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Передплата 
на газету триває 

Усі поштові відділення й листоноші області 
продовжують передплату на «Світ-інфо» 

на будь-який термін і на будь-яку адресу в області.
Незмінна передплатна ціна на нашу газету. 
Вона, як і раніше, становить усього 6 гривень на місяць.

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.
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!
Нехай  кожен читач газети долучить 

до передплати ще  одного-двох читачів 
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше 
буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інформа-
ційному просторі області. 

Доставку газети читачам веде пошта  
Наша газета виходить кожні два тижні, по четвергах. Достав-

ку її передплатникам веде «Укрпошта». З усіх питань доставки га-
зети звертайтеся до своїх поштових відділень, до листонош.
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Що відбулося?
11 липня в місті скоїлася перестрілка 

із загибеллю і пораненням людей. Вона 
відбулася на території комплексу «Анта-
рес» і колишнього клубу «Червоний дра-
кон». Атакували бійці «Правого сектора». 
Відбивалися міліціонери, але, за версією 
ПС, також і якісь їхні спільники — бойо-
вики олігархів. Атака була відбита, бій-
ці «Правого сектора» вирвалися з міста, 
спершу були заблоковані на його околи-
цях, потім з боєм прорвалися в гори. На-
ступними днями силовики змусили час-
тину бойовиків здатися й арештували їх.

Хто стріляв? 
Щодо силовиків — зрозуміло. Мілі-

ція, спецпідрозділи Служби безпеки — 
це озброєні, згідно із законом, струк-
тури влади, які мають право вести во-
гонь. Правомірність цього в конкретно-
му випадку має встановлювати слідство. 
Щодо загадкових «бойовиків криміналу» 
— це також має з’ясувати слідство. 

Тепер щодо «Правого сектора». Піс-
ля подій у Мукачевому одні називають 
їх патріотами, з яких не варто робити те-
рористів, інші — терористами, з яких не 
варто робити патріотів.

Ця організація для суспільства «за-
світилася» на останньому Майдані, під 
час Єврореволюції. Радикально нала-
штовану замкнуту структуру з чіткою іє-
рархією називали то справжніми патріо-
тами, одними з рушіїв революції, то про-
вокаторами. Так чи інакше, але саме 
члени ПС були в найгарячіших точках 
Майдану, аж до силових протистоянь, за-
хоплення державних установ. 

Епопея «Правого сектора» продо-
вжилася в період війни на Донбасі. На 
цей час із громадської організації вже 
виокремилася політична партія, лідера 
ПС Дмитра Яроша обрали восени де-
путатом парламенту. «Правий сектор» 
утворив Добровольчий український 
корпус у складі кількох батальйонів. 
Щодо їх чисельності, дислокації, озбро-
єння дані різні. Принаймні точно відомо, 
що кілька батальйонів ПС воюють на 
Донбасі, захищаючи Україну. За дани-
ми самого ПС, інші батальйони є по всій 
Україні, проходять вишкіл, готуються до 
бойових дій.

Що стріляло? 
Звісно, зброя. З боку ПС називають 

не лише автомати, а й кулемети і гранато-
мети. Звідки зброя за півтори тисячі кіло-
метрів від східного фронту? А зброєю пе-
реповнена вся Україна. Про це — окре-
ма мова. 

Річ у тім, що ще задовго до Майда-
ну, до війни на Донбасі Україною без-
контрольно гуляла сила-силенна зброї. 
Це поки точилися довгі дебати про уза-
конення масового озброєння громадян. 

Зброю крали в армії, завозили з-за 
кордону. У нас давно можна нелегально 

купити і мати все, аж до танків і броне-
транспортерів (такі факти наводилися). 
Останнє, звичайно, не по кишені пересіч-
ному українцеві.

Ситуація катастрофічно погіршилася 
з початком війни на Сході. Сила-силенна 
зброї з Донбасу вихлюпнулася в Україну, 
трофейної, краденої з військових скла-
дів і баз. Правоохоронці безсилі зупи-
нити цей потік. Щоб довезти зброю з Лу-

ганської області до Закарпатської, треба 
було проїхати через усю Україну, мінімум 
через 8 областей. Так про який контроль 
ми говоримо! Утім, «Правий сектор» і не 
збирається ховатися зі зброєю, обходя-
чи пропускні пункти. Вони вважають, що 
зі зброєю можна вільно їздити по всій 
Україні, далеко від фронту. Ось що за-
явив речник 13-го запасного батальйону 
«Правого сектора» Олексій Бик: «Зброя 
— трофейна, здобута нами в бою. Вона 
не вкрадена, нам держава її не видава-
ла. Ми за неї не повинні нікому звітува-
ти. Чи можна людям під час війни ходити 
вулицями і носити зброю? Закон України 
це дозволяє».

Отже, тут навіть підводиться мотива-
ція: зброя трофейна, йде війна. 

При цьому якось забувається, що в 
країні, навіть на Донбасі, не оголошено 
не лише воєнного, а навіть надзвичайно-
го стану. Щодо вільного носіння, не кажу-
чи про застосування зброї, то абсолютно 
байдуже, чи вона трофейна, чи крадена, 
куплена, головне — це зброя нелегальна. 

Відкриймо Кримінальний кодекс 
України. Стаття 263 (незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припаса-
ми та вибуховими речовинами) перед-
бачає позбавлення волі на строк від 
двох до п’яти років. Отже, розгулюван-
ня з нелегальною зброєю є криміналь-
ним злочином. Чи, може, після Майдану 
в державі панує не закон, а «революцій-
на доцільність», породження будь-яких 
революцій? 

Таких брудних виборів 
Чернігів ще не бачив. 

А таких фарсових, мабуть, і Україна. 
Не випадково чимало чернігівців можуть їх зігнорувати. 

А як ще люди мають реагувати на бруд і фарс?

Центрвиборчком просить 
силовиків рятувати вибори

Центральна виборча комісія просить правоохоронців за-
побігти порушенню на проміжних виборах депутата Верховної 
Ради в окрузі №205 у Чернігові.

ЦВК звернулася до Міністерства внутрішніх справ, Служби 
безпеки та Генеральної прокуратури із проханням вжити ви-
черпних заходів запобігання та припинення правопорушень 
під час організації підготовки та проведення проміжних вибо-
рів депутата 26 липня.

Міністр Аваков кидає 
на Чернігів столичну міліцію

Із заяви міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова від 19 липня. 

«Те, що нині відбувається в Чернігові, — не вибори. Це па-
ноптикум ганьби всього того мерзенного і брудного, що нако-
пичилося в наших українських виборах за останнє двадцяти-
річчя. Пайки, договори, гроші, бійки, схеми, списки — повний 
набір чорних технологій.

І що буде, якщо не втрутитися? Уже зараз МВС має інфор-
мацію про підготовлюваний до ночі виборів вояж до Черні-
гова спортсменів-«туристів» від обох ключових кандидатів. І 
далі? Підвезення, каруселі, бійки, вимкнене світло на дільни-
цях, розбиті урни? Знову?! Люди в камуфляжі, зброя, постріли, 
протистояння «патріотів» і міліції — знову?!

Кандидати, ви цього хочете? Такою ціною отримати депу-
татський мандат?

І що робити мені — міністрові внутрішніх справ? Проводи-
ти спеціальну поліцейську операцію? Вводити в Чернігів спец-
наз і Нацгвардію? У вас гідність є? 

Враховуючи те, що відбувається на Чернігівщині, щось по-
дібне я вимушений буду зробити. Залучити сотні працівни-
ків МВС і жорстко реагувати ще ДО дня голосування.

Мукачеве: 
постріли в Україну

Події в місті Мукачевому на Закарпатті, схоже, навіть на тлі бурхливого сьогодення 
спонукають до серйозних роздумів: що ж коїться в нашій державі?

Чітко висловився на цю тему Прези-
дент України Петро Порошенко: жодна 
політична сила не повинна мати зброй-
них формувань. Більше того, Президент 
запропонував вважати тих, то має неле-
гальну збою, терористами і внести це до 
законодавства. Тобто це вже не просто 
кримінальний злочин (стаття 263 ККУ), 
а особливо тяжкий злочин — тероризм. 

Хто почав стріляти? 
Запитання суттєве за будь-яких 

збройних конфліктів. За версією пра-
воохоронців, першими в місті відкрили 
стрільбу бійці «Правого сектора». Одним 
із основних підтверджень називаєть-
ся відеозапис камер зовнішнього спо-
стереження на місці події. Відповіддю 
стала заява ПС, де цей запис названо 
змонтованим, сфальсифікованим і де 
чомусь відсутній запис саме початку ін-
циденту. До того ж у заяві ПС ставиться 
питання: чому взагалі цей запис, який є 
документом слідства, попри так звану 
таємницю слідства, почав гуляти Інтер-
нетом? Відтак, формується відповідна 
громадська думка про «Правий сектор» 
як терористів. 

Внести ясність має слідство, яке ве-
дуть правоохоронні органи. Але саме з 
цим величезні проблеми, бо, власне, на 
ґрунті недовіри до державних правоохо-
ронних структур і виник цей інцидент. 
Принаймні так пояснює його «Правий 
сектор». 

Чому все це сталося? 
Звернімо увагу: трагедія в Мука-

чевому сталася через кілька днів піс-
ля гучного скандалу із затриманням 
високопосадовців Генеральної і Київ-
ської обласної прокуратур за звинува-
ченням у хабарництві. Якраз на цей 
скандал ніби «наклався» новий, 
мукачівський.
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Щодо статусу учасника 
бойових дій — телефонуйте
Для якісного і оперативного вирішення питань, 

пов’язаних із наданням статусу учасника бойових дій вій-
ськовослужбовцям Сухопутних військ Збройних Сил Укра-
їни, створено комісію, яка працює щодня, крім суботи та 
неділі, з 08.00 до 19.00. З усіма проблемними питаннями 
можна звертатися на «гарячу лінію» робочої групи комі-
сії за тел.: 044-271-10-37, а також на електронну адресу: 
ubd_sv@mil.gov.ua.

Прес-служба ОК «Північ»

Центри безкоштовної 
правової допомоги
Вони запрацювали в Україні з 1 липня. Зокрема, в 

нашій області — в Чернігові, Мені та Ніжині. Юристи до-
помагають незахищеним верствам населення в цивіль-
них та адміністративних справах.

«Право на таку допомогу мають малозабезпечені, в 
яких сукупний середньомісячний дохід сім'ї не переви-
щує двох прожиткових мінімумів, учасники бойових дій, у 
тому числі АТО, діти-сироти і позбавлені батьківського пі-
клування та біженці», — пояснив директор Чернігівського 
центру Володимир Бобруйко.

У Чернігівському центрі буде понад 40 адвокатів. Ви-
нагороду за роботу їм виплачуватиме держава.

Усі, кому потрібно, можуть звернутися за телефонним 
номером безкоштовної правової допомоги: 0-800-213-103.

Промисловість у мінусі
За підсумками січня – червня 2015 р. рівень промис-

лової продукції області проти торішнього становив 86,5% 
(в Україні — 79,5%). 

У добувній промисловості виробництво склало 82,5% 
проти січня – червня 2014 р., у переробній — 88,8%, у по-
стачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря — 84%. 

Порівняно з першим півріччям 2014 р. знижено ви-
пуск ковбасних виробів, обробленого рідкого молока, хлі-
ба та хлібобулочних виробів. 

Менше вироблено взуття, паперу і картону, елемен-
тів конструкцій для будівництва, вогнегасників, пожежних 
машин, автобусів.

Водночас зросло виробництво соняшникової нера-
фінованої олії (на 34,6%), жирних сирів (15,9%), борошна 
(4,9%), круп (17,2%). 

Незабаром — міжнародний 
фестиваль живої історії 
слов’яно-скандинавської 
культури «Княжа брама»
Чернігів належить до найдавніших міст Європи. Його істо-

рія сягає в глибину більше тринадацяти століть. Уже під 907 ро-
ком Чернігів згадується як друге місто Русі після Києва. Під час 
свого розквіту Чернігівське князівство мало територію, що не 
поступалася найбільшим країнам Європи.

Навколо Чернігова знаходяться численні археологічні 
пам’ятки, що свідчать про перебування скандинавів на цій те-
риторії: Шестовиця, Виповзів, Листвен, Рогоща та інші.

Традиційно влітку проводяться фестивалі слов’яно-
скандинавської культури: «Коровель», «Київська Русь», 
«Листвен-фест», «Мстислав-фест».

24 – 25 липня у Чернігові відбудеться міжнародний фес-
тиваль живої історії слов’яно-скандинавської культури «Княжа 
брама».

Організатори: управління стратегічного розвитку міста 
та туризму, управління культури та управління освіти міської 
ради, клуб історичної реконструкції «Князь Чорний».

У рамках проведення фестивалю запланований приїзд де-
легації Королівства Норвегія, в складі якої будуть учасники клу-
бів історичного фехтування. Так що вперше в Чернігові будуть 
присутні варяги клубу «AgderVikinglag». Також очікуються пред-
ставники клубів військово-історичної реконструкції «Берсерк», 
«Сталевий Бук» із міста Чернівці, «Рарог» із Нової Каховки, «Ва-
руфорс», «Кенугард», «Вевериця», «Кітеж», «Яртур» із Києва, «Град 
Кривецький» із Кривого Рогу, гості з Республіки Білорусь. Будуть 
широко представлені історичні реконструктори нашого міста.

Основне дійство розгорнеться в суботу, 25 липня.
10.00 — на Алеї Героїв відкриється містечко майстрів.
12.00 – 17.00 — виступ клубів живої історії та історично-

го фехтування на Алеї Героїв. Приміряти обладунки і випробу-
вати свої сили зможуть усі бажаючі. Там же з 14.00 до 17.00 
— концерт.

19.00 – 22.00 — творча програма в таборі учасників.

На Івана та й на Купала
Свято Івана Купала в селі Горбове Куликівського ра-

йону, на березі чарівного озера Ледань.

Міністр Аваков 
кидає на Чернігів столичну міліцію

У понеділок НАПРАВЛЯЮ спеціальну слідчо-опе-
ративну групу МВС, із функцією забезпечення закон-

ності під час виборного процесу. Із силовою підтримкою. Не 
з місцевих.

Прошу нардепів, моніторингові і громадські організації увійти 
в контакт з МВС і разом — превентивними заходами — забезпе-
чити ЧИСТИЙ ТИЖДЕНЬ у цьому брудному виборному марафоні 
на 205-ому окрузі.

Прошу кандидатів у депутати Корбана і Березенка, інших — 
діяти виключно в правовому полі, без двозначностей і провока-
цій. Та вже й не прошу — вимагаю!»

36 кандидатів по скандальному округу 
№205 зняли кандидатури, залишилося 91

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 36 канди-
датів у народні депутати України на проміжних виборах 26 липня 
в окрузі № 205, що в місті Чернігові. 

Розглянувши заяву Радикальної партії, комісія скасувала ре-
єстрацію кандидата в народні депутати Дмитра Блауша, висуну-
того цією партією. Також комісія скасувала реєстрацію ще 35 са-
мовисуванців у зв’язку з їхніми заявами про відмову балотувати-
ся. Знімати кандидатури можна було по 13 липня включно. Отже, 
станом на 14 липня в окрузі залишився 91 кандидат.

Це не виборча агітація, а «соціальна 
допомога» — заявив кандидат

Звернення Геннадія Корбана до чернігівців

Дорогие друзья!
Я постоянно встречаюсь с сотнями черниговцев. Многие 

люди, особенно пожилого возраста, жалуются, что после оплаты 
коммунальных услуг им нечего есть. Потому что мизерные пен-
сии и нищенские зарплаты не дают возможности прокормить ни 
себя, ни свои семьи, ни своих детей.

Мои родители всегда учили меня помогать всем нуждающимся.
Я принял решение сократить средства на избирательную аги-

тацию и направить на дела, которые будут оказывать реальную 
помощь черниговцам, ведь они мне уже стали родными.

Благотворительное объединение «УКРОП» запускает сеть па-
латок социальной помощи, где будут проводиться консультации 
медработников, предоставляться вкусный горячий обед и под-
держка особо нуждающихся в ней черниговцев.

Надеюсь, что примеры подобных проектов вдохновят 
обеспеченных горожан Чернигова постоянно поддерживать тех, 
кто не в состоянии обеспечить себе самый необходимый уровень 
жизни из-за антисоциальной политики нашей власти.

Я, Геннадий Корбан, убеждён в этом.

Ажіотаж за пакетами з гречкою 
і макаронами — це теж не купівля 
голосів, а «соціальна допомога»

Днями  чернігівці відчули на собі деякі методи роботи одного з 
кандидатів у народні депутати по 205-ому округу.

У наметах на вулицях Пушкіна, 15, Шевченка, 197, Першого 
травня, 171 та в інших місцях роздавали їжу і продуктові набори.

Працівники наметів переписували з паспортів чернігівців ін-
формацію, а затим видавали пакет із рисом, гречкою, макаро-
нами і банкою рибної консерви. При цьому пакет був брендова-
ний логотипом БО «УКРОП», яку асоціюють у Чернігові з Геннадієм 
Корбаном.

Цьогоріч Україна відзначає тисячо-
літню річницю від дня смерті Володими-
ра Великого. 

Володимир Святославич (близь-
ко 956 – 1015) — Великий князь Київ-
ський (980 – 1015). Його матір Малуша, 
ключниця княгині Ольги, — уродженка 
чернігівського Любеча, сестра билинно-
го богатиря і водночас історичної особи 
Добрині Микитича «Залешанина».

Володимир приєднав до складу дер-
жави землі в’ятичів, ятвягів, радимичів, 
білих хорватів; провів адміністратив-
ну реформу, замінивши племінних вож-
дів на посадників, чим забезпечив те-
риторіальну єдність держави; реформу-
вав законодавство; розпочав карбува-
ти перші монети держави — златники і 
срібники; 988 року, прийнявши хрещен-
ня під іменем Василія, розпочав христи-
янізацію Русі. Завдяки активній зовніш-
ній політиці і запровадженню християн-
ства Володимир залучив Київську Русь 
до цивілізаційного простору Європи.

Вагомий внесок у створення Київської 
Русі — середньовічної європейської дер-
жави — зробила і Чернігово-Сіверщина.

До тисячоліття від дня смерті князя 
Володимира 14 липня в Національному 
музеї історії України відкрили вистав-
ку «Володимир Хреститель — Великий 
князь Київський».

Відокремлений підрозділ «Самообо-
рони Майдану» в Чернігівській облас-
ті запровадив шеврон із зображенням 
Володимира Великого, по колу — напис 
«З нами Бог і Україна». Дизайнер шевро-
на — Оксана Пронько.

Прес-служба «Самооборони Майдану»

Служба з надзвичайних 
ситуацій — на варті

В обласному Управлінні Держслужби України з 
надзвичайних ситуацій на засіданні колегії під голо-
вуванням начальника Управління Юрія Бреуса під-
бито підсумки роботи гарнізону за 6 місяців 2015 
року. 

Протягом півріччя пожежно-рятувальні підроз-
діли області здійснили 1291 виїзд на гасіння по-
жеж, 29 — за фактами виявлення вибухонебез-
печних предметів часів Другої світової війни, в ході 
чого знешкодили 274 боєприпаси. Було також 13 
виїздів на ліквідацію наслідків і надання допомоги 
при ДТП. Особовий склад брав участь у гасінні по-
жежі на нафтобазі в Київській області. 

За 6 місяців на Чернігівщині зареєстровано 2 
надзвичайні ситуації, 1368 пожеж і 286 надзвичай-
них подій. Пожежно-рятувальні підрозділи під час 
гасіння пожеж врятували 54 особи і матеріальних 
цінностей загальною вартістю понад 80 млн гри-
вень. Не допущено знищення вогнем 1514 буді-
вель, 45 одиниць автотранспортної техніки та 193 
голів худоби. 

На виконання розпорядження Кабміну протя-
гом квітня – червня проведено перевірки об’єктів 
підвищеної небезпеки та об’єктів, які мають страте-
гічне значення для економіки й безпеки держави. 

Управління ДСНС у Чернігівській області

Від 1 липня постачати газ споживачам 
області розпочало нове підприємство — ТОВ 
«ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ». Тому користувачам газу 
потрібно укласти нові тристоронні угоди.

Редакція нового договору про надання на-
селенню послуг з газопостачання різниться від 
попереднього. Договір є тристороннім — укла-
дається між споживачем, ПАТ «Чернігівгаз» і 
ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ». 

Куди звертатися споживачам?
Для укладення договору людині потрібно 

звернутися до абонслужби своєї філії газово-
го господарства.

Також споживачі газу можуть заванта-
жити типовий договір і заяву-анкету на сай-
ті ПАТ «Чернігівгаз» cn.104.ua в розділі «Нові 
послуги» або «До уваги клієнтів». Якщо є мож-
ливість, можна роздрукувати документи, за-
повнити заяву-анкету, підписати договір у 
трьох екземплярах і, додавши копію паспор-
та, відправити бланки рекомендованим лис-
том на адресу свого газового господарства 
або ж надати особисто. Потрібно вказати 
контактний телефон.

Більше третини всіх споживачів газу Чер-
нігівщини живе в обласному центрі й Чернігів-
ському районі. Для цієї місцевості розробле-
ний особливий порядок укладення договорів.

Укласти договір 
можна чотирма способами:

1. За попереднім записом. Для цього 

треба прийти до абонентської служби ПАТ 
«Чернігівгаз», розташованої за адресою 
пр-т Миру, 53. 

2. У порядку живої черги. Якщо люди-
на бажає укласти договір одним днем або ж, 
окрім договору, споживачу потрібно отримати 
консультацію, звірити розрахунки, тоді її обслу-
жать там же, в порядку черги. 

3. Вдома. У споживачів, де проводить-
ся безкоштовне встановлення лічильників, 
опломбування приладів, пуск газу, зняття лі-
чильника на повірку тощо, договори укладати-
муться вдома.

4. Поштовим зв’язком. Механізм описа-
ний вище.

У майбутньому схожий порядок планується 
запровадити в Прилуках та Ніжині.

З мешканцями Чернігівського району, за 
домовленістю із сільрадами, договори уклада-
тимуть у приміщеннях сільрад.

Які документи необхідно надати?
Документ, що посвідчує особу споживача;
технічний паспорт на будівлю або домову 

книгу;
довідка про зареєстрованих осіб у кварти-

рі, приватному будинку (про склад сім’ї);
документ, що підтверджує право власності 

на квартиру, будинок або користування ними.
Також необхідно надати інформацію щодо 

типу газового обладнання та лічильника газу. 
Для своєчасного отримання пільг або суб-

сидій додатково знадобляться: довідка про 
присвоєння ідентифікаційного коду; документ, 
що підтверджує право на отримання пільг.

Переукладання договорів не вимагає від 
споживачів додаткових оплат. 

Проконсультуватися споживачі мо-
жуть за номерами телефонів абонвідді-
лів своїх філій газових господарств. У разі 
виникнення спірних питань — за «телефо-
ном довіри» (0462) 64-42-97.

Куди звертатися, 
якщо відчули запах газу?

Розділення функцій постачання і транспор-
тування газу жодним чином не позначиться на 
послугах, які раніше надавало ПАТ «Чернігів-
газ». Ремонт, ліквідація витоків газу, обслу-
говування, заміна та встановлення газового 
обладнання і лічильників газу, повірка лічиль-
ників, інструктажі та консультації споживачів, 
диспетчерські функції і т. ін. — усе залишається 
у віданні газового господарства.

Але відтепер послуги поставки (продажу 
газу) і розподілу (транспортування газу) ма-
ють бути розділені і не можуть надаватися од-
нією компанією, як це робили облгази раніше. 
Тому від 1 липня ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» отри-
мало ліцензію на постачання природного газу 
за регульованим тарифом для всіх спожива-
чів на території області, а в ПАТ «Чернігівгаз» 
залишилася тільки функція розподілу газу.

ПАТ «Чернігівгаз»

Виборіада у Чернігові — на фініші

Чернігівців усю виборчу кампанію скуповували Чернігівців усю виборчу кампанію скуповували 
оптом і вроздріб: їжею, подачками, шоу, оптом і вроздріб: їжею, подачками, шоу, 

концертами,  атракціонамиконцертами,  атракціонами

Володимир Великий — на шевронах 
Чернігівської «Самооборони»

На постачання газу треба укласти новий договір 
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Бліц-інформ
А що з безробіттям? 
Від початку року в області надано статус безро-

бітного 15,4 тис. громадянам, що на 7% більше від 
минулорічного показника.

За сприяння служби зайнятості укомплектова-
но 11,6 тис. вільних робочих місць — 78% від за-
гальної кількості. 

За півріччя набували нових професій та підви-
щували кваліфікацію 3 тис. безробітних. До участі 
у громадських та інших роботах тимчасового харак-
теру залучено 4,6 тис. безробітних.

Станом на 1 липня на обліку в центрах зайня-
тості області перебувало 16 тис. безробітних гро-
мадян.

Антикорупційна премія 
за статті 
на «Північному векторі»
Віктор Татарин, жур-

наліст і громадський діяч 
із Корюківщини, став ла-
уреатом журналістської 
премії «Антикорупція». Він 
нагороджений журналіст-
ською громадською ор-
ганізацією «Медіа-Центр 
«Свобода слова нового 
століття» (м. Корюківка) за 
внесок у боротьбу з коруп-
ційними діями нової влади 
у 2014 – 2015 роках. Зо-
крема за цикл публікацій на сайті «Північний век-
тор» про дії сільського голови Сядриного Корюків-
ського району.

Віктор Татарин також активно співпрацює з 
Чернігівським культурно-мистецьким центром «Ін-
термеццо»,  де зроблено це  фото.

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

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

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

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

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

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

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

лісти Денис Домоцький, Олександр Ясенчук. 

СБУ затримала ще одного 
«телефонного терориста»
Співробітники Управління СБ України в Черні-

гівській області спільно з міліцією встановили і за-
тримали в Чернігові місцевого мешканця, який по-
відомив про «замінування» низки будівель обласно-
го центру.

На телефони міліцейських підрозділів надходи-
ли дзвінки від чоловіка, який повідомив про міну-
вання двох великих торговельних об’єктів, облас-
ного драмтеатру та одного з районних судів міста, а 
також про підпал трьох автомобілів на одній із цен-
тральних вулиць Чернігова.

Правоохоронці ретельно перевірили кожен із 
цих об’єктів, але жодних вибухових пристроїв і не-
безпечних речовин не виявили.

Співробітники спецслужби за декілька годин 
встановили особу псевдомінера. Зловмисника за-
тримали під час чергового анонімного повідомлен-
ня. Ним виявився безробітний 28-річний житель 
Чернігова, який зізнався у скоєному правопору-
шенні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 259 
(завідомо неправдиве повідомлення про загро-
зу безпеці громадян, знищення чи пошкодження 
об’єктів власності) Кримінального кодексу України. 
Триває досудове розслідування.

Відповідно до останніх рішень судів «телефон-
ні терористи» практично завжди потрапляють за 
ґрати.

СБУ від початку 2015 року встановила 60 зло-
вмисників, які здійснювали анонімні дзвінки теро-
ристичного характеру. Правопорушники робили 
неправдиві повідомлення переважно у стані алко-
гольного або наркотичного сп’яніння, що є обтяжу-
вальною обставиною з точки зору закону.

Прес-центр обласного управління СБ України

Чверть століття тому, 16 лип-
ня 1990 р., Верховна Рада Укра-
їни ухвалила Декларацію про 
державний суверенітет Украї-
ни. Було зроблено вирішальний 
крок на шляху до незалежності 
нашої країни. 

Декларація була ухвалена в 
часи розвалу СРСР, стрімкого за-
гострення системної політичної 
та соціально-економічної кризи 
комуністичного режиму.

11 березня 1990 р. Литва 
вже проголосила свою незалеж-
ність від Радянського Союзу, Лат-
вія і Естонія активно готували 
відновлення незалежності. На 
вулицях Києва, Чернігова та ін-
ших українських міст Українська 
міжпартійна асамблея, рухівці 
вже вели реєстрацію громадян 
Української Народної Республіки.

Під тиском національно-де-
мократичних сил, суспільних на-
строїв розгубленість і демора-
лізація охопили керівні верстви 
комуністичного керівництва в 
Україні. 

Національно-державні про-
цеси охопили всі національні 
республіки, а також і Росію. 12 
червня 1990 р. Перший з’їзд на-
родних депутатів РРФСР ухва-
лив Декларацію про державний 
суверенітет РРФСР.

