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Героям слава!
Наші земляки, які загинули в антитерористичній операції на 
Сході України, захищаючи суверенітет і територіальну ціліс-
ність держави.                                         

Стор. 5.

Про наболіле
Знову скандали довкола Стрижня. 
Концтабір у лікарні в Левоньках?
Крадуть люки, гинуть люди.

                           Стор. 4.

Декомунізація. Компартія — поза виборами. 
Стор. 6.

Українці добували газ для СРСР і Росії. 
 Стор. 8, 11.

Невідоме — з історії Чернігівщини.  
Стор. 13.

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.

86514

57 кримінальних справ 
по виборах у Чернігові

У Чернігові за період проведення передвиборної кампанії і 
проміжних виборів до Верховної Ради на окрузі №205 було від-
крито 57 кримінальних проваджень. 

За даними МВС, 37 кримінальних проваджень стосуються 
безпосередньо порушень виборчого законодавства. «Зокре-
ма, 18 відкрито за фактом підкупу виборців, п’ять — за звер-
неннями про перешкоджання здійсненню виборчого права і 
три провадження — про викрадення виборчих бюлетенів», — 
йдеться в повідомленні.

У день голосування відкрито 8 кримінальних проваджень, 
що стосуються порушень під час проведення голосування. «Шість 
кримінальних проваджень відкрито за фактами умисного пошко-
дження майна (агітаційних наметів, стендів), крадіжки агітплака-
тів і чотири — за вчинення хуліганських дій», — зазначили в МВС.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відо-
мості про три неправдивих повідомлення про замінування при-
міщень і про два факти незаконного поводження зі зброєю.

За результатами перевірок шість кримінальних прова-
джень було закрито.

І це основний підсумок проміжних вибо-
рів депутата парламенту по округу № 205, 
що охоплює більшу частину міста. Вибори тут 
проводилися через те, що обраний восени по 
округу Валерій Куліч весною був призначений 
головою обласної державної адміністрації. 

Юридично підсумки такі. В окрузі, де 
зареєстровано півтораста тисяч виборців, 
проголосували їх 51,5 тисячі, тобто 35,3%.

До речі, майже протягом усього дня 
голосування в медіа «крутилася» цифра 
у 26%. Як воно на вечір «набігло» значно 
більше, не будемо зараз про це. 

Переміг і обраний депутатом Верховної 
Ради Сергій Березенко, голова Державно-
го управління справами, кандидат від Блоку 

Петра Порошенка. Він набрав 35,9% голо-
сів виборців, які взяли участь у голосуванні. 
Другим став Геннадій Корбан (14,76%), біз-
несмен із Дніпропетровська, котрий після 
Майдану рік був заступником губернатора 
Дніпропетровщини — мільярдера Ігоря Ко-
ломойського, разом з яким чимало зроби-
ли для зупинення російської агресії далі по 
Україні. Між цими двома кандидатами і то-
чилася основна запекла боротьба. 

Подальші позиції такі. Володимир Зуб, 
колишній чернігівець, нині лікар зі Львова, 
висунутий партією «Самопоміч», — 8,18% 
голосів. Ігор Андрійченко, чернігівець, від 
партії «Демократичний альянс», — 7,97%. 
Микола Звєрєв, голова Чернігівської об-

ласної ради, — 7,54%. Андрій Міщенко, від 
партії «Свобода», — 6,97%. 

Це все суха статистика. Тепер основні 
суспільні висновки. 

Повна немічність так званого гро-
мадянського суспільства. При всіх по-
над 200 партій, велика кількість яких ма-
ють структури і в Чернігові, при начеб-
то розмаїтті громадських організацій їх 
роль була мізерною. На виборах вульгар-
но зійшлися грубий адміністративний ре-
сурс в особі кандидата Березенка і гру-
бі гроші в особі кандидата Корбана. Ці 
кандидати просто «задовбали» Черні-
гів своєю нахрапистою виборчою 
кампанією. 

Фарс виборів чернігівці ігнорували:
майже 100 тисяч виборців не пішли голосувати

Черги за продуктовими подачками були більшими, ніж на голосуванні.

1. Економіку і рево-
люцію неможливо обду-
рити

Після 2004-го вже третій 
український Президент нама-
гається зробити те, що не вда-
валося зробити нікому, ніде й 
ніколи — обдурити економіку 
і закони суспільного розвитку.

Вже третій Президент де-
монструє невміння розрізняти 
причини і приводи революцій.

Революція — це сигнал 
економіки про те, що в існую-
чій системі управління вона 
вже не здатна утримувати со-
ціальну сферу.

Повторна революція — це 
сигнал, що проблеми доведені 
до крайнього ступеня гостроти 
і поступові зміни вже не вряту-
ють ситуацію.

Потрібні не просто карди-
нальні системні зміни, а змі-
ни дуже швидкі.

Порошенко з Яценюком 
так і не змогли зрозуміти: 
якщо хоча б одну з цих умов 
проігнорувати — наступ-

ної революції не уникнути. А 
вони ігнорують обидві.

У жовтні 1917-го Тимчасо-
вий уряд Росії вже припустив-
ся такої ж фатальної помилки 
— і третя революція швидко й 
кардинально знищила і владу, 
і всю еліту.

Будь-яка соціальна рево-
люція є продуктом діяльності 
влади, а не революціонерів чи 
недоброзичливих сусідів.

Коли більша частина на-
селення вже не в змозі зводи-
ти кінці з кінцями — високий 
рейтинг може отримати не те 
що Ленін або Гітлер, а навіть 
Ляшко.

Коли за президентську і 
генеральську показуху народ 
розплачується сотнями сол-
датських життів — армія пере-
творюється на революційний 
казан.

Нові тарифи за старих 
«схем» — найефективніша ре-
волюційна агітація.

Прибутки «сімейних» біз-
несів нової влади на фоні ка-
тастрофічного падіння еко-
номіки і рівня життя насе-

лення — найкраще паливо 
для революційного полум’я.

Віра в магічну силу теле-
візійної картинки вже зіграла 
злий жарт з Януковичем. Те-
пер на цих граблях танцюють 
Порошенко і Яценюк.

Щоб відвернути нову ре-
волюцію, потрібно вплинути 
не на електорат, а на еконо-
міку.

А економіці глибоко на-
чхати і на театрально-героїч-
ні пози Президента перед те-
лекамерою, і на показово-
реформаторську риторику 
Прем’єра.

Економіка не реагує на за-
яви Порошенка, що злочинний 
світ тремтітиме перед Яре-
мою.

Вона реагує на сміхотвор-
ну кількість вкрадених гро-
шей, повернутих Яремою в 
економіку. 

Так само вона не реагує 
на показові арешти декількох 
прокурорів чи чиновників.

Вона реагує на величез-
ну кількість грошей, які вими-
ває з економіки через коруп-

ційний податок уся прокурор-
сько-суддівсько-міліцейсько-
СБУшна система.

Економіці байдуже, яку на-
зву придумає Президент для 
районів, контрольованих лега-
лізованими терористами. Для 
неї важливо, що ці райони нео-
дмінно стануть «чорною дірою», 
в якій швидко і безслідно зни-
катимуть величезні кошти.

Економіка не помітить 
податкових змін Яценюка 
— допоки ці зміни не стиму-
люватимуть вітчизняний біз-
нес виводити гроші з тіні та 
інвестувати їх в економіку, 
створюючи нові робочі місця.

Запитайте знайомих біз-
несменів у регіонах про сти-
мули і перспективи розвитку 
— і ви отримаєте повну кар-
тину перспектив виходу з ре-
волюційної ситуації.

Проїдання міжнародних 
кредитів не розв’язує пробле-
му, а лише поглиблює її.

Українська економі-
ка агонізує не через ві-
йну і не через брак 
грошей. 

Чого не розуміють Порошенко і Яценюк
Якщо хтось закликає до третього Майдану, то цим самим констатує, що попередні два завершилися нічим, 

розчаруванням. То, може, краще, розібратися, чому саме? Але щось треба робити, бо  далі так тривати не може.

Невже знову Майдан?
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Бліц-інформ
В області — 
343 700 пенсіонерів
На 1 липня на обліку в органах Пенсійного фонду 

області перебували 343,7 тис. пенсіонерів. Від почат-
ку року їх кількість зменшилася на 5,4 тис.

Переважна більшість пенсіонерів (79,2%) отри-
мує пенсії за віком, 12,5% — за інвалідністю, 5,1% — 
через втрату годувальника, 2,4% — за вислугу років, 
0,8% — соціальні пенсії.

Середній розмір місячної пенсії, призначеної орга-
нами Пенсійного фонду, від початку року майже не змі-
нився і на 1 липня становив 1413 грн (з урахуванням 
цільової та інших видів грошової допомоги, індексації). 
Пенсію вище прожиткового мінімуму одержують 93,8% 
пенсіонерів. 15,4% пенсіонерів — працюють.

Що продає за кордон 
і що купує там область
За перше півріччя загальний обсяг експортно-ім-

портних операцій, здійснених суб’єктами зовнішньо-
економічної діяльності по зоні діяльності Чернігів-
ської митниці, склав 10,5 млрд грн, з яких понад 3 
млрд грн — експорт, 7,3 млрд грн — імпорт.

Основні товари експорту — шпалери, сигарети з 
фільтром із тютюну, заготовки верхньої частини взут-
тя, молоко незбиране згущене з цукром, пиломатері-
али, сигаретні фільтри, нафта сира, продукт молоко-
вмісний згущений з цукром, багатожильний провід. 
Їх сумарна питома частка складає понад 56 відсотків. 
Основу купленого по імпорту за кордоном складають: 
система основних мостових кранів, міндобрива, тю-
тюн, нафтопродукти, трактори, сигаретні фільтри. Су-
марна питома частка цих товарів складає 39 відсотків.

Друкує журнал 
«Літературний Чернігів»
У новому номері журналу за цей рік (№2 (70), 

2015) подано поезії Олени О’Лір, Богдана Бастюка, 
В’ячеслава Дьоміна, Любові Карпенко, Володимира 
Пащенка. Проза представлена оповіданнями Олек-
сандра Забарного, Володимира Фриза, Віталія Леуса, 
уривком із роману Віктора Божка «Небезпечний і не-
зборимий». Із циклом новел дебютує Богдана Вознюк.

У літературознавчих студіях часопис друкує статті 
Ніни Кочубей, Надії Савчин, Петра Сороки.

У рубриці «Твори українців за кордоном» кандидат 
історичних наук Тамара Демченко розмірковує над 
виданою в Чернігові книжкою «Моє життя» нашого 
земляка Павла Пришиби, який завершив свій нелег-
кий життєвий шлях у США.

До письменницьких ювілеїв часопис друкує статті 
Володимира Кузьменка (про Любов Пономаренко) та 
Михася Ткача (про Олексія Брика).

Журнал надруковано за фінансової підтримки 
Чернігівської облдержадміністрації. 

Щорсу повернуть 
історичну назву — Сновськ
Міська рада Щорса утворила комісію з питань 

перейменування міста Щорс та його вулиць. Комісія 
ухвалила рішення, яким рекомендувала перейме-
нувати місто, повернувши йому історичну назву — 
Сновськ. Також комісія підтримала перейменування 
24 вулиць міста та 8 провулків.

Згідно із законом, пропозиції щодо перейменуван-
ня також можуть вносити жителі міста, об’єднання гро-
мадян, трудові колективи, будь-який державний орган. 
Пропозиції та зауваження щодо перейменування при-
ймаються до 22 вересня 2015 року. Перейменування 
вулиць здійснюється рішенням відповідної місцевої 
ради. Перейменування населених пунктів здійснює 
парламент на основі подання місцевої влади.

«Десна» в Кубку України 
зiграє з полтавською «Ворсклою»
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Укра-

їни. Чернiгiвська «Десна» в суперники отримала пол-
тавську «Ворсклу» — команду, яка 2015 року стала 
одною з кращих у прем’єр-лізі чемпіонату України і 
зараз виступає в Лізі Європи.

На цій ста-
дії в боротьбу 
за Кубок вступа-
ють команди ви-
щого дивізіону, 
а також п’ятірка 
команд Першої 
ліги з найви-
щим рейтингом 

за підсумками минулого сезону (серед них і «Десна»). 
До них приєднуються 13 переможців попереднього 
раунду.

Протистояння команд складатимуться з одного 
матчу. Господарем у кожній парі буде команда нижчо-
го рангу, а клуби прем’єр-ліги грають у гостях. Отже, з 
полтавцями «Десна» зіграє вдома, в Чернігові. Базо-
ва дата цього етапу — 22 серпня.

Т о р ж е с т в о 
беззаконня. Мова 

не лише про явні огріхи 
виборчого закону, коли, на-
приклад, практично мерт-
вим є пункт 14 статті 74 за-
кону, що прямо забороняє 
вести виборчу агітацію, су-
проводжуючи її роздачами 
товарів і послуг (сюди долу-
чаються і всілякі безплатні 
шоу). Ця норма закону про-
сто топталася, її вистави-
ли на посміх. Але мова та-
кож і про інше — грубе топ-
тання закону в формі кримі-
нальних діянь. Міліція щось 
пробувала робити, правда, 
в останній момент, хоч ви-
бори — це не день голосу-
вання, вибори — це вся ви-
борча кампанія. А грізні де-
марші міністра Авакова про-
лунали вже на фініші цієї 
кампанії. Тепер цікаво: чим 
же завершаться порушені 
міліцією оті 57 кримінальних 
справ по чернігівських вибо-
рах? Шість із них уже закри-
то. Але до них варто б дода-
ти принаймні кілька гучних 
скандалів з явним кримі-
нальним присмаком. Хоча б 
ось ці 4, які набули значного 
резонансу. Чим завершать-
ся ці історії? 

1. Брутальне обмалюван-
ня стін будівель, офісів у ніч 
після трансляції на площі фі-
налу Ліги Європи. 

2. Відкрите роздавання 
містом брудної фальшивої 
«газети» «Наш Чернігів», пе-
реповненої всіляким брудом.

3. Затримання автома-
шини зі зброєю, грішми і 
списками виборців. 

