічний музей
Створений 1993 року місце-

вими краєзнавцями. Музей за-
ймає приміщення Феодосівської 
церкви (у минулому), побудова-
ної 1886 року на кошти прихо-
жан. Експозиційна площа роз-
міщується у двох залах. Основу 
музею складає археологічна ко-
лекція, яка на час створення за-
кладу налічувала близько 2,5 ти-
сяч експонатів. З часом фонди 
музею поповнювалися іншими 
предметами: етнографія, обра-
зотворче мистецтво, нумізмати-
ка, археологія та ін. 

Нині  історико-археологіч-
ний музей налічує більше 7 ти-
сяч експонатів. Щороку до фон-
дів музею надходить близько 
300 експонатів. У музеї розмі-
щена експозиція за такими роз-
ділами: геологія, палеоліт, мезо-
літ, неоліт, епоха бронзи, заліз-
ний вік, Київська Русь, серед-
ньовіччя, козацька доба, Друга 
світова війна, сучасність. У музеї 
розміщена експозиція про всес-
вітньо відому Мезинську палео-
літичну стоянку та відкриту 2003 

року Бужанську стоянку, предме-
ти якої знаходяться в експозиції. 
Також представлена Оболонська 
палеолітична стоянка, яка була 
відкрита 20 серпня 2010 року під 
час копання шахти під колодязь у 
приміщенні котельні та підтвер-
джена київськими археологами 
з Академії наук України. 

В історико-археологічному 
музеї експонуються кістки ма-
монта, які датуються 15 – 13 
тис. рр. до н.е.

Варто побачити у музеї ді-
ораму Радичівського городища 
часів Київської Русі, ікони, одяг; 
предмети побуту, образотвор-
чого мистецтва, нумізматики, 
археології.

Адреса: 16200, смт Ко-
роп, вул. Вознесенська, 2. 
Тел. +38(04656) 2-17-07 (за-
мовлення екскурсій). Музей 
працює без вихідних, з 8.00 
до 17.00.

Чернігівський музей — це 7 сучасно обладнаних ви-
ставкових залів (загальною площею 700 кв. м) в історич-
ному центрі міста (будівля обласного художнього музею ім. 
Григорія Галагана на Валу), великий досвід організації та 
проведення виставок — за 17 років реалізовано близько 
150 мистецьких проектів.

Музей працює на базі Чернігівської міської громадської 
організації «Пласт-Арт», метою якої є об’єднання зусиль 
творчої інтелігенції та молоді для сприяння розвитку мисте-
цтва й арт-ринку України, ознайомлення чернігівського гля-
дача із сучасними мистецькими тенденціями. Фундатором 
організації є Борис Дєдов, член Національної спілки худож-
ників України, заслужений діяч мистецтв України.

«Пласт-Арт» — це культурно-мистецький центр, що функ-
ціонує як недержавна і некомерційна організація. До його 
складу входять художники, дизайнери, мистецтвознавці, 
журналісти, культурологи, співробітники музеїв та освітніх 
закладів. Фундатор музею — художник Борис Дєдов.

Особливого значення набувають традиції сіверянської 
образотворчості. Музей веде пошук митців і образів, що 
утверджують неповторну естетичну ауру регіону, розширю-
ють сучасну національну іконосферу.

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Горького, 6. 
Тел.: +38(0462) 610-328, факс: (0462) 675-003. 
E-mail: plast-art@yandex.ru

Директор — Дєдов Борис Степанович.

Заснований у жовтні 1908 року 
рішенням Остерської земської упра-
ви. Організатором і першим завіду-
вачем музею був А. Г. Розанов (1883 
– 1950), який створив при музеї ме-
теорологічну і гідробіологічну станції, 
станції лугівництва і лікарських рос-
лин (1922), Остерське наукове това-
риство краєзнавства (1924).

Під керівництвом Розанова члени 
товариства збирали пам’ятки фольк-
лору і етнографії, вивчали природу 
краю, здійснили обстеження рівня 
письменності мешканців Остерщини.

Від травня 1919 року і досі музей 
знаходиться в будинку генерал-лей-
тенанта В. К. Солонини (1854 – 1914), 
який він подарував місту Остру в дові-
чне володіння. Споруджений будинок 
1898 року. У ньому до наших днів збе-
реглися чудові кахляні груби і камін.

До війни 1941 – 1945 рр. у музеї 
налічувалося кілька тисяч унікальних 
експонатів. Під час окупації району 
нацистськими загарбниками в 1941 
– 1943 рр. музейні цінності були по-
грабовані.

Більшість колекцій музею зібрано 
в повоєнний час, вони висвітлюють 
історію краю. Нині в музеї — 18900 
експонатів, з них 16000 експонатів  
основного фонду.

Представлена й експозиція, яка 
розповідає про історію та природу 
Козелецького району.

У музеї — 8 експозиційних залів, 
розташованих на першому і другому 
поверхах, є також виставкова зала.

Музей відчинений для відвідува-
чів з 8.00 до 16.00, вихідні — понеді-
лок, вівторок.

Адреса музею: 17044, Козелець-
кий район, м. Остер, вул. Гагаріна, 30. 
Тел.: +38(04646) 3-11-92.
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Генерал-хорунжий Армії 
УНР Аркадій Валійський. 

Повоєнне фото.

Забутий 
петлюрівець 
із Менщини

Михайло Іванович 
Білозерський народив-
ся 27 вересня 1897 р. 
на хуторі Мазаїв, біля 
села Локнистого на Чер-
нігівщині, в сім’ї замож-
них батьків, які походи-
ли з козацького роду. 
Батька, освічену  людину, 
священика православ-
ної церкви, цар Микола 
II звільнив від обов’язків 
за патріотичне ставлен-
ня до «мазепинського 
руху» і  відправлення лі-
тургії українською мо-
вою. Мати Михайла по-
ходила з роду Шевченків 
і завжди була українкою 
душею, пише «Бюлетень 
Союзу бувших україн-
ських вояків у Канаді» 
(липень – вересень 1961 
р., Торонто).

З початком револю-
ції Михайло вступив до 
лав Сердюцької диві-
зії гетьмана Скоропад-
ського. Але, побачивши, 
що гетьман оточений чу-
жими людьми, Михай-
ло підмовив старшин і 
козаків і при прибутті 
Слобідського коша під 
командуванням голов-
ного отамана Симона 
Петлюри перейшов на 
бік Української Народ-
ної Республіки. Відтоді 
брав участь майже в усіх 
боях, які вела Армія УНР: 
Київ, Бахмач, Жмерин-
ка, Житомир, Старокон-
стантинів… Мав і славу, 
і голод, і холод, і недуги 
— все, що мала Армія 
УНР, але ніколи не падав 
духом…

Останньою військо-
вою частиною, в якій пе-
ребував Михайло Біло-
зерський при переході 
Збруча 1920 року, була 
6-та Січова Стрілецька 
дивізія. З нею був він й у 
часи інтернування в та-
борах Олександрів Куяв-
ський і Щепіорно.

Михайло вірив у пе-
ремогу української прав-
ди і як вояк-патріот ви-
користовував кожну на-
году, щоб допомогти в її 
здійсненні. 1939 року він 
зі зброєю в руках допо-
магав визволятися з-під 
мадярського ярма своїм 
закарпатським братам 
— брав участь у творен-
ні Закарпатської Украї-
ни. У лавах Української 
Повстанської Армії про-
йшов Волинь, Підляшшя і 
Холмщину.

Як учасник україн-
ських збройних визволь-
них змагань булавний, 
сотник М. Білозерський 
нагороджений хрестом 
Симона Петлюри та во-
єнним хрестом.

7 липня 1961 року 
упокоївся в Бозі в Лаши-
ні (Канада).

«Північний вектор», 
02.05.2015 

Особливість Великого терору 
1937 – 1938 рр. — позасудовий ха-
рактер репресій і масовість. Керівни-
цтво держави спускало на місця лі-
міти — планову кількість жертв — на 
розстріл (т.зв. «перша категорія») і на 
ув’язнення (т.зв. «друга категорія»). На 
місцях управління НКВС, змагаючись 
за першість у знищенні «ворогів наро-
ду», просило збільшити ліміти на ре-
пресії за обома категоріями. Всі обви-
нувачення, навіть з точки зору репре-
сивного комуністичного законодав-
ства, були абсурдні. Їх, застосовуючи 
тортури, слідчі примушували вигаду-
вати заарештованих або вигадували 
самі і примушували підписувати такі 
«свідчення» проти себе.

ПОЧАТОК Великого терору на Чер-
нігівщині — постанова Політбюро ЦК 
ВКП (б) від 9 липня 1937 р.: «Затвер-
дити трійки з перевірки антирадян-
ських елементів: … 4) По Чернігівській 
області у складі тт.. Маркітана, Самов-
ського і Склярського. Затвердити на-
мічених до розстрілу 244 чоловік та 
висилки 1379 чоловік». «Трійка» осіб, 
що підміняла собою всю судову сис-
тему, складалася з першого секрета-
ря обласного комітету Комуністичної 
партії (більшовиків) України, обласно-
го прокурора і начальника управління 
НКВС по області.

В УСРР для проведення державно-
го терору було створено 45 міжрайон-
них оперативних груп, із них на тери-
торії Чернігівської області — 7: у Чер-
нігові, Конотопі, Ніжині, Глухові, При-
луках, Ромнах, Городні.

КОГО РЕПРЕСУВАЛИ: «ворогами 
народу» вважали всіх, хто якось від-

різнявся в загальній масі — всіх, хто 
ще нещодавно був позбавлений лише 
виборчих прав (куркулі, духовенство, 
т.зв. «колишніх» — чиновники, пред-
ставники станів і заможні люди пе-
ріоду царизму), «криміналітет» (тобто 
запідозрені в невдоволенні владою), 
хто брав участь в українських органах 
влади і політичних партіях часів 1917 
– 1920 рр., армії УНР тощо.

Також у 1937 р. підлягали репре-
сіям за національною ознакою: най-
більше поляки (наказ Наркомату вну-
трішніх справ СРСР від 25 липня 1937 
р. №00485), німці (наказ Наркомату 
внутрішніх справ СРСР від 11 серпня 
1937 р. №00439) тощо.

КАТ МЕШКАНЦІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ: 
19 грудня 1937 р. на честь 20-річчя 
ЧК серед співробітників Управління 
НКВС по Чернігівській області орден 
Пошани отримав комендант управлін-
ня Павло Іванович ФІЛЕНКО. За по-
садою він керував розстрілами й осо-
бисто брав у них участь.