Декларація про державний 
суверенітет України, ухвалена 
більшістю парламенту (355 го-
лосів «за», 4 «проти» і 1 «утримав-
ся»), була в редакції демократич-
ного об’єднання «Народна рада» 
— національно-демократичної 
опозиції у Верховній Раді. 

Декларація стала програ-
мою побудови незалежної дер-
жави. У документі наголошено, 
що Верховна Рада УРСР проголо-
шує суверенітет України як «вер-
ховенство, самостійність, повно-
ту і неподільність влади республі-
ки в межах її території, незалеж-
ність і рівноправність у зовнішніх 
відносинах» і «є самостійною у 
вирішенні будь-яких питань сво-
го державного життя».

За місяць Верховна рада Бі-
лорусі ухвалила декларацію про 
суверенітет республіки, яка по-
вторювала тези української де-
кларації про побудову самостій-
ної держави.

За незалежну, демократич-
ну, соборну Україну в лавах «На-
родної ради» і депутатської групи 
Народного Руху України бороли-
ся і наші земляки з Чернігівщини.

Левко ЛУК’ЯНЕНКО, уро-
дженець с. Хрипівка Городнян-
ського району, український ди-
сидент, політик і громадський 
діяч, Герой України, автор Акта 
про незалежність України від 24 
серпня 1991 р. У той час він був 
заступником голови «Народної 
ради» в парламенті. 

Тетяна ЯХЕЄВА, уродженка 
м. Корюківка, громадський і полі-
тичний діяч, науковець, кандидат 
економічних наук. У 1990 р. вона, 
доцент Чернігівського філіалу Ки-
ївського політехнічного інституту, 
за підтримки Руху та інших націо-
нально-демократичних сил стала 
народним депутатом по Деснян-
ському в/о № 438 м. Чернігова. 
Співавторка тексту Декларації 
про державний суверенітет Укра-
їни та Закону України «Про еконо-
мічну самостійність Української 
РСР» (3 серпня 1990 р.)

Сергій СЕМЕНЕЦЬ, уродже-
нець м. Ічня, який, хоч і був 

обраний у народні депутати 
по Борзнянському виборчо-
му округу № 443 як 1-ий се-
кретар райкому КПУ, виявив-
ся вірним українському наро-
ду. Співавтор тексту Деклара-
ції про державний суверенітет 
України та її альтернативного 
проекту, ряду інших законо-
давчих актів. Входив до тимча-
сової комісії Верховної Ради 
щодо націоналізації майна 
КПРС та ВЛКСМ на території 
України.

Символічно, що саме 16 
липня 1990 р. виконавчий 
комітет Чернігівської міської 
ради ухвалив рішення пере-
йменувати центральну пло-
щу міста імені комуністично-
го діяча В. Куйбишева на істо-
ричну від часів середньовіччя 
назву — КРАСНА площа. Так 
почалася декомунізація 
столиці древнього Сівер-
ського краю під тиском Чер-
нігівського Руху під проводом 
Валерія Сарани і демократич-
ної депутатської групи «Черні-
гів» у міській раді, яку очолили 
Юрій Філіппов — голова і Сер-
гій Соломаха — секретар об-
ласної організації Товариства 
української мови ім. Тараса 
Шевченка на чолі з Василем 
Чепурним.

Сергій БУТКО, 
представник Українського ін-

ституту національної пам’яті в 
Чернігівській області

Приїздив до мене директор будинку 
культури із Шептаків Валентин Резничен-
ко. Шептаки — старовинне село на Нов-
город-Сіверщині, за кілька кілометрів від 
міжнародної траси із Грем’яча на Чернігів. 
Поселення витягнулося аж на 9 кілометрів 
уздовж річки Роми, створивши симпатич-
ну картинку українського пейзажу. Городи, 
луки, узлісся, левади, болота, вигони. І вся 
розкіш — на тлі невеличкої притоки Десни.

Нині село невелике, близько 600 меш-
канців. Натомість наприкінці XIX століття 
населення складало до 3,5 тисяч. А Шепта-
ки величали «містечком». Тим більше, було 
за що. Усе змінилося від більшовицького 
перевороту 1917-го. Козацьке поселення 
почало рух до руїни.

Звичайно, що пора Гетьманщини ста-
ла найуспішнішим часом історії в життєписі 
легендарного населеного пункту північної 
Сіверщини. Тут десятиліттями розміщува-
лися сотенні органи управління, будували-
ся храми, школи, різні підприємства тощо. 
А панські маєтки, економії місцевих госпо-
дарів, що успадкували владу над хуторами 
й селами, навіть після ліквідації Козаччини 
додавали шарму маленькому містечку.

Після Козаччини всі ці московські пе-
три й катерини завжди заганяли у глухий 
кут будь-які розумні паростки вільнолюб-
ної Гетьманщини. Хоча останню крапку на 
українській забарвленості тих же Шепта-
ків, як і інших населених пунктів, було по-
ставлено паскудною радянщиною. Це вона 
довела до абсурду потуги попередниці — 
Російської імперії. Залишилися лише згад-
ки про два красиві храми села, палац Ро-
зумовського, адміністративні сотенні при-
міщення, народне училище та низку про-
мислових об’єктів. Усе пішло прахом у час 
«будівництва комунізму».

Найбільших збитків зазнала історич-
на пам’ять. У 1991 році на козацькій темі 
в Новгород-Сіверському краї ми отримали 
суцільні «білі плями». Тож і Шептаки не ста-
ли винятком. Зі своєї історії найбільш відо-
мими епізодами, які зі школи мали знати 
учні, ставали події війни з німцями від 1941 
року та партизанщина 1918-го. Ото і все. 
Ну, хіба що й колгоспне будівництво. А ба-

гатющий шар історії села, який так потужно 
мав би спиратися на Козаччину, було втра-
чено. Навіть матеріальну частину не збере-
гли. І не вина в цій трагедії пересічних лю-
дей. Так хотіла колоніальна влада Московії.

Тож із Валентином Володимировичем 
Резниченком, налаштованим патріотично 
щодо майбутнього свого села, ми говори-
ли кілька годин, корегуючи окремі напрям-
ки спільної роботи. Корегуючи, бо  підґрун-
тя «формували» впродовж моєї 8-місячної 
діяльності на посаді заступника голови ра-
йонної державної адміністрації в перший 
«постреволюційний» період. На жаль, для 
багатьох людей із місцевих владних еліт 
українська тема, здається, є важкопідйом-
ною. Що там казати, коли посеред Новгоро-
да-Сіверського, з висоти пташиного польо-
ту, на голови містян погрозливо дивлять-
ся очі кровопивці Сталіна!? Агов, нащадки 
козаків! Тому, як на мене, людей на кшталт 
пана Валентина треба цінувати.

Він весь у полоні відродження козаць-
кого містечка. Вивчає документи, фіксує 
спогади старожилів.

Нині увага краєзнавця прикута до укра-
їнських оберегів. Узявся повернути до жит-
тя козацьку криницю. «Маю перш за все 
сподіватися на власні сили. Вже пройшов 

у глибину на 5 метрів замуленого джере-
ла. Зруб за зрубом, які ховалися за по-
тужними шарами мула, опускаємося до хо-
лодного струмка, який століттями напував 
великий куток містечка — центру Шепта-
ківської сотні Стародубського полку. Кри-
ницю обов’язково очистимо, облаштуємо 
та освятимо. У крайньому випадку — до По-
крови. Хоча намагатимемося раніше».

Валентин переймається заготівлею де-
ревини для обладнання території майбут-
нього джерела. А ще чоловік захоплено роз-
повідає про минувшину староукраїнського 
сотенного містечка. Кілька років збирає ін-
формацію про населений пункт, про окре-
мих вихідців із Шептаків. Має солідний спи-
сок очільників Шептаківської сотні.

У бесіді на тему відродження колиш-
ньої столиці козацької сотні разом із па-
ном Валентином звертаємо увагу на факт 
помітної присутності у «верхньому» штабе-
лі районної влади за совєцьких часів чима-
ленької кількості шептаківців. От тільки їх-
ній внесок так і не став поміченим у поря-
тунку села. Навіть будівництво нової школи 
не змогли відстояти. Вже при закладеному 
фундаменті зупинили будівництво. Тепер 
цей підмурівок школи, яка не відбулася, 
став пам’ятником безглуздю. Між іншим, 
частину учнів чомусь почали возити до Чай-
киного. Бо, бачте, це село Кучми, яке тре-
ба, навіть штучно, утримувати. Тому що гі-
гантську школу поставили! У Шептаках же 
прискорили процес «похорону» навчально-
го закладу.

Та це лишень штрих до історії. Валентин 
сподівається, що Шептаки одужають. Важ-
ливо тільки любити свою батьківщину, зем-
лю пращурів усім серцем та «кишенею». А 
ще — бажати щось конкретне зробити для 
збереження духу прадідів. Ось і взявся чо-
ловік для початку за повернення з небут-
тя одного з оберегів поселення — Сигу-
тівської криниці. І дай, Боже, шептаківцям 
віри і надії, що за звитяжної праці й відчут-
тя любові до історії свого села у ХХІ століт-
ті в них усе вийде набагато вдаліше, ніж у 
земляків у ХХ столітті. 

Борис ДОМОЦЬКИЙ

25 років тому ухвалено Декларацію 
про державний суверенітет України 
і декомунізовано центральну площу Чернігова

Джерело відродження Шептаків
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Бліц-інформ Про все, що хвилює, що наболіло

2 липня 2015 року працівники На-
ціонального архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній» ви-
явили факт видалення дерев на Болди-
них горах, на земельній ділянці по вул. 
Толстого, 90-а, неподалік від пам’яток 
національного значення — Троїцького 
монастиря та Антонієвих печер.

Як стало відомо, тут, у межах 
пам’ятки археології місцевого зна-
чення — некрополя Х – ХІІІ ст. старо-
давнього Чернігова (курганний мо-
гильник «Болдині гори») № 2, взятої 
на облік розпорядженням Чернігів-
ської обласної держадміністрації від 
28.12.1998 р., в охоронній зоні На-
ціонального архітектурно-історично-
го заповідника «Чернігів стародав-
ній» (Генеральний план розвитку НАІЗ 
«Чернігів стародавній», затверджений 
сесією Чернігівської міської ради від 
23.06.2009 р.), в охоронній археоло-
гічній зоні № 2 (рішення сесії міської 
ради від 31.05.2007 р.) планується 
спорудження будинку.

Відповідно до рішення сесії місь-
кої ради від 20 червня 2014 року за-
тверджено проект відведення та пе-
редання земельної ділянки в дов-
гострокову оренду, строком до 29 
травня 2024 року, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, гос-
подарських будівель і споруд (приса-
дибна ділянка) громадянину Полікопі 
Андрію Яковичу (Амвросію, архієпис-
копу Чернігівському і Новгород-Сі-
верському Української православної 
церкви МП), по вул. Толстого, 90-а, 
площею 0,0926 га.

Ця земельна ділянка має певний 
режим використання, який передба-
чає збереження пам’яток та об’єктів 
культурної спадщини, забезпечен-
ня охорони археологічного культурно-
го шару, традиційного характеру сере-
довища та видового розкриття архітек-

турного комплексу Троїцького монасти-
ря. Ці споруди внесені до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України 
як об’єкти національного культурного 
надбання українського народу.

Відповідно до Генплану в межах 
охоронної зони заповідника заборо-
няються містобудівні, архітектурні чи 
ландшафтні перетворення, будівель-
ні, меліоративні, шляхові, земляні 
роботи без дозволу органів охорони 
культурної спадщини. Будь-яким зем-
ляним роботам, пов’язаним із роз-
криттями, мають передувати археоло-
гічні дослідження. Забезпечення ре-
жиму утримання і використання охо-
ронної зони здійснює орган охорони 
культурної спадщини місцевого само-
врядування за участю дирекції НАІЗ 
«Чернігів стародавній».

3 липня відбулася зустріч керівни-
цтва заповідника «Чернігів стародав-
ній» із завідувачем господарства Чер-
нігівської єпархії УПЦ Василем Гороб-
цем. Останній попереджений про не-
правомірність проведення будь-яких 
земляних робіт (викорчування пнів, 
розкопки та ін.) на згаданій ділянці без 
відповідних дозволів на проведення 
охоронних археологічних досліджень.

Із проханням щодо упередження 
розкопок на цій ділянці направлено 

листа Департаменту культури і туриз-
му, національностей та релігій облас-
ної державної адміністрації.

Зазначена земельна ділянка роз-
ташована над Новоантонієвими пече-
рами, створеними у ХVІІІ столітті. Нині 

вони знаходяться в аварійному стані, 
потребують консерваційних та рес-
тавраційних робіт. На цій території іс-
нують старі кладовища, склепи. Від-
повідно тут у разі будівництва необ-
хідно проводити комплексні археоло-
гічні дослідження.

Проект будівництва має погоджу-
ватися з Національним архітектурно-іс-
торичним заповідником «Чернігів ста-
родавній», Департаментом культури 
і туризму, національностей та релігій 
Чернігівської облдержадміністрації і цен-
тральним органом охорони культурної 
спадщини Міністерства культури України.

Сергій ЧЕРНЯКОВ, 
учений секретар Національного 

архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній»

Прокуратура Чернігівської об-
ласті проводить досудове розслі-
дування по кримінальному прова-
дженню за підозрою начальника 
Головного управління ветеринар-
ної медицини в Чернігівській об-
ласті Кульбако В.Д. та начальника 
Прилуцького районного управління 
ветеринарної медицини Кірієнко 
А.І. у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст. 368 КК України. 

Про це повідомляє прес-
служба прокуратури Чернігівської 
області. 

Кульбаку В.Д. та Кірієнку А.І. 
визначено запобіжний захід у ви-
гляді застави в сумі 250 тис. грн 
та 150 тис. грн відповідно, які підо-
зрювані вже внесли на спеціаль-
ний рахунок. 

Розслідуванням встановлено, 
що Кульбако В.Д. щомісяця отри-
мував неправомірну вигоду в сумі 
близько 2 500 грн через Кірієнка 
А.І. зі своїх підлеглих — керівників 
районних управлінь за неперешко-
джання їхній діяльності. 

Слідство відпрацьовує версію 
про отримання керівниками район-
них управлінь коштів від фізичних 
осіб-підприємців та юридичних осіб 
у своєму районі. 

З метою об’єктивного розслі-
дування вказаного злочину та ви-
криття всіх його учасників про-
куратура області просить повідо-
мити небайдужих громадян про 
факти звернення до них праців-
ників ветеринарної медицини за 
фінансовою допомогою. Звер-
татися слід за телефоном (0462) 
67-40-86, анонімність гаранто-
вана. 

* * *   
Про затримання в Черніго-

ві того ж дня повідомив і голова 
Служби безпеки України Василь 
Грицак: «Нам вдалося затримати, 
а фактично зламати вертикаль-
но побудовану схему системного 
отримання хабарництва і поборів 
у Чернігівській області — затри-
мані під час одержання хабара ке-
рівник Управління ветеринарної 

медицини, його заступник, два ра-
йонних керівники». 

Обласне СБУ доповнило: «Ке-
рівник Головного управління вете-
ринарної медицини Чернігівщини 
щомісяця незаконно отримував від 
кожного з начальників районних 
управлінь по 25 тисяч гривень, а 
також талони на пальне. 

Співробітники СБ України 
спільно із прокуратурою затри-
мали «на гарячому» хабарника та 
двох начальників райуправлінь, 
які принесли чергову суму щомі-
сячної «дані». Під час обшуку в ка-
бінеті та помешканні посадовця 
вилучили понад 40 тисяч гривень 
у конвертах». 

Проте невдовзі обласна проку-
ратура у своїй заяві внесла корек-
тиви: Кульбако брав уже не по 25 
тисяч, а по 2,5 тисячі, а серед підо-
зрюваних зник заступник Кульба-
ки, і замість двох районних керів-
ників лишився один, прилуцький. 

Щось не дуже узгоджені пові-
домлення двох солідних  відомств.

Жителька Конотопа (Сумська об-
ласть) подала позов до Будищенської 
сільської ради Коропського району 
Чернігівщини. Вона намагалася отри-
мати компенсацію за майно свого 
діда, відібране в нього під час колек-
тивізації. 

У 1933 році діда цієї жінки, який 
жив у Будищі, «розкуркулили» і відібра-
ли майно. До 1948 року він мешкав 
у Конотопі, потім був невідомо за що 
засуджений і помер у місцях позбав-
лення волі 1952 року. На думку жінки, 
її мати фактично прийняла спадщи-
ну свого батька, а після смерті мате-
рі право на спадщину має вона сама. 

Компенсацію спадкового майна, 
відібраного в діда, позивачка оцінила 
в 1 млн 39 тис. 800 грн.

На судове засідання Будищенська 
сільська рада надала заяву, що не ви-
знає позивних вимог.

У 2011 році комісія з питань по-
новлення прав реабілітованих Черні-
гівської обласної ради поновила пра-
ва діда позивачки в частині його ре-
абілітації. Закон «Про реабілітацію 
жертв політичних репресій в Україні» 
передбачає повернення (по можли-
вості) вилучених будівель і майна або 
компенсацію їх вартості репресова-
ним чи їхнім спадкоємцям. Однак пра-

во на компенсацію мають самі репре-
совані або їхні спадкоємці першої чер-
ги. Як встановив суд, мати позивачки, 
яка й була спадкоємцем першої черги, 
за свого життя із заявою про реабілі-
тацію і компенсацію не зверталася.

Та й компенсувати виявилося нічо-
го. Сторона позивача не надала суду 
доказів, що на час смерті 1952 року 
дідусь мав право на перелічене в по-
зові майно або на компенсацію його 
вартості. Отже, не доведено і факту 
прийняття цієї спадщини його дочкою.

Судом у задоволенні позову внуч-
ці було відмовлено.

Тобто 1952 року, через 19 років 

після розкуркулення та ще й будучи за-
судженим, дід, звичайно, не мав жод-
них документів щодо свого відібра-
ного майна. І хто б їх йому дав? Його 
пряма спадкоємиця, як дочка розкур-
куленого і засудженого, звісно, теж 
не добивалася спадщини. Онука діда 
спробувала добитися, але вона щодо 
свого діда — не спадкоємиця першої 
черги.

Словом, якщо живий хтось із ре-
пресованих і, напевно, ще живі їхні 
діти, прямі спадкоємці, добиватися 
компенсації треба негайно. Тільки як 
довести, що ж саме було відібрано під 
час колективізації та інших репресій?

Газу споживаємо 
менше
За 1 півріччя споживачі об-

ласті використали 334,3 млн 
кубометрів газу, що майже на 
67 млн (або 16,7%) менше, ніж 
за аналогічний період 2014 
року. Через це ПАТ «Чернігів-
газ» недоотримав від тарифів 
на розподіл і постачання майже 
28,8 млн грн, що складає 17,2% 
планового виторгу.

Побутові споживачі вико-
ристали менше газу на 42 млн 
куб. м, бюджетна сфера — на 
2,8 млн, промисловість — на 9,7 
млн, теплопостачальні підпри-
ємства — на 12,3 млн.

В області найбільше газу 
споживає населення — майже 
59%. На сьогодні лічильників 
газу не мають близько 72,3 ти-
сячі сімей. 

Щоб повною мірою виконати 
плани з реконструкції та модер-
нізації газотранспортної систе-
ми, «Чернігівгазу» потрібно тран-
спортувати принаймні 607 млн 
кубометрів газу на рік, з яких 
розраховувалися їхні тарифи. 

У 2014 році споживання газу 
на Чернігівщині скоротилося на 
12%, а протягом останніх трьох 
років — на 300 млн кубометрів.

У Прилуцькій 
колонії — 
фестиваль творчості 
XХIV фестиваль художньої 

самодіяльної творчості непо-
внолітніх засуджених «Черво-
на калина» відбувся у Прилуць-
кій виховній колонії. Фестиваль 
проводиться щороку, естафе-
тою по всіх виховних колоніях 
України. 

Почесними гостями свята 
стали представник пенітенціар-
ної служби України, представ-
ники фонду волонтерів України, 
благодійного центру соціальної 
роботи «Світ без залежності», 
міжнародної організації «Право 
на здоров’я».

Проходила концертна про-
грама в актовій залі колонії. За-
суджені юнаки читали патріотич-
ні вірші, співали пісні. Виступили 
й творчі колективи міста, україн-
ська співачка Романа Маклай. 

Як дарунок долі деяким ви-
хованцям установи стало отри-
мання документів про достроко-
ве звільнення.

Потяг 
«Чернігів – Одеса»
17 липня 2015 року при-

значено курсування потяга 
№ 288/287 сполученням «Черні-
гів – Київ – Одеса». 

Відправлення з Чернігова — 
о 16 год. 12 хв., прибуття до Оде-
си — о 5 год. 12 хв. 

Відправлення з Одеси — о 23 
год. 58 хв., прибуття до Черніго-
ва — о 12 год. 09 хв. 

Майстриня 
перемогла 
на міжнародному 
фестивалі 
У білоруському Вітебську 

пройшов ХХIV міжнародний фес-
тиваль мистецтв «Слов’янський 
базар».

У черговий раз на вистав-
ці майстрів область представ-
ляли народні умільці Черніго-
ва. У рамках фестивалю від-
бувся конкурс народної ляльки 
та іграшки «Забава-2015». Пер-
ше місце в номінації «Народна 
лялька з текстилю» посіла май-
стриня Тетяна Стадниченко, ке-
рівник студії Центру народних 

ремесел. 

Що затівають на Болдиних горах, в історичній заповідній зоні? 
Про будівництво по вулиці Толстого, 90-а, 

в охоронній зоні Національного заповідника «Чернігів стародавній»

Рубають у зоні мораторію
17 липня прокуратура розповсюдила повідомлення, що зареєструвала 

кримінальне провадження відносно посадових осіб комунального підприєм-
ства «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради 
— за ч. 1 ст. 364 КК України.

Незважаючи на мораторій щодо забудови в Чернігові зони природ-
них ландшафтів, обмеженої вулицями Савчука — Воїнів-Інтернаціоналістів 
— Берегова (лісопарк Кордівка), який діє до 01.01.2016 р., КП «Дільниця з 
контролю за благоустроєм міста» видало забудовнику ордер на видалення 
зелених насаджень. 

На підставі цього рішення підприємство почало вирубування дерев у лі-
сопарку. 

Болдині  гори. Саме в нас у Чернігові упокоївся і похований геній україн-
ської літератури Михайло Коцюбинський. Його могила  тут,  на Болдиних  горах. 
Поруч — знамениті Антонієві печери й Іллінська церква —  пам’ятки історії загаль-
ноукраїнського  значення.  Усе це — поряд  із місцем, де затівається будівництво.   

Фото Петра АНТОНЕНКА

Корупція: чиновники брали і беруть, незважаючи на те, що їх ловлять
Чиновницю затримано 

на гарячому
Служба безпеки України припинила коруп-

ційну діяльність високопосадовця Чернігівської 
обласної державної адміністрації, яка займалася 
розкраданням бюджетних коштів. 

Заступник директора одного з департаментів 
ОДА виділила понад 46 тисяч гривень місцевому 
підприємцю, який надавав послуги з організа-
ції молодіжного заходу. За це комерсант мав по-
вернути 36 тисяч гривень «відкату». Розкрадання 
стосувалося молодіжного фестивалю, що прово-
дився на Голубих озерах у Ріпкинському районі. 

Співробітники спецслужби затримали зло-
вмисницю «на гарячому» одразу після отримання 
грошей. 

У рамках кримінального провадження за ч. 
3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або за-
володіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем) Кримінального кодексу України пе-
ревіряється її причетність до інших фактів коруп-
ційної діяльності. 

Голова обласної державної адміністрації Вале-
рій Куліч на брифінгу 17 липня повідомив, що мова 
йде про Наталію Кожушко, заступницю начальника 
департаменту у справах сім’ї, молоді і спорту. 

Також голова ОДА повідомив, що перед цим 
було затримано за підозрою в отриманні хабара  
голову Козелецької селищної ради. 

Керівники ветеринарної медицини затримані 
за підозрою в хабарях

Відсудити майно, забране в діда, не вдалося
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Безсумнівно, що прокуратура і проку-
рори сучасної України — така ж «еліта» на-
шої держави, як і, скажімо, наркобарони 
в далекій Колумбії. І в передмістях Карта-
хени, і навколо Києва та інших міст і місте-
чок нашої країни вам безпомилково пока-
жуть таку собі зменшену копію Межигір’я 
— маєток якогось районного прокурора. 
Де цілком комфортно зміг би розмістити-
ся справжній латиноамериканський нар-
кобарон — разом із своєю приватною ар-
мією, кількома борделями та відділком 
місцевої поліції, які його й обслуговують. 
Власне, десь недалеко обов’язково ви 
знайдете таке ж за розмірами «гніздечко» 
доволі вгодованого начальника міліції, 
ДАІ, есбеушника і податківця. Джентль-
менський набір «поважних персон» нере-
формованої України. Всі ці трохи стилізо-
вані копії Межигір’я, за давньою тради-
цією, оформлено на тещу, сина, невістку 
або офшорну компанію-прокладку на ви-
падок форс-мажорних обставин: скажі-
мо, раптової зміни влади, після якої керів-
ник цієї «еліти» тікатиме разом із колоною 
броньованих вантажівок, у які встигли за-
вантажити лише найдорожчі спогади про 
часи, віддані, як вони кажуть, «цій країні». 
Зрозуміло, що «спогади» конвертовано в 
«кеш», коштовності, різні камінці, банків-
ські метали, антикваріат, твори мисте-
цтва тощо.

Події в Київській прокуратурі та арешт 
заступника голови слідчого управління 
Генпрокуратури Володимира Шапакіна і 
заступника прокурора Київської області 
Олександра Корнійця, яких затримано за 
підозрою у вимаганні хабара в особливо 
великих розмірах, ілюструють масштаби 
«ділової активності» тих, хто називає себе 
«правоохоронцями». 500 000 баксів лише 
у двох посадовців, плюс інші коштовнос-
ті, лише з однієї спецоперації, проведеної 
під керівництвом новачка в наших право-
охоронних структурах — заступника Ген-
прокурора Давида Сакварелідзе і голови 
СБУ Василя Грицака, демонструють будні 
нашої прокуратури. Посадовці якої часто 
діють спільно із представниками інших си-
лових структур — МВС та СБУ.

Звісно, арешт двох підозрюваних про-
курорів — це ще навіть не початок. Це 
лише заявка, доля якої невідома. Адже 
далі мають бути викриті особи в цивіль-
ному, але при погонах, у споріднених си-
лових відомствах. Які давно перетворили 
свою «правоохоронну» діяльність на сво-
єрідний бізнес в особливо крупних роз-

мірах. З обігом у сотні мільйонів доларів. 
Генеральний прокурор Віктор Шокін має 
пояснити суспільству, що відбувається в 
керованому ним відомстві, чому це ста-
лося із призначеними ним особисто про-
куророрами. Адже всі ці призначення, як 
і самого Шокіна, так і його заступників, 
відбувалися під акомпанемент читання 
мантр про боротьбу з корупцією. Слідство 
має встановити, між ким розподіляли-
ся фінансові потоки всередині самої Ген-
прокуратури, і відповідність очільника ві-
домства займаній посаді. Цілком логічно, 
аби громадяни отримали відповідь на пи-
тання: чи потрібен їм Генеральний проку-
рор, під носом у якого відбуваються поді-
бні речі.

Ментовсько-прокурорсько-есбеушна 
система має зазнати суттєвих змін. Без 
цього Україна буде продовжувати жити 
приблизно так само, як живе бідне насе-
лення, яке на плантаціях коки в колум-
бійських джунглях обслуговує тамтешню 
«еліту» — не лише добре організовану, а й 
тісно пов’язану між собою.

P.S. Цікавою ілюстрацією до всього 
вищесказаного є повторне призначення 
на посаду начальника Київської міліції ра-
ніше люстрованого і «помилуваного» Пре-
зидентом Олександра Терещука. І справа 
навіть не в триповерховому будинку, який 
зводить генерал міліції в Жулянах, на ви-
ділених його дружині та мамі землях ко-
лишнього радгоспу Совки, про що доклад-
но інформували медіа: http://www.pravda.
com.ua/news/2015/05/20/706.

Біда навіть не в тому, що генерал меш-
кає в маєтку, заробленому «непосильною 
багаторічною працею». А в тому, що пред-
ставник старої системи, в якій діє тоталь-
на кругова порука і циркулюють величез-
ні фінансові потоки «знизу нагору», тепер 
керуватиме й тими молодими хлопцями і 
дівчатами в новій поліцейській формі, які 
склали присягу служити народу України і 
боротися з корупцією. У тому числі, у сво-
єму міністерстві. Адже «не вливають вино 
молоде в міхи старі». Бо вірус і пліснява 
наскрізь прогнилої системи можуть потра-
пити й до нового посуду.