4. Затримання автома-
шини з фальшивими печат-
ками дільничних і окружної 
виборчих комісій. 

Ось бодай 4 конкрет-
ні скандали, що набули роз-

голосу. Чим завершиться їх 
розслідування? Прогнозую, 
що нічим. 

Правоохоронні органи і 
далі воліють не втручатися в 
політичні ігри, якими є вибо-
ри. Міліція ще хоч щось ро-
била, а хто щось чув про ре-
акцію прокуратури і судів? 
До суду дійшов один позов 
про підкуп виборців, але суд-
ді цього «не помітили», хоч їм 
прямо на стіл активісти по-
клали пакети із гречкою, яку 
відкрито і масово роздавали 
виборцям. 

Розгул демагогії і попу-
лізму. Шкода газетної пло-
щі. Але користувачі Інтерне-
ту можуть зробити ось що. 
Відкрийте чернігівські сай-
ти за червень – липень. Ви 
побачите на них щодня де-
сятки повідомлень про бла-
гі діяння або благі обіцян-
ки Березенка і Корбана. За 
два місяці це складе по кіль-
ка сотень. Від Березенка аж 
кишів адмінресурс, упако-
ваний у так звану Раду регі-
онального розвитку: на сай-
тах, у ЗМІ, на вуличній рекла-
мі чого тільки не обіцялося і 
не фіксувалося. Аж до того, 
що завдяки Березенку за-
працювали наші промислові 
гіганти, які в кризі по 10 – 15 
років, або він умовив парла-
мент ухвалити такий-то за-
кон, «умовив», ще навіть не 
будучи депутатом, а лише по-
шукачем мандата. І весь цей 
абсурд подавався виборцям 
абсолютно серйозно. 

У Корбана ще простіше 
— вульгарні подачки. Почи-
наючи від подачок у прямо-
му розумінні, за якими ти-
сячі чернігівців, доведених 
життям до злиднів, година-
ми душилися в чергах, що ро-
сійські телеканали подавали 
як голод в Україні. І подачки 

оптом. Чого варті хоча б ось 
ці три гучно оповіщені благо-
діяння, які й по сьогодні ще 
побачиш по вулицях на біл-
бордах. Усі — під одним гас-
лом: «Конкретний результат», 
тобто те, що вже зроблено в 
період виборчої кампанії. На 
одному, як «результат», напи-
сано: «Відремонтовано 127 
під’їздів». На другому — що 
прокладено 11800 квадрат-
них метрів асфальтованих 
доріг. На третьому — дієсло-
во відсутнє, просто написа-
но: «429 об’єктів інфраструк-
тури». Але й без дієслова 
зрозуміло, що не просто обі-
цяно, а якщо «конкретний ре-
зультат», то зроблено, тобто 
це об’єкти, які споруджено, 
відкрито, введено в експлу-
атацію.

А тепер просте запитан-
ня, яке чернігівці, виборці 
мали б поставити кандида-
тові, його штабу. Назвіть кон-
кретно ці 127 відремонтова-
них під’їздів: вулиця, номер 
будинку. Назвіть, що й де за-
асфальтовано. 11800 ква-
дратних метрів — це півтора 
кілометри асфальтованої до-
роги з 8-метровою смугою 
асфальту. Чи хоч розуміє пе-
ресічний виборець, на голо-
ву якого сипалася ця агітація, 
скільки коштує бодай 100 ме-
трів асфальтованої дороги? 
Щодо об’єктів інфраструк-
тури. Конкретно — адре-
си, назви цих споруджених 
об’єктів! Адже об’єкти інфра-
структури — це школи, лікар-
ні, будинки культури, біблі-
отеки, врешті водопровідні, 
каналізаційні мережі і т.д. Чи 
під таким «об’єктом» ідеться і 
про намет для продажу моро-
зива або квасу? 

Біда в тому, що ці прості 
запитання нікому було ста-
вити в час виборчої кампанії. 

Публічно їх можна було б по-
ставити через мас-медіа. Але 
ось ще один висновок із ви-
борів: убога ситуація з міс-
цевими засобами масової 
інформації. За великим ра-
хунком, чернігівській пресі, 
загалом ЗМІ мало б бути со-
ромно за те, чим вони поли-
вали голови співгромадян, 
земляків ці два місяці. Не 
просто виборчою агітацією, а 
часто відвертою демагогією, 
брехнею. Усе це була оплаче-
на за законом виборча агіта-
ція, іноді сором’язливо пода-
на під усілякими рубриками 
на кшталт «Позиція» або мар-
кована малюсінькими зна-
чками, від чого бруд не пере-
ставав бути брудом. Але це 
окрема і сумна тема — мас-
медіа у виборчих кампаніях. 

Ось таким вийшов цей 
чернігівський виборчий фарс, 
за яким спостерігала вся 
Україна. Фарс із рекордно за-
реєстрованими 127-а канди-
датами, з яких 85 узагалі не 
мешкають у Чернігові, і цей 
безробітний (таких було 41) 
кандидат із якогось села на 
Одещині чи Харківщині на-
вряд чи показав би Чернігів 
на карті, а от «балотувався». 
Охочі можуть знайти на сайті 
ЦВК повний список цих понад 
сотні продажних балотантів, 
цих політичних нулів, з нуля-
ми в підсумковому протоко-
лі виборів, котрі продавали 
своє ім’я для брудних вибор-
чих ігрищ. Але що тут кого со-
ромити в нашому суспільстві? 

От такою вийшла ця «роз-
минка» перед загальноукра-
їнськими місцевими вибора-
ми, призначеними на жов-
тень. Гарна компрометація 
виборчої демократії і демо-
кратії загалом. Що ж, будемо 
вчитися.

Петро АНТОНЕНКО

БФ «Захистимо Україну!» надає допо-
могу речами, одягом — просимо звертати-
ся родини учасників АТО, родини вимуше-
них біженців.

Адреса: м. Чернігів, вул. Мстиславська, 
24; тел. 063-236-18-03.

Також просимо допомоги пальним або 
коштами на підтримку діяльності благодій-
ного фонду «Захистимо Україну».

Кошти просимо перераховувати за та-
кими реквізитами:

у гривнях — благодійний фонд «За-
хистимо Україну», ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 
325365, ЄДРПОУ 39479494, рахунок: 
2600201586536.

Реквізити для здійснення пере-
казів з-за кордону. У доларах США 
(USD) Intermediary: BANK OF NEW YORK 

MELLON, New York, USA, банк-посередник 
SWIFT: IRVTUS3N Beneficiary’s bank: JSC 
«KREDOBANK», банк одержувача Lviv, 
Ukraine SWIFT: WUCBUA2X.

Beneficiary: Acc_2600201586536_CF 
«DEFEND THE UKRAINE» name Одержувач: 
рахунок відкритий у ПАТ «Кредобанк». Для 
юридичних осіб — назва одержувача та 
адреса.

Вирок — 
за бойову гранату 

в нічному клубі
Колишнього міліціонера, який у Черні-

гові намагався зайти до нічного клубу, де-
монструючи охороні бойову гранату, засу-
джено до 5 років позбавлення волі з іспи-
товим строком на 3 роки.

Також вироком суду його позбавлено 
звання капітана міліції.

2 травня між 4 і 5 ранку дільничний 
інспектор міліції Чернігова в неробочий 
час, перебуваючи в нетверезому стані, 
намагався зайти до нічного клубу, маючи 
при собі бойову гранату. Інцидент став-
ся після того, як охорона закладу виве-
ла «клієнта» із приміщення, аби припи-
нити гучну сварку гостя з його дівчиною. 
Правоохоронці, які прибули на виклик, 
вилучили в чоловіка та з його автомобі-
ля загалом три таких боєприпаси. Проку-
ратура області негайно розпочала кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кри-
мінального кодексу України (незаконне 
поводження зі зброєю). 

Снаряди 
біля Анисова
31 липня о 18.00 до опера-

тивно-координаційного центру 
обласного Управління Держ-
служби з надзвичайних ситуа-
цій надійшло повідомлення про 
виявлені на відкритій території 
поблизу с. Анисів Чернігівського 
району 4 артилерійські снаряди 
часів Другої світової війни калі-
бром 152 мм. Небезпечне місце 
співробітники міліції взяли під 
охорону.

1 серпня піротехніки аварій-
но-рятувального загону спец-
призначення Управління ДСНС в 
області під час обстеження при-
леглої території додатково ви-
явили ще 25 артилерійських сна-
рядів калібром 152 мм. Вибухо-
небезпечні предмети о 19.30 
вивезені саперами у спеціально 
відведене місце та знищені шля-
хом підриву.

Повідомляє Державна служба з  надзвичайних ситуацій

Люди й далі тонуть
Станом на 3 

серпня у водоймах 
Чернігівщини пото-
нуло 38 осіб. Така 
невтішна статисти-
ка стала наслідком 
недотримання еле-
ментарних заходів 
безпеки громадяна-
ми під час відпочин-
ку біля водойм. Лише 
протягом 2 серпня виявлені тіла 3 потопельників.

У селищі Козелець у р. Остер о 07.45 місцеві жителі 
виявили тіло 46-річного чоловіка без певного місця про-
живання. А близько 11.00 із р. Десни поблизу с. Слобід-
ка Менського району місцеві жителі підняли з води тіло 
31-річного мешканця м. Корюківки, який напередодні з 
друзями відпочивав біля водойми.

Того ж дня о 15.50 у с. Олешня Ріпкинського району на 
Голубих озерах було виявлено тіло 31-річного мешканця 
обласного центру, який потонув під час купання 24 липня. 

За фактами загибелі людей правоохоронні органи 
проводять розслідування.

УДСНС у Чернігівській області

Благодійний фонд «Захистимо Україну!»: 
допомога родинам учасників АТО і родинам біженців

Фарс виборів чернігівці ігнорували:
майже 100 тисяч виборців не пішли голосувати
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Бліц-інформ

Виборча кампанія в Чернігові ще раз про-
демонструвала сумну картину невпинних і, 
схоже, важко виліковних українських чвар. 
Саме чвар. Бо це коїться між начебто соратни-
ками, однодумцями. Протистояння з ворогами 
— це зрозуміло, це називається боротьбою, 
війною — в гострій стадії. А от між своїми — це 
менш зрозуміло, і називається воно саме так 
— чвари. 

…Тижнями виборчої кампанії по місту, се-
ред іншої численної агітації і антиагітації, ак-
тивно розносили і ось цей бюлетень, як зазна-
чено в ньому — видання Громадського коміте-
ту люстрації. Правда, не сказано, якого саме, 
адже в місті й області ще торік, на хвилі так 
званої «люстрації», у спотвореному її варіанті, 
засвітилися одразу кілька таких організацій, 
кожна з яких, звісно ж, претендувала на свою 
найбільшу справжність та істинність. 

Ну та нічого, визнаймо, що і видавець цьо-
го бюлетеня, тобто цей комітет, теж патріотич-
ний, державницький, займається очищенням 
і оновленням влади, утворений людьми Май-
дану, Єврореволюції, чи, як ще її називають, 
Революції Гідності. А тепер подивімося, що ж 
пише цей комітет, цей бюлетень про людей — 
також Майдану. Революції Гідності. 

У розпал виборчої кампанії з’являється 
велика, майже на сторінку, стаття про канди-
дата в депутати по округу від Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода», безперечно, одної з го-
ловних, рушійних партій останнього Майдану. 
У статті — нічого доброго про цього кандидата, 
котрий не так давно вже був депутатом парла-
менту і очолював обласну організацію «Свобо-
ди». Натомість щедро розписано недавніх со-
ратників кандидата, котрих він висував на ке-
рівні посади в обласній організації «Свободи».

Є така відома мудрість: скажи, хто твої дру-
зі, соратники, і я скажу, хто ти. Так от коли про-
читати про цих нерядових донедавна свобо-
дівців області, чітко напрошується висновок, 
що це за кандидат, їхній покровитель. 

Те, як написано про цих людей (нагадай-
мо, партійців одної з головних партій Майда-
ну), варто процитувати. Отже… «Політичний 
пройдисвіт». «Всюди його гнали за непомірні 
амбіції і малі здібності». «Почалася підкилим-
на гризня». «Відзначився хіба що побиттям чле-
нів партії». «У нього виникають перші пробле-
ми з алкоголем». «Встиг відзначитися в най-
гучнішому корупційному скандалі, що стався 
після Майдану на Чернігівщині». «Службовий 
автомобіль, за кермом якого був нетверезий 
заступник голови обласної державної адміні-
страції, скоїв ДТП». «Прославився продажністю 
на всі боки та захистом колишніх регіоналів».

Яка колоритна картина! Цього мало? У на-
ступному номері бюлетеня її доповнює стат-
тя про кандидата ще від одної партії Майдану. 
Тут усе розуміло уже в перших словах заголо-
вка — «Політичний заробітчанин…». Якщо цьо-
го мало, в тексті йдеться про те, що під час Єв-
рореволюції режим регіоналів, через підконт-
рольну йому Службу безпеки, засилав членів 
цієї партії на Майдан як провокаторів. Сам же 

цей кандидат, для якого «все одно, що подума-
ють люди, головне — кар’єра і гроші», балоту-
ється ось для чого (цитата): «За свою підтримку 
пропрезидентського кандидата він, за дани-
ми кількох джерел, отримав близько 400 тисяч 
гривень».

Словом, люстрація люстраційного комі-
тету — в усій красі: зупинімо негідників, які 
рвуться до влади, в тому числі до парламен-
ту, негідників також і з демократичних партій, 
партій Майдану.

Повірмо кожному написаному там слову! 
Тільки от біда: точно таке саме персонажі пу-
блікацій можуть сказати й написати про ав-
торів цих публікацій, люстраторів. І відповідь 
не забарилася. Вона — в повідомленні прес-
служби Всеукраїнського об’єднання «Свобо-
да», де зазначено, що містом був поширений 
великим накладом бюлетень із «чорнухою» на 
кандидата від партії. І далі в заяві: «Відпові-
дав за випуск матеріалу проти свободівця екс-
очільник міського осередку «Свободи», якого 
було виключено з організації за порушення 
дисциплінарного статуту та завдання імідже-
вих втрат організації». Тобто «сам такий»: був 
у цій же партії, і не рядовим, скомпрометував 
партію, а тепер «люструє».