РОЗСТРІЛИ за вироками «трій-
ки» в Чернігові здійснювалися чекіс-
тами у підвалах Управління НКВС по 
Чернігівській області (нині це будинок 
міської санепідемстанції) або в черні-
гівській в’язниці. Трупи жертв ванта-
жівкою відвозили для таємного похо-
вання до лісу біля села Халявин Чер-
нігівського району Чернігівської об-
ласті.

МАСШТАБИ РЕПРЕСІЙ: за дани-
ми протоколів «трійки» при управлінні 
НКВС в області за 9 серпня 1937 р. до 
26 вересня 1938 р., було розглянуто 
справ 8108, із них розстріляно 4367 
осіб, відправлено до тюрми — 3455 

осіб, направлено на дорозслідуван-
ня — 278 справ. Проте липневий ліміт 
1937 р. для Чернігівщини — 300 чо-
ловік розстріляних і 1300 заарешто-
ваних.

Упродовж неповного півроку 1937 
р. було вбито 1700 осіб і відправлено 
в тюрми й  табори 3250 осіб. Ліміти на 
арешти і розстріли на прохання міс-
цевих катів із НКВС збільшувалися в 
шість разів. Отже, тільки у 1937 р. у 
нашій області було репресовано 8501 
людину.

Керівники Чернігівського облас-
ного управління НКВС у лютому 1938 
р. просили збільшити ліміти репре-
сій на 300 душ, а на 1 квітня 1938 р. 
— уже на 1200 за першою  катего-
рією (розстріл) і 2500 — за другою 
(ув’язнення), всього 3700 осіб.

Невраховані жертви репресій 
— т.зв. «зайві, непотрібні люди». 17 
лютого 1938 р. у Києві на оператив-
ній нараді, яку вів нарком внутріш-
ніх справ СРСР, генеральний комісар 
державної безпеки Микола Івано-
вич Єжов, начальник УНКВС по Чер-
нігівській області Марк Борисович 
КОРНЄВ (Капелюс) поставив питан-
ня: «Як бути з каліками та стариками, 
які з усіх областей звезені до чер-
нігівської в’язниці та лімітують (об-
межують — С.Б.) оперативну роботу, 
оскільки нікуди саджати нових заа-
рештованих?» Відповідь ЄЖОВА: «Ех 
ви, чекісте, вивезіть їх усіх до лісу та 
розстріляйте. Кому вони потрібні?» 
Питання: скільки їх поховано в Халя-
винському лісі?

Деякі дані щодо репресій за націо-
нальною ознакою:

– за 4 місяці 1937 р. (станом на 
грудень) в області заарештовано 873 
поляки;

– за 6 місяців 1937 р. (станом 
на грудень) в області репресовано 
32 німці, з них розстріляно 29 осіб, у 
в’язницю – 3 особи.

Разом із «ворогами народу» ре-
пресували членів їхніх родин: станом 
на 7 грудня 1937 р. в області зааре-
штовано 189 дружин репресованих. 
У 1938 р. у дитячих будинках на Чер-
нігівщині держава примусово утриму-
вала 200 дітей (загалом в Україні — 
2000 осіб).

ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ:
Масштаби репресій у СРСР. Ре-

пресії з жовтня 1936 р. до листопа-
да 1938 р.: заарештовано не менше 
1 млн 710 тис. осіб, з них розстріляно 
— не менше 724 тис. осіб. 

Масштаби репресій в Україні:
– 15 717 осіб 1936 р.;
– 159 573 осіб 1937 р.;
– 106 096 осіб 1938 р.;
– 11 744 осіб 1939 р.
УСЬОГО — 293120 осіб.
Найбільше в Україні за наці-

ональною ознакою постраждали 
українці. 

У 1937 р. у Чернігівській області 
репресували 8501 людину. 

Українців поміж заарештованих 
було 7692 особи (91%), друге місце по-
сідали росіяни — 177 осіб (1,4%). Май-
же половину заарештованих склада-
ли селяни — 43,6%.

Сергій БУТКО,
Український інститут 
національної пам’яті

Аркадій Валійський на-
родився 8 лютого 1894 року 
в Чернігові. Після закінчення 
Чернігівської гімназії був мо-
білізований до Російської ім-
ператорської армії. Офіцер-
ський чин поручника отримав 
на фронті під час Першої сві-
тової війни. 1917 року на чолі 
свого піхотного батальйону 
перейшов до Української ар-
мії. У війні з військами черво-
ної Росії поручник Валійський 

відзначився в боях під Жито-
миром. Закінчивши викла-
дацькі курси, став інструкто-
ром у школі підхорунжих у Жи-
томирі, яку очолював генерал 
Всеволод Петрів — команду-
вач кінного полку імені Кос-
тя Гордієнка і учасник похо-
ду групи отамана Петра Бол-
бочана на Крим. У 1919 році 
як командир сотні курсантів 
брав участь у бойових діях Во-
линської групи Армії УНР. Піс-
ля передислокації Житомир-
ської школи підхорунжих до 
Кам’янця-Подільського й пе-
репрофілювання її в юнаць-
ку (юнкерську) школу очолю-
вав курсантський курінь. За 
іншими даними, командував 
школою.

Після катастрофи Армії 
УНР у кінці листопада – на 

початку грудня 1919 року 
перебував з юнацькою шко-
лою в м. Ясло на території 
Підкарпатського воєводства 
Польщі. Від серпня 1920 
року воював проти черво-
ної Росії з курсантським ку-
ренем у складі відродженої 
Армії УНР під командою ге-
нерала Михайла Омелянови-
ча-Павленка. Досяг звання 
підполковника. 

Після відступу в кін-
ці листопада 1921 за ріку 
Збруч на територію Польщі 
перебував зі своїми курсан-
тами в концентраційних та-
борах інтернованих вояків 
Армії УНР у Ланцуті, Вадо-
вицях і Каліші. У Каліському 
концтаборі № 10 закінчив 
однорічні академічні курси 
генштабу Армії УНР.

Після звільнення вояків 
Армії УНР із концтаборів у 
1924 році працював у Поль-
щі. 1926 року був одним із 
перших офіцерів Армії УНР, 
рекомендованих військо-
вим міністром УНР на емігра-
ції генералом Володимиром 
Сальським на контрактну 
службу у Війську Польському. 
Під час служби в 81-му піхот-
ному полку в м. Гродно (За-
хідна Білорусь) у званні ма-
йора отримав таку характе-
ристику від його командира, 

полковника Станіслава Ма-
чека: «Підтримує репутацію 
видатного офіцера як коман-
дир батальйону й керівник 
штабу дивізії».

У 1931 році А. Валій-
ський успішно закінчив дво-
річну вищу військову школу 
у Варшаві (академію геншта-
бу Війська Польського). Після 
вступу 1936 року керівника 
генштабу Армії УНР генера-
ла Павла Шандрука до цієї ж 
вищої військової школи очо-
лював як полковник генштаб 
Армії УНР до Другої світової 
війни. 

У вересні 1939 року в 
складі Війська Польського 
обороняв Варшаву від нім-
ців. У кінці вересня після зда-
чі Варшави був поранений і 
потрапив у німецький полон 
— перебував у таборі для 
офіцерів Війська Польського 
в Лукенвальді під Берліном.

У 1940 році ротмістр Аб-
веру й колишній хорунжий Га-
лицької Армії Олександр-Іван 
Пулюй звільнив полковни-
ка А. Валійського з полону й 
доставив до Варшави разом 
з іншими колишніми старши-
нами Армії УНР — підполков-
ником Б. Барвінським,  майо-
рами К. Смовським і Я. Галь-
чевським-Войнаровським. 
У Варшаві полковник А. Ва-
лійський співпрацював під 
час німецької окупації з го-

ловним отаманом Армії УНР 
Андрієм Лівицьким і військо-
вим міністром Володимиром 
Сальським.

У березні 1945 року го-
ловний отаман А. Лівицький 
підвищив підполковника Ар-
кадія Валійського до рангу 
генерала-хорунжого.

Разом з 1-ю Українською 
дивізією і штабом Україн-
ської національної армії ге-
нерал А. Валійський здався 
9 травня 1945 року в полон 
Британській армії. Зробив 
усе, що від нього залежа-
ло, аби британці не переда-
ли дивізію Совєтам. Перебу-
вав разом із вояками диві-
зії в концтаборі в м. Ріміні в 
Італії. Після звільнення 1948 
року із британського поло-
ну опікувався ветеранськи-
ми організаціями у Військо-
вому міністерстві УНР на 
еміграції. 

Автор спогадів з історії 
Визвольних змагань україн-
ського народу в 1917 – 1921 
роках, а також з періоду пра-
ці на посту керівника Геншта-
бу Армії УНР у Варшаві напе-
редодні Другої світової війни. 
Помер Аркадій Валійський 
16 вересня 1976 року в Нью-
Йорку (США).

Ярослав СЕРЕДНИЦЬКИЙ,
м. Львів. 

«Північний вектор», 
07.02.2015 

Репресії комуністичного режиму в області

Аркадій Валійський, 
чернігівський генерал армії УНР

Шеврон Української 
Національної Армії. 1945 р. 

Стрільці й старшини (в першому ряду) 1-ї Української дивізії УНА 
в британському концтаборі в м. Ріміні (Італія). 1945 – 1947 роки.
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Олександр ІІ (29.04.1818 – 
13.03.1881) — російський імпера-
тор з 1855-го до 1881 рр. Старший 
син Миколи І. За скасування кріпос-
ного права отримав в історії епітет 
«Визволитель».

Олександр наважився на те, 
чого не могли зробити багато його 
предків-правителів: скасував кіль-
кавікове кріпацтво. Уже за це за-
слуговує на почесне місце в історії. 
Але також при ньому в державі було 
проведено цілий комплекс реформ, 
спрямованих на покінчення з феода-
лізмом і розвиток капіталізму. 

Оскільки ні в його дядька імпе-
ратора Олександра І, ні у брата того 
— Костянтина дітей не було, юний 
Олександр від народження вважав-
ся в майбутньому наступником пре-
столу (звісно, після свого батька Ми-
коли). Олександр отримав чудову 
домашню освіту. Його головним на-
ставником був відомий письменник 
Василь Жуковський. 

З досягненням повноліття царе-
вич був введений батьком до скла-
ду основних державних інститу-
цій імперії — Сенату (1834), Синоду 
(1835), Державної ради (1841), Комі-
тету міністрів (1842). 

Успішно йшла і військова служба 
Олександра. Вже у 18 років він став 
генерал-майором. Під час Кримської 
війни командував військами столиці. 