Дмитро ТУЗОВ, 
політичний оглядач, 

«Українська правда», 
07.07.2015 

Кілька генералів Зброй-
них сил і Служби безпеки 
України у своєму відкритому 
листі до Президента Украї-
ни Петра Порошенка, надру-
кованому в газеті «Бульвар 
Гордона» (№ 26, 30.06.2015 
р.), озвучили те, що накипіло 
в них за рік війни і чого вони 
так і не змогли донести до 
влади. Їх план зі звільнення 
Донбасу і Криму завертають 
на порозі. Причин для цього, 
за словами генералів, три:

бездіяльність і небажан-
ня влади взяти на себе від-
повідальність за відновлен-
ня територіальної цілісності 
України;

нездарна кадрова полі-
тика, відсутність реальної 
боротьби з корупцією, неба-
жання проводити системні 
реформи; 

війна перетворилася на 
величезний бізнес, де про-
цвітає торгівля з окупантом і 
контрабанда.

У листі, зокрема, 
говориться:
У країні більше року три-

ває російська агресія, кіль-
кість жертв вимірюється ти-
сячами, кількість біженців — 
мільйонами. Але в нас, як і 
раніше, — антитерористична 
операція, а не офіційно ого-
лошена війна. У нас, як і ра-
ніше, не розірвані диплома-
тичні й економічні стосунки 
із країною-агресором. Верх-
ні ешелони української вла-
ди, як і раніше, ведуть бізнес 
з окупантом і кришують конт-
рабанду в зоні АТО.

Ми наполягаємо на вве-
денні воєнного стану, на пе-
реведенні економіки країни 
на військові рейки і мобілі-
зації офіцерів запасу (повір-
те, їх багато, і вони більш ніж 
мотивовані). Тільки це до-
зволить відкинути ворога за 

український кордон і макси-
мум за три місяці повернути 
повний контроль над захо-
пленими територіями. Інакше 
сьогоднішня ситуація «ні ві-
йни, ні миру» триватиме рока-
ми і погубить Україну.

Ми втратили Крим зовсім 
не через «потужність» і «та-
лант» спецслужб Путіна або 
бажання жителів півострова 
перейти до Росії, а через без-
діяльність української влади, 
що очолила країну після пе-
ремоги Майдану.

Ми з усією відповідаль-
ністю стверджуємо: на той 
момент у Криму була достат-
ня концентрація українських 
сил (і людських, і військово-
технічних), щоб протистоя-
ти агресії. Але прямого на-
казу Києва захистити тери-
торії так і не надійшло, хоча 
інформація про проникнен-
ня на півострів ворожих під-
розділів була відома за три 
– чотири тижні до фактичної 
анексії. 

Після втрати Криму всі 
прекрасно розуміли: зараз 
постане питання Донбасу. І 
знову українська влада вчи-
нила ряд грубих помилок.

Як і у випадку з Кримом, 
війна на Донбасі спалахну-
ла не стільки через військову 
потужність Москви, стільки 
через слабкість, відсутність 
політичної волі, небажання і 
зраду офіційного Києва.

Стабільність Харківської, 
Запорізької, Миколаївської, 
Херсонської і навіть Одесь-
кої областей оманлива. Ще 
декілька місяців політики «ні 
війни, ні миру», дикого підви-
щення комунальних тарифів, 
інфляції, зростання валютно-
го курсу і зубожіння громадян 
— і в Україні з’являться нові 
«народні республіки». 

Хлопці на фронті чека-

ють одного: команди насту-
пати, вони готові і вміють во-
ювати, але наказу, як і ра-
ніше, немає. Пробачте, але 
одмовки, ніби «попередни-
ки розвалили армію, розі-
крали скарбницю» більше 
не працюють. Так само, як 
не працюють Мінські угоди і 
відмовки влади, що для по-
вернення контролю над оку-
пованими територіями не та 
економічна ситуація.

І коли нинішня влада про-
сить грошей у Міжнародно-
го валютного фонду — це не 
тому, що «попередники» ро-
зікрали все, а тому, що після 
Майдану корупція в країні не 
зникла, а лише зміцнилася.

Солдати НАТО замість нас 
звільняти Донбас і Крим не 
будуть. А для звільнення в нас 
є всі сили і засоби, в тому чис-
лі класний офіцерський кор-
пус запасу.

На наших військових ба-
зах зберігаються навіть тан-
ки Т-80, які перевершують 
Т-72 і Т-64, що нині задіяні в 
АТО. У нас є високотехноло-
гічні снаряди дальністю 50 
кілометрів, 100 пострілів — 
100 попадань. Але чомусь ми 
ці снаряди і далі продаємо в 
країни НАТО, зате на фронт 
поставляємо снаряди 1950 – 
1960-х років, третина з яких 
непридатна для бою.

Необхідно мобілізува-
ти офіцерів запасу, всіх вій-
ськових професіоналів. Якби 
вони були на місцях, ні зби-
того Іл-76 із десантниками на 
борту, ні Іловайського котла, 
ні поразки під Дебальцевим 
не було б. Саме бездарна ка-
дрова політика призвела до 
величезних людських втрат 
у зоні АТО. Убито стільки бій-
ців, що влада досі не нава-
жується озвучити реальну 
статистику.

Заступник голови слідчого управлін-
ня Генпрокуратури Володимир Шапакін 
і заступник прокурора Київської облас-
ті Олександр Корнієць затримані 5 лип-
ня за підозрою у вимаганні хабара в осо-
бливо великих розмірах.

Народний депутат Мустафа Найєм 
повідомив: «За моєю інформацією, при 
затриманні в чиновників виявили в за-
гальній сумі близько 500 тис. дол. США, 
а також коштовності й цінні папери».

Зокрема, за словами Найєма, під 
час обшуку в Шапакіна було знайдено: 
$130 тис. у кабінеті; $30 тис. і €22 тис. у 
будинку; $170 тис. і 500 тис. грн у кварти-
рі; документи на депозитні вкладення на 
суму 800 тис. грн, а також незареєстро-
вану вогнепальну зброю та боєприпаси.

За його ж словами, при обшуку в 
Корнійця було знайдено 35 пакетів із 
діамантами загальною кількістю 65 
каменів.

Операція проводилася під керівни-
цтвом заступника генпрокурора Давида 
Сакварелідзе і голови СБУ Василя Грицака.

Сакварелідзе розповів, за що про-
куратура вимагала рекордний хабар. 
Прокуратура Київської області вимага-
ла хабар у розмірі понад 3 млн грн від 
підприємця, який займається видобут-
ком піску.

Заступник генпрокурора Давид Сак-
варелідзе повідомив:

«Ми отримали інформацію від 
підприємця, що займається видо-
бутком піску, про вимагання з боку 
працівників прокуратури Київської 
області, дії яких, по суті, призве-
ли до зупинення його бізнесу. Він 
відмовився йти на незаконну уго-
ду і, повіривши нам, передав дета-
лі справи».

За словами Сакварелідзе, перевірка 
виявила, що «київські прокурори діяли 
не самі по собі, а під керівництвом «ве-
ликого начальника» зі стін Генпрокурату-
ри, який вважав себе недоторканним».

Заступник генпрокурора додав, що 
затриманим загрожує «безальтернатив-
не позбавлення волі від 8 до 12 років із 
позбавленням права обіймати посади, 
спеціальною конфіскацією та конфіска-
цією майна».

«Українська правда», 06.07.2015

Посадовці Генпрокуратури 
і прокуратури Київщини 

попалися на великому хабарі

Що спільного 
між колумбійською мафією 

та українськими прокурорами?

Пряма мова

Олег 
ТЯГНИБОК, 

голова 
ВО «Свобода» 

Підтримка «особливого статусу» Донбасу — 

зрада тисяч українців, 
які загинули на фронті за цілісність України

Підтримка більшістю коалі-
ції спільно з «Опозиційним бло-
ком» та іншими «недобитками» 
Партії регіонів змін до Консти-
туції України, які передбачають 
«особливості здійснення місце-
вого самоврядування в окре-
мих районах Донецької і Луган-
ської областей», — це зрада ти-
сяч українців, які загинули на 
фронті російсько-української 
війни, борючись за цілісність 
України, та десятків тисяч тих, 
хто нині зі зброєю в руках від-
стоює єдину, соборну Украї-
ну. Окрім того, це плювок в об-

личчя мільйону переселенців, 
які були вимушені бігти від так 
званих «ДНР-ЛНР».

Ми вже мали приклад із «ав-
тономією» Криму і добре зна-
ємо, чим це закінчилося: втра-
тою півострова. Можливість 
визначення окремим законом 
«особливого статусу» окупова-
них територій Донбасу — це ще 
один крок до знищення держав-
ного суверенітету і територіаль-
ної цілісності України. І саме 
цього домагається Кремль. Мо-
скві потрібна «автономія» для 
Донбасу, де коштом українсько-
го бюджету будуватиметься 
«русскій мір». Не спромігшись 
узяти нас приступом, тепер Пу-
тін намагається діяти підсту-
пом, розповсюджуючи ракову 
пухлину так званих «особливих 
статусів» і «автономій».

Позитивне голосування 
цього зрадницького рішення 

стало можливим лише завдя-
ки підтримці, яку надали фрак-
ціям коаліції голоси «Опозицій-
ного блоку» та інших залишків 
Партії регіонів — груп «Відро-
дження» і «Воля народу».

«Свобода» вкотре наголо-
шує на тому, що відновлення 
місцевого самоврядування на 
окупованих територіях Донба-
су можливе лише після повер-
нення повного контролю Укра-
їни над цими територіями, ви-
гнання російських окупантів та 
позбавлення виборчих прав їх-
ніх місцевих пособників. Саме 
за це сьогодні і борються на 
передовій російсько-україн-
ської війни понад 1000 свобо-
дівців, незалежно від колишніх 
посад і регалій, а також десят-
ки тисяч наших співвітчизників 
з усієї України.

«Українська правда», 
16.07.2015

Генерали — Президенту: 
«На Донбасі далі 
так тривати не може»
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Бліц-інформ

Саме прогнилістю право-
охоронних органів, а тому — праг-

ненням самим навести порядок і за-
конність, пояснює «Правий сектор» свій 

вояж до Мукачевого. 
Першою причиною цієї акції ПС нази-

ває тотальну корумпованість влади облас-
ті, правоохоронних структур, у першу чергу 
— щодо контрабанди. Мало того, що влада 
не бореться з цим злом, вона сама «кри-
шує» його, сама замішана в контрабанді — 
так заявляє ПС. 

Друга причина (може, ще більш ваго-
ма) — боротьба із сепаратизмом, а отже, 
захист Української держави. ПС начебто 
отримав інформацію про активізацію ке-
рованих Росією сепаратистів у Закарпат-
ті, конкретніше — в Мукачевому, де начеб-
то на різних базах і в клубах збираються і 
тренуються сепаратисти, причому добре 
озброєні. 

Короста контрабанди дійсно давно 
роз’їла Закарпаття. Це прикордонна об-
ласть, потоки вантажів тут величезні, 
контрабанди — також. Так само незакон-
но грабують і край, особливо щодо одного 
з найбільших його багатств — лісу, який не-
щадно вирубується і нелегально вивозить-
ся за кордон. 

Знову звернімося до заяви Президен-
та. Порошенко наголосив, що події в Мука-
чевому продемонстрували низку гострих 
проблем: «Я про клановість, контрабанду, 
корупцію тощо. Картина того, що зараз там 
відбувається, не чорно-біла. Вона просто 
вражаюче чорна». Президент зазначив, що 
сутністю конфлікту в Мукачевому є пере-
розподіл потоків контрабанди. 

Щодо сепаратизму. Нема жодного сум-
ніву, що Росія прагне розхитати ситуацію по 
всій Україні, влізти не лише в окремі облас-
ті Сходу і Півдня України, а й на протилеж-
ний її бік — Закарпаття. Тим паче сепара-
тистські тенденції тут зріють давно, правда, 
йдеться про угорський сепаратизм, який 
постійно підігрівається нашим західним су-
сідом — аж до роздачі угорських паспор-
тів громадянам України, етнічним угорцям, 
і коштів їм на скуповування землі й неру-
хомості. Тепер ось — сепаратизм зі Сходу. 

Шкода, що ми самі даємо привід для 
ворогів млявістю у зміцненні державності 
в регіонах країни, як це було й на Донбасі. 

Безумовно, на користь Росії й можли-
вість запускати пропагандистські «стра-
шилки» про бійню біля кордонів не про-
сто Угорщини, а Євросоюзу і НАТО. Ось, 
мовляв, як Україна проситься в Європу і 
НАТО! Який там їм безвізовий режим і курс 
на Європу. 

Чи згуртує Мукачеве 
державу, націю? 
Власне, це основне питання: чи траге-

дія вкотре послабить, чи навпаки — згур-
тує нас? Питання непросте. Майдан, знісши 
злочинний режим регіоналів, відкривши 

нам дорогу в Європу, разом з тим відкрив 
своєрідну «скриньку Пандорри» — з усіма її 
мало передбачуваними наслідками. Через 
півтора року після завершення револю-
ції час би вже переходити від революцій-
ної доцільності до законності, від розхиту-
вання суспільства до консолідації. І тут най-
важче — бачити різницю між СВОБОДОЮ, 
яку нам дав Майдан, і анархією.

Наскільки була розхитана держава, її 
влада в постмайданний момент, наскільки 
були розвалені наша армія, силові структу-
ри, що без бою здали Крим і допустили се-
паратистський заколот на Донбасі, — це 
тема окремої серйозної громадської дис-
кусії й аналізу. Зараз мова про інше — про 
громадський рух у захисті держави. Кон-
кретніше — про добровольчі формування, 
які стали на захист держави на Донбасі. 
Трагедія в Мукачевому має спонукати ви-
значитися: чим є ці формування, яка їх кіль-
кість, де вони дислокуються, як озброєні, 
кому підпорядковані, як їхні дії узгоджені 
з діями армії і силових структур держави? 

Питання не зайві. Звернімо увагу на 
кілька моментів. Як ув’язати заяви речни-
ків ПС, що вони можуть вільно вояжувати 
зі зброєю по Україні, з виданим ще рік тому 
наказом керівника ПС Дмитра Яроша про 
недопустимість вивезення його бійцями 
зброї із зони АТО? 

А що означає те, що другого дня піс-
ля подій у Мукачевому із зони АТО вийшов 
один батальйон ПС? Про вихід батальйону 
із фронту спокійно повідомив в ефірі реч-
ник ДУК Артем Скоропадський. За його сло-
вами, батальйон вийшов із зони АТО через 
те, що «хоче підтримати протестувальни-
ків». А комбат заявив, що такий наказ бій-
цям був відданий особисто лідером «Пра-
вого сектора», нардепом Дмитром Ярошем. 

Щодо «підтримки протестувальників». 
Від першого дня інциденту ПС організував 
акції протесту щодо дій правоохоронців 
проти їхніх бійців у Закарпатті. Це пікету-
вання Адміністрації Президента в столиці, 
подібні акції в областях. 

Ще відвертіше висловився 12 липня 

на брифінгу той же речник «Правого секто-
ра» Артем Скоропадський: «У зоні бойових 
дій у нас перебувають два батальйони, а 
по всій Україні у нас 18 чи 19 запасних ба-
тальйонів. Вони тренуються, проходять під-
готовку, готуються до відправки на фронт... 
Але, якщо треба буде, запасні батальйони 
ми можемо відправити куди завгодно. Ми 
можемо відправити всі запасні батальйо-
ни під Адміністрацію Президента і під Мініс-
терство внутрішніх справ». Що значить — 
«куди завгодно»? З якою метою «відправи-
ти»? На мирну акцію протесту чи на штурм 
державних установ? 

…Відкинемо вже озвучену крайню вер-
сію, що «Правий сектор» сам хотів поживи-
тися на контрабанді в Закарпатті. Але як 
бути із версією, що ПС принаймні був утяг-
нутий у кримінальні розбірки місцевих олі-
гархів, між іншим, депутатів парламенту 
держави? Може, дійсно є резон, коли Пре-
зидент називає деякі добровольчі форму-
вання кишеньковими арміями олігархів? 
Але, з іншого боку, що це — вболівання гла-
ви держави за її цілісність чи прояви по-
літичної боротьби? Адже не секрет, що до 
«олігархів із кишеньковими арміями» зара-
ховують насамперед Ігоря Коломойського, 
якого, навпаки, багато хто вважає мало не 
рятівником України від подальшої росій-
ської агресії. 

Що ж, тоді в ролі рятівника мають ви-
ступати не кишенькові армії, а реальні 
— українські Збройні сили та інші силові 
структури. І тут якраз безліч претензій до 
нашої влади всіх рівнів і гілок. 

…На Закарпатті Президент уже замі-
нив губернатора, ним став міліцейський ге-
нерал Геннадій Москаль, якого перекинули 
з такої ж посади з Луганщини, що теж сим-
волічно. Вже звільнені керівники облас-
ної міліції і СБУ, почалася серйозна чистка 
прикордонної, митної служб.  Це  зайве під-
тверджує правоту «Правого сектора» щодо 
корупції в регіоні. Тепер би утриматися на 
крихкій межі між наведенням порядку і 
розхитуванням держави. 

Верховна Рада ухвалила 
Закон «Про місцеві вибори»
Верховна Рада України підтримала у другому читанні 

та в цілому законопроект № 2831-3 «Про місцеві вибори». 
Законом передбачається, що місцеві вибори будуть 

проходити за такими виборчими системами:
1) депутатів сільських, селищних рад — зберігається 

чинна мажоритарна система відносної більшості в одно-
мандатному виборчому окрузі;

2) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад 
— за пропорційною виборчою системою з преференція-
ми (вибори в багатомандатному виборчому окрузі, що збі-
гається з відповідною територією, за виборчими списка-
ми місцевих організацій партій з одночасним висуванням 
кандидатів у територіальних округах, на які поділяється 
багатомандатний округ);

3) міських голів (міст, кількість виборців у яких дорів-
нює або більше ніж 90 тисяч) — за мажоритарною систе-
мою абсолютної більшості в єдиному одномандатному ви-
борчому окрузі; вибори проходитимуть у два тури, і міські 
голови обиратимуться абсолютною більшістю, тобто 50% 
+ 1 голос. 

4) сільських, селищних, міських (міст, кількість вибор-
ців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голів, сільських старост 
— за мажоритарною системою відносної більшості в єди-
ному одномандатному виборчому окрузі.

Голос виборця вважається одночасно голосом за міс-
цеву організацію партії та за кандидата, висунутого нею 
(ним) у цьому територіальному окрузі.

Пропонується встановити  виборчий бар’єр для партій  
— 5 % голосів виборців.

Кількість голосів виборців, отриманих місцевою орга-
нізацією партії та кандидатом, висунутим нею (ним) у від-
повідному окрузі, визначає рівень  підтримки кандидата. 
Залежно від цієї підтримки визначатиметься рейтинг кан-
дидата у виборчому списку місцевої організації партії.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. 

Із Донбасу та Криму 
зареєструвалися 
1,4 мільйона переселенців 
Станом на 13 липня на облік стали 1,382 млн пере-

селенців або 1,085 млн родин із Донбасу та Криму. Про 
це повідомляє сайт Міністерства соціальної політики.

445 210 сімей звернулися за призначенням гро-
шової допомоги, 409 983 з них таку допомогу призна-
чено.

Загалом отримувачам перераховано 1,63 млрд 
гривень.

Колишні керівники 
«Нафтогазу» і нардепи 
побудували для себя закрите 
дачне містечко біля Дніпра 
Журналісти виявили у Вишгородському районі на бе-

резі Дніпра закрите містечко з особняків, які належать 
нафтогазовим чиновникам часів президентства Віктора 
Януковича. 

Як дізналися журналісти програми «Наші гроші», на 
20 га землі на березі Вишгородського дренажного кана-
лу — захисної споруди Київської ГЕС — знаходиться то-
вариство «Бобер», на території якого і побудовані маєтки 
чиновників, що мали стосунок до газової сфери.

На території так званої резервації знаходиться бу-
динок колишнього міністра енергетики Юрія Бойка (нині 
лідера Опозиційного блоку парламенту), з ім’ям якого 
пов’язана скандальна закупівля бурових вишок, а також 
будинок підозрюваного у зловживаннях під час закупівлі 
«вишок Бойка» голови «Нафтогазу» Євгена Бакуліна.

Також тут розташований маєток колишнього голови 
правління «Чорноморнафтогазу» Олександра Присяж-
нюка, а також його сина і дружини. Крім того, журналіс-
ти знайшли маєток дочки заступника Євгена Бакуліна в 
«Нафтогазі» Олени Юр’євої.

Сушею підійти до цієї резервації журналісти не змо-
гли, оскільки вона огороджена триметровим парканом, 
там є КПП і шлагбаум. Тому на територію закритого міс-

течка журналісти спробували висадитися з човна, про-
те численна охорона, яка складається в тому числі з мілі-
ціонерів, не дозволяє їм розглядати будинки, зведені на 
державній землі. Автори програми зняли елітне селище 
за допомогою квадрокоптера.

Між тим, як заявив голова Вишгородської районної дер-
жавної адміністрації Олександр Горган, будь-яке будівництво 
на цих берегах є небезпечним, оскільки канал зводився із за-
хисною функцією і його береги мають бути засаджені лісом.

УНІАН

 «З нагоди палкої загальнонаціональної 
дискусії щодо подій у Мукачевому нагадую 
вам, за що, як і проти кого воювали свого часу 
українські націоналісти. Лише один приклад. 
5 березня 1950 року в с. Білогорща прийняв 
останній бій Роман Шухевич. Для його відлову 
тільки в той день МДБ задіяло «всі наявні в м. 
Львові оперативні резерви» 62-ої стрілецької 
дивізії внутрішніх військ МДБ, а також «вій-
ськові сили... в кількості 600 осіб».

62 СД ВВ НКВС СРСР — це одна з 86 по-
дібних дивізій карателів. Була сформована 
21 грудня 1944 року. Склад — управління, 
штаб, політвідділ, 384-ий, 385-ий, 386-ий 
стрілецькі полки, зокрема рота зв’язку, ме-
дико-санітарна рота, окремий броневзвод, 
окремий автотранспортний взвод.

У жовтні 1945 року ці полки було розфор-

мовано, штаб переведено до Львова. Тут до 
складу дивізії було приєднано полки 86-ий 
Кенігсберзький (дислокований у м. Бережа-
ни), 125-ий Познанський (м. Дрогобич), 267-ий 
стрілецький, 332-ий Гданський полки. 1946 
року до неї додали 224-ий окремий стрілець-
кий батальйон, 10-ий Римнікський ордена 
Богдана Хмельницького, 12-ий стрілецький, 
88-ий ордена Червоної зірки Карпатський, 
91-ий Белградський Червонопрапорний стрі-
лецький та 86-ий стрілецький Кенігсберзький 
полки замість розформованих 145-го, 203-го, 
267-го полків та 224-го батальйону.

1947 року з нього вивели 332-ий полк, на-
томість залучили 2-ий (згодом перейменова-
ний на 4-ий) Червонопрапорний стрілецький.

За що воював Шухевич? За «кришування» 
контрабасу з території європейських країн? 

За те, щоби «віджати» бізнес одного паскуди-
депутата на користь іншої подібної істоти? За 
місце в прохідній частині партійного списку?..

Уявлення про масштаби м’ясорубки, ор-
ганізованої Москвою на території сучасної 
України, дають документи ЦК КП(б)У та інших 
комуністичних терористичних організацій. 
Ознайомитися з ними кожен охочий може за 
допомогою будь-якого пошукача у Світовому 
павутинні. Аби заощадити ваш час і ваші не-
рви, наведу лише одну цифру: 20 000 000 лю-
дей винищено, зникло, переселено з території 
сучасної України за життя одного покоління — 
від 1918-го до 1948 року.

20 000 000 людей — ціна «рускава 
міра» для українців усіх національностей та 
віросповідань. А в ментів стріляти — розу-
му не треба...».

Мукачеве: 
постріли в Україну
1

Загалом так звана резервація має такий вигляд 
/ nashigroshi.org

Пряма мова
Данило 

ЯНЕВСЬКИЙ,
доктор 

історичних наук, 
заслужений

журналіст України: 

«Радянська система 
знищила 20 млн українців. 
А в міліцію стріляти — розуму не треба» 
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Плануючи відпочинок, багато хто з нас мріє 
про популярні курорти, забуваючи про більш до-
ступне дозвілля, як, наприклад, поїздка в україн-
ське село. 

Колочава, Закарпаття

Село Колочава, протяжністю більше 40 км, називають од-
ним з найдовших в Україні. Чудові гірські пейзажі з криштале-
вою мінеральною водою — далеко не всі переваги цієї місце-
вості. Колочава відома як село десяти музеїв.

 

Бакота, Хмельницька область

Дивовижна місцевість. Бакота перекладається як «бажа-
не місце». Раніше Бакота була столицею Поділля, але 1255 року 
з приходом монголо-татар поселення було фактично стерте з 
лиця землі. Сьогодні цього села навіть не можна знайти на кар-
ті, і багато хто не знає, що тут знаходяться залишки скельного 
монастиря, створеного тим самим Антонієм, який заснував Ки-
єво-Печерську лавру.

 

Дземброня, Івано-Франківська область

Дземброня — місце, де народжуються хмари. А все тому, 
що це одне з найбільш високогірних сіл в Україні. У пошуках на-
тхнення сюди приїжджали Василь Стефаник і Леся Українка. 
Кажуть, що мальовнича місцевість села Дземброня надихнула 
Сергія Параджанова на зйомки культової кінострічки «Тіні за-
бутих предків».

Новодеркул, Луганщина

Село Новодеркул славиться одним із найстаріших кінних за-
водів в Україні. Він був заснований 1776 року, тут вирощують 
чистокровних коней.

Унiкальнi села України
Мезин, Чернігівська область

Невелике мальовниче село Мезин — на високому березі Дес-
ни. Воно було б непримітне, якби українські вчені не виявили тут 
велику стоянку епохи палеоліту. Археологічні знахідки поповнили 
численні музеї по всьому світу, а на місці розкопок утворився му-
зей. Крім того, село Мезин є центром однойменного національно-
го парку, створеного для охорони тутешніх деснянських пагорбів, 
покритих лісом і прозваних «Мезинською Швейцарією».

 

Опішня, Полтавська область

Столиця гончарства, невелике село на кручах берегів Вор-
скли. Про Національний музей українського гончарства та Ін-
ститут керамології чули не всі. Побувавши в селі Опішня, ви ма-
тимете унікальний шанс познайомитися з історією гончарства, 
яке активно розвивається в цьому краї останні три тисячоліття. 
Не забудьте придбати опішнянську свистульку на згадку.

 

Іза, Закарпатська область

Центр лозоплетіння. Тут народні майстри створюють справ-
жні шедеври. Також до Ізи приїздять, аби скуштувати смачного 
сиру з відомої сироварні.

 

Струсів, Тернопільська область

Це місце має давню історію і надзвичайно гарну природу. Тут 
можна побачити старовинний палац графа Голуховського, пе-
черну церкву, витесану в камені, костел святого Антонія.

Карпати, Закарпатська область

Село Карпати розташоване в дуже мальовничій місцевості, 
оточеній горами і лісами. Тут є безліч мінеральних вод, а осно-
вна архітектурна пам’ятка — замок Шенборнів.

Підгірці, Львівська область

Підгірці в минулому іменували «галицьким Версалем». Його 
головна прикраса — чудовий замок. Крім Підгорецького зам-
ку, тут можна прогулятися французьким парком і відвідати рим-
сько-католицький костел.

 

Розтоки, Чернівецька область

Тут ви зможете помилуватися ландшафтним заказником Бу-
ковинські водоспади, де вирує сім водоспадів різної потужності 
й висоти — унікальне явище для Карпат.

 

Синевир, Закарпаття

Це гірське село багате кришталевим повітрям, екологічно 
чистими лісами і головною перлиною Карпат — озером Сине-
вир. А за 6 км від прекрасного Синевира знаходиться єдиний у 
світі Музей лісу і сплаву. Побувавши тут, не забудьте відвідати 
популярний Каменецький водоспад.