Усе це просто сумно. І кінця-краю цьому не 
видно вже третій десяток років. І чи не в цьому 
основна причина наших бід?

До слова: фігуранти отих публікацій бюле-
теня зайняли на виборах почесні 4 і 6 місця се-
ред майже сотні кандидатів. 

«Але до чого тут наші чвари і Достоєв-
ський?» — резонно запитає читач. Що ж, про-
довжимо тему. 

Геній російської і світової літератури, не 
стільки росіянин, як білорус і трохи українець 
Федір Михайлович Достоєвський, як і всі кла-
сики, вічний і вічно актуальний. Зізнаюсь, я 
відкрив його не дуже рано. Звісно, щось про-
ходили «по діагоналі» в школі й університеті. З 
чотирьох великих (у сенсі — величних) романів 
письменника акцент чомусь робився на рома-
ні «Преступление и наказание». Може, через 
те що він порівняно простий ідейно (застере-
ження: ця і всі подальші оцінки — суб’єктивні, 
тобто авторські), що психологія «надлюдини» 
якось дивовижно уживалася в тодішній радян-
ській ідеології з ідеєю «рівності і братерства». 
Вершина російської класики — роман «Братья 
Карамазовы» — чомусь так не поціновував-
ся, може, через потужний релігійно-філософ-
ський струмінь. Десь збоку залишався і тре-
тій роман цього декалогу — «Идиот», з його по-
шуком «прекрасної людини», Христа на землі, 
бо й нащо шукати, коли у нас формувалася чи 
вже й була сформована нова радянська лю-
дина. Що вже казати про роман «Бесы», який 
негласно вважався антирадянським і якщо й 
друкувався, то «зціпивши зуби», переважно в 
зібраннях творів. Адже саме в цьому романі 
найбільш пророче звучить знамените застере-
ження Достоєвського, в що може вилитися на 
практиці втілення комуністичних ідей, саме тут 
озвучена цифра можливих жертв народу, для 

щастя вцілілої його частини — 100 мільйонів 
життів, цифра, не така й далека від реалій на-
ступних десятиліть.

У досить зрілому віці я прочитав ці великі 
книги, деякі сторінки просто одним подихом, 
вражений самим стилем, психологізмом пись-
менника. 

Ще до цього читав ранні повісті про зне-
долених: «Бедные люди», «Белые ночи», «Не-
точка Незванова», яких вимагала універси-
тетська програма. Але ж і це далеко не весь 
Достоєвський, навіть якщо говорити про ху-
дожню прозу, бо деяку публіцистику його в ра-
дянські часи взагалі не друкували. Ще ж є ро-
мани «Униженные и оскорблённые», «Игрок», 
«Подросток», є «Записки из мёртвого дома». А 
недавно я прочитав досі не читану малу про-
зу письменника — повісті й оповідання, котрі 
радше теж є малими повістями. І ось уже на 
перших сторінках блискучої повісті «Село Сте-
панчиково и его обитатели» читаю таке: 

«Представьте же себе человечка, са-
мого ничтожного, самого малодушного, 
выкидыша из общества, никому не нужно-
го, совершенно бесполезного, совершенно 
гаденького, но необъятно самолюбивого и 
вдобавок не одаренного решительно ничем, 
чем мог бы хоть сколько-нибудь оправдать 
свое болезненно раздраженное самолю-
бие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич 
есть олицетворение самолюбия самого без-
граничного, но вместе с тем самолюбия осо-
бенного, именно: случающегося при самом 
полном ничтожестве, и, как обыкновенно 
бывает в таком случае, самолюбия оскорб-
ленного, подавленного тяжкими прежними 
неудачами, загноившегося давно-давно и с 
тех пор выдавливающего из себя зависть и 
яд при каждой встрече, при каждой чужой 
удаче. Нечего и говорить, что все это при-
правлено самою безобразною обидчивос-
тью, самою сумасшедшею мнительностью. 
Может быть, спросят: откуда берется такое 
самолюбие? Как зарождается оно, при та-
ком полном ничтожестве, в таких жалких лю-
дях, которые, уже по социальному положе-
нию своему, обязаны знать свое место? Как 
отвечать на этот вопрос?» 

Геніально актуальне. І абсолютно дотич-
не до нашої української дійсності. Коли бачиш, 
як переповнене наше суспільство персонажа-
ми, в яких амбіції явно несумірні ні зі здібнос-
тями, ні із працьовитістю, що є трагедією кра-
їни. Коли бачиш усі оці понад 200 партій з їх-
німи чварами і політичною розпорошеністю, 
весь оцей «громадський сектор», оці числен-
ні «люстраційні комітети», «штаби», весь оцей 
фарс з «віче», «пікетами», весь оцей панопти-
кум довкола так званої «громадської ради» 
при обласній держадміністрації, що сама собі 
не дасть ради, і нарешті недавній  всеукраїн-
ський фарс чернігівських виборів, то розумі-
єш: ми ще так далекі від справжнього грома-
дянського суспільства. 

Петро АНТОНЕНКО

Прокуратура м. Чернігова в господар-
ському суді довела незаконність укладених 
ДП «Чернігівторф» угод, які фактично виво-
дили майно та діяльність цього державного 
підприємства з-під контролю держави.

Йдеться про укладений у квітні цим під-
приємством із приватною фірмою договір 
про спільну діяльність та пов’язані з ним до-
даткові угоди.

Порушуючи вимоги законодавства, дер-
жавне підприємство уклало договір одно-
особово, не узгодивши його ні з державним 
концерном «Укрторф» як своїм головним під-
приємством, ні з Міністерством енергетики 
та вугільної промисловості України — своїм 
органом управління.

Таким чином, були порушені вимоги За-
кону України «Про управління об’єктами дер-
жавної власності» щодо погодження такого 
договору з органом управління, незалежної 
оцінки майна за ринковими цінами, розміру 
частки у спільній діяльності. Також угода по-
рушує вимоги ч. 3 ст. 121 Господарського ко-
дексу України і статуту підприємства про за-
борону об’єднувати свою діяльність з іншими 
суб’єктами господарювання та ряд інших по-
ложень господарського і цивільного законо-
давства України.

За цим договором державне підпри-

ємство надало у спільне користування свої 
основні засоби: будівлі, споруди, торфовидо-
бувну техніку вартістю майже 11 млн грн. Од-
нак керувати подальшою спільною діяльніс-
тю мало вже не державне підприємство, а 
саме приватна фірма. Натомість цей суб’єкт 
господарювання з Луганщини, демонструю-
чи виконання умов договору, завіз на тери-
торію «Чернігівторфу»… вживане обладнан-
ня, яке не використовується при видобуван-
ні торфу.

Отже, використання великого обсягу 
державного майна та отримання від цього 
прибутку, всупереч інтересам держави, було 
виведено з-під її контролю.

Для запобігання незаконному викорис-
танню державного майна позов прокурату-
ри про визнання недійсними цього догово-
ру і додаткових угод до нього був поданий до 
суду одразу після виявлення цього факту.

Одночасно прокуратурою міста Черніго-
ва зареєстровано кримінальне проваджен-
ня за фактом зловживання службовим ста-
новищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального ко-
дексу України) посадовими особами цього 
державного підприємства. Досудове розслі-
дування триває. 

За інформацією прокуратури 
м. Чернігова

Під час проведення оперативно-профілак-
тичних заходів у рамках операції «Нафтопро-
дукт-2015» увагу працівників Головного управ-
ління Державної фіскальної служби в Чернігів-
ській області привернуло одне з чернігівських 
підприємств, що оптом та вроздріб торгує паль-
но-мастильними матеріалами. 

Було встановлено, що впродовж кількох мі-
сяців цього року підприємство закуповувало 
пально-мастильні матеріали в інших регіонах 
України у фіктивних суб’єктів господарської ді-
яльності.

У результаті таких дій посадовців цього під-
приємства державі завдані збитки в особливо 
великих розмірах — не сплачено 3,5 мільйона 
гривень податку на додану вартість. 

Слідчі ГУ ДФС у Чернігівській області роз-
почали кримінальне провадження за части-
ною 3 статті 212 Кримінального кодексу Украї-
ни (ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів). Винних осіб може очі-
кувати таке покарання: штраф від 255 до 425 
тисяч гривень із позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю 
строком до 3 років та конфіскація майна.

Відділ комунікацій ГУ ДФС 
у Чернігівській області

Вічний Достоєвський 
і вічні українські чвари

Оборудки довкола торфу Посадовці завдали 
державі мільйонні збитки

Міжнародний фестиваль 
«Княжа брама»
Важливе значення у розвитку Чернігів-

ського князівства мали представники сканди-
навських народів. Нині традиційно в Черніго-
ві та регіоні проводяться фестивалі слов’яно-
скандинавської культури: «Коровель», «Київ-
ська Русь», «Листвен-фест», «Мстислав-фест».

У 2015 році список доповнився: в Чернігові 

пройшов міжнарод-
ний фестиваль жи-
вої історії слов’яно-
скандинавської куль-
тури «Княжа брама». 
Організаторами були 
управління страте-
гічного розвитку і ту-
ризму Чернігівської 
міської ради, управління культури та управлін-
ня освіти міської ради спільно з клубом історич-
ної реконструкції «Князь Чорний».

Уперше в Чернігові в подібному захо-
ді брали участь справжні варяги — із клубу 
«AgderVikinglag».

Також були представлені клуби військо-
во-історичної реконструкції з Чернівців, Ки-
єва, Кривого Рогу і з нашого міста — клуби 
«Князь Чорний» та «Сіверці».

Основні заходи проходили на Алеї Героїв. 
Працювало містечко майстрів, відбулися по-
казові бої клубів живої історії та історичного 
фехтування, виступали творчі колективи. 

Фото Володимира Коваля 

Відкрий у собі художника
Відомий чернігівський скульптор Ген-

надій Єршов, який уже кілька років плідно 
працює в Польщі, організував Міжнародний 
творчий конкурс «Єднання».

Це спільний проект України і Польщі, 
мета якого — єднання творчих особистостей 
двох народів, підтримка обдарованих дітей.

Конкурс проводиться у два етапи. Перший 
передбачає проведення конкурсу кращих ро-
біт на задану тему. Автори кращих робіт отри-
мають перепустку до наступного туру змагань, 
переможці якого зможуть відвідати Польщу.

Дмитро Митрофанов 
здобув ліцензію 
на Олімпійські ігри-2016
Н а д з в и ч а й -

но яскраву пере-
могу здобув чер-
нігівський боксер 
Дмитро Митрофа-
нов, дворазовий 
чемпіон України, 
бронзовий при-
зер чемпіонату 
Європи. У рамках 
професійного вечора боксу APB, який про-
ходив у Москві, Дмитро Митрофанов переміг 
потужного француза Мішеля Тавареза і здо-
був ПЕРШУ ДЛЯ УКРАЇНИ ОЛІМПІЙСЬКУ ЛІ-
ЦЕНЗІЮ НА ІГРИ 2016 РОКУ.

Перемога гарантує для нашого боксера 
потрапляння на Олімпійські ігри 2016 року, 
які відбудуться у Бразилії. 

На ремонти шкіл міська 
влада виділила 2 мільйони 
300 тисяч, батьки зібрали 
ще 1 мільйон 390 тисяч
Це по місту Ніжину. Зокрема, триває ре-

монт у школі № 2. Цей заклад довго стояв у 
черзі на ремонт. Нині ремонтують шкільну ка-
налізацію. До централізованої каналізацій-
ної системи заплановано під’єднати харчо-
блок і умивальники. Для облаштування вну-
трішнього туалету в школі міськрада виді-
лила 215 тисяч гривень. Тривають роботи у 
школі № 6, де перекривають дах. Для цього із 
бюджету міста було надано 80 тисяч гривень.

А завдяки батькам у дитячих садках і 
школах міста вже виконано внутрішні ре-
монти на 70 – 80%. Цього року батьки зі-
брали на ремонти 1 мільйон 390 тисяч 

гривень. 
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Про все, що хвилює, що наболілоЩо читають в «Інтермеццо»
Спогади оперативних Спогади оперативних 
працівниківпрацівників  
Книга «Спогади опера-

тивника» вийшла у видавни-
цтві «Букрек», автор — Ми-
кола Бурдюг, підполковник 
міліції. Книга є унікальною, 
адже це оповідь людини, що 
обіймала керівні посади в 
Бахмацькому та Щорському 
райвідділах міліції Чернігів-
ської області у 1970 – 1980-
ті роки.

Живі образи злочинців, 
міліціонерів вигулькують на сторінках. Злочини 
описано найрізноманітніші, починаючи від баналь-
ного замаху на голову колгоспу і закінчуючи напа-
дом банди грабіжників, які потім під час свого зло-
чинного турне дістаються аж до Молдови і намага-
ються захопити літак. 

Або жахи з Щорського району, де рецидивіст не 
просто вбиває телевізійного майстра, а й з небува-
лим садизмом і професійністю нищить сліди злочи-
ну за допомогою… свині. Чи підпали в селі Петрівці, 
які протягом кількох років чинять добренькі бабусі-
одиначки. Чисто англійський злочин.

Подібні книги вже з’являлися на Чернігівщині. 
Це книга «Вот такие были дела», в якій Євген Підгор-
ний, колишній працівник слідчих органів міської та 
обласної прокуратури, розповідає про свій багатий 
оперативний досвід.

У цьому ж ряді і книга «Очима районного ге-
біста» Володимира Ушенка — історія про вистежу-
вання потаємного в людині, її страхів і пристрас-
тей. Це сповідь слуги закритого світу про злочини, 
про які досі не наважуються відверто говорити. 
Автор, колишній офіцер-оперативник КДБ з укра-
їнської глибинки, описує органи держбезпеки 80 
– 90-их років минулого століття. Чимало сторі-
нок присвятив автор і подіям у нашому краї. Спра-
ви КДБ привели Володимира Ушенка й на Черні-
гівщину, зокрема на Прилуччину, та й «сексоти» 
його мешкають у Козелецькому і Бобровицькому 
районах.