Олександр посів престол держа-
ви, сповненої дуже важких проблем 
і криз. Поразка у Кримській війні по-
силила ці кризи як на міжнародній 
арені, так і всередині країни. Пер-
шим кроком імператора стало укла-
дення в1856 році Паризького миру 
за підсумками війни — не на найгір-
ших умовах для переможеної країни. 

Значна «відлига» і лібераліза-
ція настали в суспільно-політичному 
житті. Була дарована амністія дека-
бристам, учасникам польського по-
встання 1830 – 1831 років.

Настав час колосальних змін у 
державі, названих в історії «Велики-
ми реформами». Ось головні з них: 
скасування кріпацтва (1861), ре-
форма фінансова (1861), вищої осві-
ти (1863), земська і судова (1864), 
міського самоврядування (1870), 
середньої освіти (1871), військова 
(1874). 

Вони розв’язали ряд наболілих 
проблем, розчистили шлях для фор-
мування правової держави. Однак ці 
реформи не було доведені до завер-
шення, а деякі (судова, земська) зго-
дом і обмежені. 

Імперія, стягнута протягом сто-
літь Московією, потім Росією, не мо-
гла бути міцною. Уже в січні 1863 
року знову повстала Польща, країна 
тисячолітньої державності, знище-
ної за 70 років до цього трьома роз-
ділами, здійсненими сусідніми імпе-
ріями, в тому числі Росією. Повстан-
ня поширилося і на територію Литви, 
Білорусі, Правобережної України. 
Лише у травні наступного 1864 року 
воно було придушене російськими 
військами — 128 осіб були страчені, 
12,5 тисячі заслані до Сибіру, інших 
східних регіонів. 

Влада посилила заходи з руси-
фікації околиць імперії, насампе-
ред  Польщі, України, Білорусі. Саме 

на цей час припав схвалений царем 
циркуляр міністра Валуєва, спрямо-
ваний проти української мови: було 
заборонено друкувати навчальну і 
релігійну літературу українською мо-
вою, щоправда, дозволили друк ху-
дожніх творів, яких видавалося не 
так і багато. 

Наприкінці правління Олек-
сандр замислив радикальну рефор-
му управління державою: розширен-
ня Державної ради, де досі засідали 
лише великі вельможі й чиновники, 
та створення «Загальної комісії» за 
можливої участі обраних представ-
ників земств. Звичайно, не йшлося 
про конституційну монархію зі справ-
жнім парламентом, але планувалося 
дещо обмежити самодержавну вла-
ду на користь представницьких орга-
нів. Але навіть ця обережна рефор-
ма стурбувала верхівку дворянства, 
вельмож. Олександр І уже затвердив 
цей план, на 4 березня 1881 року 
було призначено його обговорення 
на засіданні Ради Міністрів з наступ-
ним затвердженням. Але 1 березня 
(за старим стилем) імператора вбили 
внаслідок замаху. 

Болісним був і перехід до ринко-
вої економіки. Відмова царя від дер-
жавної опіки над нею, лібераліза-
ція зовнішньої торгівлі породили в 
ті перші роки капіталізму в Росії еко-
номічну кризу. А на селі в країні, яка 
й далі зоставалася аграрною, навіть 
скасування кріпацтва не призвело 
до пожвавлення сільського госпо-
дарства. Чи не єдиною галуззю, яка 
стрімко розвивалася, було спору-
дження залізниць, що стимулювало й 
випуск власних паровозів і вагонів. 

Росія повернуся до політики 
розширення імперії. За царювання 
Олександра ІІ до імперії були приєд-
нані величезні території — цілі дер-
жави Середньої Азії, Північний Кав-
каз, Бессарабія. Далеко не одразу 
і не дуже охоче, цар таки вступив у 
чергову війну з Туреччиною (1877 – 
1878). 

Сенс придбання чи загарбання 
нових територій, особливо в Серед-
ній Азії, викликав нерозуміння і до-
волі серйозну критику в російсько-
му суспільстві. Як і чергова війна з 
Туреччиною, результатом якої стали 
вже не нові придбання земель, а  на-
самперед визволення народів Бал-
кан від турецького ярма. Так  було 
відновлене Болгарське царство, че-
рез що в Болгарії Олександр ІІ також 
вважається Визволителем. Реалії 
того, що величезні території на околи-
ці імперії важко втримувати в її скла-
ді, змусили уряд продати 1867 року 
Аляску Сполученим Штатам Амери-
ки, а  1875 року передали Японії всі 
Курильські острови в обмін на Саха-
лін. Щоправда, за угодами 1858-го і 
1860 років із Китаєм Росія отримала 
великі території в Маньчжурії, включ-
но з Примор’ям, а також Забайкалля і 
Хабаровський край. Цілком серйозно 
обговорювалася ідея колонізації Но-
вої Гвінеї, але туди рука імперії вже 
не дотяглася. 

Величезні ліберальні рефор-
ми Олександра ІІ, як не дивно, ви-
кликали й негативну реакцію в час-
тини суспільства, якому непросто 
було звикати до таких різких пере-
мін. Причому одні були невдоволе-
ні, що руйнуються «старі добрі само-
державні порядки», інші, навпаки, 
вимагали ще більш радикальних ре-
форм. Навіть скасування ганебного 
кріпосного права викликало невдо-
волення в частини поміщиків та й са-
мих селян, адже селянська реформа 
не була доведена до кінця. З’явилися 
антиурядові групи серед інтелігенції, 
робітників, ряд анархістських орга-
нізацій. Усе більш настійливо пропо-
відувалися ідеї терору проти влади. 
Особливо відзначалася організація 
«Народна воля».

1866 року стався перший замах 
на імператора: в нього стріляв Дми-
тро Каракозов. Цей замах і недавно 
придушене Польське повстання спо-
нукали владу до більш жорсткої вну-

трішньої політики. 
Гостре протистояння в суспіль-

стві наростало. У 1878 – 1880 ро-
ках терористи вчинили ряд убивств 
високих посадовців імперії. У  1878 
– 1881 роках сталася ціла серія за-
махів на самого імператора, якому 
«Народна воля» винесла смертний 
вирок. 

Уряд ввів військові суди, призна-
чив тимчасових генерал-губернато-
рів. Усе було марно. Сам імператор 
останніми роками був на межі нер-
вового зриву. 

1 березня (за новим стилем 
—13-го) 1881 року черговий замах 
на царя завершився вбивством. 
Його здійснила «Народна воля». О 
14.25 на набережній Катеринин-
ського каналу стався напад на каре-
ту царя. Народоволець Ігнатій Грине-
вицький кинув під ноги царю бомбу, 
від вибуху якої Олександр за годину 
помер у своєму палаці. 

Загибель «Визволителя», вбито-
го народовольцями від імені «визво-
лених», символічно завершила його 
царювання. Консервативна частина 
Росії сприйняла реформи імперато-
ра як «розгул лібералізму і нігілізму».

Ось що написав у щоденнику 
племінник покійного, великий князь 
Олександр Михайлович: «Идилли-
ческая Россия с Царём-Батюшкой 
и его верноподданным народом 
перестала существовать 1 марта 
1881 года. Мы понимали, что Рус-
ский Царь никогда более не смо-
жет относиться к своим подданным 
с безграничным доверием. Не смо-
жет, забыв цареубийство, всеце-
ло отдаться государственным де-
лам… Взрывом прошлого воскресе-
нья был нанесён смертельный удар 
прежним принципам, и никто не мог 
отрицать, что будущее не только Рос-
сийской Империи, но и всего мира, 
зависело теперь от исхода немину-
емой борьбы между новым русским 
Царём и стихиями отрицания и раз-
рушения».

Водночас виконком «Народної 
волі» через кілька днів опублікував 
ультиматум новому царю Олексан-
дру III: «Если политика правитель-
ства не изменится, революция будет 
неизбежна. Правительство должно 
выражать народную волю, а оно яв-
ляется узурпаторской шайкой».

1841 року Олександр, тоді ще 
великий князь, одружився з юною 
німецькою принцесою Августою Со-
фією Марією. У шлюбі народилися 8 
дітей. 

1866 року 48-річний імператор 
зав’язав стосунки з 19-річною княж-
ною Катериною Долгоруковою. З ча-
сом княжна поселилася в Зимово-
му палаці, в неофіційному станови-
щі «другої імператриці», народила ім-
ператору кількох дітей. Після смерті 
дружини Олександр одружився на 
Долгоруковій і узаконив їхніх спіль-
них дітей. 

Олександра історія оцінює по-
різному. Оскільки цьому царю були  
притаманні сумніви й нерішучість, 
нині усталилася оцінка, що він був 
не стільки активним діячем історії, 
скільки фоном, на якому відбували-
ся неминучі процеси в державі. Але 
цей «фон» збігся із процесами, які 
неминуче мала пережити імперія.

Олександр III (10.03.1845 – 
01.11.1894) — російський імпера-
тор,  другий син Олександра ІІ.

Після блискучого, освіченого, 
ліберального батька-реформатора 
Олександр ІІІ здається консервато-
ром і реакціонером. Але це не зо-
всім точна оцінка. Передостанній ім-
ператор просто був апологетом са-
модержавства і всі 13 років вірно 
служив зміцненню імперії. 

Олександр — другий син у роди-
ні, наступником престолу був стар-
ший син Микола. Олександра ж го-
тували до військової кар’єри. Але 
1865 року Микола помер. Наступ-
ником став Олександр, котрий дуже 

любив старшого брата. Така деталь: 
Микола мав одружитися з данською 
принцесою Дагмар, але смерть обі-
рвала цей союз. Між тим, Олександр 
також щиро покохав принцесу, і за 
якийсь час вони одружилися. 

Олександр сів на престол на дру-
гий день після загибелі свого бать-
ка, коли держава переживала шок 
після царевбивства. У цих умовах 
було відкинуто будь-яку думку про 
політичну реформу. Обер-прокурор 
Синоду Побєдоносцев радив ново-
му монарху: «Надобно покончить ра-
зом, именно теперь, все разговоры 
о свободе печати, о своеволии схо-
док, о представительном собрании». 

Новопризначений міністр вну-
трішніх справ граф Д. Толстой по-
спішив негативно оцінити реформи 
попереднього монарха: «Убеждён, 
что реформы прошлого царствова-
ния были ошибкой, теперь явилось 
разорённое, нищенское, пьяное, 
недовольное население крестьян, 
разорённое, недовольное дворян-
ство, суды, которые постоянно вре-
дят полиции, 600 говорилен земских, 
оппозиционных правительству».