Трикрати, Миколаївська область

Трикратський край асоціюється з козацьким родом Скар-
жинських, чиє помістя досі збереглося. Саме тут народився ві-
домий Віктор Скаржинський. Присвятивши своє життя ботаніці 
й лісництву, він займався насадженням лісів. Завдяки йому за-
раз існує Трикратський ліс, що поєднує такі заповідні зони, як 
«Літній хутір Скаржинського», «Василевська пасіка» і «Лабіринт». 
Недалеко звідси простягся Актовський каньйон, відомий також 
як «Долина диявола» або Малий Крим.

 

Трипілля, Київська область

Всесвітньо відоме село. Славу йому принесли знахідки архе-
олога Вікентія Хвойки, який 1897 року розкопав поселення ніко-
му невідомої на той час культури. Це відкриття стало справжньою 
сенсацією у світі науки. Познайомитися з історією трипільської 
культури можна у двох музеях села Трипілля — обласному архео-
логічному музеї і приватному музеї «Прадавня Аратта – Україна».
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— Пане голово, упро-
довж останніх місяців у Поль-
щі спостерігався сплеск про-
вокативних дій, спрямова-
них проти українців. Як це 
можна пояснити?

— Не є таємницею, що 
в Польщі завжди були анти-
українські сили. У певний пе-
ріод часу вони були маргі-
нальними. Натомість зараз 
спостерігається активність 
сил, які прямо чи опосеред-
ковано пов’язані з Росією. Зо-
крема, це представники наці-
оналістичної сили «Фаланга», 
яка виступає не лише проти 
України, а й проти ЄС, амери-
канської присутності в Євро-
пі, підтримує так звану «Ново-
росію». Є також партія лівого 
спрямування «Зміна», яка на-
магається вийти на політичну 
сцену Польщі, збираючи всі 
маргінальні сили різних ідей-
них течій — від колишніх ко-
муністів і функціонерів Служ-
би безпеки до праворадика-
лів Табору великої Польщі й 
антиглобалістів. Вони вибудо-
вують свої структури в регіо-
нах, ведуть видавничу роботу 
і намагаються викликати різні 
настрої в польському суспіль-
стві — антиліберальні й анти-
капіталістичні, а також анти-
європейські й антиукраїнські.

— Наскільки антиукра-
їнські настрої можуть закрі-
питися й посилитися в поль-
ському суспільстві?

— Президентська вибор-
ча кампанія показала, що 
Польща не є країною сонної 
демократії. Поява так зва-
них антисистемних структур 
і антисистемних політиків, як 
Павел Кукіз (колишній рок-
музикант — ред.), яким ще рік 
тому ніхто не дав би не те що 
20%, а навіть 3%, показує, що 
у вкрай несприятливих полі-
тичних чи економічних кризо-
вих умовах такого роду сили 
можуть почати відігравати 
певну роль у Польщі. Деякі з 
них, як партія «Зміна», мають 
для цього відповідні ресур-
си. Вони мають якісний сайт, 
у них є кошти на видавничу ді-
яльність, створення аналітич-
них центрів.

Наведу приклад. В істо-
рії Польщі була партія «Само-
оборона», яку очолював Ан-
джей Леппер. У певний період 
ним нехтували політики і ЗМІ, 
але згодом він усе ж став віце-
прем’єром. Не можна заздале-
гідь говорити, що певні органі-
зації є маргінальними і вони 
ніколи не впливатимуть на 
політику. Серед людей з анти-
українськими поглядами є осо-
би, які були депутатами Сейму, 
Європарламенту, міністрами в 
уряді, у них є не лише електо-
ральна база, а й певні навики 
функціонування в політиці. За 
сприятливої кон’юнктури вони 
можуть впливати не лише на 
думку своїх найближчих при-
хильників, а й на польське сус-
пільство.

Після подій у Грушовичах 

(знищення монумента воякам 
УПА у травні на півдні Польщі 
— авт.) ми звернулися до гла-
ви МВС Польщі із запитанням: 
чому в результаті кількох ви-
падків знищення українських 
місць пам’яті поліція не може 
встановити зловмисників? 
Водночас я за чотири години 
пошуків в Інтернеті виявив 
кілька постів, у яких вказа-
но, хто це міг зробити: хтось 
пише, що це — «наші хлопці», 
а хтось конкретно називає 
прізвища. Ці факти треба пе-
ревірити, натомість держав-
ний апарат дуже неповорот-
кий у таких темах. На різних 
рівнях до всіх цих фактів під-
ходять легковажно, а потім 
маємо такі сумні наслідки.

— З наближенням черго-
вої річниці Волинської траге-
дії чи можна знову говорити 
про використання історії в 
антиукраїнській кампанії?

— Так. Це вже відбуваєть-
ся. Наприклад, на знищеному 
пам’ятнику УПА в Грушовичах 
з’являється запис — «Геноцид 
Волині й Донбасу. Не забуде-
мо». Не один польський аналі-
тик стверджує, що в цьому ви-
дно чітку організацію: хтось 
намагається поставити знак 
рівності між Волинню і ситу-
ацією на Донбасі, вживаю-
чи слова «українські карате-
лі», «фашисти» тощо. Думаю, 
що ця тема знову з’явиться. 
Зрештою, на одному з росій-
ських телеканалів темі Волині 
нещодавно було присвячено 
чотири години ефіру — понад 
годинний документальний 
фільм, а потім дискусія в сту-
дії. Це все не випадково.

— Тобто Росія дуже вмі-
ло розігрує цю карту?

— Так. Це добре видно, 
якщо відвідати сайти вище-
згаданої партії «Зміна» чи пра-
ворадикальних сил. Ритори-
ка і схеми запускаються такі 
самі. Крім того, з’являється 
пропаганда, магія великих 
чисел: говорять про 200 – 
250 тисяч польських жертв 
від рук УПА. Ця цифра постій-
но зростає. Крім того, відбу-
вається підміна понять: про-
штовхуються думки, що, мов-
ляв, не було жодних жестів 
примирення з українського 
боку, Україна нібито запере-
чує, що це був злочин, не ви-
даються в Польщі книги на цю 
тему, а польські політичні елі-
ти, які підтримують Україну, 
заперечують геноцид тощо.

Нині спостерігається 
спроба подальшої поляриза-
ції суспільства, і твердження, 
що, мовляв, доктрина Єжи Ге-
дройця (активний прихиль-
ник українсько-польського 
примирення XX століття — 
авт.) передбачала угоду Поль-
щі з Україною проти Росії, а 
тому польські еліти забува-
ють про Волинь. Антиукраїн-
ські сили Польщі намагають-
ся нав’язати думку, що в на-
ціональних інтересах Польщі 
є відмежування Польщі від 

України і потреба поставити 
Україну на коліна.

— Відомо, кому це може 
бути вигідно…

— Так, лише в частини 
польських політиків негатив-
не ставлення до України ви-
кликано якимись сімейними 
переказами про Волинський 
злочин. Натомість у Польщі 
є політичні, квазіполітичні та 
громадські структури, які пря-
мо виконують російське за-
мовлення. Історія тут є дуже 
вдалим приводом.

— Деякі польські орга-
нізації та особи погрожу-
ють подати на Вас до суду за 
те, що Ви звинувачуєте їх у 
співпраці з росіянами…

— Так, в одному з інтерв’ю 
я сказав про те, що не є таєм-
ницею. Польські журналіс-
ти про це вже писали. Йдеть-
ся про участь польських пра-
ворадикальних організа-
цій у так званих військових 
слов’янських таборах біля 
Санкт-Петербурга.

У польському сегмен-
ті Фейсбуку є група «Росій-
ська п’ята колона в Польщі», 
яка висвітлює діяльність про-
російських політиків із різ-
них партій, парамілітарних 
організацій Польщі чи інших 
структур, котрі на певних рів-
нях співпрацюють, напри-
клад, із міністерством оборо-
ни Польщі. Якщо б я говорив 
про це загально, то на це ніх-
то не звернув би уваги. Однак 
я назвав конкретні організа-
ції, сайт дає конкретні імена. 
Якщо людина, яка організу-
вала реконструкцію Волин-
ського злочину в місті Радим-
но поблизу Перемишля (2013 
року — авт.) і брала участь в 
історичних реконструкціях у 
Калінінградській області по-
руч з Ігорем Гіркіним (колиш-
ній ватажок «ДНР» — ред.), і 
ця ж людина возила групу ро-
сійських тележурналістів на 
кладовище у Грушовичі, то ви-
никає питання: звідки в лю-
дини такі контакти? Він гово-
рить патріотичні слова, згадує 
польський національний ін-
терес, зрештою одна зі струк-
тур, в якій він бере участь, на-
зивається «Патріотичний Пе-
ремишль». Але вони своїми 
діями виконують замовлення 
Росії.

— Давайте дещо зміни-
мо тему. Яким чином обран-
ня президентом Польщі Ан-
джея Дуди може вплинути 
на українсько-польські від-
носини?

— Зараз складно сказа-
ти, тому що маємо перехід-
ний момент зміни президен-
тів. Чинний президент ще не 
склав своїх повноважень. По-
друге, результати парламент-
ських виборів восени цього 
року все більше стають загад-
кою. Ще недавно можна було 
уявити, що може бути пере-
мога однієї чи іншої партії — 
«Громадянської платформи» 
або «Права і Справедливості», 
які самостійно чи у співпраці з 
якоюсь меншою партією ство-
рять коаліцію. Але нині вели-
ким знаком запитання є Ку-
кіз, адже не знаємо, хто буде 
в оточенні цього політика, 
який напрямок, для прикладу, 
в закордонній політиці обере 
ця сила. Також невідомо, що 
станеться з лівими. З появою 
руху Кукіза й іншими проце-
сами на польській політичній 
сцені ніхто не може сказати, 
якою буде коаліція чи уряд.

Юрій БАНАХЕВИЧ,
м. Варшава

Швейцарка українського 
походження Ірина фон Бург 
місяцями збирає допомогу 
для України і возить на Схід 
іноземних журналістів. 

Цього разу більше 120 сі-
мей загиблих в АТО волинян 
отримають гуманітарну допо-
могу зі Швейцарії: іграшки, 
підгузки, дитяче харчування 
й одяг. Її постраждалим пере-
дадуть активісти «Автомайда-
ну України» у Волинській об-
ласті за допомогою Волин-
ського благодійного центру 
«Тавифа плюс».

«Нам дуже боляче за 
Україну, за цю війну», — роз-

повіла Ірина фон Бург, волон-
терка, етнічна українка, яка 
20 років тому з Чернігівщини 
переїхала жити до Швейцарії.

Відтоді, як пані Ірина 
вперше побувала в зоні АТО у 
квітні цього року й потрапила 
там під обстріл, вона ще біль-
ше намагається допомагати 
українцям. Жінка агітує діа-
спору збирати різні речі, ку-
пує автомобілі для військових 
і привозить в Україну інозем-
них журналістів, аби ті поба-
чили, з ким воює наша країна 
насправді.

Її троє дітей навіть не здо-
гадуються, куди їздить мама. 

А тим часом вона супрово-
джує фури з допомогою за ти-
сячі кілометрів від дому.

Цього разу в Україну при-
їхали дві вантажівки. Ними 
привезли допомогу не лише 
для волинян, а й для військо-
вого шпиталю і постраждалих 
сімей у Черкаській області. 
Частину вантажу спрямують 
також у зону АТО.

Що спільного 
в польських радикалів і Гіркіна? 

Останнім часом на півдні Польщі зруйновано відра-
зу кілька місць пам’яті українців, які загинули в серед-
ині XX cтоліття. Йдеться про пам’ятники чи надмогиль-
ні плити з українськими символами, де поховані вояки 
УПА чи цивільні особи української національності.

При цьому вандали особливо не приховують свого ксено-
фобського ставлення до українців, розміщуючи в Інтернеті ві-
део та фото процесу знищення пам’ятників.

В інтерв’ю Укрінформу голова 
Об’єднання українців у Польщі, член пре-
зидії УВКР Петро ТИМА  намагається по-
яснити причину різкого зростання агресії 
до українців і українських місць пам’яті, 
проводячи паралелі між минулим і 
сучасним.

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

У Верховній Раді створено міжфракційне 
об’єднання «Світове українство» 

У Верховній Раді України відбулося засідання нового між-
фракційного депутатського об’єднання «Світове українство» 
під головуванням народного депутата України Івана Крулька. 
До його складу входять 29 народних депутатів.

Участь у засіданні взяли представники УВКР: голова Михай-
ло Ратушний, заступник голови, голова секретаріату Ольга Ко-
бець та член президії УВКР, представник українців Росії Вален-
тин Пилипчук.

Розмова вийшла плідною і конструктивною.
УВКР порушила ряд питань, що стосуються закордонних 

українців та потребують сприяння у вирішенні з боку народних 
депутатів, а саме:

1. Прийняття нової державної програми щодо роботи зі сві-
товим українством (на 5 років).

2. Ухвалення Закону «Про українську трудову міграцію».
3. Виконання урядом норми Закону зі створення спеціаль-

ного органу виконавчої влади щодо роботи із закордонним 
українством.

4. Внесення зміни до Положення «Про статус закордонного 
українця» і полегшення процедури отримання посвідчення.

5. Внесення зміни до виборчого законодавства, яке б пе-
редбачило повноцінну можливість участі громадян України за 
кордоном (трудових мігрантів) у виборах депутатів Верховної 
Ради та Президента.

6. Розробку спеціальної урядової програми розвитку укра-
їнського шкільництва за кордоном.

7. Проведення парламентських слухань з перелічених питань.
Парламентарі погодилися з актуальністю вказаних питань і 

найближчим часом обіцяють винести до сесійної зали необхід-
ні законопроекти.

Латвія започаткувала благодійну акцію 
«Діти війни», мета якої — привернути увагу сві-
тової спільноти до проблем українських малю-
ків, що втратили в результаті російської агре-
сії на Донбасі своїх батьків. У концертній залі 
«Дзінтарі» в Юрмалі відбувся благодійний кон-
церт «Діти війни». Від продажу квитків і по-
жертв на реабілітацію українських дітей зібра-
ли понад 50 тисяч євро.

Ініціативу підтримали латвійські діячі 
культури, підприємці та політики. Патроне-
сою благодійної акції стала спікер латвій-
ського парламенту Інара Мурнієце. Вона за-
значила, що в Україні триває війна, спричине-
на російською агресією, тому неприпустимо, 
щоб через імперські амбіції Кремля стражда-
ли мирні люди, а тим паче діти. Інара Мурні-
єце вважає: Європі треба відкрити очі на те, 
що відбувається на Сході України.

У концерті «Діти війни» виступили відо-
мі музиканти й виконавці з Латвії та України. 
За кошти, зібрані з продажу квитків і добро-
вільних пожертв, до Латвії восени запросять 
майже 100 українських дітей для відпочин-
ку в національному реабілітаційному центрі 
«Вайварі».

Серед гостей концерту був новообраний 

президент Латвії Раймондс Вейоніс, члени 
уряду, депутати латвійського Сейму, а також 
депутати естонського і литовського парла-
ментів, іноземні дипломати та члени Rotari 
клубу з країн Європи і Америки, представни-
ки української діаспори.

Узяла участь у заході й українська де-
легація на чолі з віце-спікером Верховної 
Ради Оксаною Сироїд. «Я, звичайно, бага-
то чого сподівалася від Латвії, бо знаю, що 
Латвія є відданим партнером України, але 
цим заходом дуже зворушена», — зазначи-
ла О. Сироїд.

За словами організатора акції «Діти ві-
йни» Майї Прозорович, Латвія закликає Єв-
ропу об’єднатися у здійсненні благодійної 
ініціативи — зібрати пожертви для дітей, по-
страждалих від війни на Сході Україні. Тому 
акція «Діти війни» матиме продовження в ін-
ших країнах Європи. Нині у Швейцарії, Есто-
нії, Литві та інших європейських країнах ак-
тивно висвітлюється ідея благодійного кон-
церту, клуби Rotari збирають пожертви для 
українських дітей. Також у підприємницькому 
середовищі акція знайшла підтримку.

Під час телевізійної трансляції запису 
концерту «Діти війни» на латвійському теле-
баченні також збирали пожертви для органі-
зації реабілітації в Латвії українських дітей. 

У Латвії існує потужний волонтерський 
рух допомоги українським військовим та жи-
телям Сходу України. Завдяки коштам, зібра-
ним Фондом допомоги постраждалим у кон-
флікті в Україні, курс реабілітації в Латвії про-
йшли шість українських військових, зараз 
лікується сьомий. Ще 20 українських військо-
вослужбовців отримали медичну допомогу 
завдяки державній програмі.

У рамках міжнародної програми «Від сім’ї 
до сім’ї» в латвійських родинах цього року ре-
абілітацію пройшли понад 50 дітей із зони бо-
йових дій на Донбасі.

В Україні — понад тисяча дітей, чиї бать-
ки-військовослужбовці загинули в АТО, захи-
щаючи незалежність України.

УВКР внесли до 
списку небажаних 
українських 
організацій у Росії 

На вимогу Мін’юсту, ФСБ 
і прокуратури Рада Федера-
ції Росії підготувала список 
із 12 організацій, що увійшли 
до так званого «патріотично-
го стоп-листа» некомерційних 
організацій, діяльність яких є 
небажаною на території Росії.

Окрім Української все-
світньої координаційної 
ради, до списку небажаних 
організацій увійшли й член-
засновник УВКР — Світовий 
конгрес українців, а також 
Національний фонд демокра-
тії, Національний демокра-
тичний інститут міжнародних 
питань, Інститут «Відкрите 
суспільство» (Фонд Сороса), 
Міжнародний республікан-
ський інститут, Фонд Макар-
турів, Freedom House, Фонд 
Чарльза Стюарта Мотта, 
Фонд «Освіта для демократії», 
Східно-Європейський демо-
кратичний центр, Кримська 
польова місія з прав людини.

Латвія започаткувала благодійну акцію «Діти війни», 
зібрано понад 50 тисяч євро для дітей України 

Українка із Чернігівщини у Швейцарії 
показує журналістам, 
з ким Україна воює на Сході 
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На Гомельщині відкрили 
пам’ятник герою 
Небесної Сотні 
Михасю Жизневському

У селі Стяг Праці на Гомельщині на 
могилі героя Небесної Сотні Михася 
Жизневського, який одним із перших був 
убитий на Майдані, відбулося відкриття 

пам’ятника. Подія зібрала багато білоруських активістів, а також 
гостей з України. З нашої країни приїхали Петро Синенко, син яко-
го трагічно згорів на Майдані; дружина одного із загиблих героїв 
Наталія Бойків; лікар з Майдану Любомир, а також українська те-
леведуча Марічка Падалко.

В і д к р и л и 
пам’ят ник учасни-
ки акції зі збору ко-
штів, громадські ак-
тивісти Денис Іва-
шин і Наталія Кри-
вошей. Освятив 
пам’ятний знак свя-
щеник Леонід Ака-
ловіч, представник 
Білоруської Пра-
вославної Автоке-
фальної Церкви.

Сам же пам’ятник виник за ініціативи громадських діячів Во-
лодимира Кацори і Ольги Ніколайчик.

«Я дуже вдячна, що пам’ятник нарешті встановили, — сказала 
мати героя Ніна Жизневська. — Силами білорусів пам’ятник по-
ставлений. І українці хотіли брати участь у зборі грошей, але все зі-
брали білоруси. Я хочу подякувати всім нашим білорусам, хто зби-
рав гроші, хто пожертвував, хто мені телефонував із підтримкою».

Денис Івашин із Гродно, який разом з друзями зібрав на 
пам’ятник $ 400, зауважив: «Михайло Жизневський — це наці-
ональний герой Білорусі, член сучасного пантеону героїв. Своїм 
вчинком, своєю пожертвою, покликанням продовжив бойову тра-
дицію наших предків і показав, що білоруський дух живе і продо-
вжує свій знаменитий лицарський чин».

Пам’ятник складається із двох плит. На одній з них — баре-
льєф Михася Жизневського, на іншій — національний білоруський 
герб Погоня і український тризуб, а також рядки Едуарда Акуліна:

«Коли забивають сина —
Не здатись себе примусь…
По серце в крові Україна.
По очі в сльозах Білорусь…».
Автор пам’ятника — скульптор Олександр Шатерник.

Максим ЯРАШЕВІЧ, 
belsat.eu

Алесь Беляцький отримав 
у Варшаві премію імені Льва Сапеги

Директор Центру 
східноєвропейських до-
сліджень Ян Малиць-
кий, вручаючи премію, 
нагадав, що білорусь-
кий правозахисник, 
письменник, публіцист, 
колишній політв’язень 
Алесь Беляцький має 
бути не десятим, а сьо-
мим лауреатом премії, 
проте 2012 року, коли 
його вирішували наго-
родити премією, він був за ґратами.

Лев Сапега (біл. Леў Сапега, пол. Lew Sapieha, лит. Leonas 
Sapiega; 04.04.1557, Островно, нині Бешенковицький район 
Вітебської області Республіки Білорусь — 07.07.1633 р., Вільно, 
нині — Вільнюс, Литва) — державний і військовий діяч Велико-
го князівства Литовського і всієї Речі Посполитої, великий кан-
цлер литовський, великий гетьман литовський (1625 – 1633), 
дипломат і мислитель.

Премія імені Льва Сапеги присуджується білорусам за ви-
датні заслуги в розвитку громадянського суспільства в Білору-
сі, побудові незалежної, демократичної країни, яка орієнтуєть-
ся на європейські цінності, а також керується кращими тради-
ціями Речі Посполитої двох народів — білорусів і поляків.

Основною складовою премії є можливість для лауреата 
впродовж навчального року займатися дослідженнями і чита-
ти лекції у відомих університетах Польщі. За підсумками твор-
чої роботи лауреата за підтримки університетів також може 
бути видана книга.

Нагорода була заснована 2006 року Центром східноєвро-
пейських досліджень Варшавського університету і Колегіумом 
Східної Європи з Вроцлава. 5 польських університетів — Вар-
шавський, Краківський, Познаньський, Вроцлавський і Біло-
стоцький — беруть участь у присудженні премії. Премія при-
суджується під почесним патронатом президента Республіки 
Польща.

Беляцький був засуджений на 4,5 року в’язниці «за не-
сплату податків» керованою ним правозахисною організацією 
«Весна 96». Ув’язнення письменника засудили багато західних 
політиків і міжнародні правозахисні організації.

Алеся Беляцького в Білорусі арештовували більше 20 ра-
зів. З ранніх років він брав участь в антикомуністичних, наці-
онал-демократичних, а потім і правозахисних організаціях. 
Останніми роками був номінований на Нобелівську премію 
миру.

За свою правозахисну діяльність отримав серед іншого 
премію Леха Валенси, премію захисників прав і свобод імені 
Павла Владковича. 2006 року нагороду «Homo homini» («Люди-
на людині») вручив білоруському правозахисникові колишній 
президент Чехії Вацлав Гавел.

Уперше в історії космічний 
апарат долетів до Плутона

Космічний апарат 
NASA (космічної аген-
ції США) New Horizons 
дістався до карлико-
вої планети Плутон і 
пролетів на відстані 
лише за 12,5 тис. км 
від її поверхні. 

В останню добу 
космічна станція мча-
ла до Плутона зі швид-
кістю 14 км/с.

«Ми закінчили 
первинне досліджен-
ня Сонячної системи, 
розпочате 50 років 
тому при президенті Кеннеді, яке тривало при прези-
денті Обамі», — зазначив Алан Стерн, головний до-
слідник місії.

Тепер апарат зробить масу знімків Плутона, Харо-
на та інших об’єктів у поясі Койпера на периферії Со-
нячної системи.

Місія New Horizons розрахована на 15 – 17 років. 
Очікується, що надалі апарат зможе зняти маленькі 
супутники Плутона — Стікс, Нікс, Церберу і Гідру.

Плутон був відкритий американським ученим Том-
бо 1930 року. До 2006 року включно вчені вважали 
його планетою Сонячної системи, найдальшою від сві-
тила. Але потім перевели Плутон до розряду карлико-
вих планет. 

Діаметр планети — 2370 кілометрів. У своєму русі 
довкола Сонця найближче Плутон підходить до нього 
на 4,4 мільярда кілометрів, найдалі — на 7,4 мільярда 
(для порівняння: середня відстань Землі від Сонця — 
150 мільйонів кілометрів). Через таку гігантську відда-
леність від Сонця Плутон обертається довкола світила 
один раз на 248 наших земних років.

Наприкінці весни 1985 
року в Радянському Союзі по-
чалася знаменита антиалко-
гольна кампанія. Вона йшла в 
руслі ініційованих новим керів-
ником країни, Генеральним се-
кретарем ЦК КПРС Михайлом 
Горбачовим грандіозних транс-
формацій, названих дещо піз-
ніше ПЕРЕБУДОВОЮ. Але треба 
врахувати особливості цієї ал-
коголізованої держави, кому-
ністичні правителі якої дотри-
мувалися заповіді хитромудрої 
імператриці Катерини ІІ, котра 
якось, на бідкання вельмож, 
що «народ запив», спокійно за-
явила: «П’яним народом легше 
керувати». Тому в п’яній Росії, а 
за її прикладом й інших респу-
бліках Союзу антиалкогольна 
кампанія виявилася справжнім 
шоком. Реакцією стали неро-
зуміння, несприйняття, глухий 
спротив. 

Але владі треба було щось 
робити, допилися — далі нікуди. 

Звичайно, це не був у повно-
му розумінні «сухий закон», який 
свого часу впроваджували, на-
приклад, у тій же Росії чи США 
доволі безуспішно й тимчасово. 
Та заходи були серйозними. 

У затуманених алкоголем 
головах народонаселення ініціа-
тором і винуватцем кампанії був 
названий, звісно ж, Горбачов. 
Хоча це не зовсім так, про що й 
нині говорить 84-річний колиш-
ній генсек і перший та єдиний 
президент СРСР Михайло Горба-
чов. До речі, коли журналісти на-
гадали йому про цей 30-річний 
ювілей, Михайло Сергійович, із 
притаманним йому почуттям гу-
мору, пожартував: «То за це вар-
то випити?» Сам Горбачов замо-
лоду теж міг щось випити з гар-
ного приводу (свято, ювілей). А 
серед партійно-радянської но-
менклатури, особливо в часи 
«застою», взагалі неможливо 
було утриматися від випивки «за 
компанію». Тепер Михайло Сер-
гійович може випити хіба що ке-
лих доброго вина, свого улюбле-
ного напою. 

Розповідає Михайло Горба-
чов: «Насправді заходи бороть-
би з пияцтвом і алкоголізмом 
були розроблені задовго до 
мого приходу на посаду генсе-
ка. Пияцтво в країні було страш-
ним! Від алкоголю чоловіки по-
мирали, не доживаючи до 50 
років. На душу населення, ра-
хуючи включно з дітьми, припа-
дало по 17 літрів чистого спирту 
на рік. А за даними науки, якщо 
в суспільстві припадає по 18 лі-
трів, то воно знищує саме себе».

Ініціаторами антиалкоголь-
ної кампанії були не Горбачов 
і не Єгор Лігачов, секретар ЦК, 
котрий згодом перестарався, 
даючи вказівку вирубувати цін-
ні виноградники. Мудрий Ан-
дрій Громико, член Політбюро і 

на той момент голова Президії 
Верховної Ради СРСР, розповів 
Горбачову, як умовляв Брежнє-
ва почати боротьбу з пияцтвом. 
Але Леонід Ілліч, поки дозволя-
ло здоров’я, сам був не проти 
добре випити. Постарівши, таки 
вирішив боротися зі злом. Це ж 
декларували і його наступники 
— генсеки Андропов і Чернен-
ко, такі ж престарілі й хворі ке-
рівники держави. Але далі де-
кларацій не пішло. І ось лише 
при Горбачові 17 травня 1985 
року вийшла знаменита поста-
нова ЦК КПРС «Про заходи з по-
долання пияцтва й алкоголізму, 
викорінення самогоноваріння».

…І почалося. Як завжди, 
все це пахло кампанійщиною, 
часто доводилося до абсурду. 

Згадаймо хоча б так звані «без-
алкогольні весілля», на яких гос-
подарі й гості, в тому числі пар-
тійні і радянські чиновники, спо-
кійно пили горілку, розлиту в 
пляшки з-під лимонаду. Або ви-
нищення цінних виноградни-
ків Кавказу, Криму, Молдови, 
Закарпаття. Різко обмежили 
вільний продаж спиртного, за 
ним стояли довжелезні черги. 
На відбування поминок горілку 
продавали по талонах і в обме-
женій кількості, втім, як і багато 
чого дефіцитного: труси, шкар-
петки, кришки на банки. 

Горбачов із задоволенням 
згадує такий анекдот тих ча-
сів про нього. Москва, довже-
лезна черга за горілкою. У кін-
ці черги чоловік, не витримав-

ши, каже іншим: «Піду в Кремль, 
бити морду Горбачову за таку 
чергу». За півгодини вертається 
і каже: «Сходив. Але там ще біль-
ша черга».