«Вибагливий читач, певно, віднесе книгу «Спо-
гади оперативника» до жанру художньої докумен-
талістики, а її автора — до когорти знавців детек-
тивних історій, де, ніби у хронікальному кіно, зміню-
ються події двобою з підступними зловмисниками, 
з «розкруткою» потаємних версій щодо їх «несподі-
ваного» затримання», — написав у передмові ре-
дактор видання Микола Криничний. 

Книгу можна придбати в культурно-мистецько-
му центрі «Інтермеццо» (м. Чернігів, вул. Шевченка, 
9). Тел.: 063-236-18-03.

e-mail: kmc.intermezzo@gmail.com
Прес-служба КМЦ «Інтермеццо»

Микола Климишин Микола Климишин 
«В поході до волі»«В поході до волі»  (І та ІІ томи)(І та ІІ томи)
Спогади одного з чільних діячів Організації 

Українських Націоналістів Миколи Климишина.
Народився він у с. Мостище Калуського повіту 

на Станіславщині. Навчався у Станіславській гімна-
зії, з 6 класу — член УВО, член ОУН від часу утворен-
ня організації (1929).

Від 1929 р. — студент Краківського універси-
тету. Очолював Краківський відділ ОУН, який пере-
правляв націоналістичні видання («Розбудова На-
ції», «Сурма», «Український Націоналіст») на україн-
ські території. Заарештований 14 червня 1934 р. 
у Кракові, звинувачений у належності до ОУН і під-
готовці до замаху на міністра закордонних справ 
Польщі Броніслава Перацького. У Варшавсько-
му процесі (1935 – 1936) засуджений на довічне 
ув’язнення. У 1939 – 1941 рр. у Кракові керував за-
силанням людей на Волинь і Полісся. Закінчив стар-
шинську школу ім. Є. Коновальця.

16 листопада 1939 р. одружився з Оленою Не-
дзвєцькою, яка також брала активну участь у діяль-
ності ОУН.

З квітня 1941 р. — член Головного ОУН. Очо-
лив Північну похідну групу ОУН під проводом Степа-
на Бандери. У вересні 1941-го посланий до Жито-
мира на розслідування вбивства Омеляна Сеника 
та Миколи Сціборського. 7 вересня 1941 р. в Укра-
їні німецька окупаційна влада розпочала поперед-
жувальні арешти активних діячів ОУН(Б), затрима-
ний був і керівник Північної похідної групи М. Кли-
мишин. Після року тюрми знову ув’язнений на 2,5 
роки. Пройшов через концтабір Аушвіц. Звільнений 
19 грудня 1944 року.

Від 1945 р. — фінансовий референт Проводу 
ОУН, організатор і керівник теренового проводу Ні-
меччини. Здобув докторат з української літерату-
ри в Українському вільному університеті. Від 1949 
р. жив у США. Захистив докторську дисертацію про 
Б.Лепкого. У Проводі ОУН — референт з виховання 
молоді. Був секретарем Головної ради ОУН, очолю-
вав осередок НТШ у Детройті.

Ці та інші цікаві книги ви можете придба-
ти в Чернігівському культурно-мистецькому 

центрі «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9).

Міліція взялася за питання розчищен-
ня річки Стрижень та будівництво набереж-
ної. Під час оперативно-розшукових заходів 
працівники управління протидії злочинності 
у сфері економіки УМВС у Чернігівській об-
ласті викрили факт зловживання службо-
вим становищем з боку посадових осіб од-
ного з управлінь Чернігівської міської ради. 
Про це повідомляє СЗГ УМВС у Чернігівській 
області.

В обласному центрі відома комерційна 
будівельна компанія завершує будівництво 
багатоквартирних будинків біля набережної 
річки Стрижень. Відповідно до умов догово-
ру про пайову участь у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інф-
раструктури м. Чернігова, укладеному з бу-
дівельниками, вони зобов’язалися викона-
ти роботи з облаштування набережної річки 
Стрижень — на ділянці від проспекту Пере-
моги до вулиці Гетьмана Полуботка.

Натомість посадові особи одного з 
управлінь Чернігівської міської ради, досто-
вірно знаючи про цей договір, уклали угоду 
зовсім з іншою будівельною організацією 
на суму більше 1,7 мільйона гривень.

Фактично 2014 року міська рада профі-
нансувала роботи із розчищення русла річ-
ки Стрижень на вказаній ділянці за раху-
нок коштів міського фонду охорони навко-
лишнього природного середовища міського 
бюджету Чернігова — в сумі 683 тисячі гри-
вень, хоча вказані роботи, згідно із догово-

ром, мала виконати інша комерційна буді-
вельна компанія.

Унаслідок цих дій службових осіб міськ-
ради було завдано збитків міському бюдже-
ту на 683 тисячі гривень.

За даним фактом слідчим відділом Чер-
нігівського МВ УМВС у Чернігівській області 
відкрито кримінальне провадження за час-
тиною 2 статті 364 Кримінального кодексу 
України (зловживання владою або службо-
вим становищем) — карається позбавлен-
ням волі на строк від трьох до шести років з 
позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років, зі штрафом від п’ятисот до одні-
єї тисячі неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян та зі спеціальною конфіскаці-
єю. Триває досудове розслідування.

В омбудсмена заявляють про тру-
дове рабство, антисанітарію та ано-
мальну смертність у Левоньківській 
психіатричній лікарні.

Умови перебування та лікування в Ле-
воньківській психіатричній лікарні (с. Ле-
воньки Жукотківської сільради Чернігів-
ського району, за 40 км від обласного цен-
тру) не відповідають навіть мінімальним 
стандартам, повідомляє уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини Ва-
лерія Лутковська з посиланням на результат 
візиту до закладу працівників департамен-
ту з питань реалізації національного пре-
вентивного механізму та громадських мо-
ніторів.

Як зазначено в повідомленні, частина 
пацієнтів безкоштовно працює по 7 – 11 
годин на господарстві при лікарні (корів-
ники, городи, майстерні), що є експлуатаці-
єю: працетерапія не може тривати так дов-
го, крім того, в штатному розкладі немає 
фахівців із реабілітації. «Це не лікування, а 
трудове рабство. У цій лікарні розклад дня 
побудований для корів, а не для хворих», — 
зазначила голова Центру інформації про 
права людини Тетяна Печончик, яка брала 
участь у моніторинговому візиті.

При цьому свої пенсії пацієнти або їхні 
рідні віддають медперсоналу; за ці кошти 
оплачуються не лише продукти (на харчу-
вання пацієнтів виділяється 6,56 грн на 
день), а й потреби лікарні, зокрема ремонт, 
придбання, прання та лагодження білизни, 
при тому, що в штаті є швачка, яка отримує 
зарплату. Приміщення лікарні потребують 
ремонту.

У лікарні на час візиту було 133 пацієн-
ти, з них 16 — недієздатні; є люди, які там 
перебувають по 20 – 30 років, хоча вони 
мають бути в психоневрологічному інтерна-
ті. У палатах перебувають по 20 осіб, площа 
на одне ліжко становить 2,2 кв. м (що мен-
ше, ніж у колонії), за стандартом — не мен-
ше ніж 6 кв. м на людину.

Туалетом у відділеннях може користува-
тися лише персонал, пацієнти користують-
ся туалетом на вулиці, при цьому на 70 чо-
ловіків є лише один туалет, без дверей, на 
двох осіб. Для миття є лише одна душова ка-
біна і ванна; чоловіків миють раз на десять 
днів, жінок — раз на сім днів. «Хворі не ма-
ють можливості почистити зуби, тому що в 
них немає зубних щіток. На думку персона-
лу, це зайве, тому що «в них і зубів немає», — 
йдеться в повідомленні.

Постільна білизна дуже брудна, подуш-

ки чорні й засалені, при цьому на складі ле-
жить нова і чиста білизна, яка не використо-
вується. «Це означає, що або не миють лю-
дей, або не перуть білизни», — зазначила 
працівниця департаменту з питань реаліза-
ції національного превентивного механізму 
секретаріату омбудсмена Олена Темченко.

Фінансування на медикаменти стано-
вить 3,56 грн на добу на людину, як наслі-
док — у лікарні використовують лише дешеві 
ліки: нейролептики першого-другого поколін-
ня. «У цих умовах навряд чи можливо добити-
ся прогресу в стані здоров’я пацієнтів. Тому 
не дивно, що смертність у лікарні висока — в 
жіночому відділенні за минулий рік вона ста-
новила 11%», — йдеться в повідомленні.

За результатами моніторингу готують-
ся акти реагування омбудсмена, які буде 
направлено керівництву Міністерства охо-
рони здоров’я, Генеральної прокуратури та 
Чернігівської обласної державної адміні-
страції. 

«Такі заклади не повинні існувати у XXI 
столітті. Там порушені всі мінімальні стан-
дарти поводження з людьми. Здається, пер-
сонал навіть за людей їх не вважає, реагую-
чи на наші зауваження словами: «Що ви хо-
чете: вони ж психічно хворі!» — зазначила 
Т. Печончик.

Крадуть люки. 
А це загроза для людей

Лише за два дні в Чернігові вкрали 6 во-
допровідних та каналізаційних люків. За 29 і 
30 липня на аварійно-диспетчерську службу 
комунального підприємства «Чернігівводока-
нал» надійшли повідомлення про відсутність 
люків водопровідних колодязів на перехрес-
ті пр-ту Миру та вул. Боженка, вул. Підгірна та 
вул. Гагаріна (біля інтернату), а також із кана-
лізаційних колодязів по вулицях Селюка, Чай-
ковського, Інженерна. 

Служби «Чернігівводоканалу» оперативно 
реагують на такі повідомлення і одразу ж закри-
вають відкриті колодязі. А на балансі підприєм-
ства — майже 36 тисяч (!) каналізаційних і водо-
провідних колодязів. Але працівники підприєм-
ства добре розуміють, що шахти без кришок — 
це небезпечно для здоров’я і життя людей.

Прикро, що крадіжки люків залишають-
ся своєрідним бізнесом. Відкриті колодязі на 
проїжджій частині стають ще й причиною ава-
рій. І зароблені від здавання на металобрухт 
за люк гроші можуть коштувати комусь життя.

Згідно зі статтею 185 Кримінального ко-
дексу України «крадіжка карається штрафом 
від 50 до 100 НМДГ, громадськими роботами 
на строк від 80 до 240 годин, або виправними 
роботами на строк до двох років, або арештом 
на строк до 6 місяців, або позбавленням волі 
на строк до трьох років». Якщо ж крадіжка по-
вторна чи її вчинили за попередньою змовою 
осіб, то «арешт на строк від трьох до шести мі-
сяців, або обмеження волі до п’яти років, або 
ж позбавлення волі на такий же строк».

Укотре звертаємось до чернігівців: не будь-
те байдужими до цієї проблеми. Якщо ви стає-
те свідком викрадення люка — обов’язково 
повідомте про це в міліцію за телефоном 102 
та в диспетчерську службу КП «Чернігівводо-
канал» за телефоном 67-67-87.

Прес-служба КП «Чернігівводоканал» 

Обережно із грибами!
На Борзнянщині до фельдшерсько-аку-

шерського пункту с. Нові Млини звернули-
ся зі скаргою на погане самопочуття 51-річ-
на місцева жителька та її 25-річний син, які 
вживали власноруч зібрані та приготовані 
схожі на маслюки гриби. Проте від поради лі-
каря щодо госпіталізації люди відмовилися.

Коли через два дні стан здоров’я мате-
рі й сина погіршив-
ся, вони приїхали в 
Борзнянську район-
ну лікарню. Тут їм 
було встановлено 
діагноз — отруєння 
грибами. Наступно-
го дня жінка помер-
ла, а молодий чоло-
вік надовго потра-
пив на стаціонарне 
лікування.

У зв’язку з цим 
рятувальники нагадують:

 Збирайте і купуйте тільки ті гриби, 
про які достовірно відомо, що вони їстівні.

 Не купуйте грибів на стихійних ринках.

 Гриби підлягають кулінарній оброб-
ці в день збирання, інакше в них утворюєть-
ся отрута.

 При обробці грибів кип’ятіть їх 7 – 10 
хвилин у воді, після чого відвар злийте. Лише 
тоді гриби можна варити або смажити.

 Обов’язково вимочіть або відваріть 
умовно їстівні гриби — грузді, вовнянки та 
інші.

 Не пригощайте грибами дітей, літніх 
людей та вагітних жінок.

 Гриби зеленушка, синяк-дубовик та 
деякі інші містять отруйні речовини, які у 
шлунку не розчиняються. У взаємодії з ал-
коголем отрута розчиняється й викликає 
бурхливе отруєння. 

 Найнебезпечнішою з отруйних гри-
бів є бліда поганка, яку люди часто плута-
ють із печерицями чи сироїжками.

 Значна кількість грибів, що досі вва-
жалися їстівними, містять мікродози отруй-
них речовин. Якщо вживати їх кілька днів 
підряд, може статися отруєння.

 Не збирайте грибів поблизу тран-
спортних магістралей, на промислових пус-
тирях, колишніх смітниках, у хімічно та ра-
діаційно небезпечних зонах; також не зби-
райте старих, в’ялих, червивих грибів.

На скандальній забудові Стрижня, На скандальній забудові Стрижня, 
крім проблем екології, ще й втрачено крім проблем екології, ще й втрачено 
значні кошти бюджету Черніговазначні кошти бюджету Чернігова

Що коїться у психлікарні в Левоньках

30 липня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального за-
гону спецпризначення Управління ДСНС у Чернігівській області знищили 
8 артилерійських снарядів калібром 76 мм часів Другої світової війни. 

Їх 29 липня о 15.45 у лісовому масиві поблизу с. Андріївка Черні-
гівського району виявили так звані «чорні археологи». Правоохоронці 
до прибуття піротехніків охороняли небезпечне місце. Рятувальники 
спецавтомобілем транспортували боєприпаси до визначеного без-
печного місця і знищили шляхом направленого підриву.