Був виданий закон «Распоряже-
ние о мерах к сохранению государ-
ственного порядка и обществен-
ного спокойствия и проведение 
определённых местностей в состоя-
ние усиленной охраны» (14.08.1881), 
який фактично запроваджував у Ро-
сії надзвичайний стан, що проісну-
вав аж до революції 1905 року. Вве-
ли обмеження в роботу судів при-
сяжних, відновили цензуру в пресі. 
Знову розширили права помісного 
дворянства. Різко на спад пішли ак-
ції протесту, в тому числі терористич-
ні. У національних околицях імперії 
посилилася русифікація. 

Одним із наріжних каменів са-
модержавства стала Російська пра-
вославна церква, в ті роки швидко 
збільшувалася кількість її єпархій, 
монастирів, навчальних закладів. 

Водночас імператор розумів, 
що не можна покладатися лише на 
силу. Тому дещо зробили для легшо-
го отримання селянами землі, адже 
в народі говорили, що селяни отри-
мали «волю без землі». Полегшили і 
працю фабричних робітників, насам-
перед жінок і підлітків. 

Жорсткі заходи влади не охоло-
дили радикалів-революціонерів. Та 
ж «Народна воля» винесла смерт-
ний вирок і Олександрові ІІІ. Замах, 
який народовольці символічно при-
урочили до річниці вбивства Олек-
сандра ІІ, відбувся 1 березня (за ста-
рим стилем) 1887 року. Замах не-
вдалий. Змовників викрили і судили. 
Серед інших був засуджений до стра-
ти один із керівників замаху — Олек-
сандр Ульянов, старший брат Леніна. 
У своєму проханні про помилування 
сина Марія Ульянова написала імпе-
ратору: «Сын мой всегда был нена-
вистником терроризма». На це цар 
написав таке резюме: «Хорошо же 
она знает сына!»

Одна з численних легенд динас-
тії Романових говорить, що Олек-
сандр Ульянов — позашлюбний син 
самого царя Олександра, що мо-
лода фрейліна Марія була одною 
з коханок царя і народила від ньо-

го сина. Цар начебто мав зустріч з 
ув’язненим Олександром і хотів по-
милувати його, на що той відповів 
відмовою. 

У період царювання Олександра 
ІІІ відбулися великі зміни в  зовніш-
ній політиці. Як не дивно, Росія за це 
царювання не вела жодної справж-
ньої війни, хіба що локальні конфлік-
ти. Цар вирішив, що імперія стягла 
достатньо територій, і волів зміц-
нювати її становище засобами ди-
пломатії, доволі успішної. Утім, Росія 
таки ж «надбала» в Середній Азії ще 
400 тисяч квадратних кілометрів те-
риторій (майже половина сучасної 
України), подаючи це як «добровіль-
не приєднання».

Затятий монархіст, імператор 
був доволі цікавою особистістю. На 
перший погляд, здавався вайлува-
тим російським мужиком (може, че-
рез височезний зріст — 193 санти-
метри і виняткову фізичну силу). По-
збавлений аристократизму батька й 
діда, вдягався доволі просто, в чобо-
ти і селянську сорочку. Відзначався 
і селянською бережливістю. Сильно 
спростив придворний етикет і урізав 
витрати на палацове життя, кіль-
кість балів обмежив до 4 на рік. 

Однак він не був таким уже про-
стецьким. Замолоду серйозно за-
ймався малюванням, на все жит-
тя зберіг прихильність до мистецтв. 
Економний багато в чому, не шко-
дував коштів на придбання картин, 
графіки, предметів мистецтва. Ця 
багатюща колекція лягла в основу 
створеного Миколою ІІ Російського 
музею Петербурга, одного з провід-
них музеїв держави. Цар любив по-
лювання і риболовлю, в тому числі в 
Біловезькій пущі Білорусі та Польщі. 

Суворий до оточення, цар був 
зразковим сім’янином. Дружина 
Дагмар, донька короля Данії, наро-
дила йому 6 дітей. Старшим у 1868 
році народився останній імператор 
Росії Микола. 

Сучасники відзначають вели-
ку працездатність царя, який бага-
то займався державними справами. 
Не терпів злодіїв і аферистів у вла-
ді, звільняв їх зі служби, навіть вель-
мож найвищого рангу. 

А взагалі був незлим, до того ж 
мав неабияке почуття гумору. Чого 
вартий хоча б цей епізод. Такий собі 
солдат Орєшкін, добряче напив-
шись у трактирі, почав скандалити. 
Коли його стали вгамовувати і пока-
зали на портрет імператора на сті-
ні, п’яничка заявив: «А плював я на 
вашого імператора». Орєшкіна, зви-
чайно ж, арештували, завели спра-
ву за образу монарха. Олександр ІІІ, 
ознайомившись зі справою, закрив 
її, наклавши таку резолюцію: «Дело 
прекратить, Орешкина освободить, 
впредь моих портретов в кабаках не 
вешать, передать Орешкину, что я на 
него тоже плевал».

17 жовтня 1888 року царський 
потяг, що йшов із півдня, зазнав ава-
рії біля станції Борки за 50 кіломе-
трів від Харкова. Сім вагонів було 
розбито, загинув дехто зі слуг. Але 
царська родина вціліла. Коли обва-
лився дах вагона, Олександр утри-
мував його на своїх плечах, поки 
підо спіла допомога. 

Проте аварія не минула безслід-
но. Унаслідок її в царя розвинулася 
хронічна хвороба нирок, на яку він 
страждав усі останні роки життя. 
Узимку 1894 року Олександр ІІІ ще 
й застудився на полюванні. Восени 
того ж року в царя виник нефрит — 
гостре запалення нирок. Поїздка на 
лікування до Криму не врятувала. 20 
жовтня імператор помер у Лівадій-
ському палаці, у віці 49 років. 

Таким був цей монарх, який 
прагнув урівноважити лібералізм 
правління свого батька жорстким 
консерватизмом, і все це — заради 
монархічної ідеї, апологетом якої він 
був усе життя. 

Петро АНТОНЕНКО
Поч. у №№ 39 – 54.

Закінчення буде 
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
Червень
5 — прп. Єфросинії.
6 — відання свята П’ятидесятниці. Пр. Симеона.
7 — всіх святих. Третє знайдення голови Івана 
Хрестителя.
8 — мч. Карпа. Початок Петрового посту.
9 — свщм. Ферапонта.
10 — св. Микити.

11 — мц. Феодосії.
12 — пр. Ісаакія.
13 — ап. Єрмія.
14 — всіх святих землі української. Мч. Юстини.
15 — свт. Никифора.
16 — муч. Лукиліяна.
17 — свт. Митрофана.
18 — свщм. Дорофея.

5 червня 
1895 — народився Юлі-

ан Шпол (Михайло Яловий), 
український поет, член орга-
нізацій «Гарт» і ВАПЛІТЕ (пер-
ший президент). Найближ-
чий однодумець Хвильового. 
Розстріляний у 1937 р.

1940 — узяття Парижа 
німцями.

1990 — почався дво-
денний Всеукраїнський пра-
вославний собор у Києві, 
який проголосив відроджен-
ня Української автокефаль-
ної православної церкви 
(УАПЦ), відновив церковну 
структуру у вигляді патріар-
хату й обрав першим україн-
ським патріархом митропо-
лита Мстислава (Скрипника).

6 червня 
1799 — народився Олек-

сандр Пушкін, російський 
письменник. 

1882 — американець 
Генрі Сілі запатентував 
електричну праску. 

1992 — вступ Спілки 
журналістів України до Між-
народної федерації журна-
лістів. День журналіста в 
Україні.

7 червня 
1848 — народився Поль 

Ґоґен, французький живопи-
сець, графік, скульптор.

1965 — корпорація 
«Соні» представила перший 
домашній відеомагнітофон.

1929 — відповідно до 
Латеранських угод утворено 
державу Ватикан.

8 червня 
1786 — у Нью-Йорку 

вперше надійшло в продаж 
морозиво.

1815 — більша части-
на Польщі зі столицею Вар-
шавою приєднана до Росій-
ської імперії.

1824 — Ноа Кашінг 
із Квебека запатентував 
пральну машину.

1869 — Айвз Макгаффі 
з Чикаго запатентував пи-
лосос.

9 червня 
1781 — народився 

Джордж Стефенсон, англій-
ський винахідник, творець 
одного з перших паровозів і 
будівельник першої громад-
ської залізниці.

10 червня 
1610 — перші голланд-

ські поселенці прибули на 
острів Манхеттен (Північна 
Америка).

1909 — вперше у світі 
використано сигнал SOS.

1943 — угорець Ласло 
Біро винайшов кулькову руч-
ку. Він працював на замов-
лення Британських королів-
ських повітряних сил, яким 
потрібна була ручка, здатна 
писати на великих висотах 
при низькому тиску.

11 червня 
1580 — іспанські конкіс-

тадори заснували Буенос-
Айрес.

1 8 8 7 
— на-
р о д и в с я 
Олександр 
А р х и п е н -
ко, укра-
ї н с ь к и й 
скульптор, 
піонер аб-
с т р а к ц і -
онізму в 
скульптурі.

1910 — народився Жак 
Ів Кусто, французький оке-
анограф, винахідник аква-
ланга.

12 червня 
1765 — народився Пе-

тро Багратіон, князь, полко-
водець, герой Вітчизняної ві-
йни 1812 року.

1867 — утворена Ав-
стро-Угорська імперія.

1920 — офіційне від-
криття Панамського каналу 
(перше судно пройшло через 
канал у серпні 1914 року).

13 червня
323 до н.е. — помер 

Олександр Македонський, 
великий полководець. 

1894 — 
помер Ми-
кола Ге, ро-
сійський ху-
дожник. 

1895 — 
у Франції 
в і д б у л и с я 
перші у світі 
автомобіль-
ні перегони. 

14 червня
1891 — 

н ар од ив с я 
Євген Ко-
н о в а л е ц ь , 
к о м а н -
дант корпу-
су Січових 
с т р і л ь ц і в 
Армії УНР, 
засновник і 
перший го-
лова ОУН.

1928 — 
н а р о д и в -
ся Ернесто 
Че Гевара, 
революціо-
нер,борець 
за свободу 
Куби. 

1951 — 
у Вашинг-
тоні пред-
с т а в л е н и й 
UNІVAC 1 
— перший 
комп’ютер, 
що наді-
йшов у про-
даж.

15 червня
1941 — народив ся Іван 

Миколайчук, український 

актор, режисер. 