Які ж заходи було вжито 
владою в рамках антиалко-
гольної кампанії? 

Заборонили продавати 
спиртне у всіх підприємствах 
торгівлі, громадського харчу-
вання (крім ресторанів), розмі-
щених на вокзалах, в аеропор-
тах, на привокзальних територі-
ях, поблизу промислових підпри-
ємств, навчальних та дитячих 
закладів, лікарень, санаторіїв, 
місць масового відпочинку. 

Продаж спиртного здій-
снювався лише у спеціалізо-
ваних магазинах або у відо-
кремлених відділах, секціях 

продовольчих магазинів.
Заборонено продаж спирт-

ного особам, молодшим за 21 рік. 
Продаж спиртного почи-

нався лише з 14.00.
Передбачалося щорічне 

ско рочення виробництва спирт-
них напоїв. 

Не допускалося, щоб у теа-
три, кіно, на телебачення, радіо, 
до художніх творів потрапляли 
мотиви пропаганди випивки, 
застілля. 

Попри весь спротив алко-
голізованого суспільства, кам-
панійщину і перекручення, ці 
заходи дали певні результа-
ти. Ось офіційні дані статисти-
ки. Споживання алкоголю за 
час дії антиалкогольних заходів 
(1985 – 1988 роки) знизилося 
до 4,8 літра на душу населен-
ня. Від причин, пов’язаних з ал-
коголем, стало помирати на рік 
на 300 тисяч людей менше. Се-
редня тривалість життя чолові-
ків зросла на 2,6 року і досягла 
63 років. Народжуваність дітей 
збільшилася на 400 – 500 ти-
сяч на рік. Виробництво легаль-
ного спиртного знизилося з 806 
мільйонів до 60 мільйонів літрів 
на рік. Звичайно, зросло вироб-
ництво і споживання самогону 
та інших сурогатів, попри теж 
жорсткі заходи боротьби з цим 
явищем. Зросла відповідно і 
смертність від цих сурогатів. 

Уже 1985 року 100 тисяч 
людей було притягнуто до кри-
мінальної відповідальності за 
самогоноваріння, 1987 року — 
500 тисяч. За даними міліції, 
1987 року на самогоноваріння 
використали понад 1,5 мільйо-
на тонн цукру.

…Перебудова пробуксову-
вала, Союз розвалювався. Все 
повернулося «на круги свої». На 
момент розвалу СРСР країна 
знову пиячила, що перейшло і 
до незалежних держав, утворе-
них із колишнього Союзу. Нині 
і Росія, і, на превеликий жаль, 
Україна — в сумній когорті лі-
дерів із пияцтва й усіх наслідків 
від нього. 

Панорама

Цей знімок Плутона 
американський космічний 
апарат зробив 13 липня. 

101-річна екстремалка 
побила власний рекорд 

Любителька екстремального спорту з 
Великобританії Доріс Лонг побила власне 
досягнення, ще раз ставши найстарішим 
абсейлером у світі: вона спустилася на мо-
тузці з висоти 94 метри. 

Абсейлінг (спуск по вертикальній по-
верхні) жінка перетворила на благодійну ак-
цію, щоб зібрати кошти для місцевого хоспісу. Не завадили навіть дощ і вітер. 

Свій попередній рекорд англійка встановила торік. Вона захоплюєть-
ся цим екстремальним видом спорту від 85 років. Доріс додала, що на-
ступного року має намір повторити спуск. 

У цьому виді спорту спускаються по крутому схилу чи стіні за допомо-
гою мотузки. Світовий рекорд — 1105,5 метра, його встановили чотири 
британські морські піхотинці ще 1993 року. 

Люди в Британії і туристи не бідні, якщо 
стільки забувають у метро і на станціях

2000 мобільних телефо-
нів, 1300 гаманців і портмо-
не, 600 парасольок, 529 клю-
чів, 120 сумок з покупками, 73 
м’які іграшки, 70 пар окулярів, 
62 чайники, 30 ноутбуків, 21 
флакон парфумів і лосьйонів, 
13 колясок, 7 дитячих сидінь — 
це список забутих і повернутих 
речей, представлений британ-
ською залізничною компанією 
«First TransPennine Express».

Щороку працівники компанії знаходять більше 6000 найменувань 
втраченого майна. Серед рідкісних знахідок, які були повернуті власни-
кам: 8 комплектів вставних зубів, 6 гітар, 3 гірських велосипеди, пляшка 
шампанського, хом’як, кішка і ящірка. Найбільше працівників бюро зна-
хідок здивували: надувний динозавр розміром 1,8 м, хаггіс (мішок з ба-
ранячого шлунка), дерев’яна скринька з прахом померлого.

Незатребувані предмети компанія жертвує на благодійність. Торік 
виторг склав понад 1500 фунтів стерлінгів (2100 євро).

Співробітники бюро знахідок зізналися, що найдивнішим запитом 
став дзвінок від чоловіка, який загубив свою дружину.

30-річчя майже 
«сухого закону» в СРСР
«За це можна випити», — 

пожартував Михайло Горбачов
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Український самвидав: 
підпільна література як спротив тоталітаризмові

Поява друкованих творів в укра-
їнських закордонних видавництвах 
мала особливе значення у творчій 
долі Василя Стуса. Як відомо, в ра-
дянській Україні у складі СРСР не 
вийшло жодної прижиттєвої дру-
кованої збірки його поезій. Участь 
В. Стуса в русі «шістдесятників», кри-
тичне ставлення до радянської вла-
ди, особливо щодо її політики ніве-
лювання національної ідентичності 
українців, а пізніше, у 1970-их рр., 
підтримка В. Стусом Української 
групи сприяння виконанню Гель-
сінських угод фактично зробили 
його замовчуваним і недрукованим 
поетом. 

Коли після серпневих арештів 
серед української інтелігенції 1965 
року Василь Стус підтримав учасни-
ків акції протесту, що відбулася під 
час прем’єри фільму С. Параджано-
ва «Тіні забутих предків» у кінотеа-
трі «Україна» в Києві, поет став для 
влади «політично неблагонадійним». 
Тому надії на те, що перша збірка по-
езій під назвою «Зимові дерева» по-
бачить світ, у Стуса майже не було. У 
1968 р. він віддав рукопис збірки у 
видавництво «Радянський письмен-
ник», але водночас виготовив шість 
самвидавних примірників, один з 
яких подарував Л. Селезненкові. 
Через нього із книжечкою познайо-
милась Ганна Коцурова, студентка з 
Чехословаччини, що приїхала до Ки-
єва і цікавилася українською куль-
турою. Повернувшись на тиждень 
до Чехословаччини, дівчина взяла 
із собою самвидавні вірші і пока-
зала їх Б. Чаприні та Б. Левицько-
му, які їх високо оцінили. З’явилася 
нагода видати збірку за кордоном. 
У 1970 р. книгу «Зимові дерева» ви-
дало брюссельське видавництво 
«Література і мистецтво» («Lettres 
et Art»), хоча друкували її у Великій 
Британії, в Лондоні. Це був конспі-
раційний хід, а мета організаторів 
публікації зрозуміла: вони намага-
лися не пов’язувати прізвища Стуса 
з відомими західними українськими 
видавництвами. Щодо видавництва 
«Радянський письменник», то, не-
зважаючи на безумовну таланови-
тість віршів і позитивну рецензію на 
книгу, що її написав внутрішній ре-
цензент видавництва Є. Адельгейм, 
уже діяла вказівка книгу не пропус-
тити. 

Наприкінці 1970 р. примірник 
збірки закордонного видання по-
трапив до автора — В. Стуса. Факт 
публікації книги за кордоном до-
дали до звинувачення на судово-
му процесі над В. Стусом у 1972 р. 
У кримінальній справі є пояснення 
поета щодо виходу його віршів за 
кордоном, які загалом характери-
зують становище опозиційних уря-
дові письменників в Україні: «Стус: 
«Збірка за кордоном була видана 
без моєї на то згоди, бо я мав намір 
опублікувати її у видавництві «Ра-
дянський письменник», і на цю збір-
ку були позитивні рецензії Нагни-
біди у 1965 р., Драча — у 1968 р. і 
Адельгейма — у 1970 – 1971 рр. Я 
вважаю, що в останній час видаван-
ня за кордоном українських авторів 
набуло масового характеру, і в цьо-
му, на мою думку, винні не автори, 
а існуюча практика загального ви-
давання рукописів у нас на Україні. 
Свої погляди з цього питання я до-
кладно виклав у листах до ЦК КПУ 
та Президії Спілки письменників, 
які я надіслав приблизно у листопа-
ді 1970 р.». 

Пізніше, у 1977 р., за кордоном 
видали ще одну збірку віршів В. Сту-
са — «Свіча в свічаді» з передмовою 
М. Царинника. У 1986 р., уже після 
смерті поета, збірка «Палімпсести», 

до якої увійшли твори 1971 – 1979 
рр., вийшла у видавництві «Сучас-
ність». Упорядкування здійснила 
Н. Світлична, передмову під назвою 
«Трунок і трутизна» написав Ю. Ше-
вельов. У 1987 р. у видавництві 
«Смолоскип» побачив світ збірник 
«Василь Стус у житті, творчості, спо-
гадах та оцінках сучасників». Фак-
тично це був перший літературо-
знавчий збірник, присвячений жит-
тю і творчості поета.

Книга ця знаходиться у фон-
дах нашої бібліотеки. У ній зібра-
ні статті, нотатки, виступи В. Стуса, 
його листування, судові докумен-
ти, статті, присвячені його творчос-
ті, авторами яких були Н. Світлична, 
Н. Строката, Л. Плющ, О. Тарнав-
ський, Л. Рудницький, Ю. Шевельов. 

В Україні ім’я Василя Стуса було 
викреслено з літературного проце-
су, про трагічну долю поета знали 
тільки його рідні, однодумці. Його 
твори можна було прочитати лише 
в самвидаві, вони були під цілко-
витою забороною. До нашого часу 
збереглося дуже мало таких сам-
видавних збірок: наприклад, із 12 
машинописних примірників збірки 
віршів «Веселий цвинтар» зберігся 
лише один. Тому таке велике зна-
чення мало видання творів В. Стуса 
за кордоном.

Роман «Со-
бор», один з 
найвідоміших 
творів патріар-
ха української 
літератури Оле-
ся Гончара, 
зазнав різкої 
критики відра-
зу після появи і 
довго не друку-
вався. Уперше 
роман вийшов у січневому номері 
журналу «Вітчизна» 1968 р., у тому 
ж році його надрукували видавни-
цтва «Дніпро» та «Радянський пись-
менник».

Гострі питання духовного 
безпам’ятства, екологічних про-
блем, негативних явищ у суспільно-
му житті, які автор порушив у творі, 
викликали незадоволення офіцій-
ної влади. Майже 20 років «Собор» 
цілковито замовчували. І тільки за 
часів перебудови  1987 р. роман 
був внесений до семитомного ви-
дання творів О. Гончара, а 1989 р. 
вийшов окремою книгою у видав-
ництві «Дніпро». Натомість за кор-
доном, в україномовному середо-
вищі, твір одразу став популярним. 
Було декілька видань роману укра-
їнською мовою, його переклали 
на інші мови, обговорення «Собо-
ру» йшло у пресі та на радіо. Оскіль-
ки роман написаний нетрадиційно, 
твору притаманні філософська гли-
бина і нестандартний підхід щодо 
вирішення актуальних для тогочас-
ного суспільства питань, закордон-
ні українські критики давали рома-
ну різні, часто протилежні, оцінки 
— від характеристики його як «біль-
шовицької провокації» та «офіцій-
ного твору» до спроби звинуватити 
О. Гончара в «націоналістичному ухи-
лі». У науковій бібліотеці ЛНУ ім. Іва-
на Франка зберігаються декілька 
примірників «Собору» , що вийшли в 
США та Канаді.

З г а д у ю -
чи роман «Со-
бор» О. Гонча-
ра, не можна 
оминути ува-
гою і відомий 
самвидавний 
твір — есе 
«Собор у риштованні» 
Євгена Сверстюка, публіцис-

та і літературознавця, учасни-
ка дисидентського руху в Україні. 
Є. Сверстюк написав есе 1970 року.

Продовжуючи розмірковува-
ти над злободенними суспільними 
питаннями, порушеними в романі 
О. Гончара, письменник наголошує 
на особистій відповідальності кож-
ної людини в суспільстві, стверджу-
ючи, що «кожен має бути людиною 
в людстві, щоб кожним нервом від-
чувати його болі і тривоги», «кожен 
мусить почувати себе органічною 
часткою великого собору людської 
цивілізації, всім своїм єством бути 
пружним каменем у цьому соборі, 
щоб самовіддано тримати на собі 
його споруду». Праця Є. Сверстюка 
набула великої популярності в сам-
видаві, була надрукована за кордо-
ном. У бібліотеці університету збері-
гається книга «Собор у риштованні» 
(1970), до якої увійшли також літера-
турознавчі статті Є. Сверстюка.

Цікавим виданням з точки зору 
вивчення зв’язків між дисидент-
ським рухом в Україні і українською 
діаспорою є книга Юрія Луцького 
«Листування з Євгеном Сверстю-
ком», що побачила світ у тому ж ви-
давництві «Смолоскип» у 1992 р. 
Ю. Луцький — відомий представ-
ник наукових кіл української діаспо-
ри, професор Торонтського універ-
ситету, заступник директора, а по-
тім і директор Канадського інститу-
ту українських студій у 1976 – 1982 
рр. Листування почалося за таких 
обставин: довідавшись про можли-
вість привітання з днем народжен-
ня когось з українських політв’язнів, 
Ю. Луцький написав листа Є. Свер-
стюку, який на той час перебував 
на засланні в містечку Богдарин Бу-
рятської АРСР і працював столяром 
геологічної експедиції. Листування 
тривало від 1980 до 1988 рр., осо-
биста зустріч двох літературознав-
ців відбулася 1989 р. у Торонто.

9 листопада 1976 р. було ство-
рено Українську групу сприяння ви-
конанню Гельсінських угод, відому 
також під назвою Українська Гель-
сінська група (УГГ). Підставою для 
її створення був факт підписан-
ня СРСР Заключного акта Гельсін-
ської наради у справах безпеки й 
спів праці в Європі у 1975 р. В акті 
декларувалася необхідність дотри-
мання прав людини в країнах Євро-
пи, недопустимість переслідування 
за політичними мотивами. Гельсін-
ські групи і комітети сприяння ви-
конанню гуманітарних пунктів За-
ключного акта Гельсінської наради 
були створені в Москві, Україні, Лит-
ві, Грузії, Вірменії. Це був початок 
правозахисного руху на території 
колишнього СРСР.

Членами-засновниками УГГ 
були М. Руденко, О. Бердник, П. Гри-
горенко, І. Кандиба, Л. Лук’яненко, 
О. Мешко, Н. Строката, О. Тихий. 
Пізніше до групи увійшли нові чле-
ни: В. Овсієнко, Ю. Литвин, В. Стус, 
В. Чорновіл та багато інших. Влада 
застосовувала проти учасників гру-
пи репресивні заходи. Це були пе-
реслідування, арешти, перебуван-
ня членів УГГ у таборах політичних 
в’язнів. Лише декілька членів групи 
— П. Григоренко, Н. Строката-Кара-
ванська, Н. Світлична, М. Руденко 
— отримали можливість емігрувати 
на Захід і представляли УГГ за кор-
доном.

Українські закордонні видавни-
цтва, і це стосується в першу чергу 
видавництва «Смолоскип», актив-
но популяризували діяльність Укра-
їнської Гельсінської групи, друкую-
чи матеріали про правозахисну ді-
яльність членів УГГ, інформували 
про факти переслідування і репре-

сій з боку влади. Варто перерахува-
ти такі книги, як «Український пра-
возахисний рух: документи й ма-
теріяли...»; «Інформаційні бюлете-
ні Української Громадської групи 
сприяння виконанню Гельсінкських 
угод»; «Українська Гельсінкська Гру-
па (1978 – 1982): документи і мате-
ріяли». Упорядник цих збірників — 
О. Зінкевич. Усі вони є у фондах науко-
вої бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка.

П е р ш о ю 
жертвою пе-
р е с л і д у в ань 
Гельсінської 
групи був 
Олексій Ти-
хий, скромна 
і благородна 
людина, сіль-
ський учитель 
із Донеччи-

ни, випускник Московського дер-
жавного університету. У його книзі 
«Роздуми», що вийшла у видавни-
цтві «Смолоскип», зібрані статті, до-
кументи судового процесу над ним 
та спогади однодумців. О. Тихий ви-
ступав за збереження національної 
свідомості українців і насамперед 
за утвердження української мови 
як державної на території України, 
за обов’язкове вживання її в усіх 
сферах суспільного життя. За погля-
ди, що не збігалися з офіційним кур-
сом радянської влади, скерованим 
на виховання «радянської людини», 
О. Тихого двічі засудили — у 1957 
та 1977 рр. Ув’язнення він відбував 
у таборах Мордовії та Пермського 
краю. Помер в ув’язненні у 1984 р.

Р а з о м 
з О. Тихим у 
1977 р. за-
судили і ке-
рівника Гель-
сінської гру-
пи, письмен-
ника Миколу 
Руденка, ко-
лишнього се-
кретаря парт-
кому Спіл-

ки письменників України. Саме він 
9 листопада 1976 р. на квартирі 
А. Д. Сахарова в Москві провів 
прес-конференцію для іноземних 
журналістів, на якій оголосив про 
створення Української Гельсінської 
групи. За антирадянську агітацію 
М. Руденко отримав 7 років табо-
рів суворого режиму та 5 років за-
слання. Рішенням головліту 1978 
р. твори М. Руденка були вилучені з 
продажу та з бібліотек СРСР. Але на 
Заході наприкінці 1970-их – на по-
чатку 1980-их рр. твори М. Руден-
ка активно публікували українські 
видавництва. У науковій бібліотеці 
ЛНУ ім. Івана Франка є невеличка 
добірка цих книжок. Це п’ять книг 
М. Руденка, що вийшли у видавни-
цтві «Смолоскип»: трагедія «На дні 
морському» (1981), поеми «Хрест» 
(1977) і «Я вільний» (1977), збірка 
віршів і поем «Прозріння» (1978) та 
роман «Орлова балка» (1982). Ще 
одну його збірку поезій під назвою 
«За ґратами» опублікувало видавни-
цтво «Сучасність» у 1980 р.

У 1987 р. М. Руденко емігрував 
за кордон, у Німеччину, потім — у 
США, де працював на радіостанці-
ях «Свобода» та «Голос Америки». У 

1990 р. пись-
менник по-
вернувся на 
Батьківщину. 
2000 р. йому 
п р и с в о ї л и 
звання Героя 
України.

В е л и к у 
роль у діяль-

ності Української Гельсінської гру-
пи відіграв Петро Григоренко, ко-
лишній генерал-майор, викладач 
військової академії ім. М. В. Фрун-
зе, який відкрито критикував ра-
дянську політичну систему та приєд-
нався до правозахисного руху. Він 
був членом-співзасновником Мос-
ковської Гельсінської групи та ініці-
атором створення Української Гель-
сінської групи, в серпні 1976 р. вів 
переговори з М. Руденком. П. Гри-
горенка неодноразово затримува-
ли, скеровували на примусове лі-
кування до психіатричних лікарень. 
У 1977 р. він одержав дозвіл на по-
їздку до США для лікування і виїхав 
із СРСР. Під час перебування у США 
П. Григоренка позбавили радян-
ського громадянства «за дії, що 
ганьблять звання громадянина 
СРСР». В еміграції він увійшов до 
української громади США, був за-
кордонним представником УГГ.

П. Григоренко написав цікаві 
спогади про своє життя, які спочат-
ку вийшли за кордоном у перекла-
ді французькою мовою, а друге ви-
дання являло собою повнішу вер-
сію російською мовою під назвою 
«В подполье можно встретить толь-
ко крыс» (Нью-Йорк, 1981). У бібліо-
теці університету зберігаються кни-
га українською мовою під назвою 
«Спогади» та збірник статей П. Гри-
горенка російською мовою.

Одним із членів-співзасновни-
ків Української Гельсінської групи 

був пись-
м е н н и к 
Олесь Берд-
ник, автор 
« М а н і ф е с -
ту Україн-
ського Пра-
в о з а х и с -
ного Руху». 
До 1972 р. 

у СРСР було надруковано близько 
20 фантастичних романів і повістей 
О. Бердника. Однак участь письмен-
ника-фантаста в дисидентському 
русі стала причиною того, що від 1972 
р. його книги перестали видавати, 
навіть існував наказ про вилучен-
ня їх із бібліотек та торгової мережі. 
О. Бердника виключили зі Спілки 
письменників України. Його книги 
друкували тоді лише українські за-
кордонні видавництва. У науковій 
бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка збе-
рігається збірка повістей «Золоті 
ворота» (1975), збірка поезій «Бла-
китний коваль» (1975), збірка «Свя-
та Україна» (1980), що складається з 
есе та листів О. Бердника. Ці книги 
видало видавництво «Смолоскип». 
Есе під назвою «Пора звести блакит-
ний храм!» надруковано накладом 
видавництва М. Коць у 1989 р. Твори 
О. Бердника вирізняються серед ін-
ших зразків самвидавної літератури 
тим, що ми не знайдемо в них пря-
мої критики влади, прив’язки до кон-
кретних суспільних подій. Він — пись-
менник-філософ, письменник-містик, 
його ідеологія базується на індійській 
філософії.

Таким чином, на прикладі на-
явної добірки книжок закордонних 
українських видавництв, що збері-
гаються в науковій бібліотеці ЛНУ 
ім. І. Франка, можна побачити, яке 
велике значення мала видавнича 
діяльність української діаспори для 
збереження і популяризації важли-
вої частки української літературної 
спадщини 1960 – 1980 рр.

Олена НАУМОВА,
наукова бібліотека Львівського 

національного університету 
імені Івана Франка

Закінчення. Поч. у № № 57 – 58 
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Протягом багатьох десятиліть Українська 
Радянська Соціалістична Республіка мала 
формальний суверенітет у складі СРСР, відпо-
відно формальністю були і вибори до вищого 
законодавчого органу УРСР. Виборці, обира-
ючи депутата, бачили в бюлетені лише одне 
прізвище. Потім народні обранці двічі на рік 
на один-два дні збиралися в залі засідань у бу-
динку по вулиці Кірова (тепер — вул. Грушев-
ського) і фактично лише схвалювали підготов-
лені Президією ВР УРСР та погоджені з ЦК КПУ 
законопроекти. Депутати поєднували свою 
роботу у ВР з іншими видами діяльності.

Ситуація змінилася наприкінці 80-их років 
ХХ ст., коли в Радянському Союзі набрала ходи 
перебудова. В українському суспільстві заго-
стрилося протистояння між національно-демо-
кратичним табором і бюрократичним апара-
том Компартії.

Верховна Рада УРСР ХІІ скликання, якій су-
дилося стати Верховною Радою України I скли-
кання, обиралася в березні 1990 р. Це були 
перші за радянських часів демократичні вибо-
ри. На 450 мандатів до парламенту претенду-
вало близько 3 тисяч кандидатів.

Верховна Рада 
І скликання 

Парламентська більшість оформилася в 
прокомуністичну депутатську групу «За Радян-
ську Україну» (239 депутатів). Її очолив Олек-
сандр Мороз. Народні депутати від Демокра-
тичного блоку об’єдналися і створили парла-
ментську опозицію — «Народну Раду» (125 де-
путатів). Головою обрали Ігоря Юхновського.

За 4 роки каденції Верховної Ради ХІІ (I) 
скликання тричі змінювався Голова: спочатку 
ним був Володимир Івашко (пішов у відставку в 
зв’язку з обранням до Політбюро ЦК КПРС), по-
тім — Леонід Кравчук, якого 1991 року обра-
ли Президентом України, затим — Іван Плющ.

Верховна Рада I скликання ухвалила два 
доленосні для України рішення: Декларацію 
про державний суверенітет України — 16 
липня 1990 року та Акт проголошення не-
залежності України — 24 серпня 1991 року. 
Також ухвалила величезну кількість зако-
нодавчих актів, які заклали систему держ-
управління.

ІІ скликання
Гостра соціально-економічна криза, а та-

кож політичне протистояння між Президентом 
і парламентом вилилися в дострокові вибори 
влітку 1994 року і Верховної Ради ІІ скликан-
ня, і Президента. 

Діяла мажоритарна виборча система — 
вибори депутатів по округах. Закон вимагав 
50-відсоткової явки виборців, наявності двох 
турів голосування та необхідності отримання 
абсолютної більшості (більше ніж половини) 
голосів для перемоги у виборах.

Складні економічні проблеми, важкий 
процес становлення політичної системи дер-
жави викликали апатію значної частини ви-

борців. Як наслідок — на початку першої се-
сії парламенту було визнано повноваження 
лише 336 народних депутатів із 450. Про-
цес довиборів тривав до наступних черго-
вих виборів. Виборці більше 30 округів так 
і не мали свого представника в парламенті 
II скликання. Після двох турів виборів лише 
50 депутатів І скликання були переобрані в 
нову Раду.

Найбільше місць отримала КПУ — 101. Со-
юзники комуністів — СПУ і СелПУ — відповід-
но 15 і 19 мандатів. Рух здобув 21 мандат. Ре-
шта партій спромоглася провести до Верхо-
вної Ради від одного до дев’яти своїх представ-
ників, майже 250 новообраних депутатів були 
позапартійними.

Головою Верховної Ради обрали Олексан-
дра Мороза, який залишався спікером протя-
гом усієї каденції.

Процес ухвалення Конституції ледь не 
спровокував політичну кризу — надто вже 
різнилося бачення Основного закону різними 
політичними силами всередині Ради, а також 
Президента Леоніда Кучми. Зрештою, під за-
грозою дострокового розпуску та всенародно-
го референдуму щодо Конституції, народні де-
путати після доби безперервної праці 28 черв-
ня 1996 року о 9.16 ранку ухвалили Конститу-
цію України.

III скликання
Вибори до Верховної Ради ІІІ скликання 

відбулися 29 березня 1998 р. Уперше в істо-
рії українського парламентаризму — на прин-
ципах змішаної (пропорційно-мажоритарної) 
системи. У новому парламенті ліві партії отри-
мали 174 місця, партії центру — 108, праві 
партії — 53. 

У результаті тривалого пошуку та комп-
ромісу Головою Ради обрали комуніста 
Олександра Ткаченка (лише з 18-ої спроби). 
Верховна Рада 1998 – 1999 років з велики-
ми зусиллями ухвалювала будь-які рішення. 
Більшість народних депутатів двічі збирали-
ся на пленарні засідання у приміщенні Укра-
їнського дому. Саме там відбулися вибори 
нового керівництва парламенту, на яких Го-
ловою Верховної Ради вдруге обрали Івана 
Плюща.

IV скликання
Вибори до Ради IV скликання весною 2002 

року також проходили за змішаною систе-
мою. Із 30-ти виборчих блоків 4-відсотковий 
бар’єр подолали: Блок «Наша Україна» на чолі 
з В. Ющенком — 23,55%, Комуністична партія 
України — 20,01%, блок «За єдину Україну!» — 
11,79%, Блок Юлії Тимошенко — 7,25%, Соціа-
лістична партія України — 6,87%, Соціал-демо-
кратична партія України (об’єднана) — 6,27%.

Партії і блоки утворили свої фракції. До 
фракції «Єдина Україна» увійшло 177 депутатів 
(фракція пізніше розпалася на 6 дрібніших), до 
фракції «Наша Україна» — 118, до фракції КПУ 
— 64, до СДПУ(о) — 31, до БЮТ — 23, до СПУ 
— 22, 12 депутатів побажали залишитися по-
зафракційними.

Незважаючи на істотне представництво 
опозиційних сил у парламенті, пропрезидент-
ські сили зуміли сформувати більшість, яка, у 
свою чергу, утворила перший у новітній історії 
України коаліційний уряд, який очолив Віктор 
Янукович (грудень 2002 р.). Спікером Верхо-
вної Ради IV скликання був також представник 
пропрезидентського табору Володимир Лит-
вин (обраний мінімальними 226 голосами).

2002 – 2004 рр. в Україні минули в гострій 
політичній боротьбі. Кучма намагався реалізу-
вати політичну реформу, що передбачала пе-
рерозподіл владних повноважень у трикутни-
ку Президент — Прем’єр-міністр — Верховна 
Рада України. Опозиційні сили, що спиралися 
на підтримку середнього класу, розгорнули бо-
ротьбу з існуючим режимом за демократиза-
цію політичного життя.