У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів ні 
в якому разі не чіпайте їх руками, припиніть будь-які роботи поблизу них. 
Про знахідку негайно повідомте міліції і пожежно-рятувальній службі за 
телефонами 101 та 102. За допомогою палиць, мотузки чи яскравої тка-
нини огородіть місце знахідки. Не допускайте до нього людей.

Управління ДСНС у Чернігівській області

Повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

Знешкодили 8 артилерійських снарядів
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Солдат Куриленко Дмитро Олексійович. 
Загинув 28.04.2014 року біля с. Кутузівка До-
бропільського району Донецької області. Міс-
це проживання родини — Ріпки.

Капітан Коновалов Олексій Ігоревич. За-
гинув 12.06.2014 р. біля с. Верхня Богданівка 
Біловодського району Луганської області, до-
броволець. Родина — в м. Чернігові. Член шта-
бу «Самооборони Чернігівщини».

Солдат Сокирко Анатолій Михайлович. За-
гинув 15.07.2014 р. біля м. Амвросіївка Доне-
цької області. Родина — в с. Вільшанках Со-
сницького району.

Солдат Бурлак Микола Михайлович. Заги-
нув 19.07.2014 р. біля м. Лисичанська Луган-
ської області. Родина — в с. Стольному Мен-
ського району.

Солдат Рябуха Сергій Вікторович. Загинув 
17.06.2014 р. біля с. Металіст Луганської об-
ласті. Родина — в м. Ніжині.

Ст. солдат Бруй Микола Віталійович. Загинув 
приблизно 26.07.2014 р. біля с. Красне Луган-
ської області, доброволець. Родина — в м. Чер-
нігові. Член організації «Тризуб» ім. С. Бандери.

Солдат Коваль Юрій Миколайович. Заги-
нув приблизно 26.07.2014 р. біля с. Красне Лу-
ганської області. Родина — в с. Ярославка Бо-
бровицького району.

Майор Деркач Сергій Павлович. Загинув 
30.07.2014 р. біля с. Шишкове Луганської об-
ласті. Родина — в смт Гончарівське Чернігів-
ського району.

Сержант Моїсеєнко Володимир Микола-
йович. Загинув 30.07.2014 р. біля с. Шишкове 
Луганської області. Родина — в с. Іржавець Іч-
нянського району.

Солдат Дусь Сергій Васильович. Загинув 
приблизно 13.07.2014 р. під час деблокуван-
ня аеропорту м. Луганська. Родина — в с. Пе-
курівка Городнянського району. (Є непідтвер-
джені дані, що він перебуває в полоні).

Солдат Ковтун Станіслав Григорович. За-

гинув 31.07.2014 р. біля м. Шахтарська Доне-
цької області. Родина — в с. Атюша Коропсько-
го району.

Сержант Мансуров Андрій Сергійович. За-
гинув 03.08.2014 р. біля с. Красний Яр Луган-
ської області. Родина — в смт Гончарівське 
Чернігівського району.

Ст. солдат Нагорний Сергій Михайлович. 
Загинув 03.08.2014 р. біля с. Красний Яр Лу-
ганської області. Родина — в м. Чернігові.

Мол. сержант Титаренко Сергій Микола-
йович. Загинув 09.08.2014 р. біля с. Челюскі-
нець Луганської області. Родина — в м. Мені.

Старшина Грановський Андрій Олексан-
дрович. Загинув 13.08.2014 р. біля с. Кам’янка 
Луганської області. Родина — в м. Острі Козе-
лецького району.

Сержант Дейнега Сергій Валентинович. 
Загинув 09.08.2014 р. біля с. Маринівка Шах-
тарського району Донецької області. Родина 
— в м. Бобровиці.

Солдат Мірошниченко Петро Олександро-
вич. Загинув 13.08.2014 р. біля с. Георгіївка 
Луганської області. Родина — в смт Гончарів-
ське Чернігівського району.

Сержант Музика Роман Петрович. Заги-
нув у Луганській області. Родина — в с. Любе-
чанинів Козелецького району.

Капітан Бондаренко Валерій Миколайо-
вич. Загинув 14.08.2014 р. біля с. Новосвітлів-
ка Луганської області. Родина — в с. Попівка 
Новгород-Сіверського району.

Стрілець Полегенько Дмитро Павлович. 
Загинув у ніч з 18 на 19 серпня 2014 р. у Ста-
нично-Луганському районі Луганської області. 

Прикордонник Бугайов (Кучеров) Юрій. 
Загинув 11.08.2014 р. Дані уточнюються. Ро-
дина — в м. Чернігові.

Сержант Рудник Артем Юрійович. Загинув 
27.07.2014 р. біля с. Новоіванівка Попаснян-
ського району Луганської області. Родина — в 
м. Чернігові.

Майор СБУ, зв’язківець Горбенко Ігор Іго-
ревич. Загинув 24.06.2014 р. біля гори Кара-
чун у Слов’янську. Родина — в м. Ніжині.

Солдат Куц Геннадій Володимирович. За-
гинув 18.08.2014 р. Родина — в с. Ковпита 
Чернігівського району.

Сержант Джужа Руслан Михайлович, ко-
мандир відділення батальйону «Чернігів-1». 
Загинув 20.08.2014 р. у районі села Камишне 
Станично-Луганського району Луганської об-
ласті. Похований у своєму селі Максим Козе-
лецького району Чернігівської області.

Сотник «Самооборони Майдану» Михнюк 
Олег Іванович. Загинув 20.08.2014 р. Уродже-
нець с. Мала Дівиця Прилуцького району.

Сержант Уткін Олександр Анатолійович, 
доброволець. Загинув 20.08.2014 р. поблизу 
Іловайська на Донеччині. Родина — в с. Кисе-
лівка Менського району. 

Макидон Віктор Михайлович, боєць ба-
тальйону «Дніпро». Загинув 23.07.2014 р. під 
Лисичанськом. Родина — в м. Ніжині.

Сержант Висоцький Павло Миколайович. 
Загинув 09.07.2014 р. під Червоною Зорею 
Донецької області. Родина — в с. Рибинську 
Корюківського району.

Солдат Школяр Ігор Володимирович. По-
мер від ран 24.08.2014 р. у Харківському гос-
піталі. Родина — в м. Коропі.

Солдат Лущик Микола Григорович. Загинув 
22.08.2014 р. біля с. Біле Луганської області. Ро-
дина — у с. Тютюнниця Корюківського району.

Солдат Андрейченко Максим Павлович, 
загинув орієнтовно 22.08.2014 р. 

Солдат Бещинський Володимир, помер у 
шпиталі Києва від отриманих ран. Похований 
29.08.2014 р.

Боєць Нацгвардії Ус Артем Володимиро-
вич. Загинув 29.08.2014 р. Родина — в с. Мар-
ківці Бобровицького району.

Прапорщик Тіток Дмитро. Загинув 
31.08.2014 р. під містом Дебальцеве Доне-

цької області. Родина — в с. Карпилівка Козе-
лецького району. 

Старший сержант Савченко Юрій Борисо-
вич. Загинув 31.08.2014 р. під містом Дебаль-
цеве Донецької області. Родина — в с. Велика 
Загорівка Борзнянського району.

Капітан Шанський Андрій Миколайо-
вич, доброволець, боєць Нацгвардії. Загинув 
05.09.2014 р. під Новоазовськом.

Хуторний Юрій Миколайович, уродженець 
с.Ярославка Бобровицького району, боєць 
танкової бригади. 05.09.2014 р. у Харківсько-
му військовому госпіталі помер від ран. 

Боєць Баран Сергій Петрович, родом із с. 
Богданівка Ніжинського району. Помер у лі-
карні м. Львова 09.09.2014 р.

Старший сержант Шик Олександр Генна-
дійович. Загинув 03.09.2014 р. Родина — в 
м. Чернігові. 

Солдат Ющенко Володимир Михайлович. 
Загинув 05.09.2014 р. Родина — в м. Чернігові. 

Солдат Безгупченко Сергій Борисович. За-
гинув 05.09.2014 р. Родина — в м. Чернігові. 

Солдат Яковенко Денис Олександрович. 
Загинув 04.09.2014 р. Родина — в м. Ніжині.

Старший сержант Коваль Максим Олексан-
дрович. Загинув 19.06.2014 р. біля м. Донецька. 
Родина — в м. Донецьку, там же й похований бо-
єць. Навчався в Чернігівському ліцеї №15.

Лейтенант Моругий Андрій Миколайович. 
Дата і місце загибелі уточнюються. Родина — 
в с. Браниця Бобровицького району.

Герої не вмирають!!!
Допомогу для військовослужбовців мож-

на передати на адресу: КМЦ «Інтермеццо» 
(«Суспільна служба України»), м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 9. Тел. (063) 236-18-03.

Центр допомоги чернігівським бійцям 
у зоні АТО: м. Чернігів, вул. Горького, 59. 
Тел. (093) 890-25-59.

Закінчення — в наступному номері 

Героям слава!
Наші земляки, які загинули в антитерористичній операції на Сході України, 

захищаючи суверенітет і територіальну цілісність держави 

Чого не розуміють 
Порошенко і Яценюк

Її добивають тоталь-
на корупція, тотальні «схе-

ми» і тотальні офшори. Саме 
вони ведуть економіку до краху, а 

країну — до революції.
Але влада вперто не бажає щось 

кардинально змінювати. Вона продо-
вжує фрагментарні вибіркові дії задля 
привабливої телекартинки видавати 
за системні зміни.

Дуже показовими в цьому плані 
стали події в Закарпатті. Доки не від-
булося стрілянини з жертвами, яка 
привернула до себе загальну увагу — 
і тотальна корупція, і тотальна конт-
рабанда цілком влаштовували і Поро-
шенка, і Яценюка.

Коли бруд стало неможливо 
приховати — перед телекамерами 
з’явився рішучий Президент з рішучи-
ми діями.

В інших областях, в яких такий 
же бруд залишається під килимом, — 
жодних різких рухів ні Президента, ні 
Прем’єра…

Щоб зрозуміти причини, потрібно 
дати відповідь на два дуже прості пи-
тання:

1. Де зареєстровані ключові біз-
нес-активи Порошенка? Де зареє-
стровані ключові бізнес-активи со-
ратників і «попутників» Президента і 
Прем’єра?

2. Скільки власних бізнес-активів 
і активів соратників Порошенко і Яце-
нюк за останній рік перевели з офшо-
рів в Україну?

Відповідь на ці питання — най-
точніший показник реформатор-
ського потенціалу Президента і 
Прем’єра.

Команди офшорного Президента 
і офшорного Прем’єра категорично не 
бажають підтримати українську еко-
номіку власною кишенею, в якій збе-
рігаються «мінімізовані» гроші.

То чи варто дивуватися, що еконо-
мічні реформи зводяться до виконан-
ня умов МВФ і політичних вимог кра-
їн-донорів, а також до підвищення та-
рифів.

Чому ні в Порошенка, ні в Яценю-
ка немає чіткого системного бізнес-
плану реформування української еко-
номіки?

Тому що в них немає потреби в та-
кому бізнес-плані — все одно буде ро-
битися тільки те, без чого неможливо 
отримати черговий транш кредиту.

Офшорну владу мало цікавлять 
перспективи не офшорної частини 
українського бізнесу.

Офшори — це не тільки бізнесові 
схеми. Це — менталітет.

Мільярдери і мільйонери у владі 
не соромляться в бідній країні під час 
війни збагачуватися за рахунок «мі-
німізації», пільг із бюджету, «схем» і 
контрабанди.

А прокурори-мільйонери, судді-
мільйонери і генерали-мільйонери 
продовжують очолювати «неприми-
ренну боротьбу» з корупцією…

Якщо Порошенко і Яценюк продо-
вжать і далі займатися імітацією ре-
форм — економіка дасть третій рево-
люційний сигнал.

І тоді владу і стару еліту не вря-
тують ні вишиванки, ні Нуланд із 
Меркель.

До того ж уважні глядачі по-
мітили, що в першому акті виста-
ви на стіні висить велика кількість 

автоматів Калашникова…
А значить, не всім представникам 

влади може так пощастити із втечею, 
як Януковичу.

2. Війна може все списати. 
Навіть «під нуль» — владу

На війну влада не тільки списує 
плачевні результати своєї діяльності.

Наслідуючи Тимчасовий уряд Ро-
сії 1917-го, одним із основних методів 
протидії революції, що назріває, укра-
їнська влада обрала розкручування 
теми патріотизму та єдності влади і на-
роду перед лицем смертельної небез-
пеки.

Тема дуже сильна. От тільки у ви-
конанні Порошенка, Яценюка та їх-
ніх соратників вона звучить відверто 
фальшиво.

Коли офшорні «мінімізатори» пла-
тежів в український бюджет перед те-
лекамерою красуються у вишиван-
ках — це викликає не стільки повагу, 
скільки роздратування.

Президент-«патріот» примудрив-
ся навіть не заїкнутися про тісний 
взаємозв’язок питання прав росіян в 
Україні, зокрема в Донбасі, з питан-
ням про права українців у Росії. Що ви-
вело б пошук виходу з конфлікту в зо-
всім іншу площину.

За кожен долар свого майна По-
рошенко тримається руками, ногами 
й зубами.

А от інтересами України він відра-
зу погодився поступатися в односто-
ронньому порядку.

І в підсумку опинився за півкроку 
до поразки в політичному Сталінграді. 
(див. «Битва за «статус». Путін vs Поро-
шенко», УП 18.11.2014)

Не має значення, які контексти 
вкладають у перехідні положення 
Конституції Порошенко і Рада. 

Тому що реалізовувати «осо-
бливий статус», якою назвою 
його не маскуй, на практиці буде 
Путін. «Взаємне» припинення 
вогню ми вже маємо…

Син Президента надійно ховаєть-
ся від передової у Верховній Раді. А си-
нам пересічних українців тато-прези-
дент вустами Муженка віддає накази 
«триматися» з автоматами і шкільними 
автобусами проти танків і «градів»…

Хтось вірить, що злощасному Іл-76 
у тих умовах дозволили б злетіти у по-
вітря, якби на його борту був син Пре-
зидента?