16 червня
1934 — створено Спілку 

письменників України. 
1992 — помер Лев Гу-

мільов, етнограф, історик 
і філософ, син поетів Анни 
Ахматової і Миколи Гумі-
льова. 

18 червня 
1668 — убитий влас-

ними військами Іван Брю-
ховецький — гетьман Лі-
вобережної України, об-
раний на чорній раді за 
підтримки Москви. Брю-
ховецький не виправдав 
сподівань українського на-
роду в проведенні внутріш-
ньої політики, розв’язанні 
соціальних питань. Піс-
ля обрання гетьманом він 
уклав із Московською дер-
жавою Батуринські й  Мос-
ковські статті, які нада-
вали Московщині значно 
більше влади, ніж це було 
встановлено Переяслав-
ськими статтями. 

1681 — народився Фео-
фан Прокопович, російський 
та український державний, 
науковий і церковний діяч, 
письменник. Уродженець 
Києва, навчався і викладав 
у Києво-Могилянській ака-
демії.

У 1716 
р. цар Пе-
тро за-
брав його 
до Пе-
тербурга, 
з р о б и в 
є п и с к о -
пом (зго-
дом Фео-
фан ста-
не і архі-

єпископом та фактичним 
керівником Синоду Росій-
ської церкви). Прокопо-
вич був прибічником пе-
тровських перетворень, 
виступав сподвижником у 
боротьбі з реакційним ду-
хівництвом, брав активну 
участь у створенні Акаде-
мії наук.

Календар історії 
Чернігівщини
13 червня 1917 р. у При-

луках вийшов у світ перший 
в Україні українсько-москов-
ський словник.

15 червня 1876 р. у с. Ту-
рівка Прилуцького повіту на-
родився Василь Совачів, пол-
ковник Армії УНР, громад-
ський діяч. 

17 червня 1992 р. — 
П’ятницька церква (м. Черні-
гів), одна з найстаріших церков 
України, була передана Україн-
ській православній церкві Київ-
ського патріархату.

18 червня 1869 р. на 
Чернігівщині народився Сер-
гій Кульжинський, командир 
1-ої окремої кінної бригади, 
генерал-хорунжий Армії УНР. 

Харківське видавництво 
«Клуб сімейного дозвілля» 
започаткувало видавничу 
серію «Українці. Історія не-
скорених». Саме в ній щойно 
видана книга Олесі Ісаюк про 
Романа Шухевича.

Ця науково-популярна 
біографія легендарного дія-
ча українського визвольно-
го руху в ХХ  столітті є спіль-
ним проектом видавництва і 
Центру досліджень визволь-
ного руху. 

У книзі докладно описа-
но життєвий шлях родини Ро-
мана, його дитячі і юнацькі 
роки. Закінчивши з дуже гар-
ними досягненнями гімназію 
і Львівський політехнічний 
інститут, він отримав фах ін-
женера з будівництва мос-
тів і шляхів сполучення. Але 
обставини життя зробили з 
нього політика, підприємця і 
військового.

У книзі докладно описа-
но його діяльність спочат-
ку в Українській військовій 
організації (УВО), потім — в 
Організації Українських На-
ціоналістів (ОУН), одним із 
лідерів якої він урешті став. 
Багато цікавого дізнається 
читач і про діяльність запо-
чаткованої Романом Шухе-

вичем разом із його ділови-
ми партнерами рекламної 
фірми ФАМА, яка увірвала-
ся в цей сегмент бізнесу то-
гочасної Польщі і зайняла в 
ньому чільне місце наприкін-
ці 1930-х років.

Діяльність Романа Шу-
хевича на посаді Головно-
командувача УПА і пере-
творення її в потужну ар-
мію також докладно описа-
но у книзі. Досвід діяльності 
УПА вивчали у США, коли в 
1960-х роках там створюва-
ли спецпідрозділи «Зелених 
беретів», в інших країнах- 
членах НАТО. Та і в колиш-
ньому СРСР досвід діяльності 
УПА теж ґрунтовно вивчався 
у спеціалізованих навчаль-
них закладах Міністерства 
оборони і КДБ.

Мабуть, великою неспо-
діванкою для багатьох ста-
не оповідь про родину пана 
Романа. Зокрема про те, як 
його дружина Наталія Шухе-
вич переховувала від німців 
під час війни єврейську ді-
вчинку.

Роман Шухевич загинув 
5 березня 1950 року в бою з 
військовими тодішнього МДБ 
(згодом — КДБ), які до того 9 
років полювали на нього. 

У незалежній Україні Ро-
ман Шухевич повернувся до 
нащадків як один із тих, хто 
сприяв поверненню нашої 
держави на політичну карту 
світу.

Про автора книги. Олеся 
Ісаюк народилася 1987 року 
у Львові. Закінчила Львів-
ський національний універ-
ситет імені Івана Франка. 
Історик за фахом. Науко-
вий працівник Центру до-
сліджень визвольного руху. 
Працює у Львові в національ-
ному музеї-меморіалі «Тюр-
ма на Лонцького». Завершує 
докторантуру в університе-
ті Марії Склодовської-Кюрі 
(Люблін, Польща). 

Леонід ЛАПАЙ,
м. Чернігів

21 травня 2015 року набули чин-
ності декомунізаційні закони, зокрема 
«Про засудження комуністичного та на-
ціонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та за-
борону пропаганди їх символіки». Вті-
лення його в життя означає, що Украї-
на нарешті безповоротно пориває з бо-
лючим радянським минулим.

Український інститут національної пам’яті 
почав формувати інформаційну базу найме-
нувань, пов’язаних із символікою комуніс-
тичного тоталітарного режиму, їх історичних 
назв і пропозицій перейменування. Це сто-
сується назв областей, районів, населених 
пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, 

вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспек-
тів, площ, майданів, набережних, мостів, ін-
ших об’єктів топоніміки населених пунктів.

Запрошуємо до співпраці волонтерів-крає-
знавців для роботи, пов’язаної з реалізаці-
єю даного закону. Допомога стосуватиметься 
фахових рекомендацій щодо перейменування 
географічних назв, назв населених пунктів та 
об’єктів їх топоніміки, які пов’язані з символі-
кою комуністичного тоталітарного режиму.

Просимо надсилати свої пропози-
ції та контактну інформацію на адресу: 
dk09.04.2015@gmail.com

Контактна особа — Богдан Короленко, 
тел. (044) 281-08-90.

Український інститут 
національної пам’яті

Олександр
Архипенко

Микола Ге

Євген 
Коновалець

Ернесто
Че Гевара

Іван
Миколайчук

Феофан
Прокопович

Повернення Романа Шухевича

Запрошуємо волонтерів-краєзнавців 
допомогти в реалізації декомунізаційних законів

Сучасникам цікаві давньоукраїнські ру-
кописи — це засвідчила експозиція в Націо-
нальному заповіднику «Софія Київська».

«Книги є ріки, що напоюють Всесвіт 
увесь…». Так називається виставка відтворе-
них пам’яток давньоруської писемності.

Луцьке Євангеліє ХIV століття передува-
ло і підготовлювало появу таких пам’яток ду-
ховності, як Пересопницьке Євангеліє і Ост-
розька Біблія.

Понад 25 років засновник рукопис-
ної майстерні Юрій Храпай, практикуючий 
юрист і каліграф, з командою однодумців 
працює над відтворенням давніх богослуж-
бових і світських манускриптів — шедеврів 
давньослов’янської і західноєвропейської ру-
кописної книжності, а також їх окремих арку-
шів і фрагментів.

В експозиції, що розміщується в «Будин-
ку митрополита», представлені автентичні ко-
пії аркушів Луцького Євангелія, Пересопниць-
кого Євангелія, відтворені рукописні списки 
«Руської Правди», «Слова про закон і благо-
дать» митрополита Іларіона, Радзивилівсько-
го літопису та інших.

Організатори прагнули зробити доступні-
шими письмові раритети часів Київської Русі, 
які через ветхість і закритість книгосховищ не 
експонуються широкій публіці. А також узяли-
ся популяризувати рукописні твори героїчно-
го епосу, політико-правової і теологічної дум-
ки Київської Русі.

Нині Юрій Храпай працює над відтворен-
ням рукописної копії Реймського Євангелія — 
найдавнішої вітчизняної книги, що походить 
із бібліотеки Ярослава Мудрого, заснованої 
1037 року при Софії Київській.

Відкриваючи виставку, генеральний ди-
ректор Софії Київської Неля Куковальська за-
значила, що завдяки таким сподвижникам, 
як Юрій Храпай і його команда, широкий за-
гал має змогу побачити пам’ятки, які засвід-
чують глибину історичної культури, зокрема 

й писемної. Також пані Неля завважила, що 
давно мріє про рукописне відтворення моли-
товника Анни Ярославни: «Щиро жалкую, що 
молитовник зараз не належить українсько-
му народові, а зберігається за межами нашої 
країни. Мрію, щоб цей рукопис прикрашав 
Софійський собор, щоб його могли бачити всі 
українці».

Майстер рукописів Юрій Храпай зізнався, 
що коли почав відтворювати давньоукраїн-
ські рукописи, то відчув величезну цікавість 
суспільства до того, який вигляд вони мають. 
Адже простому смертному важко побачити 
такі раритети, які зберігаються у спеціальних 
книгосховищах. 

Професор історії мистецтва Київської ду-
ховної академії Дмитро Степовик наголосив 
на величезному політичному значенні ви-
ставки. Її треба «розкручувати», везти і пока-
зувати на східні терени нашої держави. Адже 
майже всі наші рукописні пам’ятки росіяни 
вважають своїми. А за допомогою саме таких 
аргументів, як відтворені рукописи, ми маємо 
показувати красу і велич української серед-
ньовічної культури.

Ганна РОМАШКО,
Світлана СКРЯБІНА (фото),

 «Урядовий кур’єр»
Ukurier.gov.ua

Спрага мудрого слова
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Радянська 
антирадянська 

сатира
Продовжуємо почату в мину-

лому номері газети публікацію 
антирадянського фольклору, 
анекдотів, які доволі небезпеч-
но було розказувати в комуніс-
тичні часи, але які, тим не мен-
ше, набули величезної популяр-
ності. Бо настільки брехливою, 
викривленою була тодішня ра-
дянська дійсність, яка й поро-
джувала ці дошкульні й дотепні 
витвори. 