Основні події в ті роки відбувалися все ж 
не в залі засідань, а на вулиці. Пік протистоянь 
припав на президентські вибори 2004 року, 
які вилилися в Помаранчеву революцію. І саме 
Верховна Рада разом із Верховним Судом долу-
чилися до врегулювання ситуації. Так, 27 листо-
пада відбулося засідання Верховної Ради Укра-
їни, на якому ухвалено постанову про політич-
ну кризу в Україні, визнано факт фальсифікації 
другого туру виборів на користь Януковича та 
фактично анульовано рішення ЦВК про його об-
рання. Парламент висловив недовіру ЦВК і на-
звав неприпустимим застосування сили проти 
учасників акції громадянської непокори. 

Ще одним доленосним рішенням цієї ВР 
було ухвалення 8 грудня конституційної рефор-
ми, яке в пакеті зі змінами виборчого законо-
давства дало змогу провести третій тур прези-
дентських виборів, точніше, переголосування 
другого туру, і перерозподілити владні повно-
важення між Президентом та парламентом на 
користь Ради.

V скликання
Результатом чвар між представниками 

«помаранчевого табору» стало те, що найбіль-
ше голосів на виборах 26 березня 2006 р. на-
брала Партія регіонів (189 мандатів), другу по-
зицію посів Блок Юлії Тимошенко (129), далі 
йшов Блок «Наша Україна» (81), Соціалістич-
на партія (33), Комуністична партія (21). Вибо-
ри 2006 року вперше проходили повністю за 
пропорційною системою — списками партій і 
блоків. 

6 липня 2006 р. Головою Верховної Ради 
України вдруге обрали Олександра Мороза. 
Це стало свідченням домовленості про ство-
рення Антикризової коаліції між Партією регі-
онів, КПУ і СПУ. Боротьба за повноваження, а 
також загроза створення конституційної біль-
шості (до складу коаліції почали переходити 
також і депутати від «Нашої України» та БЮТ) 
спричинила гостру політичну кризу. Зрештою, 
сторони погодилися на компроміс і переоб-
рання Верховної Ради. Указом Президента 
України від 31 липня 2007 р. позачергові ви-
бори Ради було призначено на 30 вересня.

VI скликання
На виборах за пропорційною системою 

3-відсотковий бар’єр подолали: Партія ре-
гіонів (175 мандатів), Блок Юлії Тимошенко 
(156), Блок «Наша Україна» — «Народна са-
мооборона» (72), Комуністична партія Украї-
ни (27), Блок Литвина (20). 

У новому складі Верховної Ради України 
Блок Юлії Тимошенко і Блок «Наша Україна» 
— «Народна самооборона» утворили пар-
ламентську більшість, хоч і дуже крихку, у 
складі 227 депутатів. Головою Ради обрано 

Арсенія Яценюка, Прем’єр-міністром Украї-
ни — вдруге Юлію Тимошенко.

Щоправда, вже у грудні 2008 року коа-
ліція БЮТ-НУНС розпалася. Новим головою 
парламенту обрали Володимира Литвина, 
проте Юлія Тимошенко залишилася на поса-
ді голови уряду до президентських виборів.

Ця каденція запам’яталася скандаль-
ною ратифікацією у квітні 2010 року Харків-
ських угод щодо продовження перебування 
Чорноморського флоту Росії в Україні аж на 
25 років, скандальним мовним законом, а 
також такими явищами, як «тушки» (депута-
ти-перебіжчики по фракціях) та «кнопкодав-
ство» — масове голосування депутатів за 
своїх колег.

Після президентських виборів 2010 
року депутати Партії регіонів за підтримки 
депутатів, орієнтованих на екс-президента 
Ющенка, Блоку Литвина та КПУ, 10 березня 
2010 року ухвалили Закон України «Про ре-
гламент Верховної Ради». Цей «регламент» 
усупереч Конституції дозволив формува-
ти коаліцію за допомогою депутатів-пере-
біжчиків. На базі цього закону 11 березня 
2010 р. була створена коаліція «Стабіль-
ність та реформи» (із фракцій ПР, КПУ, Блоку 
Литвина та депутатів-перебіжчиків), що того 
ж дня сформувала Кабінет Міністрів під ке-
рівництвом Миколи Азарова.

VII скликання
Верховна Рада VII скликання була сфор-

мована за результатами виборів 28 жов-
тня 2012 року. Вибори проводилися за змі-
шаною системою, внаслідок чого Партія ре-
гіонів виборола 187 місць, 102 мандати 
отримала «Батьківщина», 40 — «УДАР», 38 
— «Свобода» і 32 — КПУ. Вибори супрово-
джувалися численними скандалами, фаль-
сифікаціями. 

За досить малий час своєї роботи Верхо-
вна Рада України VII скликання на чолі зі спі-
кером-регіоналом Володимиром Рибаком 
запам’яталася своєю недієздатністю. У листо-
паді 2013 року вибухнув другий Майдан, Рево-
люція Гідності. У її розпал украй скандальним 
стало голосування за диктаторські закони 16 
січня 2014 р., коли в порушення всіх про-
цедур ухвалили закони, які значно зву-
жували права громадян.

Верховна Рада України:Верховна Рада України:  
парламент, який 
усі критикують, 
але без якого 
держава неможлива

Парламент першого скликання. 
У залі — рухівці, тоді ще молоді Володимир 
Яворівський, Сергій Головатий, Іван Заєць.

Євген Марчук, Леонід Кучма 
і Олександр Мороз.

Іван Плющ

Ратифікація Харківських угод 
у Верховній Раді 
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Новгород-Сіверський 
— європейське місто

Розташування посе-
лення з його оборонною 
системою, дослідженою 
О. В. Григор’євим (Москва) в 
Новгород-Сіверській архео-
логічній експедиції під керів-
ництвом А. В. Кузи (Москва) 
початку 80-х років минулого 
століття, доводить справед-
ливість претензії певної час-
тини краєзнавців, науковців, 
літераторів, інших фахівців 
розглядати нинішній хутір Пу-
тивськ з його знаменитою Пу-
тивльською горою, а не Пу-
тивль на Сеймі, у Сумській 
області, тим місцем, у ме жах 
якого стояли потужні укрі-
плення і які, найвірогідніше, 
захистили тут присутню зара-
ди надійної безпеки навесні 
1185 р. дружину князя Ігоря 
Святославича — Єфросинію 
Ярославну — в момент похо-
ду руського війська у степ про-
ти половців. Добре укріпле-
не городище, яке зруйнував 
крейдяний кар’єр, дослідни-
ки В. П. Коваленко (Чернігів) 
та О. П. Моця (Київ) локалізу-
ють «на відстані 0,5 км на пів-
нічний схід від сучасного х. Пу-
тивська за площею не менш 
як 250 х 350 метрів, зі сліда-
ми великого погрому і поже-
жі 1146 року. У всіх дослідже-
них житлах на городищі вияв-
лено чисельний інвентар, а 
під завалом однієї з будівель 
знайдено кістяк молодої жін-
ки. Ще три кістяки, які лежа-
ли в неприродному положен-
ні, виявлені в інших частинах 
поселення». Отже, дослідники 
впевнені, що «повне знищен-
ня противником Новгород-Сі-
верської округи в середині ХІІ 
ст. аж ніяк не є літературним 
перебільшенням» того, що ми 
зустрічаємо в літописах. 

Володимир Великий тут, 
на крутосхилах старезних 
пагорбів, за чотири сотні кі-
лометрів річкою Десною від 
Чернігова, започаткував істо-
рію ще одного давньоукраїн-
ського центру Київської Русі. 
Тепер можна тільки здогаду-
ватися стосовно рівня інфор-
мованості Великого князя Ки-
ївського щодо ранньої історії 
місцевості, давно обжитої сі-
верянами. Великий князь що-
йно розпочав місію хрещення 
Русі. Тому думкою своєю по-
стійно піднімався високо над 
просторами величезної дер-
жави, аналізуючи обставини 
і плекаючи майбутнє вже не 
язичницької країни, а потуж-
ного і перспективного в Євро-
пі державного утворення на 
християнських принципах. На 
його думку, будівництво міст-

фортець на порубіжжі, «по 
Десні і по Остру, і по Трубежу, 
і по Сулі, і по Стугні» ставало 
необхідним і доречним. Ось 
він і поставив місто на висо-
кому плато (не менш за 50 ме-
трів) над урізком річки, вбача-
ючи його щасливе майбутнє. 

А перші монахи (можли-
во, з тих, що припливли Дес-
ною з місією поширення хрис-
тиянства на Сіверщині) відчу-
ли Божу благодать заснувати 
у ХІ – на поч. ХІІ ст. нижче за 
течією монастир, якій і тепер 
оберігає край своєю присут-
ністю. Знов-таки на початку 
історії будівництва, яке захо-
ване від нас і в роках, і імена-
ми майстрів, і більшістю фак-
тів своєї долі аж до пізнього 
середньовіччя, все базува-
лося на природному підґрунті 
рельєфного чинника, чудово і 
неперевершено, про який мо-
вив Філарет Гумілевський, за-
стерігаючи, що коли і «існує на 
землі місце, де душа людська 
так близько наближається до 
Творця свого небесного, то 
це місце — Новгород-Сівер-
ський Спасо-Преображен-
ський монастир». І, можливо, 
Ольговичі не раз гнали геть 
сумнів стосовно зручнос-
ті розташування обителі, а 
значить, правильного вибо-
ру місця, адже Спасо-Преоб-
раженський монастир по Пу-
тивльському шляху був усього 
за півгодини швидкої ходи пі-
шої чи конем або двома вер-
стами при сплавлянні на лоді-
ях від причалу, який під Зам-
ком жив своїм життям, а ще й 
міг захистити під час облоги. 

Значно зрозумілішою в 
наші дні стає особлива роль 
монастиря — захисна. І це 
стало можливим після того, 
як на території обителі відома 
дослідниця в царині археоло-
гії Олена Черненко з Черніго-
ва розкопала залишки кня-
жого терема тих же пам’ятних 
часів. Ось і виходить, що за 
пару кілометрів від дитинця 
могла в надійному фортифі-
каційному оборонному за-
хисті знаходитися ще одна 
резиденція князя. Новгород-
Сіверський є гарним прикла-
дом цього. Не кажучи вже про 
добрий голос дзвонів чи ви-
блиск високих бань, які було 
видно здалеку всім прибуль-
цям, що наближалися, рухаю-
чись шляхом із півдня. Гостям 
із Чернігівської землі відкри-
валася не менш приваблива 
картина дубових стін дитин-
ця, куполів Михайлівського 
храму фортеці чи хрестів, що 
здійнялися високо над За-

градською церквою остро-
га (де нинішній Микільський 
храм 1760 року), за сотню ме-
трів від Острозьких воріт (на 
перехресті нинішніх вулиць 
Радянської та Овражної).

Місто мало високий рі-
вень забезпечення водою, 
що тісно пов’язувалося з при-
родними можливостями роз-
ташування. Унизу брали воду 
з Десни, куди йшов узвіз крізь 
окремі міські ворота — Вод-
ні. А поруч протікав потічок 
із прохолодною водою — Зу-
брицький ручай, лівий берег 
якого пізніше опанує міське 
передмістя Заручай, яке мало 
на той час, за висновками до-
слідників, площу близько 10 
гектарів. Усілякі перекази на-
вколо цього тепер невеличко-
го рівчачка вщерть заповнені 
всілякими історіями, які гуля-
ють у свідомості мешканців 
щодо судноплавності цієї рі-
чечки. Для існування припу-
щень є всі необхідні підста-
ви — від суто природного по-
тенціалу джерел, які й досі ще 
живі, аж до потреб, що дикту-
вала оборона, за яких річи-
ще можна було поглибити на 
достатню відстань від гирла 
впадіння в Десну. 

Воду із джерела, яке да-
рувало життя маленькій річ-
ці, нині із задоволенням п’є 
громада міста. От тільки ру-
чаю від князівської пори не 
стало, бо джерело перетво-
рили на свердловину. На 
приміщенні водокачки є ма-
лопомітна чавунна таблич-
ка, що нагадує про історич-
ність криниці, використа-
ної нащадками. А джерело 
зветься «Ярославовою кри-
ницею». Тому що за легенда-
ми і письмовими згадками у 
1044 році на відпочинок під 
час повернення з військово-
го походу на Литву зупинявся 
тут Ярослав Мудрий. 

На північний захід від 
фортеці, все крізь ті ж Водні 
ворота, залишивши позаду 
місток через Зубрицький ру-
чай, за годину пішого ходу, а 
ще швидше — з діжкою на ко-
лесах, можна було скориста-
тися водою з кількох джерел-
«фонтанів», які й до нашого 
часу дійшли з потужною пода-
чею прозорої артезіанської 
води. Тепер це вулиця Кол-
госпна, а один із фонтанів є 
гідрологічною пам’яткою при-
роди місцевого значення — 
«Джерело».

За Десною відкривався 
простір луків, які надійно го-
дували впродовж року табу-
ни коней, череди корів, іншу 
худобу. На такому фуражі 
утримувати живність ставало 
зручно й вигідно. А питання 
використання традиційного 
багатства Сіверського краю 
— сіножаті — неодноразово 
фіксується різними історич-
ними джерелами, в тому числі 
за участі великого власника 
заплавних луків — Спаського 
монастиря. 

Чи не найпершу позицію 
в системі оцінки переваг роз-
ташування Новгорода-Сівер-
ського посідає чинник річки, 
який залишається актуаль-
ним і в ХХІ ст. для всіх країн 
Європи. Від моменту появи 

міста і до завершення ХХ ст. 
Десна працювала як потужне 
джерело господарства різних 
суспільних формацій — від ви-
конання функцій частини шля-
ху «з варяг у греки» і до пере-
везення крейди — головної 
сировини потужного містобу-
дування в Чернігові й Києві 
впродовж 70 – 80-их років ХХ 
ст. Повідомлення ХVІІІ — ХІХ ст. 
містять інформацію щодо ро-
боти господарських структур, 
пов’язаних із використанням 
річки як зручного шляху пере-
везень найважливіших това-
рів чи підґрунтя у традиційній 
організації ярмарків і торгів, 
сплавляння лісу та найважли-
вішої будівельної сировини — 
крейди, вапна, піску. Про все 
це, на тлі використання при-
родних можливостей міста, 
дають змістовну інформацію 
«Описи Лівобережної України» 
кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

Отже, вдалий прагматич-
ний вибір розташування міс-
та сіверян, а  в подальшому 
— столиці Новгород-Сівер-
ського князівства, одного з 
найбільших на європейсько-
му просторі державних утво-
рень ХІ – ХІІІ ст., доповнений 
чудовою поліською приро-
дою, наявністю річки Десни, 
відчинив двері у світ, а від-
повідно і до Європи відомому 
прадавньому місту Новгоро-
ду-Сіверському.

Подорож містом 
Ольговичів, 

або Перший крок 
до Європи

Історія Новгорода-Сівер-
ського періоду Київської Русі 
Х – ХІІІ ст. у письмових дже-
релах представлена частко-
во, фрагментарно, вибірково. 
А впродовж багатьох десяти-
літь уже за часів новітніх мати 
цілісну, глибоку і об’єктивну 
інформацію про місто тися-
чолітньої давнини взагалі не 
було можливостей. Тому ран-
ні відомості про місто, яке і 
народилося в контексті про-
блеми давньоруської держа-
ви із захистом південних ру-
бежів, ґрунтувалися найчас-
тіше на літописних джерелах, 
відрізняючись узагальнення-
ми, які не завжди розкрива-
ли повноцінну картину обла-
штування у граді Сіверсько-
му княжого столу Ольговичів. 
Чи не найважче було провес-
ти межу між реальними поді-
ями, викладеними мудрими 
літописцями, та міфологічни-
ми сюжетами. Схожа ситуа-
ція, на жаль, існує і сьогод-
ні в частині вивчення біогра-
фічних відомостей про кня-
зів новгород-сіверських. Бо 
й досі відсутня фактологічна 

і об’єктивна концепція оста-
точного визначення перелі-
ку імен історичних постатей 
удільних князів, зафіксова-
них у письмових джерелах. 
Справжні аматори колорит-
ної і багатої на події історії Сі-
верського краю знають, що 
на сторінках хроніки подій ХІ 
– ХІІ ст. зустрічаємо з деся-
ток князів, які впродовж сто-
ліття були господарями нема-
ленького столу зі своєю тери-
торію, столицею, спадковістю 
влади. Поділ колись потужної 
і єдиної Русі на уділи ухвали-
ли на князівському з’їзді в 
Любечі 1097 року нащадки 
Ярослава Мудрого.

Кілька разів упродовж 
останніх ста двадцяти років 
у Новгороді-Сіверському смі-
ливо бралися за справу отри-
мання більш глибинної інфор-
мації, ніж у залишених пись-
мових джерелах, відомі ар-
хеологи Самоквасов, Гатцук, 
Сталлецький, Воєводський, 
Тралло, Лучицький, Третья-
ков, Мельниковська, Холос-
тенко, Єдомаха, Куза, Кова-
ленко, Григор’єв, Орлов, Ши-
наков, Моця, Казаков, Чер-
ненко, Ясновська. Однак 
по-справжньому речові до-
кази, які повідали правду про 
тисячолітнє минуле, підняли 
відомі науковці А. В. Куза та 
В. П. Коваленко. 

У 1979 – 1984 роках у 
місті над Десною працюва-
ла Новгород-Сіверська архе-
ологічна експедиція інститу-
тів археології Академії наук 
СРСР та Академії наук УРСР. 
Андрій Куза, досвідчений ар-
хеолог із Москви, очолив ро-
боту експедиції, маючи на 
меті підтвердити чи спросту-
вати письмові джерела сто-
совно віку міста. Адже до цьо-
го ми найчастіше викорис-
товували за відлік історії  Сі-
верського града вже згадані 
літописні події зими від 1078-
го на 1079 рік, коли, за по-
відомленнями літопису, там, 
де зараз розкинулось місто, 
руські дружини розгромили 
половецькі військові сили. 

Минуло тридцять років 
від часу успішної експедиції, 
основу якої склали студенти 
історичного факультету Чер-
нігівського державного пе-
дагогічного інституту імені 
Т. Г. Шевченка під керівни-
цтвом Володимира Ковален-
ка. Дослідження проводилися 
одразу в кількох місцях Нов-
города-Сіверського, за ре-
зультатами яких світ дізнався 
про справжній вік міста на 
Десні, а заодно і про своє «ви-
мушене старіння» — не менш 
ніж на сто років. 

Дослідник розробив для 
Новгорода-Сіверського як 
одного із центрів Давньої Русі 

схеми охоронних археологіч-
них зон. Останні роки довели 
важливість і життєздатність 
проведеної роботи. У Новго-
роді-Сіверському, як і личить 
європейському місту, назва-
ні території зберігатимуть для 
прийдешніх поколінь.

Святкування 1000-річчя 
Новгорода-Сіверського, яке 
концептуально ґрунтувалося 
на результатах археологічних 
досліджень Новгород-Сівер-
ської археологічної експеди-
ції, допомогло місту впоряд-
кувати на рівні європейських 
вимог історико-культурні 
об’єкти, зовнішнє обличчя 
міста (асфальтування, част-
кові реставраційні роботи), 
встановити пам’ятні знаки. 

Керівники згаданої архе-
ологічної експедиції зроби-
ли значний науковий прорив 
щодо визначення можливих 
подальших напрямків розви-
тку міста на добру сотню років. 

Особливо знаковою ви-
явилася Замкова гора — по-
мітне і через тисячу років се-
ред інших витворень рельє-
фу над Десною плато, яке на 
площі більше двох гектарів 
останцем домінує з 50-метро-
вої висоти над плесом Десни, 
а разом — відносною недо-
сяжністю обривчастих схилів. 

Нині поверхня в кіль-
ка гектарів на Замковій горі 
мало чим нагадує про героїчні 
часи років, що давно канули 
в літа. Натомість археологія 
змогла віртуально віднови-
ти обличчя замку Ольговичів, 
а також встановити загальну 
картину життя дитинця — ре-
зиденції новгород-сіверських 
князів у Х – ХІІІ ст.

Тоді ж було введено в на-
уковий обіг орієнтири нового 
датування міста, які «зістари-
ли» град над Десною років на 
сто. Звичайно, не кожному від-
відувачу вдається чітко уявити 
події Х – ХІІІ ст., коли Замкова 
гора переживала велике бу-
дівництво фортеці Ольговичів 
і ставала неприступною, ви-
тримуючи тиск ворогів. А піс-
ля рішень з’їзду в Любечі, коли 
Новгород-Сіверській став 
стольним градом, фортеця 
значно покращила свою обо-
роноздатність. Виникала по-
треба і у князів вибудовувати 
своє буденне життя зовсім не 
за скромним виміром.

Розкопки надали науці 
змістовний матеріал у вигля-
ді скляного посуду, уламків 
поліхромних глазурованих ві-
зантійських блюд, янтарних 
прикрас, намиста з напівко-
штовного каміння, привабли-
вих скляних браслетів різних 
моделей, кольорів і відтінків. 
А ще було відкрито великий 
погріб — «медушу», площею у 
п’ятдесят метрів квадратних, 
де зберігалися запаси меду, 
вина, інших продуктів. До-
слідили вали і рови навколо 
замку. Було знайдено печатку 
князя Святослава Ярослави-
ча — сина Ярослава Мудро-
го, котрий вважається засно-
вником династії сіверських 
князів і прадідом Ігоря Свя-
тославича, головного героя 
«Слова о полку Ігоревім». 

Продовження. Поч. у № 58.
Далі буде

Микільський храм Микільський храм 
(1760 рік)(1760 рік)

Макет замку Ольговичів — резиденції сіверських Макет замку Ольговичів — резиденції сіверських 
князів у ХІ-ХІІІст.князів у ХІ-ХІІІст.
(краєзнавчий відділ заповідника «Слово о полку Ігоревім» (краєзнавчий відділ заповідника «Слово о полку Ігоревім» 
у Новгороді-Сіверському.   Автор —  О. Логвиненко)у Новгороді-Сіверському.   Автор —  О. Логвиненко)
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Борці за волю України з минулого… 
Нині вони поволі повертаються до нас 
— у віднайдених спогадах, документах 
і навіть портретах.

Нещодавно, переглядаючи жур-
нал «Кафедра» (Львів; Лондон, 1990 – 
1995), натрапив на невідомий чернігів-
цям портрет Василя Кіндратовича Чуд-
нівського, уродженця Борзнянщини, 
заступника міністра народного госпо-
дарства УНР, зятя Іллі Шрага. Портрет 
авторства маловідомого художника 
Юрія Магалевського.

Василь Кіндра-
тович Чуднівський 
народився 1892 
року в родині ста-
нового козака Кін-
драта Чуднівсько-
го з-під Борзни. 
Закінчив реальне 
училище, вступив 
до Петрово-Розу-
мовської академії 
в Москві, яку блис-
куче закінчив.

24 липня 1916 р. одружився з черні-
гівкою Оленою Шраг, дочкою адвоката, 
громадсько-політичного діяча Іллі Шра-
га. На момент одруження Василь Чуд-
нівський мав проходити військову служ-
бу, тож одразу після весілля молоде по-
дружжя переїхало до Оранієнбаума. 18 
січня 1919 р. у родині Чуднівських на-
родилася донька Тетяна, пише черні-
гівська дослідниця Оксана Оніщенко 
(Шрагівські читання, випуск І, Чернігів, 
2010 р.)

Спогади про В. Чуднівського зали-
шив міністр УНР М. Ковалевський: «Ці-
кавим хлопцем був також Василь Чуд-
нівський із старої козацької родини із 
Борзенщини. Він дуже добре вчився в 
реальній школі, і всі пророкували йому, 
що буде добрим інженером. Однак так 
не сталося. По закінченні реальної шко-
ли він вступив, як і мій старший брат Ки-
рило, до Петрово-Розумовської акаде-
мії під Москвою і став агрономом, а зго-
дом відомим кооператором».

1917 р. долучився до національно-
визвольного руху, став товаришем (за-
ступником) міністра народного госпо-
дарства УНР. 1920 р. разом із Симоном 
Петлюрою перейшов кордон Польщі, 

деякий час працював у культурних уста-
новах. Зокрема, у Здолбунові заснував 
книгарню «Відбудова», одну з ланок ме-
режі книгарень львівської «Просвіти». 
13 грудня 1920 р. у Ченстохові маляр і 
створив його портрет.

Проте Василь Чуднівський не зали-
шився в еміграції, він повернувся на 
Батьківщину, де на нього чекала ро-
дина. Сталося це у проміжку від осені 
1920-го до осені 1922 р., коли доньку 
подружжя Тетяну зареєстрували в чер-
нігівському рагсі.  Чуднівський працю-
вав у Чернігові завідувачем заготкон-
тори. Згідно з деякими даними, про-
тягом 1927 – 1928 рр. подружжя Чуд-
нівських мешкало в Харкові, де Олена 
Іллівна працювала в музеї українсько-
го мистецтва. Подальша доля родини 
Чуднівських мало відома. Їхні сліди обі-
рвалися після терору 1937 р., який Ва-
силь, ймовірно, не пережив.

До цих біографічних даних варто до-
дати інформацію, яку залишив про сво-
го героя художник Юрій Магалевський. 
Її разом із 36 репродукціями портретів 
опублікував у часописі «Кафедра» онук 
генерал-хорунжого Армії УНР А. Гулого-
Гуленка Василь Барладяну.

«Чуднівський Василь Кіндратович. 
Олія, картон. 22х15.

Віце-міністр народного господар-
ства (підпис) 14.ХІІ.

… род. на Чернігівщині Борзенсько-
го повіту, 1884 р., 27 грудня. Школу ре-
альну Чернігівську. Петро Розумівську 
Академію. Пор. рос. служби — одбув 
світову війну (6 м.), решту — інструктор 
в старш. школі (Оріенбаум), кулеметчик. 
Під час революції був комендантом від 
Військової комітети Державної Думи в 
Шліссельбургському районі. Був остан-
нім комендантом Центр. Ради. Ченста-
хів — 13 грудня 1920 р. Магалевський».

На жаль, доля цих портретів трагіч-
на, скоріш за все їх було знищено різни-
ми цензурними комісіями, що відсіюва-
ли антикомуністичні твори. На сьогодні 
дивом уціліли лише п’ять портретів, які 
зберігаються в Національному музеї 
українського мистецтва ім. А. Шептиць-
кого.

Олександр ЯСЕНЧУК

У ХVІІ столітті наше місто було центром козацького 
полку. Чернігівський полк займав північну частину сучас-
ної області. На його території проживало кілька тисяч ко-
заків, які під час мобілізації формували один військовий 
полк.

Чернігівськими полковниками були, зокрема, Мартин 
Небаба, Степан Подобайло, Василь Дунін-Борковський, 
Іван Самойлович, Павло Полуботок.

Чернігів — місто козацької слави. Недаремно тут збере-
глися унікальні архітектурні пам’ятки козацького періоду, зо-
крема Катерининська церква, будинок полкової канцелярії, 
Троїцький собор. Але чи вшанована належно козацька доба 

в назвах вулиць нашо-
го міста?

2001 року вули-
цю Свердлова пере-
йменували на вули-
цю Гетьмана Полубот-
ка, визначного укра-
їнського військового 
та політичного діяча, 
чернігівського пол-
ковника і наказного 
гетьмана Війська За-
порозького Лівобе-
режної України (1722 
– 1724). Заарешто-
ваний за супротив ді-
яльності Малоросій-
ської колегії. Помер в 

ув’язненні на території 
Петропавлівської фортеці.

Маємо ще вулицю Скоропадського (на околиці міста, 
біля вулиці Ворошилова). Але на честь якого гетьмана Ско-
ропадського вона названа — Івана чи Павла, невідомо.

У зв’язку із набуттям чинності Закону України «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборо-
ну пропаганди їх символіки» та враховуючи думку громад-
ськості, комісія міськради з упорядкування назв вулиць 
вирішила вшанувати і козацький період у топонімах Чер-
нігова. Це пропозиції, і вони потребують обговорення та 
затвердження на сесії міськради.

Пропонується перейменувати такі вулиці: Щорса —  на 
Івана Мазепи; Богунського — на Івана Богуна; Боженка — 
на Мартина Небаби; 50 років СРСР — на Козацьку; Каліні-
на — на Василя Дуніна-Борковського; провулок Калініна 
— на провулок Василя Дуніна-Борковського.