Хтось вірить, що в Іловайську 
українські солдати не отримали б ані 
вчасної допомоги, ані вчасного нака-
зу про відступ, якби серед них був син 
Президента?

А де вирішив себе реалізувати син 
полум’яного патріота Пашинського? В 
обороні Маріуполя чи Пісків? Ні — в 
«Укроборонпромі».

Коли народ бачить, що у влади дві 
діаметрально протилежні правди  для 
себе і для пересічних українців — спе-
куляції на теми патріотизму і єдності 
не віддаляють революцію, а наближа-
ють її.

Влада не хоче помічати, що вона 
вже вірить у власну телекартинку зна-
чно більше, ніж народ.

Команда Порошенка намагається 
копіювати улюблений штамп кремлів-
ської пропаганди: виступати проти ро-
сійського (українського) президента 
в такий важкий час може лише ворог 
Росії (України).

Справжній патріот Росії (України) 
повинен беззастережно об’єднатися 
навколо Путіна (Порошенка).

Хто проти влади — той агент Аме-
рики (Кремля).

Не допоможе…
3. Остаточну юридичну оцінку 

дій Порошенка, Яценюка та їхніх 
соратників у кращому разі дава-
тимуть прокурори, призначені НА-
СТУПНИМ Президентом. У гіршо-
му — озброєна революційна юрба

Президенту та іншим не варто за-
бувати, що Порошенко не вічно при-
значатиме прокурорів.

Не варто сподіватися, що Шокіну 
і Матіосу вдасться поставити крапки і 
всі кінці надійно заховати у воду.

Цілком може виявитися, що «по-
двигів» Муженка, Яреми, Шокіна, Гон-
тарєвої вистачить на кримінальні стат-
ті і для самого Порошенка.

Те ж саме стосується і Прем’єра та 
його команди.

Якщо до того часу доведений до 
кризової межі народ не візьметься чи-
нити самосуд…

Особливо якщо врахувати, що 
Кремль зробить усе можливе, аби під-
готовлений Порошенком і Яценюком 
Третій майдан переріс у форму хаосу 
і розгулу мародерства та насильства.

Якщо влада створила причини ре-
волюції — привід і революціонери за-
вжди знайдуться.

Перевірено історичною прак-
тикою.

Геннадій ЛЮК, 
для «Української правди»

(УП, 24.07. 2015) 
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Пряма мова
Єгор СОБОЛЄВ, 
депутат Верховної Ради, 
голова парламентського 
комітету з питань запобігання 
і протидії корупції

Конституційний Суд — повії, готові 
обслуговувати будь-якого президента

За децентралізацію проголосували судді, яких 
зґвалтував ще Янукович. Він завів «простотітушок» 
у Конституційний Суд. Про це в ефірі телеканалу но-
вин «24» сказав  Єгор Соболєв.

Він  зазначив, що в Європі придумали Конститу-
ційні Суди як місце для науковців, професорів, які не 
є суддями, але є дуже глибокими філософами кон-
ституційного права.

«Наші судді давно стали повіями і готові обслугову-
вати будь-якого президента в обмін на право далі бути 
на цьому місці. Це є нашою великою ганьбою. Вони 
дискредитують поняття правосуддя. Я скажу більше:  ці 
судді вже більше 16 місяців підозрюються ГПУ у скоєн-
ні найважчого злочину  —  спробі узурпації державної 
влади. Вони давали Януковичу диктаторські повнова-
ження. До них не можна ставитися серйозно, їх потріб-
но звільнити і поставити перед правосуддям».

Олег ТЯГНИБОК,
голова Всеукраїнського 
об'єднання «Свобода» 

Заборонити приватизацію 
до закінчення війни — це законодавча 

ініціатива ВО «Свобода»
Нещодавно Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк зно-

ву нагадав, що Україну чекає масштабна «чесна і про-
зора» приватизація.

«Свобода» ніколи не виступала проти приватизації 
об’єктів державної власності як такої. Але ми завжди 
наголошували на тому, що приватизація стратегічних 
і прибуткових підприємств, а також підприємств, що є 
природними монополіями, — це злочин проти держави. 
Адже якщо їх продати, то держава втратить контроль 
над цілими галузями і позбавить себе стабільних бага-
томільярдних надходжень до державного бюджету.

Тим більше не можна продавати таких підприємств 
під час війни, коли є безпосередня загроза того, що їх 
скуплять за безцінь олігархи або «іноземні інвестори», 
які можуть бути афільованими до структур, власника-
ми яких є ворожа Росія. Якщо Президент Порошенко 
досі не знайшов покупця, готового заплатити гідну ціну 
за корпорацію «Рошен», то кому і за скільки уряд Яце-
нюка збирається продавати українські державні стра-
тегічні та прибуткові державні підприємства?

Ще у травні цього року уряд видав постанову № 
271 про проведення начебто прозорої та конкурентної 
приватизації у 2015 році, в якій ідеться про продаж з 
молотка близько 300 об’єктів державної власності, з 
яких 43 об’єкти — це ті, що внесені до переліку заборо-
нених до приватизації. Уряд та коаліція не полишають 
спроб протягнути злочинну приватизацію через пар-
ламент. Проте поки що їм це не вдається: шість свобо-
дівців у Верховній Раді зупиняли неодноразові спроби 
приватизувати прибуткові та стратегічні підприємства.

Щоб поставити крапку в намірах уряду Яценю-
ка приватизувати стратегічні та прибуткові підпри-
ємства негайно і зараз — «бо завтра вже буде пізно» 
— народні депутати від ВО «Свобода» подали до Вер-
ховної Ради проект закону № 2424а щодо заборони 
приватизації державного майна, а саме — великих, 
стратегічних і прибуткових підприємств, до виходу 
України з політичної кризи та закінчення АТО. Закли-
каємо українське суспільство і чесних політиків під-
тримати нашу законодавчу ініціативу!

Кредитори поки що погодилися 
списати Україні 

маленьку частину боргу 
Міжнародні кредитори Украї-

ни погодилися списати невелику 
частину від її заборгованості.

Йдеться про борг Києва пе-
ред американським фондом 
Franklin Templeton, який до 
цього навідріз відмов-
лявся від списання.

Цього тижня організація 
запропонувала українській владі списати 5% за-
боргованості. Це свідчення зміни позиції приват-
них кредиторів, яким Київ винен 8,9 млрд доларів.

Наприкінці червня Прем’єр-міністр України Ар-
сеній Яценюк заявив, що країна не в змозі обслу-
говувати накопичені нею за останні три роки борги. 

Український Мінфін у середині липня попросив 
приватних кредиторів списати 40% основного боргу 
за облігаціями. Це спровокувало негативну реакцію 
власників паперів.

Україна оцінює загальну суму, що підпадає 
під реструктуризацію заборгованості, в 23 млрд 
доларів.

Чи передбачає скерований до Консти-
туційного Суду законопроект «Про внесен-
ня змін до Конституції України (щодо де-
централізації влади)» особливий статус 
Донбасу?

Першим на це питання дав відповідь 
Президент. Він запевнив усю країну в 
тому, що «зміни до Конституції України не 
передбачають ніякого «особливого ста-
тусу» Донбасу. Україна була і залишається 
унітарною державою».

Звернемося до тексту першоджере-
ла, а саме до тієї частини законопроекту, 
в якій пропонуються зміни до розділу XV 
Конституції «Прикінцеві положення»: «Осо-
бливості здійснення місцевого самовряду-
вання в окремих районах Донецької і Лу-
ганської областей визначаються окремим 
законом». Саме таку норму депутати пла-
нують внести до тексту Конституції. Справ-
ді, ні про який спеціальний статус Доне-
цької та Луганської областей, які в Украї-
ні звикли називати одним словом — «Дон-
бас», не йдеться. Президент не збрехав. 
Мова про інше — про спеціальний статус 
окремих, читай — окупованих, районів 
цих областей.

Таким чином, основний закон України 
буде закріплювати наявність окупованих 
територій зі спеціальним статусом, нази-
ваючи їх не окупованими, а окремими ра-
йонами. Ми всі з вами розуміємо, коли і 
чому вони стали «окремими».

Прецедент 
«особливого статусу» 

вже є в Конституції
Звісно, можна говорити, що це лише 

зміни до «Прикінцевих положень», а от в 
«Основних засадах» Конституції Україна 
залишається унітарною державою, крім 
того в розділі ІХ оновленої Конституції «Ад-
міністративно-територіальний устрій Укра-
їни» не буде передбачатися жодних осо-
бливостей та спеціального статусу окре-
мих регіонів.

Але закріплення в різних розділах Кон-
ституції суперечливих норм та внесення до 

перехідних положень ключових для безпе-
ки держави питань уже було в Україні. На-
гадаю: в розділі І «Загальні засади» у ст.17 
встановлено, що «на території України не 
допускається розташування іноземних 
військових баз».

Разом з тим у «Перехідних положеннях» 
Конституції по сьогоднішній день є норма, 
яка всупереч загальним засадам дозволя-
ла перебувати на території України Чорно-
морському флоту РФ — «Використання іс-
нуючих військових баз на території Украї-
ни для тимчасового перебування інозем-
них військових формувань можливе на 
умовах оренди в порядку, визначеному 
міжнародними договорами України, рати-
фікованими Верховною Радою України».

І хоча в тексті Конституції речі не були 
названі своїми іменами, тим не менше 
основний закон України встановлював 
«особливий статус» для Чорноморського 
флоту.

Тобто в основній частині Конституції 
ніби все, як треба: перебування інозем-
них військових баз заборонено, а в пере-
хідних положеннях — лазівка для розташу-
вання російських військових баз в Україні. 
До чого така конструкція основного зако-
ну призвела, розповідати не треба.

Нині пропонуються зміни за тією са-
мою схемою. Основний текст Конститу-
ції буде, як Конституція СРСР — взірцем 
демократії, а перехідні чи прикінцеві по-
ложення встановлюватимуть винятки з 
основних положень і лазівки для політич-
ного маневру влади.

ДНР/ЛНР і Росія 
не задоволені 

запланованими змінами 
до Конституції України

Публічне незадоволення лідерів ЛНР/
ДНР та російського керівництва майбут-
німи змінами до нашої Конституції взяте 
на озброєння прихильниками законопро-
екту як переконливий аргумент їх необхід-
ності. Але вороги української державності 

просто хвилюються за те, що зміни перед-
бачають менше повноважень і поваги до 
них, ніж вони запланували.

Тому значно красномовнішим фактом 
щодо змісту змін до Конституції є не реак-
ція окупантів, а те, що законопроект свої-
ми голосами підтримав Опозиційний блок 
та його сателіти в парламенті.

Чим загрожують
«окремі райони» 

в тексті Конституції?
Відповідно до тексту законопроекту 

Конституція буде лише визнавати, що в 
Донецькій та Луганській областях є окре-
мі райони, а от нюанси місцевого самовря-
дування в «окремих районах» будуть врегу-
льовані окремим законом.

Ось тут і криється серйозна небезпе-
ка. Коли і в якому персональному складі 
з’явиться наступна Верховна Рада, перед-
бачити складно, але це неминуче станеть-
ся. І в новій Раді, хтозна, можуть опинити-
ся не лише представники Донецької та Лу-
ганської областей, а й окремих районів, 
про які йтиметься в Конституції після вне-
сення змін. А отже, в руках цих депутатів 
буде легальний інструмент змінити і навіть 
ухвалити новий закон про особливості міс-
цевого самоврядування на їхній «вотчині».

Жоден інший регіон України такої мож-
ливості не матиме. Таким чином, у Консти-
туцію закладається небезпечний преце-
дент, який показує реальний і досить ко-
роткий у часі шлях до розширення владних 
повноважень місцевих еліт.

Сподіваюся, що ми, українці, мудрі й 
не станемо заручниками владних амбі-
цій місцевих князьків та олігархів. А отже, 
в Конституції більше не будуть з’являтися 
окремі райони окремих областей з окре-
мими законами, які врегульовують їхнє 
місцеве самоврядування.

Ганна МАЛЯР,
кандидат юридичних наук, 

експерт-кримінолог
(«Українська правда», 

21.07.2015)

Від 24 липня 2015 року 
Комуністична партія України 
втрачає свій політичний ста-
тус і право діяти як політична 
партія. Про це повідомили на 
брифінгу секретар Ради наці-
ональної безпеки і оборони 
України Олександр Турчинов 
та міністр юстиції України Пав-
ло Петренко.

«Сьогодні, відповідно до 
прийнятого Верховною Ра-
дою закону, міністр юстиції 
підписав рішення, відповідно 
до якого комуністичні партії 
України втрачають право бути 
суб’єктом політичних і вибор-
чих процесів», — сказав се-
кретар РНБО.

Олександр Турчинов на-
звав це рішення актом істо-
ричної справедливості, адже 
«відповідальність за тортури 
українського народу, масові 
репресії, Голодомор несе саме 
Комуністична партія, ідеологія 
якої фактично дорівнює іде-
ології нацизму». «Від перших 
днів російської агресії Кому-

ністична партія продемонстру-
вала свою зрадницьку пози-
цію і вела себе як п’ята коло-
на, підтримуючи і сприяючи 
окупації Криму та підтримуючи 
вторгнення російських військ 
на Схід України», — сказав 
він, нагадавши, що торік, ви-
конуючи обов’язки Президен-
та України, доручив СБУ, ГПУ, 
Мін’юсту провести перевірку 
дій КПУ на відповідність Кон-
ституції України та за наяв-
них підстав забезпечити ска-
сування реєстрації і заборони 
цієї партії.

Секретар РНБО також за-
значив, що матеріали, які під-
тверджують злочинну діяль-
ність КПУ проти власної краї-
ни, були зібрані й передані до 
суду. «Але ви знаєте, що одна 
з колосальних проблем нашої 
держави — судова гілка влади, 
яка потребує докорінної зміни 
та стовідсоткового оновлен-
ня», — сказав він, додавши, що 
суд стосовно заборони КПУ за-
тягнувся і триває ще досі.