* * *
Починаються колгоспні збори. Го-

лова колгоспу оголошує:
— Товариші колгоспники! У нас 

на порядку денному двоє головних 
питань. Перше — ремонт свинарни-
ка. Друге — будівництво комунізму. 
По першому питанню доповідаю, що 
на ремонт свинарника дощок і гвізд-
ків нема, цементу теж, словом, нічого 
нема. Тому пропоную одразу перейти 
до другого питання. 

* * *
Ухвалено нову Конституцію СРСР. 

Чоловік заходить до юридичної кон-
сультації і говорить юристові:

— Я оце почитав нашу нову Кон-
ституцію і хочу з’ясувати, чи маю я 
право…

— Маєте, — каже юрист. 
— Ні, так Ви ж вислухайте, — 

каже дядько, — чи маю я, наприклад, 
право…

— Маєте.
— А от, наприклад,…
— Теж маєте.
— А ось…
— Теж маєте. 
— Ага, — каже дядько, — зна-

чить, я тепер можу…
— Ні, — каже юрист. — Ось цього 

Ви не можете.
* * *

Чоловік стоїть у центрі Москви на 
Красній площі й голосно вигукує:

— А я знаю, хто в уряді дурень!
До нього підходять двоє в цивіль-

ному і ввічливо запрошують пройти, 
куди належить. Приводять чоловіка в 
КДБ і запитують: 

— Так скажіть і нам, хто в уряді ду-
рень?

— Президент США Рейган, — від-
повідає чоловік. 

— Точно? Так Ви про нього гово-
рили? Ну, тоді йдіть.

Чоловік дійшов до дверей, повер-
нувся і каже:

— А я знаю, про кого ви подумали.
* * *

Брежнєв приїздить уранці на 
службу в Кремль. У нього на одній 
нозі — чорний черевик, на іншій — 
коричневий. Суслов йому каже:

— Леоніде Іллічу, Ви б з’їздили до-
дому, перевзулися, а то на ногах різні 
черевики. 

— Я вже їздив. Удома стоять такі 
самі: один чорний, один коричневий.  

* * *
Домашня трагедія. День перший: 

вмикаю телевізор — там Ленін. День 
другий: вмикаю радіо — Ленін. День 
третій: розгортаю газету — Ленін. 
День четвертий: боюся відкрити бан-
ку консервів.  

* * *
Дід приходить додому й каже бабі:
— Бабо, поздоров мене: сьогодні 

я вступив у партію.
— Вічно ти кудись вступиш, — 

каже баба. — Учора в коров’яче гів-
но, сьогодні в партію.

* * *
Рабиновича викликають у проку-

ратуру й говорять:
— Рабинович, ось ви із дружиною 

ще не на пенсії, обоє ніде не працю-
єте, а живете шикарно. Гарний дім, 
дача, автомашина. На які кошти? Де 
ви берете гроші?

— У тумбочці, — каже Рабинович. 
— А звідки там гроші, в тумбочці?
— Дружина кладе. 
— А в дружини звідки гроші?
— Я їй даю.
— Ну а Ви де берете?
— Я ж сказав: у тумбочці. 

Буало-Нарсежак — це ко-
лективний псевдонім тандему 
класиків французького детек-
тиву — письменників П’єра Бу-
ало (1906 – 1989) і Тома Нар-
сежака (1908 – 1998). Спершу 
кожен писав окремо, але не-
вдовзі вони стали співавтора-
ми. За кілька десятиліть спіль-
ної творчості написали понад 
50 детективних романів і пові-
стей, чимало детективних опо-
відань. Також співавторами 
написано і понад 30 звичай-
них, недетективних романів, 
кілька книг для дітей.

Пропонуємо одне з гостро-
сюжетних оповідань авторів.

— У нас удома ані грама солі, — 
сказала Мішлін. — Поки я готую за-
куску, ти встиг би заскочити у бака-
лію. Найкоротшою дорогою.

Луї вже зашнуровував свої 
важкі черевики, що служили йому 
для підйому в гори. 

— Зрозуміло, люба, найкорот-
шою дорогою! А більше тобі нічого 
не треба?

Веселим кроком він виходить 
на кам’янисту стежину, де його об-
биті цвяхами підошви вибивають 
іскри. Мішлін махає йому на про-
щання з вікна шале, оселі. До поба-
чення! Скоріше, прощай! Адже вона 
знала, що чекає її чоловіка на пішо-
хідних містках.

Луї ніколи, жодного разу не пе-
рейшов по містках, не зупинив-
шись. Обривисті схили яру, порослі 
зеленню, яка часом майже змика-
ється, створюють враження неба-
ченої зеленої піни, що здіймається 
над бурхливим потоком. Луї чекав 
пориву вітру, який, заламуючи гіл-
ки, відкривав очам вируючі хвилі.

Ось і цього разу він схилився 
над перилами з необструганих со-
снових жердин. Гарчання, що підні-
малося з безодні, нагадувало гуркіт 
грому. Тут Марселен і штовхнув його 
в порожнечу. І це вже не вітер зді-

йняв гілки!
Марселен дав дьору і прибіг у 

шале, де його чекала злегка спо-
лотніла Мішлін.

— Справа зроблена! — зітхнув 
він, перш ніж знепритомніти від 
хвилювання в обіймах молодої жін-
ки.

Проте справа не була зроблена. 
Послана провидінням гілка-розвил-
ка перервала падіння нещасного 
Луї, який менш ніж за три хвилини 
знову отямився на краю яру.

Луї був занадто проникливим, 
щоб плекати ілюзії про мотиви за-
маху, жертвою якого він тільки-но 
виявився. І ще менше — про особу 
свого вбивці. Ось уже три місяці він 
вів спостереження за поведінкою 
як своєї дружини, так і Марселена, 
неодмінного гостя їхнього будинку. 
Виходить, його страхи були обґрун-
тованими. Мішлін і цей недоумок…

І все-таки! Уявити, що вони до-
котяться до такого! Можливо, з 
боку Марселена тут і не було нічого 
дивовижного. Луї його мало знав. 
Якщо граєш із людиною у брідж або 
здійснюєш сходження на гору, це 
ще не означає, що знаєш. Але Міш-
лін! Мішлін, яка була його дружиною 
впродовж семи років! 

Подив з того, що врятувався від 
загибелі, брав гору над усіма інши-
ми почуттями. Більше того, це про-
сто його переповнювало. Він не від-
чував ненависті до дружини. Вона 
дитина, твердив він собі. Дитина! І 
відповідальності за такий вчинок 
не несе. Що ж до нього…

Хоч там як, інший на місці Луї, 
якщо б не кинувся до шале, озбро-
ївшись каменем чи палицею, то, що-
найменше, побіг би в жандармерію. 
Але Луї був розумником і закоха-
ним розумником, тою мірою, якою 
ці два слова сумісні. Він зрозумів, 

що діяти таким чином — означало 
б, ймовірно, втратити шанси зно-
ву завоювати дружину. Засліпле-
на своєю новою пристрастю, як би 
стала вона боготворити людину, що 
загинула від меча правосуддя або 
під мстивими ударами воскреслого 
чоловіка!

Покарання перетворило б Мар-
селена на мученика чи ще гірше — 
на ідеального, міфічного коханця, й 
існував ризик, що дружина, котра 
зійшла зі шляху праведного, стане 
вічно зберігати йому вірність.

«Отже, мені не потрібен цей 
убивця-кретин! — розсудив благо-
душний чоловік. — Рано чи пізно 
Мішлін розчарується. Рано чи пізно 
вона розкається в скоєному. Поче-
каємо!»

Як бачимо, поблажливість не 
грала ніякої ролі в цьому упокорю-
ванні, продиктованому виключно 
правильно зрозумілою вигодою.

Луї чекав. Жив у тіні цієї пари, 
замаскований, як детектив у рома-
ні, невпізнанний. До того ж, як воно 
зазвичай буває, зовнішній світ пе-
рестав існувати і для наших зако-
ханих.

Мішлін і Марселен подорожу-
вали: Флоренція, Венеція, Неаполь, 
Капрі. Справжня весільна подорож! 
Луї страждав ще сильніше, ніж міг 
собі уявити. Траплялося, в ресто-
рані, де він обідав за столом по су-
сідству зі столиком двох голубків, 
рука його, спітнівши, стискала ніж. 
Але він вчасно спохвачувався. Лезо 
шматувало лише безневинну диню, 
а тим часом нещасний до крові ку-
сав собі губи під фальшивими вуси-
ками.

Настали дні, коли Мішлін сиді-
ла похмуро, поки її супутник про-
сторікував. Настали дні, коли об-
личчя молодої жінки виражало бай-

дужість, нудьгу, смуток, коли очі її, 
здавалося, щось шукали вдалині, 
за межами видимого. Настав день, 
коли вона нервово вивільнила руку, 
яку Марселен стискав у своїй. І тут 
Луї перестав сумніватися у своїй пе-
ремозі. Ще крихту терпіння! 

Літо привело парочку в гори. 
Мішлін повернулася в шале, Мар-
селен — у свій готель. Спочатку 
цей виклик елементарній обачності 
збентежив Луї. Чи можна доходити 
до такого ступеня необережності? 
Але незабаром він зрозумів, якою 
вищою надією, швидше за все не-
усвідомленою, підказано такий ви-
бір: розпалити згасаюче полум’я ко-
хання саме в тих місцях, які бачили, 
як воно народжувалося. Запасшись 
морським біноклем, він з терпінням 
ентомолога стежив з орлиного гніз-
да за рухами коханців. Того ранку, 
коли Мішлін зустріла Марселена, 
не розкрутивши бігуді, Луї зрозумів, 
що виграв партію остаточно і без-
поворотно.

Значить, залишалося лише че-
кати слушної нагоди. Вона випа-
ла, коли з улоговини донісся полу-
денний передзвін дзвонів. Кажуть, 
убивці завжди повертаються на 
сцену своїх подвигів. Розкаяння? 
Виклик? Марселен зупинився по-
серед мостків, нахилився над пери-
лами. І Луї, інстинктивно, теж набли-
зився до нього навшпиньках. Цього 
разу ніяка гілка не зупинила тіло 
при його падінні.

…Перш ніж піднятися в шале, 
Луї заскочив у село. Його серце 
скажено колотилося, коли він штов-
хнув двері на кухню, де Мішлін схи-
лилася над сковорідкою.

— Ось твоя сіль, люба. 
Вона довго залишалася в неру-

хомій позі, заклякши з дерев’яним 
ополоником у повітрі, зігнувши спи-
ну, немов в очікуванні удару. І наре-
шті пробурмотіла, не обертаючись:

— Як же ти довго йшов, любий!
— Маю тобі зізнатися, що я по-

вертався не найкоротшим шляхом, 
— відповів Луї.