Цей перелік варто продовжити. Адже ще не вшанова-
ні визначні особи козацької доби, пов’язані з Чернігівщи-
ною: Степан Подобайло, Яків Лизогуб, Дем’ян Многогріш-
ний, Кирило Розумовський. Слід назвати і вулицю на честь 
гетьмана Івана Скоропадського. Адже його життєвий шлях 
та діяльність тісно пов’язані з нашим містом.

Сергій ЧЕРНЯКОВ,
учений секретар Національного архітектурно-
історичного заповідника «Чернігів стародавній»

Відповідно до Закону Укра-
їни «Про засудження комуніс-
тичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тота-
літарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди та симво-
ліки» низка назв вулиць Черні-
гова має бути змінена. 

Пропозиції щодо переймену-
вання назв вулиць, названих на 
честь діячів та подій радянського 
тоталітарного режиму, обговорили 
члени комісії міськради з упоряд-
кування найменувань вулиць Чер-
нігова.

Серед інших змін члени комісії 
запропонували розглянути й мож-
ливість зміни назви вулиць на іме-
на чернігівців — борців за волю 
України.

Як повідомив член комісії Сер-
гій Черняков, учений секретар На-
ціонального архітектурно-історич-
ного заповідника «Чернігів старо-
давній», запропоновано такі нові 
назви вулиць: Аркадія Валійсько-
го (нині Віліса Лаціса), Володими-
ра Глинського (нині 1-ий провулок 
Пархоменка), Марка Ганжі (нині 
Гончарова).

Пропонуємо довідки про тих, 
чиї імена нині носять вулиці.

Віліс Лаціс (1904 – 1966 рр.), 
латвійський письменник і держав-
ний діяч. У 1949 р., коли обіймав по-
саду Голови Ради Міністрів Латвій-
ської РСР, підписав Указ про депор-
тацію з Латвії 50 тисяч «куркулів та 

інших ненадійних елементів». У Чер-
нігові не був.

Федір Гончаров, 1890 р. н., 
уродженець с. Осьмаки Коропсько-
го району. Був комуністом. З 1919-
го працював у ЧК агентом-убивцею, 
особисто знищив десятки україн-
ських повстанців. Чекіста двічі на-
городжували орденом «Красного 
знамени» (1922 р., 1926 р.) «за ак-
тивную борьбу с бандитизмом» не 
тільки в Чернігівській, а й у Пол-
тавській, Житомирській, Миколаїв-
ській областях. Помер у 1930-их ро-
ках з голоду, не допомогли багато-
тисячні премії за вбивства, його об-
винуватили у троцькізмі.

Олександр Пархоменко 
(1884, с. Макарів Яр, нині с. Пар-
хоменко — 1921, с. Бузівка, Чер-
каська область) — червоний ко-
мандир в Україні 1917 – 1921 рр., 
член більшовицької партії від 1904 
р. У червні 1917 р. призначений на-
чальником штабу Червоної гвардії 
Луганська. 1919 р. — начальник 
більшовицького гарнізону Харкова, 
учасник ліквідації повстання отама-
на Григор’єва. 1920 р. — комендант 
Ростова-на-Дону, командир 14-ої 
кавалерійської дивізії.

Загинув у бою із загоном по-
встанського отамана Кібця (Мико-
ли Бондаренка), хоча в радянській 
літературі стверджувалося, що Пар-
хоменка вбили махновці. З Черніго-
вом ніяк не пов’язаний.

Тепер наводимо історичні до-
відки про тих, на чию честь про-

понують перейменувати вулиці. 
Окрім них, у Чернігові народили-
ся й інші офіцери армії Української 
Народної Республіки: 13 березня 
1900 р. — Василь Сердюк, сотник 
Армії УНР; 29 серпня 1885 р. — Бо-
рис Атрощенко, підполковник Армії 
УНР; 8 вересня 1895 р. — Гнат Хай-
невський, підполковник Армії УНР; 
25 листопада 1892 р. — Віктор Ар-
дашев, полковник Армії УНР.

Ганжа Марк Миронович 
(19.01.1889 – ?) — підполковник 
Армії УНР. Народився в Черніго-
ві. Закінчив Чернігівську гімназію, 
Оранієнбаумську кулеметну шко-
лу (1915), гренадерську офіцерську 
школу (жовтень 1917). Під час Пер-
шої світової війни був 5 разів пора-
нений і 3 рази контужений. З груд-
ня 1917 р. — старшина Київського 
автопанцерного дивізіону. Останнє 
звання в російській армії — штабс-
капітан.

У 1918 р. закінчив інструктор-
ську школу старшин. З 28.08.1918 
р. — начальник зв’язку 20-го пі-
шого Радомисльського полку Армії 
Української Держави, згодом — Ді-
євої армії УНР. З 15.02.1919 р. — 
командир куреня цього ж полку. У 
подальшому — командир кулемет-
ної сотні 8-го Чорноморського пол-
ку 3-ї (згодом — Залізної) дивізії Ді-
євої армії УНР. З березня 1920 р. 
служив у 5-ій стрілецькій бригаді 
Армії УНР. З травня 1920 р. — ко-
мандир сотні Залізної стрілецької 
дивізії Армії УНР.

З армією УНР інтернований до 

Польщі, де перебував разом зі сво-
єю дивізією у таборі в м. Каліш, брав 
активну участь у діяльності культур-
но-освітнього відділу. У 1920-их рр. 
жив на еміграції в Польщі. Подаль-
ша доля невідома.

Глинський Володимир 
Євгенович (30.70.1874 – ?) — 
полковник Армії УНР. Походив із 
дворян Радомської губернії. На-
родився в Чернігові. Закінчив Лю-
блінську чоловічу гімназію. На вій-
ськову службу вступив 1893 р. до 
69-го піхотного Рязанського пол-
ку (Люблін). Закінчив Одеське пі-
хотне юнкерське училище (1897). 
09.10.1904 р., у зв’язку із втрата-
ми російської армії на Далекому 
Сході, був відряджений до Мань-
чжурської армії. За бойові заслу-
ги одержав звання штабс-капітана 
(1905). Від 1906 р. — знову в 69-
ому Рязанському полку, у складі 
якого 1914 р. вирушив на Першу 
світову війну. За успіхи у військо-
вих справах отримав 10.12.1914 
р. чин підполковника, 20.10.1916 
р. — полковника.

В українській армії — з 1918 р. 
Від 15.02.1919 р. — т. в. о. началь-
ника штабу 17-ої дивізії Дієвої армії 
УНР. У подальшому — помічник ко-
мандира 49-го полку ім. І. Франка, 
командир 50-го Звягельського пол-
ку Дієвої армії УНР. 05.04.1919 р. 
був важко контужений під час бою 
на р. Тетерів. У червні 1920 р. інтер-
нований до Польщі. Від 02.08.1920 
р. — начальник тилу 1-ої кулеметної 

дивізії Армії УНР. Подальша доля не-
відома.

Валійській Аркадій Іванович. 
Народився 8 лютого 1894 р. у Чер-
нігові, закінчив Чернігівську гімна-
зію. Брав участь у Першій світовій 
війні, останнє звання в російській 
армії — поручик. В армії Україн-
ської Народної Республіки — від са-
мого її створення, з 1917  р. викону-
вав обов’язки командира сотні, піз-
ніше куреня. 

1920 року інтернований до 
Польщі. Тут призначений началь-
ником оперативного управління 
Військового міністерства УНР. Від 
1928 р. — офіцер польської армії, 
де за контрактом служило багато 
українців-офіцерів. Останнє звання 
у польській армії — майор.

У 1936 – 1939 рр. обіймав по-
саду начальника штабу Військового 
міністерства уряду УНР в екзилі (ви-
гнанні). Після німецько-польської 
війни 1939 р. був заарештований 
гестапо і відправлений до табору 
військовополонених. У січні 1940 р. 
— звільнений завдяки наполяган-
ню Військового міністерства УНР. 

Від березня 1945 р. — началь-
ник штабу Української Національ-
ної Армії П. Шандрука. Після війни 
у Військовому міністерстві УНР опі-
кувався ветеранськими організаці-
ями. Автор спогадів про українські 
визвольні змагання. Від 1951 р. 
мешкав у США, помер у Нью-Йорку 
16 вересня.

Олександр ЯСЕНЧУК

Козацька доба 
в назвах вулиць Чернігова

Портрет Василя Чуднівського, 
соратника Петлюри

Козацька Катерининська церква.
Фото Петра Антоненка.

Історична довідка
За матеріалами збірника «Чернігів 

європейський. Повертаємо історичну 
пам’ять та справедливість».

Богун Іван (? 
– 1664) — герой ви-
звольної війни укра-
їнського народу, вій-
ськовий і державний 
діяч, козацький полко-
водець, полковник по-
дільський, згодом — 
кальницький (вінниць-
кий) і паволоцький; 
один із соратників Бог-
дана Хмельницького. 

Похований під Новгородом-Сіверським.

Дунін-Борковський 
Василь Касперович 

(1640 – 1702) — чер-
нігівський полковник 
(1672 – 1687), гене-
ральний обозний, бла-
годійник Єлецького 

Успенського собору в 
Чернігові. Жив і похова-

ний у Чернігові.

Мазепа Іван 
Степанович (1639 – 
1709) — видатний діяч 
боротьби за незалеж-
ність України, гетьман 
України від 1687 року. 
Щедрий дарувальник 
коштів на споруджен-
ня храмів, дзвіниці, 

срібних царських врат Борисоглібського со-
бору тощо. Зокрема, на його кошти побудо-
вано Троїцький собор, що тепер, за іронією 
долі, є кафедральним храмом УПЦ Москов-
ського патріархату. 

Небаба Мартин 
(? – 1651) — військо-
вий та політичний 
діяч, один із керівни-
ків боротьби україн-
ського народу про-
ти польської шлях-
ти на Чернігівщині, 
сподвижник Богдана 
Хмельницького. Заги-
нув 1651 року побли-
зу Чернігова.

«Північний вектор», 13.07.2015
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Увічнення чернігівців — борців за волю України
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
Липень
24 — згадування чуда вмц. Єфимії. 
День святої рівноапостольної кня-
гині Ольги, у хрещенні Єлени.
25 — мчч. Прокла та Іларія. Мчч. Фе-
одора і Йоана.
26 — собор архангела Гавриїла.
27 — ап. від 70-ти Акили.
28 — рівноапостольного великого 

князя Володимира, у  хрещенні Ва-
силія.
29 — сщмч. єп.Афиногена і десяти 
учнів його.
30 — вмц. Марини (Маргарити). 
31 — мч. Ємиліана. Прп. Йоана. 
Прп. Памви.
Серпень
1 — знайдення мощей прп. Серафи-

ма Саровського, чудотворця.
2 — пророка Іллі.  
3 — прпп. Симеона та Йоана.
4 — мироносиці рівноапостольної 
Марії Магдалини.
5 — Почаївської ікони Божої Матері.
6 — мучеників благовірних князів 
Бориса і Гліба, у хрещенні Романа і 
Давида. 

Володимир
Леонтович

24 липня
1015 — у боротьбі за київський 

престол убито князя Бориса, одного 
з перших руських святих.

25 липня
1814 — англійський винахідник 

Джордж Стефенсон провів перше 
випробування паротяга.

1983 — у Радянському Союзі 
закінчено будівництво газопрово-
ду Уренгой – Помари – Ужгород за-
вдовжки 4451 кілометр.

Народилися:
1929 — Василь Шукшин, росій-

ський письменник, режисер, актор.
Померли:
1657 — Богдан Хмельницький, 

гетьман України.
1934 — Нестор Махно, україн-

ський анархіст, керівник повстан-
ських загонів.

1980 — Володимир Висоцький, 
російський поет, співак і актор.

2008 — Михайло Пуговкін, ра-
дянський кіноактор.

26 липня
Народилися:
1856 — Джордж Бернард Шоу, 

англійський драматург, лауреат Но-
белівської премії (1925).

1931 — Іван Дзюба, український 
письменник, критик.

Помер:
1808 — Арте-

мій Ведель, компо-
зитор, хоровий ди-
ригент, співак, ав-
тор 29 церков-
них концертів. 
1799 року був 
з а а р е ш т о в а -
ний російським 
урядом, оголо-
шений боже-
вільним i утри-
мувався в божевільні Кирилівського 
монастиря.

27 липня
1919 — в Англії відбувся випро-

бувальний політ першого у світі па-
сажирського літака.

1945 — російського письмен-
ника Олександра Солженіцина за-
суджено на 8 років виправно-трудо-
вих таборів за антирадянську про-
паганду.

Народився:
1853 — Володимир Короленко, 

український і російський письменник.

28 липня
День хрещення Київської 

Русі – України
1586 — з Америки англійський 

дослідник Томас Герріот уперше за-
віз до Європи картоплю.

1834 — відкриття Київського 
університету.

Померли:
1741 — Антоніо Вівальді, італій-

ський композитор і скрипаль.
1750 — Йоганн Себастьян Бах, 

німецький композитор.

29 липня
1776 — останнього українсько-

го кошового отамана Петра Кални-
шевського відправили на Соловець-
кі острови, де він провів в ув’язненні 
25 років.

30 липня
1793 — у Канаді почалося будів-

ництво Йорка (тепер Торонто).
1863 — до Київського цензурно-

го комітету міністр внутрішніх справ 
Російської імперії Петро Валуєв на-

діслав таємний циркуляр проти укра-
їнської мови й українських видань, 
відомий як Валуєвський циркуляр.

1920 — створено Українську 
військову організацію під проводом 
Є. Коновальця.

31 липня
1919 — у Німеччині ухвалено 

Веймарську конституцію. Німеччина 
стала республікою.

Народилися: 
1914 — Луї де Фюнес, французь-

кий кіноактор.
1937 — Едіта П’єха, радянська 

естрадна співачка.
Померли:
1886 — Ференц Ліст, угорський 

композитор, піаніст, диригент.
1944 — Антуан де Сент-

Екзюпері, французький письменник 
та авіатор (загинув під час виконан-
ня бойового завдання як пілот роз-
відувального літака).

2 серпня 
1888 — народився Кость Буре-

вій (Костянтин Сопляков), україн-
ський письменник, поет, драматург 
і критик; есер, член Центральної 
Ради. Репресований і розстріляний 
після процесу проти «українських те-
рористів-білогвардійців» у 1934 р.

1933 — відкрито Біломорсько-
Балтійський канал ім. Сталіна, що 
поєднав Біле море з Онезьким озе-
ром. Довжина каналу — 227 км, се-
редня глибина — 5 м; встановлено 
19 шлюзів.

На будівництві каналу постійно 
працювали 100 тисяч ув’язнених, 
переважно селян-одноосібників. 
Смертність сягала 700 людей щодня.

1934 — після смерті рейхспре-
зидента Пауля Гінденбурга Адольф 
Гітлер оголошений фюрером Німеч-
чини, об’єднав посади президента 
та рейхсканцлера.

3 серпня 
1819 — на-

родився Гри-
горій Ґалаґан, 
український і 
російський гро-
мадський діяч, 
українофіл, ме-
ценат, великий 
поміщик на Пол-
тавщині й Черні-
гівщині. За його 
ініціативою від-
крито колегію в Києві, гімназії і бага-
то народних шкіл.

1914 — перші судна пройшли че-
рез Панамський канал.

1987 — помер Іван Миколайчук, 
визначний український актор, сце-
нарист, режисер.

4 серпня 
1687 — гетьманом України об-

рали Івана Мазепу. 
1878 — на-

родився Антін 
Кру ш е льниць -
кий, український 
письменник, лі-
тературний кри-
тик і літерату-
рознавець, гро-
мадський діяч, 
педагог, мі-
ністр освіти УНР 
(1919). Репресо-
ваний НКВС і розстріляний.

5 серпня 
Народилися: 
1844 — Ілля Рєпін, російський 

художник-передвижник українсько-

го походження, уродженець Чугуєва 
на Харківщині.

Автор картини «Запорожці пи-
шуть листа турецькому султану». Учас-
ник викуповування Тараса Шевченка 
із кріпацтва, автор його портрета та 
ілюстрацій до творів Кобзаря.

1850 — Гі де Мопассан, фран-
цузький письменник.

1866 — 
Володимир Ле-
онтович, укра-
їнський гро-
м а д с ь к о - п о -
літичний діяч, 
політик, пись-
менник і меце-
нат, за фахом 
— правник. 
Один із видав-
ців (разом із 
В. Симиренком та Є. Чикаленком) 
першої щоденної української газе-
ти «Громадська думка», згодом — 
«Рада». У 1917 р. — один із засновни-
ків Центральної Ради, в період геть-
манату — міністр земельних справ.

1886 — у США вийшла перша га-
зета українською мовою «Америка».

1899 — Борис Антоненко-Дави-
дович, український письменник, пе-
рекладач, лiтературний критик, мо-
вознавець. Довголiтнiй в’язень ра-
дянських таборiв.

1903 — Борис Гмиря, україн-
ський оперний і камерний співак.

1930 — Ніл Армстронг, амери-
канський астронавт, який першим із 
людей ступив на поверхню Місяця.

1962 — знайдена мертвою Ме-
рилін Монро (Норма Джин Мортен-
сен (Бейкер), американська актор-
ка, модель, співачка.

За різними версіями, вона по-
мерла від передозування наркоти-
ків, неправильного поєднання ме-
дикаментів, унаслідок самогубства 
або була вбита.

6 серпня 
1946 — почалася робота з будів-

ництва найбільшого в СРСР газопро-
воду Дашава – Київ.

1945 — перше в історії ядерне 
бомбардування: американський лі-
так скинув атомну бомбу на япон-
ське місто Хіросіму.

За різними даними, загинуло від 
140 до 240 тисяч людей, але точну 
кількість жертв ядерного бомбарду-
вання підрахувати складно, оскіль-
ки під дією радіації внаслідок різних 
хвороб люди помирали ще протягом 
тривалого часу.

Календар 
Чернігівщини
30 липня 1874 р. у м. Черніго-

ві народився Володимир Глинський, 
полковник Армії УНР. 

30 липня 1922 р. у с. Нова Ба-
сань Бобровицького району наро-
дилася Галина Кузьменко, член кра-
йового проводу референтури пропа-
ганди УПА на Івано-Франківщині.

31 липня 1939 р. у с. Краснопіл-
ля Коропського району народився 
Микола Холодний, поет, публіцист, 
літературознавець. 

31 липня 1991 р. на Чернігівщині 
зареєстровано перші три громади УАПЦ.

3 серпня 1922 р. — у Сновсько-
му повіті Чернігівської губернії лік-
відовано збройний загін отамана 
Рака (діяв у Сосницькому повіті). 

4 серпня 1894 р. на Чернігівщи-
ні народився Григорій Радченко, під-
полковник Армії УНР.  

 Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Який вигляд мали Любецька, 
Лоївська та Водяна брами Черні-
гівської фортеці? Де знаходили-
ся Воскресенська, Хрестовоздви-
женська, Богоявленська, Микола-
ївська церкви? Скільки оборонних 
ліній мав Чернігів? Ознайомитися 
з цим та здійснити подорож у ми-
нуле Чернігова зможуть читачі но-
вого видання «Подорож козаць-
ким Черніговом XVII – XVIII ст. 
Путівник». Автори — молоді чер-
нігівські дослідники Олександр 
Бондар і Денис Сердюк.

У читальному залі міської біблі-
отеки ім. М. Коцюбинського відбу-
лася презентація нового видання.

Як підкреслюють автори, 
саме в Чернігові переплелися 
різні історичні епохи. За давньо-
руської доби Чернігів, нарівні з 
Києвом, був колискою україн-
ської державності. У часи Геть-
манщини чернігівські полковни-
ки часто ставали гетьманами ко-
зацької держави.

Головна мета путівника — по-
казати, який вигляд мало місто за 
Гетьманщини, з його фортецею, 
церквами, монастирями, замісь-
кими садибами козацько-стар-
шинської верхівки.

«На жаль, не всі пам’ятники 
козацької доби дожили до наших 
днів. Проте їх залишки зберігають-
ся під землею. Розвиток сучасних 
технологій дозволяє з точністю до 
кількох метрів показати, де саме 
знаходилися ті споруди. Читач 
може не лише дізнатися про архі-
тектурну пам’ятку, якої не існує, а й 
подивитися на місце, де вона була. 
Для цього лише потрібно ввести 
координати до супутникової систе-
ми навігації, котра є в будь-якому 
сучасному айфоні. Також завдяки 
Інтернет-ресурсу http://map.cn.ua 
отримати додаткову інформацію 
про історичний об’єкт прямо на 
місці», — розповів Денис Сердюк.

Путівник добре ілюстрований 
фото і малюнками Олександра 
Бондара. 

Володимир КОВАЛЬ

Перемога Єв-
ромайдану, падіння 

режиму Януковича ви-
лилися в переформатуван-

ня більшості в Раді, яка в най-
критичніший момент проти-
стояння, як і 2004 року, взя-
ла ініціативу на себе. Новим 
спікером 22 лютого 2014 р. 
обрали Олександра Турчино-
ва (який також, згідно із за-
конодавством, виконував 
обов’язки Президента до об-

рання на цю посаду Петра Порошенка).
24 липня 2014 р. розпалася коаліція, яка існувала ще від режиму регіона-

лів. Нової протягом місяця, як це передбачено Конституцією України, не було 
створено, тому 25 серпня 2014 р. відповідно до Конституції України Прези-
дент Петро Порошенко оголосив про рішення достроково припинити повно-
важення Верховної Ради VII скликання.

VIII скликання
26 жовтня 2014 р. відбулися позачергові вибори до Верховної Ради VIII 

скликання. Вибори пройшли за змішаною системою. За партійними списками 
«Блок Петра Порошенка» отримав 146 місць у Раді, «Народний фронт» — 83, 
«Опозиційний блок» (колишні регіонали) — 40, «Об’єднання «Самопоміч» — 32, 
Радикальна партія Олега Ляшка — 22, ВО «Батьківщина» — 19.

На першому ж засіданні нової Верховної Ради було обрано Голову ВРУ та 
Прем’єр-міністра України. Ними стали Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк.

Підготував Юрій МАЦУЛА, 
телеканал новин «24»

Верховна Рада України:Верховна Рада України:  
парламент, який усі критикують, 
але без якого держава неможлива

Голосування 16 січня 2014 року 

Нові видання

Козацький 
Чернігів

Ніжин у спогадах 
Олександра 
Лазаренка

Благодійний фонд «Ніжен» видав книгу 
спогадів Олександра Лазаренка. 

Олександр Лазаренко, винахідник і 
колекціонер, розповідає про реалії Ніжи-
на початку ХХ ст. Його дочка Каміла Олек-
сандрівна представляє історію родини Ла-
заренків. 

Видання розраховане на краєзнавців, 
істориків, а також тих, хто цікавиться куль-
турою та побутом давнього Ніжина. 

Упорядник видання — керівник БФ 
«Ніжен» Микола Шкурко.

З історії 
рідного краю

Центр громадських ініціатив «Інфор-
маційне суспільство» спільно з Фондом 
Віталія Шевченка завершили виготов-
лення масового тиражу книжки Костян-
тина Самбурського «Щоденники. 1918 – 
1928 рр. Гірка українська історія очима 
священика з Гужівки». 

Над цим унікальним виданням про-
тягом трьох років працював великий ко-
лектив дослідників, переважно ічнян-
ців. Вартість проекту — понад 140 тис. 
гривень, більшість яких сплатив Фонд. 
Укладачі книжки В. Моренець і В. Шев-
ченко планують провести презентацію 
книжки в Ічні, Гужівці, Качанівці, Безу-
глівці Ніжинського району (звідси родом 
К.Самбурський), Чернігові, Києві та інших 
населених пунктах. 

Одночасно з основним тиражем 
книжки К.Самбурського надруковано і 
додатковий тираж, куди спрямовано ко-
шти, стягнуті з газети «Ічнянська панора-
ма» та її редактора М.Кожедуба за брех-
ливі публікації проти активістів «Інформа-
ційного суспільства» (як повідомлялося 
раніше, газета і її активісти М. Кожудеб 
та В. Баранов програли вже чотири суди, 
де йшлося про поширення цією газетою 
злісних наклепів). За ці кошти буде опла-
чено книжки для бібліотек кількох райо-
нів Чернігівщини. 

ЦГІ «Інформаційне суспільство» дня-
ми разом із волонтерами доставило на 
Луганщину для бійців АТО гуманітарну до-
помогу: тепловізор, чотири планшети (за-
вантажені корисною інформацією та тво-
рами української класичної літератури), 
стартові пакети мобільних операторів те-
лефонного зв’язку, кілька мобільних те-
лефонів (зібраних у людей), продукти хар-
чування та ін. 

Вийшов друком настінний кольоро-
вий фотокалендар «Ічнянщина» на 2016 – 
2017 роки (близько 80 сюжетів). Це перше 
видання такого типу про Ічнянський край. 

Іван НЕЖИВИЙ

Артемій Ведель

Григорій 
Ґалаґан

Антін 
Крушельницький
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На початку 1928 року розпочалася публі-
кація роману «Тихий Дон» — найзнаменитішо-
го (а як на мене, кращого) твору російської ра-
дянської літератури ХХ століття. Водночас є всі 
підстави говорити про один із найзагадкові-
ших романів століття. 

Насамперед про дуже сильний український 
струмінь 4-томної епопеї. Мова не лише про те, 
що й сам Михайло Шолохов був українцем по 
матері: його мама з України, причому корін-
ня її роду пов’язане з Чернігівщиною. Мова 
про те, що головний герой роману — донське 
козацтво — у своїй історії напряму пов’язане 
з Україною. Нарешті, йдеться ще й про мовну 
стихію роману. І не лише щодо присутності чис-
ленних діалектизмів, українізмів, як, скажімо, 
«зараз», «бреше», а й загалом щодо сильного 
українського впливу на цю своєрідну російську 
донську мову. 

Якраз мова роману — це перше, що мене 
вразило при його першому прочитанні. А було 
це давненько, коли мені минуло трошки за 20. 
Найкраще це проілюструє вже перший абзац 
роману, який треба навести, звичайно ж, в 
оригіналі, в його первозданності.

«Мелеховский двор на самом краю хуто-
ра. Воротца со скотиньего база ведут на се-
вер, к Дону. Крутой восьмисаженный спуск 
меж замшелых в прозелени меловых глыб, 
и вот берег: перламутровая россыпь раку-
шек, серая изломистая кайма нацелованной 
волнами гальки и дальше — перекипающее 
под ветром вороненой рябью стремя Дона. 
На восток, за красноталом гуменных плет-
ней, — Гетьманский шлях, полынная проседь, 
истоптанный конскими копытами бурый, жи-
вущой придорожник, часовенка на развилке, 
за ней — задернутая текучим маревом степь. 
С юга — меловая хребтина горы. На запад — 
улица, пронизывающая площадь, бегущая к 
займищу».

Яка соковита картина! І ота «націлована» 
галька по берегу, і отой «живущой» (звертаю 
увагу — наголос на літері «о») придорожник. 

Зізнатися, спершу від незвички було навіть 
непросто читати. Ми ж були привчені до мов-
ної убогості, сірості і штампованості. А тут — 
таке розмаїття мови. Може, ще й це — одна із 
причин невдач з екранізацією роману? Навіть 
кращій з них, 4-серійній картині Сергія Гераси-
мова, знятій у 1950-ті роки, важко було пере-
дати на екрані цю таїну епопеї. Не кажучи вже 
про показану кілька років тому слабеньку ба-
гатосерійну стрічку, зняту понад два десятиліт-
тя тому Сергієм Бондарчуком на кошти захід-

них спонсорів і, відповідно, із західними акто-
рами в ролях донських козаків.

За понад 80 років існування роману до-
вкола нього нагромадилася сила-силенна та-
ємниць. Передовсім, як можна було в умовах 
жорсткої радянської цензури взагалі написа-
ти й видати роман, основна ідея якого ніяк не 
вписувалася в комуністичні догми. А ідея ця 
полягала в тому, що Жовтневий переворот і 
наступна громадянська війна були величез-
ною народною трагедією, не просто ламанням 

віковічних підвалин життя, а ударом по осно-
вних людських моральних цінностях. Роман-
трагедія — ось досить точне визначення епо-
пеї. І справа навіть не в описах насилля, жор-
стокості (до речі, досить стриманих за мірками 
нашого дикунського телебачення і чорної літе-
ратури). Справа в трагічній тональності епопеї, 
коли брат ішов на брата, а син — на батька. 
Логічно напрошується висновок: чи може бути 
гуманним режим (радянська влада), встанов-
лений таким варварським методом, насиллям, 
на крові мільйонів? 