Олександр Турчинов також 
зауважив, що, перебуваючи 
на посаді Голови Верховної 
Ради України, 24 липня 2014 
року розпустив фракцію КПУ, 
яка, використовуючи парла-
ментську трибуну, «труїла лю-
дей своєю брехнею та проро-
сійською пропагандою». «Сьо-
годнішня подія — це дійсно 
історичний момент, це дійсно 
відповідальність перед тими, 
хто похований у Биківні, мо-
гили кого знаходяться у Сибі-
ру, в інших місцях катування та 
вбивства українських патріо-
тів», — наголосив О. Турчинов.

«Міністерство юстиції 
України від перших днів, коли 
було ухвалено Закон Украї-
ни «Про засудження комуніс-
тичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тота-
літарних режимів в Україні і 
заборона пропаганди їх сим-
воліки», сформувало незалеж-
ну комісію, куди увійшли, крім 
представників Мін’юсту, пред-
ставники громадянського сус-

пільства. Ця комісія протягом 
місяця проводила перевірку 
трьох комуністичних партій: 
КПУ, КПУ оновленої і Комуніс-
тичної партії України робітни-
ків і селян. На підставі її робо-
ти було сформовано правові 
висновки для прийняття кінце-
вого рішення», — поінформу-
вав міністр юстиції Павло Пе-
тренко.

За його словами, було під-
писано відповідні накази, пра-
вовими наслідками яких є те, 
що комуністичні партії від сьо-
годнішнього дня не можуть 
бути суб’єктами виборчого 
процесу.

«Дійсно, сьогодні — істо-
ричний день, тому що україн-
ське суспільство вже не будуть 
дурити представники цих полі-
тичних сил», — підкреслив мі-
ністр юстиції.

Сайт Міністерства 
юстиції України

http://minjust.gov.ua/ua/
news/47460

Нові старі маневри 
з Конституцією та «особливим статусом»

Компартія 
втрачає право 
діяти як 
політична партія
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1 серпня минуло 40 років 
від дня підписання Гельсінсько-
го акта країнами-учасницями 
Наради з безпеки і співробітни-
цтва в Європі. Цій події світово-
го значення передувала низка 
непростих процесів.

Після завершення Другої 
світової війни відбулася зміна 
кордонів країн та переділ сфер 
впливу, що призвело до напру-
ження у стосунках між держа-
вами. Ключовими гравцями 
на міжнародній арені в той час 
були США та СРСР, які відстою-
вали власні прагматичні інте-
реси за рахунок інших країн.

Протягом 50-их – 60-их ро-
ків ХХ ст. СРСР демонстрував 
світові достатньо жорстку, на-
віть агресивну зовнішню полі-
тику. Брак діалогу радянських 
керманичів з іноземними коле-
гами відчувався настільки, що в 
1960-их роках постала реальна 
загроза Третьої світової війни з 
використанням ядерної зброї. 
Щоб унеможливити війну, вини-
кла ініціатива розробити обо-
пільні зобов’язання країн.

На початку 1970-их років 
у міжнародних відносинах на-
мітилася тенденція переходу 
від жорсткого протистояння до 
активізації діалогу. Було укла-
дено цілу низку двосторонніх 
договорів, що сприяло проце-
су «розрядки» міжнародної на-
пруги. Налагодження відносин 
між країнами світу по векторах 
СРСР — США та Схід — Захід 
сприяло проведенню Наради з 
безпеки та співробітництва в 
Європі. Нарада в столиці Фін-
ляндії Гельсінки стала найбільш 
серйозним зібранням світових 
лідерів того часу.

Ініціювала процес Фін-
ляндія, запросивши до діало-
гу тридцять п’ять країн. Перші 
зустрічі делегацій 1972 року 
в Гельсінки проходили досить 
складно, адже до переговорно-
го процесу були залучені кра-
їни-члени Варшавського до-
говору, НАТО і нейтральні дер-
жави. Кожна делегація пропо-
нувала свою візію подальшого 
міжнародного співробітництва. 
Тому дійти консенсусу як осно-
вного принципу домовленостей 
було непросто.

Далі діалог переносився у 
площину перемовин міністрів 

закордонних справ, що відбу-
валися в липні 1973 р. Цю дату 
прийнято вважати початком 
роботи Наради з питань безпе-
ки і співробітництва в Європі. 

1 серпня 1975 р. у Гель-
сінки 33 європейські держа-
ви (крім Албанії), США і Кана-
да (оскільки ці країни брали 
участь у Другій світовій війні, 

тому мали свою частку відпові-
дальності за мир на континенті) 
підписали Заключний акт Нара-
ди з безпеки і співробітництва 
в Європі (Гельсінський акт). У 
цьому міжнародному правово-
му документі зафіксовано ши-
роке коло питань міжнародно-
го співробітництва. Структурно 
він складається із преамбули та 
трьох «кошиків».

Центральне місце посідає 
«Декларація принципів», якими 
країни-підписанти повинні ке-
руватися у взаєминах, а саме: 
«Суверенна рівність, поважан-
ня прав, притаманних сувере-
нітету; незастосування сили; 
непорушність державних кор-
донів, територіальної цілісності 
держав; мирне врегулювання 
суперечок; невтручання у вну-
трішні справи; повага прав лю-
дини та основних свобод, вклю-
чаючи свободу совісті, релігії та 
переконань; рівноправ’я наро-
дів; співробітництво між держа-
вами; дотримання зобов’язань 
за міжнародним правом». 

Наступні розділи охоплюють 
питання співпраці в економіці, 
безпеці та гуманітарній сфері. 

Тобто Гельсінський акт став 
своєрідним дороговказом для 
формування правил поведінки 
держав між собою та зі своїми 

громадянами. 
Підписання Радянським Со-

юзом документа дало поштовх 
формуванню на територіях ра-
дянських республік гельсін-
ських груп — груп місцевих ак-
тивістів із дотримання Гельсін-
ського акта. На легальних за-
садах вони вимагали від влади 
в першу чергу дотримання прав 

і свобод громадян. Представни-
ки Української Гельсінської гру-
пи викривали злочинні дії вла-
ди безпосередньо в Україні і на-
магалися передати ці матеріали 
до НБСЄ та розповсюдити серед 
населення. Це був своєрідний 
метод тиску на владу.

Повної реалізації Гельсін-
ського акта на радянській тери-
торії не відбулося. УГГ напере-
додні проведення Олімпійських 
ігор у Москві 1980 року прак-
тично припинила своє існування 
через ув’язнення її засновників 
та найактивніших членів. Відно-
вити свою діяльність правоза-
хисна організація змогла лише 
1988 року під назвою Україн-
ська Гельсінська спілка. До речі, 
члени цих організацій, відповід-
но до Закону ВРУ «Про правовий 
статус та вшанування пам’яті 
борців за незалежність України 
у ХХ столітті», офіційно визнані 
борцями за незалежність. 

Здійснювати контроль за 
дотриманням положень Гель-
сінського акта була покликана 
міжнародна організація — На-
рада з безпеки та співробіт-
ництва в Європі (НБСЄ). 1995 
року назва була змінена на Ор-
ганізацію з безпеки та співро-
бітництва в Європі (ОБСЄ), що 
використовується донині. До 

складу ОБСЄ входить Нарада 
глав держав, яка збирається 
один раз на два роки; Рада Мі-
ністрів, яка збирається раз на 
рік, та Постійна рада. До 1990 
року діяльність ОБСЄ характе-
ризувалася низкою зустрічей 
та консультацій, під час яких 
обговорювалося та розширю-
валося коло зобов’язань, які 
брали на себе країни-учасни-
ці. Після завершення «холодної 
війни» характер роботи органі-
зації набув нових рис. У струк-
турі з’явилися стало діючі інсти-
тути: Форум з питань безпеки, 
що збирається щотижня у Від-
ні; Парламентська асамблея; 
Бюро з демократичних інститу-
тів і прав людини; Бюро у спра-
вах національних меншин. 

У той час ОБСЄ починає 
формувати офіційні моніторин-
гові місії та направляти пред-
ставників Голови ОБСЄ до місць, 
де відбуваються міжнаціональ-
ні та міждержавні конфлікти. 
Завдання таких місій полягало у 
фіксації фактів порушення Гель-
сінських домовленостей. На 
основі зібраних відомостей го-
туються відповідні звіти. Вихо-
дячи з цих висновків, міжнарод-
ні організації з безпеки мають 
швидко реагувати на сигнали в 
зоні конфронтації. Отже, ОБСЄ 
виконує функцію посередника у 
справі запобігання кризам та їх 
врегулювання.

Однак протистояння між 
Росією та Україною на Донба-
сі продемонструвало неефек-
тивність міжнародної системи 
безпеки. Серйозні виклики по-
стали не лише перед Україною, 
а й цивілізованим світом. Між-
народні інституції з безпеки 
потребують перегляду методів 
діяльності, системи реагуван-
ня і  взаємодії. За час свого іс-
нування вони стали занадто 
бюрократизованими. До того 
ж члени моніторингових місій 
ОБСЄ не завжди дотримують-
ся принципу об’єктивності та 
неупередженості. Але маємо 
надію, що у свій ювілей ОБСЄ 
зможе розв’язати проблеми, 
які постали перед організацією 
останніми роками.

Наталя СЛОБОЖАНИНА,
Український інститут 
національної пам’яті

Панорама

У Німеччині — рекордна 
кількість мігрантів 
за останні 10 років

Кількість іммігрантів, що проживають 
у Німеччині, сягнула торік 10,9 млн осіб. 
Така кількість мігрантів є найбільшою за 
останні 10 років.

620 тис. іммігрантів, що прибули від 
2011 року, — вихідці з країн Європейсько-
го Союзу. Серед них лідирують поляки, ру-
муни, італійці, болгари і угорці. Окрім того, 
значно зросла кількість прибулих китайців, 
сирійців та індійців.

Водночас кількість осіб з іноземним 
корінням, яка охоплює також народжених 
у Німеччині дітей іммігрантів, що прибули 
від 1950 року, склала 16,4 млн — близько 
однієї п'ятої всього 80-мільйонного насе-
лення країни.

У Данії побудують 
місто без автомобілів

У передмісті данського міста Орхус по-
будують нове місто без автомобілів. Очіку-
ється, що в новому місті з назвою Nye (дан-
ською — «новий») житиме 15 тисяч осіб. По-
будова нового міста підпадає під стратегію 
розвитку міст, ухвалену 2009 року.

Планується, що Nye стане зеленим пе-
редмістям, де сучасні технології застосо-
вуватимуть для створення гармонії між 
його жителями і навколишньою природою. 
У місті буде трамвай, що з’єднуватиме 
його з центром міста Орхус, а також вело-

сипедні доріжки по всій території.
Люди, які переїдуть до передмістя на 

своєму автомобілі, зможуть залишити авто 
у спеціальній зоні, розташованій у пішохід-
ній доступності від житлових кварталів.

На побудову передмістя, як очікується, 
знадобиться 5 років.

Італієць проживе 
рік на айсбергу 

Екстремал Алекс Белліні придумав нове 
випробування: він збирається провести рік 
на айсбергу. Белліні житиме недалеко від 
берега Гренландії у створеному спеціаль-
но для нього модулі. Проект називається «У 
дрейфі». Оселитися на айсбергу, який тане, 
екстремал планує в листопаді 2016 року.

«Я вірю, що проект «У дрейфі» — щось 
більше, ніж лише пригода або подорож. 
З одного боку, за задумом цей експери-
мент ставить наукову мету. Ми хочемо 
нагадати всім, що людина повинна по-
вернутися до існування в тісному зв’язку 
із природою. А з іншого боку, особисто 
мені хочеться показати людям: чим би 
ви не займалися, які б пригоди не підне-
сло вам життя, — це чудова можливість 

досліджувати самого себе», — повідомив 
екстремал.

Життя на айсбергу не стане для Беллі-
ні першим екстремальним досвідом. Серед 
його подвигів — забіг майже на 23 тисячі 
кілометрів, запливи на човні з веслами 
більш ніж на 35 тисяч кілометрів і більше 
півтора року, проведених в ізоляції.

Браконьєри вбивають 
слонів швидше, ніж ті 

встигають народжуватися
За даними експертів, браконьєри що-

року вбивають до 35 тисяч слонів і більше 
тисячі носорогів — швидше, ніж ті встига-
ють народжуватися. Це пов’язано з постій-
ним зростанням попиту на слонові кістки і 
роги носорогів. Така тенденція здатна при-
звести до того, що протягом наступних два-
дцяти років на планеті не залишиться жод-
ного слона і носорога.

Зоозахисники при-
йняли рішення орга-
нізувати марш у Лон-
доні на підтримку ди-

ких тварин. Активісти 
також закликають за-

крити заводи, що виро-
бляють предмети з кісток 

слонів і носорогів, і магазини, де продають-
ся вироби з цих матеріалів. Крім того, за-
хисники дикої природи вимагають посили-
ти покарання за браконьєрство і негайно 
вжити заходів щодо захисту вимираючих 
видів тварин. Активісти заявляють, що ви-
мирання слонів і носорогів може призвес-
ти до руйнівного впливу на природу.