І почав розшнуровувати важкі 
черевики.

У Ніжині відбувся літературно-мис-
тецький фестиваль «Територія Гоголів-
ка. Перезавантаження». Він проходить 
усьоме, проте цього року був особливий. 
Як змінився фестиваль, що було цікаво-
го, ми дізнаємося в куратора проекту 
Тетяни Винник.

— Тетяно, цього року фестиваль «Го-
голівка» змінив свою назву. 

— Ми змінили формат, тому й перена-
звали його.

— Який же формат сучасного заходу?
— Раніше фестиваль проводився в од-

ному приміщенні. Цього разу ми проводи-
ли зустрічі, охопивши центральну терито-
рію міста, — у ресторанах «Гоголь», «Боїв-
ка» та «Gangster Pub», у приміщенні хорео-
графічної школи «Ритм». Відкриття було 
біля пам’ятника Героям Небесної Сотні. Це 
були вуличні читання «Патріотична Гоголів-
ка», щоб показати ніжинцям поезію, музи-
ку і роботи майстрів. Хто хотів — зупиняв-
ся, навіть читав свої тексти, але жодного 
примусу не було.

Ми пропонуємо альтернативу сучасній 
попсі, яка лунає скрізь. Хотілося, щоб ті, хто 
прийшов відпочити, слухали так само лег-
ко, із задоволенням вірші й музику україн-
ських поетів і виконавців.

— Просвітництво і благодійність — 
провідні ідеї фестивалю?

— Для студентства ми пропонуємо 
ознайомлення із сучасною літературою. 
Було представлення «Ніжинської літсту-
дії», відбулися презентації книжок Оле-
ни Степаненко «Четверта радість», Сергія 
Прилуцького «Дегенеративний словник» 
та «Герой епохи стабільності», поетичної 
збірки Сергія Пантюка «Мовизна», збі-
рок Алли Миколаєнко «Корекція зору» та 
«Наперсток для відьми». Був захід «Чоти-
ри поети — чотири книжки»: це презента-
ція книжок Олега Коцарева «Цирк», Вано 
Крюґер «Зіґ ґі Фрейд & Ктулху», Ігоря Аста-
пенка «Щільник» і Мирослава Лаюка «Ме-
трофобія». Відбувся вечір поета, який уже 
довгий час перебуває в зоні АТО, Олега 
Короташа «Поет без імперії». Презентував 

свою «Червону книгу» Дмитро Лазуткін. 
Про йшов вечір-слем містичної музики та 
поезії «Крейдяне коло». Виступило багато 
інших поетів. 

Також виступали музичні гурти Electro 
Folk Group KOLO DIY, «Ахіллес і Черепаха», 
«Лїс», співачки Solomiа та Христина Халімо-
нова. 

«Дитячий простір» у перший день фес-
тивалю був сповнений зустрічей для педа-
гогів, бібліотекарів, батьків і дітлахів. Се-
ред заходів — презентація видавництва 
«Фонтан казок» у школі № 15, зустріч із бі-
бліотекарями та вчителями в Будинку кни-
ги, лекція для батьків письменника й ви-
давця Івана Андрусяка «Роль книжки у ви-
хованні дитини», презентація книжок. Два 
дні діяв книжковий ярмарок від видавни-
цтва «Фонтан казок». Були зустрічі з поета-
ми Іваном Андрусяком, Сергієм Пантюком, 
Оксаною Куценко та Олесею Мамчич.

Ми робили це свято для дітей з багато-
дітних сімей, соціально уразливих катего-
рій, дітей, батьки яких загинули в АТО, дітей 
переселенців.

— Хто допомагав провести 
фестиваль?

— Байдужими залишилися студент-
ство та університет міста. Шкода, адже 
цей фестиваль — молодіжний. Захід від-
бувався за підтримки Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту Чернігівської ОДА, від-
ділу у справах сім’ї та молоді, управління 
культури і туризму міської ради, народно-
го депутата Владислава Атрошенка, де-
путата Ніжинської міськради Сергія Дзю-
би, голови Ради підприємців Ніжина Олек-
сандра Гришкевича. Я дякую пізнаваль-
ним центрам «Дитяча світлиця», «Умка», 
журналам «Крилаті» та «Однокласник», ви-
давництвам «Смолоскип», «Букрек», «Фон-
тан казок», згаданим ресторанам, фабри-
ці м’якої іграшки «Копиця», молодіжному 
парламенту і творчій молоді Ніжина, Асо-
ціації підприємців Ніжинщини.

Розмовляла 
Марина ВОРОНЬКО

Олексій Брик: 80-річчя
У Чернігівському 

музеї М. Коцюбинсько-
го відбувся творчий ве-
чір письменника Олек-
сія Брика з нагоди його 
80-річчя. 

Талановитого земляка, 
автора двадцяти книжок, 
лауреата кількох літератур-
них премій, багаторазово-
го лауреата обласного кон-
курсу «Краща книга року» 

привітали, зокрема, голова обласної ради Микола Звєрєв, голова об-
ласного осередку Національної спілки письменників України Олена 
Конечна, Надзвичайний і Повноважний Посол Петро Шаповал, голо-
вний лікар обласної лікарні, депутат обласної ради Микола Романюк, 
головний редактор тижневика «Гарт», поет Дмитро Іванов, редактор 
журналу «Літературний Чернігів», письменник Михась Ткач, керівник 
обласного осередку єврейської організації Семен Бельман.

«Бібліотека 
під зеленими вітрилами»

У вівторок біля приміщення Чернігівської обласної бібліоте-
ки ім. В. Короленка, за сприяння Чернігівського обласного відді-
лення Української бібліотечної асоціації, відбулося відкриття літ-
ньої читальної зали «Бібліотека під зеленими вітрилами». 

У програмі заходу були: 
 – «Літні барви української книги». Презентація сучасної 

української художньої літератури для дорослих і дітей.
– До Міжнародного дня захисту дітей: екскурсія бібліотекою; 

перегляд мультфільмів про права дитини; відвідання виставки 
малюнків Варвари Зубаненко (7 років); «Сушка» — акція з малю-
вання та обміну малюнками.

– «Життя як книга». Виставка світлин любителів книги.
– «Дамо книзі друге життя». Буккросинг — обмін книгами.

Музичний конкурс 
на прикордонні з Росією

Більше двохсот учасників, учнів дитячих музичних шкіл 
та шкіл мистецтв з усієї України, зібрав у м. Семенівка IV 
відкритий всеукраїнський конкурс виконавців на народних 
інструментах «Поліський вернісаж». 

«Золоті дипломи» в різних номінаціях 
вручили представникам музичних шкіл 
і шкіл мистецтв із Черкас, Вінниці, Що-
рса, Шостки, Семенівки та Чернігова. 
Гран-прі отримав інструментальний ан-
самбль із Черкаської дитячої музичної 
школи «Світанок». 

Буало-Нарсежак

Коло замкнулося

«Територія Гоголівка. 
Перезавантаження»
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Несподівані 
думки
 Людина, що знає, 

«як», завжди знайде ро-
боту; а людина, що знає, 
«чому», буде її начальни-
ком. (Дайана Рейвіч).

  Людина, якій пота-
ланило, — це людина, ко-
тра робила те, що інші лише 
збиралися робити. (Ж. Ре-
нан).

 Щоб усе життя ні-
чого не робити, треба мати 
визначні здібності. (Михай-
ло Генін).

Було колись...
Безкорисливі друзі

У композитора Россіні 
якось запитали, чи має він 
безкорисливих друзів. Той 
назвав мільйонерів Морга-
на і Ротшильда.

— Це, мабуть, тому, що 
вони можуть дати Вам гро-
ші в борг? 

— Навпаки. Це люди, 
які вже точно не позичати-
муть грошей у мене. 

У маленькому трактирі
У липні 1838 року Го-

голь по дорозі в Альбано 
зупинився в якомусь пога-
ненькому трактирі, де від-
відувачі грали на більяр-
ді. Потім розповідав: «У той 
час я писав перший том 
«Мертвих душ» і не розлу-
чався із зошитом. Не знаю, 
чому, саме в цю хвилину, 
коли я зайшов у трактир, 
мені захотілося писати. Я 
наказав дати стіл, присів у 
кутку, дістав портфель і під 
клацання шарів, у неймо-
вірному галасі, в диму, в за-
душливій атмосфері забув-
ся у дивному сні й написав 
цілий розділ, не встаючи 
з місця. Вважаю ці рядки 
свої одними з найнатхнен-
ніших. Я рідко писав з та-
ким піднесенням».

Куточок 
гумору

У газеті рецензія на теа-
тральну виставу: «Зміст дур-
ний, актори нічого не вар-
ті, режисура нікудишня, але 
це все якраз може нинішній 
публіці сподобатися».

* * *
Гість: «Перепрошую, 

але ваш собака чомусь 
весь час на мене дивиться». 

Господар: «Він завжди 
так робить, коли хтось їсть 
з його тарілки». 

* * *
На прикордонній стан-

ції до вагона заходить мит-
ник і голосно запитує: 

— Спиртне? Золото? 
Наркотики?

На це один із пасажирів 
каже йому: 

— А мені, шановний, 
краще чашечку кави.

* * *
У темному провулку 

двоє перепиняють чоловіка: 
«Закурити не знайдеться?» 

Чоловік скинув шап-
ку, пальто, чоботи, шарф, 
поклав на землю і питає: 
«Коли ви вже накуритесь?» 

* * *
— Як живете, пане Іване? 
— Краще, ніж наступно-

го року. 

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.
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У світі цікавого

 Тупий ніж легше заточити, якщо попередньо протягом 
півгодини потримати його лезо в слабкому сольовому розчині. 

 Щоб у кімнаті був приємний запах, налийте кілька кра-
пель парфумів або одеколону на неувімкнену електролампу, 
потім увімкніть її, і кімнатою одразу  пошириться аромат. 

 Нову сковорідку необхідно прожарити з жиром, а по-
тім протерти сіллю. 

 При смаженні жир менше розбризкується, якщо на 
сковороду насипати трохи солі. 

 Якщо «блискавка» на гаманці або сумці стала погано 
застібатися, потріть її шматочком свічки. 

 Ключ, який насилу повертається в замку, треба потер-
ти воском або милом. 

 Окуляри не запітніватимуть, якщо їх протерти гліцерином. 