Не випадковим є і те, що публікація рома-
ну розтяглася на два десятиліття і завершила-
ся вже по війні. Відомий факт: Сталін уважно 
стежив за написанням роману, навіть напів-
жартома (хоч які тут жарти з диктатором) до-
коряв Шолохову, що той, мовляв, ніяк не при-
веде Григорія Мелехова нарешті в стан черво-
них, на бік радянської влади. На що Шолохов 

віднікувався: мовляв, я його, Мелехова, веду, 
а він ніяк не йде. 

Окрім неприкритого гуманістичного про-
тесту проти насилля, роман вражає й іншим, 
нетиповим для «причесаної» радянської літе-
ратури — надзвичайно високим художнім рів-
нем. Про мовний аспект уже сказано. Додам, 
що мало який твір ХХ століття вирізняється 
такою яскравістю образів героїв, широчінню 
охоплення народного життя (від рядових ко-
заків до столичної інтелігенції і генералітету), 
такою майстерною побудовою сюжету. А деякі 
сцени роману просто вражають. Скажімо, сце-
на смерті Аксиньї, коли Григорій має хоронити 
єдину і найбільшу любов свого життя і, підві-
вши погляд, бачить на небосхилі ранкове слі-
пуче «чорне» сонце. 

А тепер перейдімо до найбільшої загадки, 
що десятиліттями оповиває знаменитий ро-
ман, — його авторство. Сумніви щодо того, чи 
дійсно саме Шолохов написав «Тихий Дон», то-
чилися від самого початку публікації твору. Де-
кого збивав із пантелику юний вік письменни-
ка: у 1928 році автору (нехай поки що й тільки 
перших книг оману) було всього 22 роки. Прав-
да, на своєму рахунку вже мав книгу цікавих 
новел часів громадянської війни «Донські опо-
відання», авторство яких не викликало сумніву 
і які можна було б вважати ґенезою, початком 
майбутньої епопеї, принаймні тематично. І все 
ж колосальність, вражаючі масштаби «Тихого 
Дону» природно породжували сумніви в автор-
стві молодого письменника.

Дискусії тривають понад 80 років. Харак-
терно, що найбільше їх підігрівають західні до-
слідники. Ось деякі основні версії, які висува-
ються щодо авторства роману.

Версія перша. Автор «Тихого Дону» — дон-
ський письменник, козак Федір Крюков. До-
сить відома постать у літературі початку ХХ 
століття, автор багатьох творів про козацтво. 
Відомо, що з 1912 року письменник працював 
над великим епічним твором про донське ко-
зацтво. Але 1920 року помер, і архіву письмен-
ника не було знайдено. Шолохову приписують, 
що він міг, як мінімум, використати незаверше-
ну роботу Крюкова, працюючи над «Тихим До-
ном», а то й просто присвоїв роман покійного 
письменника, можливо, довівши роботу до за-
вершення. 

На це прихильники авторства Шолохова 
наводять такий аргумент. Існують фотокопії ру-
копису 1-ої і 2-ої книг роману, що, безумовно, 
належать Шолохову. Це його рука. На що тут же 
йде заперечення: мовляв, можна просто пере-

писати чужий роман своєю рукою. До того ж іс-
торія з цим написаним Шолоховим рукописом 
теж нагадує детектив. Рукопис після численних 
пригод осів десь у колишніх друзів письменни-
ка, точніше, в його нащадків. Принаймні не в 
державних архівах, бібліотеках. Йшли трива-
лі переговори, щоб викупити рукопис, але що 
він собою являє, чи не є підробкою — теж за-
питання. 

Версія друга. Авторство роману припису-
ють менш відомому письменникові Веніаміну 
Краснушкіну, розстріляному чекістами у 1920 
році. Автори цієї версії твердять, що перша 
книга роману, де змальовані події до початку 
Світової війни 1914 року, і написана була в ті 
ж роки. А Шолохову на той момент було всього 
8 років. Тобто знову письменника звинувачу-
ють у плагіаті. 

Версія третя, найбільш несподівана. Не за-
перечується, що роман написала людина, яку 
всі знали як Михайла Шолохова. Але насправ-
ді він… зовсім не Шолохов. Справжній Шоло-
хов, який, до того ж, мав усього 4 класи осві-
ти, загинув у громадянську війну. Його ім’я 
присвоїв собі зведений брат Михайла — Олек-
сандр Попов, набагато старший від загибло-
го. Попов був чекістом, освіченою людиною, і 
саме він написав знаменитий роман. І прожив 
до самої смерті під іменем свого брата.

У Шолохова дійсно був зведений брат. Але 
як було насправді, сказати важко, бо по сьо-
годні чимало сторінок біографії письменника і 
його рідних залишаються нез’ясованими. 

Слід сказати про те, що свого часу швед-
ські дослідники провели комп’ютерний аналіз 
роману «Тихий Дон» і творів, стосовно яких ав-
торство Шолохова не викликало жодних сумні-
вів. Так от цей аналіз підтвердив, що Шолохов 
дійсно є автором «Тихого Дону». Або людина, 
котра називала себе цим іменем. 

Скоріше за все, версії з сумнівами щодо 
авторства Шолохова спеціально закидають-
ся в суспільство. На цьому дехто заробляє не-
погані гроші і славу «оригінальних» дослідни-
ків. Хоча, з іншого боку, історія знає всяке. І, 
можливо, колись відкриються й таємниці цьо-
го твору. Не випадково ж чотири століття то-
чаться подібні дебати стосовно авторства тво-
рів Шекспіра. Однак це абсолютно не зменшує 
масштабу геніальності цих творів. Так само, як 
історико-літературні дебати не можуть викрес-
лити із суспільного буття геніальний роман «Ти-
хий Дон», трагічні сторінки народної історії.

 
Петро АНТОНЕНКО

За 113 років Нобелівською пре-
мією, найбільш престижною у світі 
в царині літератури, відзначені 107 
письменників. Під час світових воєн 
в окремі роки премія не присуджу-
валася, натомість інколи, як виняток, 
відзначали одразу двох лауреатів. 

Право висування на премію має 
багато хто: лауреати попередніх ро-
ків, члени Шведської академії, по-
дібних інших академій та інститутів, 
університетські професори літера-
тури та філології, літературні органі-
зації. Значно вужче коло тих, хто ви-
значає переможців. Це Шведська 
академія, заснована королем Густа-
вом ІІІ ще 1776 року. У її складі всьо-
го 18 академіків — письменники, 
вчені, історики. Академіки обирають 
зі свого складу Нобелівський комі-
тет, у якому лише 4 – 5 осіб, які пра-
цюють безпосередньо над відбором 
лауреатів із великого списку щоріч-
них номінантів. 

Таке доволі келійне нагороджен-
ня призвело до того, що визначення 
лауреатів викликає досить неодно-
значну реакцію. Академікам закида-
ють, що вони визначають лауреатів 
за важко зрозумілими критеріями. 
Імена багатьох лауреатів дійсно мало 
що говорять читацькому загалу. 

Проте за всю історію нагоро-
джень Нобелівської премії удосто-
ювалися й дійсно видатні майстри 
слова: Тагор, Роллан, Гамсун, Франс, 
Шоу, Томас Манн, Ґолсуорсі, Фол-

кнер, Хемінгуей, Камю, Маркес, Вар-
гас Льоса. 

Водночас марно шукати в списку 
нобелістів таких видатних письмен-
ників, як Лев Толстой, Чехов, Джек 
Лондон, Теодор Драйзер, Марк Твен, 
Стефан Цвейг, Франц Кафка, Хорхе 
Луїс Борхес, Алехо Карпентьєр. Чи-
мало видатних письменників свого 
часу номінувалися на премію, але 
так її й не отримали. Або знову були 
дивними критерії відбору, або одно-
часно, в той же рік, номінувалися 
кілька видатних майстрів слова. 

Лауреати 
по роках і країнах

1901 Рене Сюллі-Прюдом (Франція) 
1902 Крістіан Моммзен 

(Німецька імперія) 
1903 Бйорнстьєрне Бйорнсон 

(Норвегія) 
1904 Фредерік Містраль (Франція), 
Хосе Ечегерай-і-Ейсагіре (Іспанія) 
1905 Генрік Сенкевич (Польща) 
1906 Джозуе Кардуччі (Італія) 
1907 Джозеф Кіплінг 

(Великобританія) 
1908 Рудольф Ейкен 

(Німецька імперія) 
1909 Сельма Лагерльоф (Швеція) 
1910 Паул фон Хейзе (Німецька імперія) 
1911 Моріс Метерлінк (Бельгія) 
1912 Герхарт Гауптман 

(Німецька імперія) 

1913 Рабіндранат Тагор (Індія) 
1915 Ромен Роллан (Франція) 
1916 Карл фон Хейденстам 

(Швеція) 
1917 Карл Гйоллеруп, Хенрік Пон-
топпидан (Данія) 
1919 Карл Шпіттелер (Швейцарія) 
1920 Кнут Гамсун (Норвегія) 
1921 Анатоль Франс (Франція) 
1922 Хасінто Бенавенте-і-Мартінес 

(Іспанія) 
1923 Вільям Йєйтс (Ірландія) 
1924 Владислав Реймонт (Польща) 
1925 Джордж Шоу (Ірландія) 
1926 Грація Деледда (Італія) 
1927 Анрі Бергсон (Франція) 
1928 Сігрід Унсет (Норвегія) 
1929 Томас Манн (Німеччина) 
1930 Гаррі Сінклер Льюїс (США) 
1931 Ерік Карлфельдт (Швеція) 
1932 Джон Голсуорсі 

(Великобританія) 
1933 Іван Бунін (Росія — в еміграції) 
1934 Луїджі Піранделло (Італія) 
1936 Юджін О’Ніл (США) 
1937 Роже Мартен дю Гар (Франція) 
1938 Перл Бак (США) 
1939 Франс Сілланпя (Фінляндія) 
1944 Йоханнес Йєнсен (Данія) 
1945 Габрієла Містраль (Чилі) 
1946 Герман Гессе (НДР/Швейцарія) 
1947 Андре Жид (Франція) 
1948 Томас Еліот (Великобританія) 
1949 Вільям Фолкнер (США) 
1950 Бертран Рассел 

(Великобританія) 
1951 Пер Лагерквіст (Швеція) 

1952 Франсуа Моріак (Франція) 
1953 Вінстон Черчилль 

(Великобританія) 
1954 Ернест Хемінгуей (США) 
1955 Хальдоур Лакснесс (Ісландія) 
1956 Хуан Хіменес (Іспанія) 
1957 Альбер Камю (Франція) 
1958 Борис Пастернак (СРСР) 
1959 Сальваторе Квазімодо (Італія) 
1960 Сен-Жон Перс (Франція) 
1961 Іво Андріч (Югославія) 
1962 Джон Стейнбек (США) 
1963 Георгос Сеферіс (Греція) 
1964 Жан-Поль Сартр (Франція) 
1965 Михайло Шолохов (СРСР) 
1966 Шмуель Агнон (Ізраїль) 
1966 Леоні Закс (ФРН/Швеція) 
1967 Мігель Астуріас (Гватемала) 
1968 Ясунарі Кавабата (Японія) 
1969 Семуель Беккет (Ірландія) 
1970 Олександр Солженіцин (СРСР) 
1971 Пабло Неруда (Чилі) 
1972 Генріх Бьолль (ФРН) 
1973 Патрік Вайт (Австралія) 
1974 Харрі Мартинсон, Ейвінд Йон-
сон (Швеція) 
1975 Еудженіо Монтале (Італія) 
1976 Сол Беллоу (США) 
1977 Вісенте Алейксандре-і-Мерло 

(Іспанія) 
1978 Ісаак Зінгер (США) 
1979 Одіссеас Елітіс (Греція) 
1980 Чеслав Мілош (Польща) 
1981 Еліас Канетті (Великобританія) 
1982 Габріель Гарсіа Маркес 

(Колумбія) 

1983 Вільям Голдінг 
(Великобританія) 

1984 Ярослав Сейферт 
(Чехословаччина) 

1985 Клод Сімон (Франція) 
1986 Воле Шойїнка (Нігерія) 
1987 Йосип Бродський (СРСР/США) 
1988 Нагіб Махфуз (Єгипет) 
1989 Каміло Села (Іспанія) 
1990 Октавіо Пас (Мексика) 
1991 Надін Гордімер (ПАР) 
1992 Дерек Волкот (Сент-Люсія) 
1993 Тоні Моррісон (США) 
1994 Кендзабуро Ое (Японія) 
1995 Шеймас Хіні (Ірландія) 
1996 Вислава Шимборська (Польща) 
1997 Даріо Фо (Італія) 
1998 Жозе Сарамаго (Португалія) 
1999 Гюнтер Грасс (Німеччина) 
2000 Гао Синцзянь (Китай/Франція) 
2001 Відіадхар Найпол 

(Трінідад і Тобаго/Великобританія) 
2002 Імре Кертес (Угорщина) 
2003 Джон Кутціє (ПАР) 
2004 Ельфріда Єлінек (Австрія) 
2005 Гарольд Пінтер (Великобританія) 
2006 Орхан Памук (Туреччина) 
2007 Доріс Лессінг (Великобританія)
2008 Жан-Марі Ле Клезіа (Франція)
2009 Герта Мюллер 

(Румунія — Німеччина)
2010 Маріо Варгас Льоса (Перу)
2011 Томас Транстремер (Швеція)

2012 Мо Янь (КНР)

2013 Еліс Манро (Канада)

2014 Патрік Модіано (Франція)

ТАЄМНИЦЯ І ТАЇНА «ТИХОГО ДОНУ»
НАЙВИДАТНІШИЙ РОМАН РОСІЙСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ НАПИСАВ УКРАЇНЕЦЬ ПО МАТЕРІ

У фільмі Герасимова головну роль 
Григорія Мелехова зіграв актор Петро 

Глєбов, що походив зі старовинного 
дворянського роду, а  один з  його предків 

був  донським козачим отаманом.
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Несподівані 
думки
 Політик хоче зали-

шатися на своєму посту за-
вжди з найвищих спону-
кань! (Агата Крісті).

 Найжорстокіша ти-
ранія та, яка виступає під 
покровом законності і під 
прапором справедливості. 
(Монтеск’є).

 З поганими закона-
ми і хорошими чиновниками 
цілком можна керувати кра-
їною. (Отто фон Бісмарк).

 Найнебезпечніший 
ворог — відсутність воро-
гів. (І. Лойола).

 Не бійтеся воро-
гів, що нападають на вас. 
Бійтеся друзів, що лестять 
вам. (Обрегон). 

Було колись...
Соло в опері
Марк Твен був запро-

шений на званий прийом 
до якогось багатія, який 
вирішив потішити запро-
шених оперною виставою. 
Господиня дому приділя-
ла письменнику увагу явно 
настирливо і заважала 
йому слухати музику своєю 
балаканиною. Коли ж опе-
ра закінчилася, жінка за-
просила знаменитого гостя 
на наступний прийом, з ін-
шою оперою. 

«Неодмінно прийду, — 
відповів письменник. — У 
цій опері я вас ще не чув». 

«Рукописи» для вілли
Коли Марк Твен був ре-

дактором журналу, багато 
часу в нього займало чи-
тання рукописів. Якось, по-
дивившись на переповне-
ну відхиленими рукописа-
ми сміттєву корзину, він зі-
тхнув і сказав:

«Шкода, що я не був ре-
дактором у той час, коли 
люди писали на кам’яних 
плитах. Яку прекрасну віл-
лу я б міг побудувати з наді-
сланих рукописів!» 

Куточок 
гумору

Заходить чоловік у 
спортивний магазин, тяг-
не за собою парашут. Під-
ходить до продавця і питає: 

— А ви знаєте, що ваші 
парашути не розкриваються? 

— Дивно, ви перший, 
хто нам поскаржився.

* * *
Кінозірка позує перед 

ф о т окор е с п он д е н т ами. 
Один із них шепотить:

— Підборіддя вище... І 
друге теж... 

* * *
— Жахливо! Позичила 

знайомій 5 тисяч доларів 
на пластичну операцію, а 
тепер не знаю, яка вона є!

* * *
Синоптик диктує секре-

тарці прогноз:
— У неділю невеликий 

дощ, температура...
— Шкода! А я збирала-

ся в парку погуляти.
— Ну, добре, тоді дощ 

викресліть.

* * *
— Ви не палите, 

здоров’я бережете? 
— Ні, гроші. На горілку 

економлю.
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У світі цікавого

Правила етикету
 Домашній одяг — це штани, светр, вони зручні, але по-

винні мати пристойний вигляд. Халат чи піжама — не для при-
йому гостей, вони призначені, щоб уранці зайти до ванної, а 
увечері — з ванної до спальні.

 Жінка може не знімати в приміщенні капелюшка і ру-
кавичок, але повинна зняти шапку й теплі рукавиці.

 Чоловік завжди першим входить у ліфт, але виходить 
першим той, хто ближче до дверей.

 Говорити привселюдно про те, що ви сидите на дієті, — по-
ганий тон. Тим більше не можна під цим приводом відмовлятися 
від страв, запропонованих гостинною господинею. Обов’язково 
похваліть її кулінарні таланти, при цьому ви можете нічого не їсти.

 До кожної людини, що досягла 12 років, варто зверта-
тися на «ви». Огидно чути, як наша «еліта» говорить «ти» підле-
глим, офіціантам або шоферам. Навіть до тих людей, з ким ви 
добре знайомі, в офісі краще звертатися на «ви», а на «ти» — 
тільки наодинці. Виняток — якщо ви однолітки чи близькі дру-
зі. Як реагувати, якщо співрозмовник завзято «тикає» вам? 
Спочатку перепитайте: «Пробачте, ви до мене звертаєтеся?» 
Якщо не допомогло, скажіть: «Пробачте, ви мене маєте на ува-
зі?» Урешті так: «Вибачте, але ми не переходили на «ти».

 Пліткувати про відсутніх неприпустимо. Недозволено 
говорити погано про близьких, зокрема жінкам обговорюва-
ти чоловіків. Якщо чоловік такий уже поганий, чому з ним не 
розлучитися? І точно так не слід із презирством, із гримасою 
говорити про рідну країну.

П
Корисні порадиКорисні поради

Золотий фонд української естради

Улюблені пісні 

Ìèíàº äåíü, ìèíàº í³÷
Пам’яті Володимира Івасюка
Музика: Микола Мозговий
Вірші: Юрій Рибчинський

Минає день, минає ніч.
Хвилини котяться, як хвилі голубі.
Не в тому річ, не в тому річ,
Що я сказав «люблю» лише 

одній тобі.
Не в тім печаль, не в тім печаль,
Що цілий всесвіт був тоді 

в твоїх очах.
Безмежний всесвіт був тоді 

в твоїх очах,
Але не в тім моя печаль.
Приспів (2):
Біда не в тім, що свище вітер 

лютий,
Що січень на вікні малює мертві 

квіти.
Біда не в тім, що ти мене не любиш,
Біда, що я тебе не можу розлюбити. 

Минає день, минає ніч,
Не зупинити нам з тобою часу 

плин.
Не в тому річ, не в тому річ,
Що після зустрічі розлука б’є 

у дзвін.
Не в тім печаль, не в тім печаль,
Що, наче постріл, пролунало 

те «прощай».
Як зради постріл, пролунало 

те «прощай»,
Але не в тім моя печаль.
Приспів (2).

Ìàêè ÷åðâîí³
З репертуару Тріо Маренич
Музика: Олександр Злотник
Вірші: Віктор Герасимов

Гей… гей-гой… гей-гой… гей-гой… (2)
Цвіт навесні із юних літ,
Цвіт дивних снів — краса землі.
Степ осява привітно так,
Серця зоря — червоний мак.

Приспів:
Маки червоні, юначе безсоння,
Кохання першого прощальний 

знак.
Квітнуть, зоріють, як ранні надії,
Їх цвіт нев’янучий горить у нас.
Маки червоні, вогні на пероні,
Відходить поїзд у далеку путь.
Наші стрічання і розставання
Ти не забудь, кохана, не забудь!

Ти повертай стежки назад,
Не облітай, цвіти, як сад.
У височінь проміння сій —
Мак-чарівник юначих мрій.
Приспів.
Знай, мила, знай: хай мчать літа,
Квітка душі не обліта.
У вечори i дні розлук
Лине вона до твоїх рук.
Приспів.
(тут: 2 останні рядки — двічі)
На-на-на… На-на-на..
На-на-на… На-на-на…
Гей… гей-гой… гей-гой… гей-гой… 
(безліч разів)

Микола Мозговий   
Мозговий Микола Петро-

вич (01.09.1947 – 30.07.2010) — 
відомий український співак, компо-
зитор. Народився в с. Сарнів Хмель-
ницької області. У 1973 р. закін-
чив Харківський юридичний інсти-
тут. З 1971 по 1973 рр. паралельно 
навчався в Республіканській студії 
естрадно-циркового мистецтва в Ки-
єві. Також закінчив Київську держав-
ну консерваторію ім. П. Чайковсько-
го за класом вокалу К. Огнєвого.

У 1974 – 1977 рр. працював ху-
дожнім керівником ВІА «Беркут», перетворив ансамбль на один 
із найпопулярніших естрадних колективів республіки. Далі 
Мозговий працював у ВІА «Чарівні гітари» і «Мальви». 1977 р. 
був запрошений до Київського мюзик-холу. Двічі, в 1979 та 
1981 роках, він посідав друге місце на конкурсі виконавців пі-
сень соцкраїн у Ялті. Проте слава до Мозгового прийшла спо-
чатку як до композитора: 1979 р. Софія Ротару заспівала його 
«Рідний край». Мозговий перейшов працювати до Укрконцерту 
і відтоді виконував тільки власні пісні: «Моя перша любов», «Го-
рянка», «Вперше», «Минає день», «Зачаровані слова».

Лауреат республіканських, всесоюзних, міжнародних 
конкурсів, народний артист України. 

Був засновником і незмінним головою журі міжнародних 
телевізійних фестивалів: «Пісня буде поміж нас» імені Володи-
мира Івасюка (м. Чернівці) та «Море друзів» (м. Ялта), в рам-
ках яких проводяться конкурси молодих виконавців естрад-
ної пісні. 

З 1994 по 1999 рр. — директор і художній керівник влас-
ної студії звукозапису, що згодом переросла в Державний те-
атр пісні.

Від березня 2005 р. — генеральний директор і художній 
керівник Національного палацу мистецтв «Україна». 

Тріо Маренич 
Український музичний колектив, що виконував пісні в на-

родному стилі українською мовою. У репертуарі гурту були як 
народні, так і авторські пісні, в тому числі власні твори. Най-
більшу популярність група набула в СРСР наприкінці 1970-х — 
у 1980-х роках. Склад: Валерій Маренич (нар. 01.01.1946), се-
стри Антоніна Маренич (Сухорукова) (17.03.1950), Світлана Ма-
ренич (Сухорукова) (01.03.1956). Антоніна — дружина Валерія.

Валерій родом із Кривого Рогу. Антоніна і Світлана Сухору-
кови народилися і виросли в місті Куйбишеві (нині — Самара). 
Антоніна починала співочу кар’єру в московському естрадно-
му оркестрі Юрія Саульського «ВІА-66». У 1971 р. удвох із Ва-
лерієм вони організували дует, куди згодом залучили і сестру 
Антоніни, Світлану.

Уперше на телеекрани України «Тріо Маренич» потрапили 
1978 р. і дуже швидко стали популярними спочатку в Україні, 
а потім і в усьому СРСР. Відтоді в репертуарі групи залишили-
ся тільки україномовні пісні: «Сиджу я край віконечка», «Поси-
лала мене мати», «Ой, у гаю при Дунаю», «Несе Галя воду», «Ой, 
під вишнею …», «Тиша навкруги», «Чом ти не прийшов?» та інші. 
1979 р. фірма «Мелодія» записала їх першу платівку. Учасни-
кам групи присвоїли звання заслужених артистів України.

Подальший спад популярності групи та зникнення з теле- 
і радіоефіру пояснюють конфліктом групи з урядовцями Мі-
ністерства культури, які заборонили тріо виступати за межа-
ми Волинської області. Серед причин цих суперечок назива-
ють відмову групи давати концерти на стадіонах, виконувати 
радянські патріотичні пісні, спроби виконувати пісні січових 
стрільців. Мареничів практично не було чути аж до 1994 р., 
коли «Тріо Маренич» дали великий концерт у київському палаці 
«Україна». Потім тріо випустило кілька дисків своїх старих і но-

вих пісень, а наприкінці 2004 
року розпалося.

Валерій Маренич іноді 
виступає сольно, випустив 
диски «Пісні волинських ав-
торів» і «Ген, на узліссі хрест 
мовчить...». Антоніна також 
виступає сама, залучаючи до 
своєї концертної діяльності 
сестру Світлану.

Важкодоступні і надзвичайно красиві вершини 
світу ваблять своєю недосяжністю. Подаємо п’ятірку 
найвищих гір світу.

1. Еверест (Джомолунгма — з тибетської «Мати Все-
світу») — 8848 м над рівнем моря. Розташована в Гімалаях, 
на кордоні Китаю і Непалу. Уперше людська нога підкорила її 
1953 року, коли двоє амбітних чоловіків — Тенцинг Норгей та 
Едмунд Гілларі — вирішили видертися на найвищу точку світу. 
На таке випробовування треба витратити більше двох місяців, 
втратити 10 – 15 кг власної ваги, перебороти акліматизацію. 
На вершині здуває вітер силою 200 м/с, а температура вночі 
сягає до -60 градусів.

2. К2 (Чогорі) — 8611 м. Гору відкрила 1856 року євро-
пейська експедиція. Перша туристична група, яка змогла під-
корити вершину цієї гори, — італійська експедиція 1954 року 
під керівництвом Ардіто Дезіо. Сходження на вершину Чогорі 
технічно набагато складніше, ніж на Еверест. 

3. Канченджанга — 8586 м. Досить небезпечна гора, 
зважаючи на те, що кількість жертв, які прагнули підкорити цю 
вершину, з кожним роком зростає. У Непалі досі існує леген-
да, згідно з якою Канченджанга — жінка, що вбиває всіх жі-
нок-альпіністок, які намагаються видертися на її вершину. Єди-
на жінка, що вижила після сходження на вершину цієї гори, — 
британська альпіністка Джинетт Харрісон. Проте вона загину-
ла пізніше, коли сходила на вершину Джаулагірі.

4. Лхоцзе — 8516 м, гора має три вершини. Розташована 
в Гімалаях, неподалік Евересту. Геологічно цей гірський масив є 
малодослідженим. Перше вдале сходження відбулося 1956 року.

5. Макалу — 8485 м. За формою гора нагадує чотирикут-
ну піраміду з гострими гранями. 

Найвищі вершини світуНайвищі вершини світу
Юлія Пашковська

Пашковська Юлія Мак-
симівна (12.05.1936 – 
17.06.2014) — українська 
естрадна співачка, дружи-
на знаменитого артиста 
естради Юрія Тимошенка 
(Тарапуньки).

Народилася в місті Воро-
нежі в родині інженера-бу-
дівельника і художниці. За-
кінчила вокальне відділення 
Львівського музичного учи-
лища (1958) і Київське музич-
не училище (1963). У 1960 – 
1989 рр. була солісткою Укр-
концерту (1969 – 1989 рр. 
— у супроводі ВІА «Граймо!»), 
виступала у складі бригади 
Юрія Тимошенка і Юхима Бе-

резіна. Протягом 10 років 
брала уроки вокалу у Клавдії 
Шульженко. Після 1989 року 
співала на естраді дуже рід-
ко. Записала 2 компакт-дис-
ки зі своїми піснями.

Відомі пісні у виконан-
ні Юлії Пашковської: «Черво-
на троянда» (А. Горчинський), 

«Идёт девчонка» (Л. Вербиць-
кий – О. Вратарьов), «Кашта-
ни падають на брук» (О. Бі-
лаш – М. Ткач), «Пісня про ві-
рну любов» (О. Левицький – 
А. Пашко), «Тиха вода» (І. По-
клад – Ю. Рибчинський), «Три 
поради» (І. Шамо – Ю. Рибчин-
ський).

Як актриса знялась у 
фільмах «Срібне весілля», 
«Звичайна історія», «Наре-
чений з того світу», а також 
у музичних кінокомедіях з 
Ю. Тимошенком і Ю. Березі-
ним: «Поїдемо навпростець», 
«Їхали ми, їхали», «Двадцять 
з гаком», «Смеханічні пригоди 
Тарапуньки і Штепселя», «Від і 
до», «Хвилюйтеся, будь ласка», 
«Моя хата скраю».