Корисні порадиКорисні поради

Секвоя є феноменом рослинного світу. Стовбур цього де-
рева має 6 – 11 метрів у діаметрі й досягає 110 метрів зав-
вишки. У Родвуодському заповіднику збереглася секвоя, ко-
тру індіанці використовували як вишку для спостереження 
і розведення сигнальних багать. Вік її — 5000 років, і вона 
продовжує рости!

Росте секвоя на Тихоокеанському узбережжі Північної Аме-
рики, в лісах Каліфорнії і Південного Орегону. Проте вчені бага-
тьох країн стверджують, що в далекі геологічні періоди ця не-
звичайна рослина була поширена майже по всій Північній пів-
кулі, аж до острова Шпіцберген. Назву свою секвоя отримала 
на честь вождя індіанського племені черокі Sequoyah — авто-
ра складової азбуки і першого народного просвітителя племені.

Ця хвойна порода має тверду, стійку до гниття деревину, 
яка застосовується у виробництві меблів, шпал, вагонів, те-
леграфних стовпів, підводних споруд, черепиці та паперу. За її 
червонувато-коричневий колір секвою називають ще «черво-
ним деревом». Завдяки відсутності запаху її деревина ідеаль-
но підходить для виготовлення ящиків і коробів для зберіган-
ня сигар і тютюну, а також бочок, в яких можна зберігати мед.

Секвоя відрізняється дуже швидким ростом, їй зовсім не 
шкодять паразити, бо деревина містить фітонциди, які відля-
кують шкідливих комах. Вражає і життєздатність цього дере-
ва, завдяки якій воно поновлюється пагонами від пнів. 

Вага деревини однієї секвої може перевищувати 1000 
тонн, для її перевезення знадобиться 60 вагонів. 

Гігантськими розмірами дерева поспішив скористатися 
один заповзятливий американець, який у старому стовбурі 
секвої влаштував ресторанчик на 50 відвідувачів. У стовбу-
рі іншого поваленого дерева він спорудив гараж, щоб відвіду-
вачам було де припаркувати авто. А в Національному парку 
«Секвоя» в Каліфорнії є автомобільний тунель, зроблений у 
стовбурі велетня, що впав під час бурі.

Золотий фонд української естради
Іво Бобул

Співак, композитор. 
Справжнє ім’я — Іван. Наро-
дився 17 червня 1953 р. у с. 
Порубне  Глибоцького району 
Чернівецької області

На професійну естраду Іво 
Бобул вийшов у 1979 р.: був 
запрошений композитором 
В. Громцевим у ВІА «Море» 
Кримської державної філар-
монії. За рік повернувся на 
рідну Буковину — в Чернівець-
кій філармонії співав з ВІА 
«Черемош», потім перейшов 
у «Живу воду».  1983 року но-
вий керівник філармонії Лев-
ко Дутковський зацікавився 
співаком і написав для ньо-
го цикл пісень («Зоряна ніч», 
«Якщо любиш, кохай», «Я поба-
чив гори», «Краю мій, край»), які 
були випущені студією грамза-
пису «Мелодія». 1988 року Бо-
була перевели до Тернопіль-
ської філармонії. До всеукра-

їнського слухача він повернув-
ся 1990 року з найвідомішою 
зі своїх пісень — «На Україну 
повернусь» Остапа Гавриша. 
На Бобула звернув увагу ком-
позитор Олександр Морозов і 
запросив до свого музичного 
центру в Черкасах. Пісні «Ста-
ре джерело», «Душі криниця», 
«Голуба вода», «Місячне коле-

со» вивели Іво Бобула в ліде-
ри української естради. 1991 
року Іво повернувся до Чер-
нівців і почав співати в парі з 
Лілією Сандулесою: «Берег лю-
бові», «А липи цвітуть», «Пло-
мінь мого серця». У 1992 році 
Бобул перебрався під дах київ-
ського театру «Етюд». Щоправ-
да, співали вони з Лілією тоді 
частіше в Америці, ніж удома. 
Від 1997 року — соліст Черні-
вецької обласної філармонії. У 
1995-му Іво Бобулу присвоє-
но звання заслуженого артис-
та України, а на початку 1998 
року став народним артистом. 
До 50-річчя співака було ви-
дано одразу чотири компакт-
диски: «Емігрантка», «Тополина 
любов», «Небеса очей твоїх», 
«Золота колекція». 

Іво Бобул брав участь у ба-
гатьох конкурсах і фестивалях. 
Артист  радує численних слуха-
чів своїм співочим мистецтвом. 

Улюблені пісні 

Êè¿âñüêèé âàëüñ
Музика: Платон Майборода

Вірші: Андрій Малишко

Ночі солов’їнії, ночі весняні,

Доли подніпровські 

наснились мені.

Приспів (2):

Знову цвітуть каштани,

Хвиля дніпровська б’є.

Молодість мила — 

ти щастя моє. 

Далі неозорії, київські сади,

Друже незабутній, 

ти прийдеш сюди.

Приспів.

Стежки і доріженьки ген 

лягли у даль.

В парі ми любилися, 

серденьку жаль.

Приспів.

Нам би ще зустрітися в 

солов’їну ніч,

Теплі зорі київські сяяли б 

до віч.

Приспів.

Ìè ï³äåì, 
äå òðàâè ïîõèë³
Музика: Платон Майборода

Вірші: Андрій Малишко

Ми підем, де трави похилі,

Де зорі в ясній далині,

І карії очі, і рученьки білі

Ночами насняться мені.   (2)

За річкою, за голубою

Дві чайки у хмари зліта.

В краю придніпровськім 

ми стрілись з тобою, 

Веселко моя золота.  (2)

Над полем зарошені віти

Дубове верхів’я звело.

У парі з тобою 

ми будем любити 

Все те, що на серце лягло.   (2)

І стеляться обрії милі,

І вечір в осіннім вогні,

І карії очі, і рученьки білі 

Ночами насняться мені.    (2)

Платон Майборода  

Майборода Платон Іларіонович 
(01.12.1918, хутір Пелехівщина  Глобинсько-
го району Полтавської області – 8.07.1989, м. 
Київ) — композитор, музично-громадський діяч. 
Народний артист України (1968), народний ар-
тист СРСР (1979). 

Із селянської родини, яка в роки Голодомо-
ру 1932 – 1933 рр. змушена була переїхати до 
Запоріжжя. Улітку 1936-го юнак поїхав до Киє-

ва вступати до консерваторії, а через тиждень його батька зааре-
штували і стратили як «ворога народу».

За рекомендацією Л. Ревуцького Платон був прийнятий до Ки-
ївського музичного училища, яке закінчив за 2 роки. 1938-го всту-
пив до Київської консерваторії, паралельно брав лекції з українсько-
го фольклору.

Від початку бойових дій у червні 1941 р. Платон Майборода із 
братом Георгієм воювали на фронті. 

Закінчив Київську консерваторію в 1947 р. Від 1948-го спів-
працював з поетом А. Малишком. Створили пісенні символи столиці 
України — «Київський вальс» і «Білі каштани», емблемою української 
школи стала «Пісня про вчительку», вражають «Ми підем, де трави по-
хилі», «Ти моя вірна любов» та «Колискова». Знаменитою на весь світ 
стала «Пісня про рушник» («Рідна мати моя»). 

Плідно співпрацював Майборода також із поетами М. Риль-
ським, В. Сосюрою, М. Стельмахом, В. Бичком, Д. Луценком, Т. Ма-
сенком, В. Симоненком, М. Ткачем та ін., написав твори на поезії 
Т. Шевченка й Л. Українки.

П. Майбороді належить також музика до 15 вистав Київського, 
Вінницького,  Запорізького драматичних театрів.

Крім згаданих, інші відомі пісні Платона Майбороди: «Пролягла до-
ріженька», «Журавлі», «Колискова», «Пісня про Україну», «Ти моя вірна 
любов», «Моя стежина» (всі на сл. А.Малишка), «Друзі хороші мої» (сл. 
Т. Масенка), «Якщо ти любиш» (сл. М. Нагнибіди), «Виростеш ти, сину» 
(сл. В. Симоненка).

Майборода писав також пісні для дітей, музику до кінофільмів, 
зокрема «Долина синіх скель», «Далеке й близьке», «Літа молодії»; 
композитор здійснив обробки народних пісень,  фольклорні запи-
си українських народних пісень.

Ансамбль «Світязь»
Луцьк. Керівники — Валерій Громцев, Василь Зінкевич.
Саме попереднику цього ВІА під керуванням Валерія Громцева з 

Чернівецького будинку культури текстильників — ансамблю «Карпати» 
— Володимир Івасюк довірив у жовтні 1970 року перше виконання на 
телебаченні «Червоної рути» та «Водограю». А пісні Громцева «Жовтий 
лист» та «Івана Купала» на початку 1970-х були в репертуарі майже всіх 
буковинських і галицьких ансамблів. 1974 року ВІА Громцева змінив 
самодіяльний статус на професійний — музикантів повним складом 
спочатку запросили до Хмельницької філармонії, де вони назвалися 
«Товтрами», а потім усі перебралися до Волинської філармонії, де й ста-
ли «Світязем». Ансамбль записав кілька пісень на збірний диск-гігант 
українських ВІА, проте справжній успіх прийшов тоді, коли до «Світязя» 
приєднався Василь Зінкевич. Він став художнім керівником ансамб-
лю, а Громцев перейшов на посаду музичного керівника. У другій поло-
вині 1970-х «Світязь» був одним із найпопулярніших ВІА в Україні.

1979 року Громцев залишив колектив і переїхав до Кримської 
філармонії. У «Світязя» почалася лихоманка з музичними керівни-
ками, які змінювалися чи не щороку. 

У 1989 році музичним керівником став клавішник Дмитро Гершен-
зон. Через рік від «Світязя» відділився ретро-філіал у вигляді гурту «Світ» 
на чолі з Олександром та Ольгою Гаркавими. А на перші ролі у «Світязі» 
вийшов  гітарист, співак і композитор Анатолій Говорадло. Його жартів-
ливі пісні «Мамо, матусю», «Мільйонер», «Миколине весілля» повернули 
«Світязь» на вершини популярності. Добрі стосунки зі студією звукоза-
пису Волинського радіо, а згодом студією «Олекса» та мобільний склад 
(окрім Зінкевича, Гершензона і Говорадла в гурті був тільки барабан-
щик Роман Ланкіос) сприяли тому, що «Світязь» став одним із найпро-
дуктивніших виконавців в українській поп-музиці початку 1990-х. 

Від 1993 року Василь Зінкевич почав виступати окремо, а Го-
ворадло і  Гершензон утворили дует «Світязь», що існує донині. 

Секвоя — найвище дерево на Землі