40-річчя Гельсінських угод 
і утворення ОБСЄ

Калейдоскоп

Дивні закони, але це закони
У багатьох країнах світу донині існують дивовижні зако-

ни, яких ніяк не скасують. 
Австралія
Заборонено під загрозою тюремного ув’язнення виходити на 
вулицю, намазавшись гуталіном.
Австрія
Заборонено фотографувати поліцейських або їхні машини.
Андора
Заборонені… адвокати. На думку законодавців, «поява вче-
них юристів, які можуть чорне зробити білим, заборонено в су-
дах Андори».
Бразилія
Заборонено непривабливим жінкам з’являтися на громад-
ських пляжах без верхньої частини купальника.
Великобританія
Заборонено наклеювати догори ногами поштову марку із зо-
браженням королеви або короля.
Заборонено з’являтися в будинку парламенту в лицарській 
збруї.
Заборонено громадянам видавати себе за «пенсіонера, що 
проживає в Челсі» (Лондон).
Заборонено бити дружин після 21.00, «тому що лемент може 
заважати городянам відпочивати» (Лондон).
Заборонено під загрозою штрафу розміром до 100 фунтів під-
кликати таксистів криком: «Таксі!»
Таксисти зобов’язані возити тюк сіна або мішок вівса.
Данія
Заборонено заводити автомобіль, не переконавшись попере-
дньо, що під машиною немає дітей.
Якщо при проїзді автомобіля повз кінний візок кінь лякаєть-
ся, водій повинен накрити машину шматком темної тканини.
Італія
Дозволено з’явитися в оголеному вигляді на пляжі лише «мо-
лодим жінкам, які того гідні».
Заборонено перебувати на пляжі в оголеному вигляді чолові-
кам, тому що «чоловіча анатомія може набувати вульгарного 
вигляду, навіть ненавмисно».
Заборонено працювати й навіть перебувати на сироварні жін-
кам «непристойного поводження або вигляду».
Канада
Заборонено розплачуватися одноцентовими монетами за то-
вар, вартість якого перевищує 50 центів.
Заборонено під загрозою штрафу розміром до 75 доларів «за-
пускати ракети в район, не призначений для цього».
Заборонено носити яскраво-рожеві штани після обіду в неділю.
Кожна п’ята пісня, що звучить на радіо, має бути у виконанні 
громадянина Канади.
Заборонено грати в сніжки без дозволу міської ради.
Заборонено поливати газони й галявини під час дощу.
Заборонено тягти в неділю мертвого коня по Йонг-стріт (То-
ронто).
Заборонено перевищувати рівень води у ванній більш ніж на 
10 см (Онтаріо).
Заборонено використання більше двох кольорів при фарбу-
ванні будинку (Біконсфілд).
Заборонено мати підключення до Інтернету на швидкості 
вище 56 кб/сек (Уксбрідж).
Заборонено дітям з’являтися на вулиці в черевиках із 
розв’язаними шнурками.
Китай
Заборонено, під загрозою нетривалого тюремного ув’язнення, 
дивитися на голі ноги одягненої жінки.
Заборонено рятувати потопаючу людину, оскільки це є втру-
чанням у її долю.
Дозволено вчитися в коледжі «тільки кмітливим молодим людям».
Мексика
Заборонено, під загрозою публічного гоління, з’являтися на 
вулицях бородатим жінкам.
Заборонено ображати чужі вуса, малюючи собі під носом 
пальцем такі ж уявні.
Монголія
Усі жінки повинні ходити з оголеними грудьми, так у середні 
віки кочівники вберігали себе від ворогів, переодягнених у жі-
нок.
Нова Зеландія
Заборонено кішкам виходити з будинку без трьох дзвіночків 
на шиї.
Парагвай
Заборонено дуелі, за винятком осіб, що заповіли свої органи 
медичним або науковим установам.
Саудівська Аравія
Головні дороги дубльовані. По основних можна їздити тільки 
правовірним, дублер — для «невірних». За порушення — сер-
йозний штраф.
Сінгапур
Заборонено, під загрозою штрафу розміром до 500 доларів, 
не спускати воду після користування туалетом.
Таїланд
Заборонено водієві, що перебуває за кермом автомобіля, 
бути одягненим не в сорочку.
Заборонено виходити з будинку без нижньої білизни.
Заборонено наступати на національну валюту, тому що на ній 
зображений король.
Франція
Заборонено цілуватися на залізничних коліях.
Дозволено землевласникам спокушати робітників на їхніх 
землях.
Заборонено власникам свиней називати їх ім’ям «Наполеон».
Швейцарія
Заборонено стоячи мочитися в унітаз чоловікам після 10-ої го-
дини вечора.
Швеція
Заборонено робити власні фотографії в голому вигляді на 
повний зріст у кабінках для термінового фото.
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«Історична правда» пропонує 
згадати часи, коли Україна не ку-
пувала, а експортувала природний 
газ. До того ж сибірські газові родо-
вища, що на них базується нинішня 
влада Кремля, так само були освоє-
ні українцями.

Перший магістральний газо-
провід на теренах не тільки Укра-
їни, а й усього СРСР збудували 
1940 року від Дашавського газо-
вого родовища (біля м. Дрогобича) 
до Львова. Довжина газопроводу 
— 70 км.

Перше велике газове родовище 
в Україні — Дашавське —  відкрили 
1913 року. Галичина тоді була одним 
із найбільших у світі «вуглеводневих» 
регіонів. У радянські часи разом із 
Саратовським (Поволжжя) Дашав-
ське родовище стало одним із двох 
основних джерел постачання газу до 
Москви.

Ось як описує стан газопроводу 
у 1948 році підпільниця УПА Марічка 
Савчин: «Дуже важко було проходи-
ти в околицях села Дашави, де про-
стягались болота над річкою Стрий. 
Треба було йти доволі довго по рурі 
газопроводу Дашава – Київ. У тій ни-
зовині газопровід не був укопаний 
в землю, а лежав зверху, на болоті, 
обпертий на дерев’яних дрючках. 

Рури, не обцементовані, як за 
польських часів, ржавіли від боло-
та, дірявіли. До того селяни з довко-
лишніх сіл самі проверчували діри і 
відводили газ до домів та вживали 
в кухнях, огрівали ним помешкан-
ня. Все це робилося примітивно, бо 
влада не дбала про відведення газу 
до сіл. 

...Врешті ми пройшли, слава 
Богу, ніхто не посковзнувсь. Ішли, 
як удень. Понад рік тому тут вибух-
нув газ. Він ще й дотепер горів ясним 
стовпом, і не могли його погасити».

1954 року збудували рекордну 
за довжиною і потужністю трубу Да-
шава – Київ – Москва (довжина — 
1302 км, діаметр — 530 мм). А після 
побудови газогонів до Білорусі, При-
балтики та Польщі Україна стала од-
ним із найбільших експортерів газу 
в Європі.

Нині на базі «відпрацьованих» 
дашавських свердловин створе-
но підземні сховища газу (ПСГ). Це 
один із головних козирів нашої га-
зотранспортної системи, який дає 
можливість накопичувати велику 
кільксть транзитного газу протягом 
теплого сезону, щоб узимку опера-
тивно подавати паливо споживачам 
у Західній Європі.

У 1960-их роках центр україн-
ської газової промисловості пере-
містився із заходу на схід. У 1956-
му почалася промислова експлуа-
тація Шебелинського родовища на 
Харківщині. Місткість Шебелинки — 
500 млрд куб. м газу. Незабаром до 
Харківщини проклали магістральні 
труби з Києва, Херсона, Кишинева, 
два газопроводи побудували з Мо-
скви. Україна забезпечувала газом 
значну територію СРСР, переважно 
Росію.

Обсяги експорту зросли настіль-
ки, що виникли проблеми з газо-
забезпеченням самої республіки. 
1967 року перший секретар ЦК КПУ 
Петро Шелест написав у листі до ЦК 
КПРС:

«Незважаючи на наявність в 

Україні розгалуженої мережі магі-
стральних газопроводів, ряд про-
мислових центрів, особливо Київ, 
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кри-
вий Ріг, Львів та інші міста західних 
областей України, в зимовий пері-
од переживають серйозні труднощі, 
пов’язані з газозабезпеченням».

1975-ий — рік розквіту україн-
ського газовидобутку. В Україні ви-
добуто 68,7 млрд куб. м газу, рес-
публіка експортує енергоресур-
си до Росії, Білорусі, Литви, Латвії, 
Польщі, Чехословаччини.

У 1970-их роках відкрито гігант-
ські поклади газу на заході Сибі-
ру, на початку 1980-их звідти про-
кладено магістральні газопроводи 
«Уренгой – Ужгород», «Союз», «Бра-
терство». В УРСР зосереджені флаг-
мани наукової думки у сфері видобу-
вання і транспортування газу — НДІ 
«Трансгаз» та «Укргазпроект» (Київ), 
«ПівденНДІДіПроГаз» (Донецьк).

1994 рік — Газпром здійснив 
першу невдалу спробу викупити час-
тину магістральних газопроводів і 
підземних сховищ ГТС України. За-
пропонована ціна — $400 млн.

 * * * 
«Історична правда» пропонує чи-

тачам скорочений варіант статті екс-
директора підприємства «Укрбур-
газ», кандидата геолого-мінерало-
гічних наук Михайла УЛЬЯНОВА про 
історію українського газовидобу-
вання у XX сторіччі й нині. 

Підприємство України з буріння 
свердловин на газ і нафту «Укрбур-
газ» створили в складі «Укргазпро-
му» на базі Красноградського управ-
ління бурових робіт за наказом Мі-
ністерства газової промисловості 
СРСР від 1 березня 1977 року.

Ініціатором створення «Укрбур-
газу» був на той час заступник на-
чальника Всесоюзного промислово-
го об’єднання «Укргазпром» з питань 
буріння Іван Діяк.

Створення такого підприєм-
ства було обумовлено необхідністю 
об’єднання зусиль багатьох колек-
тивів, які займалися бурінням газо-
вих і нафтових свердловин на родо-
вищах України.

Саме на той час в Україні вини-
кла така ситуація в газовій промис-
ловості, коли після досягнення мак-
симального видобутку газу в об-
сязі 68,7 млрд кубометрів (1975, 
1976 рр.) помітною стала тенденція 
до поступового її зниження, почина-
ючи вже від 1977 року.

[Нині Україна щороку споживає 
близько 70 млрд кубометрів газу, 
з яких частка власного видобутку 
складає ледве 20 млрд. Решту заку-
повуємо за кордоном, переважно в 
Росії — «Історична правда»].

А від видобутку газу в Україні ба-
гато в чому залежав обсяг видобут-
ку в СРСР. Частка українського газу 
у видобутку його по СРСР складала 
майже 25%. Тому перед газовика-
ми України стояло особливо важли-
ве завдання збільшувати видобувну 
базу газової промисловості.

Це завдання полягало в тому, 
щоби в короткі терміни завершити 
розбурювання двох основних най-
більших за запасами родовищ — уні-
кального Шебелинського та крупно-
го Хрестищенського із початковими 

запасами, як виявилось пізніше за 
даними розробки, відповідно 712 і 
313 млрд кубометрів.

Хрестищенське родовище — 
друге за запасами в Україні після 
Шебелинського, відкрите 1968 року 
і введене в дослідно-промислову 
експлуатацію 1970 року.

Водночас не менш важливим 
було завдання щодо прискореного 
розбурювання нових відкритих на 
той час в Україні значних за запаса-
ми родовищ на Полтавщині: Мелихів-
ського, Машівського, Опішнянсько-
го, Кременівського, Волохівського, 
Гадяцького, Матвіївського, Роспаш-
нівського, Тимофіївського, Медве-
дівського, Східно-Полтавського, Чу-
тівського, Котелевського та ін.

Ще одне важливе завдання тоді 
— розбурювання відпрацьованих 
родовищ під створення підземних 
сховищ газу (ПСГ).

Слід особливо зауважити, що на 
родовищах, які деякий час розро-
блялися, та всіх, що підлягали роз-
бурюванню під ПСГ, виникли значні 
ускладнення процесу проведення 
свердловин, які пов’язані із суттєви-
ми змінами геологічних умов буріння.

Унаслідок значного і нерівномір-
ного зниження пластових тисків усе 
частіше під час буріння почали вини-
кати катастрофічні поглинання бу-
рового розчину [суміш рідин, яка ви-
користовується для розмивання по-
роди під час буріння — «Історична 
правда»], газопрояви [природні ви-
токи газу], відкриті фонтани [викиди 
газу під тиском], обвали порід.

Відкритий фонтан із загоранням 
газу, який виник 1976 року з геоло-
гічних причин на свердловині №80 
Мелихівка, був, мабуть, найпотуж-
нішим в Україні. Дебіт газу під час 
фонтанування склав 44 млн кубоме-
трів на добу. Фонтан ліквідували за 2 
тижні, в його ліквідації брали участь 
усі бурові підрозділи «Укргазпрому».

Родовища, які були відкриті пе-
реважно на землях Полтавщини і на 
яких почалося експлуатаційне бурін-
ня, характеризувалися деякою мі-
рою ще більш складними умовами, 
зокрема глибинами 5 – 6 км, плас-
товими тисками від 500 до 860 ат-
мосфер, тиски на виході свердлови-
ни — 330 – 450 атмосфер.

Вітчизняна промисловість не ви-
робляла обсадних труб [з цих, зазви-
чай сталевих, труб складається об-
садна колона, котра ізолює свердло-
вину з газом — «Історична правда»] 
і фонтанних арматур [кранів, задви-
жок, штуцерів та іншого обладнання 
для регулювання потоку газу — «Іс-
торична правда»] на такі тиски, що 
створювало додаткові складнощі.

Виникали міжколонні пропуски 
і заколонні перетоки [проникнення 
за межі обсадної колони] газу. За-
побігання і ліквідація їх були склад-
ною проблемою і вимагали впрова-
дження спеціальних заходів, зокре-
ма спуску пакерів [пристроїв для пе-
рекривання свердловин].

Умови буріння свердловин на 
відпрацьованих родовищах, на яких 
створювали підземні сховища газу, 
мали свої особливості. Для їх роз-
бурювання виникла потреба в но-
вих бурових розчинах, методах бо-
ротьби з поглинаннями, надійних 
конструкціях і специфічних способах 
кріплення свердловин, оскільки пе-
редбачалося довгий час експлуату-
вати їх при великих знакоперемін-
них робочих тисках.

Крім того, відкриття нових родо-
вищ на великих територіях значно 
збільшило відстані (до 200 – 300 км) 
від баз діючих бурових підрозділів.

Усе наведене вище спонукало 
Івана Діяка до рішення створити по-
тужне бурове об’єднання, в якому 
планувалося сконцентрувати всі на-
явні сили буровиків.

Таке виробниче об’єднання 
створили 1977 року в місті Красно-
граді Харківської області за нака-
зом міністра газової промисловос-
ті СРСР С.А. Оруджева.

До нього увійшли:
— Красноградське, Шебелин-

ське, Полтавське управління буро-
вих робіт (УБР) та Лисичанська екс-
педиція глибокого буріння;

— Красноградське автотран-
спортне підприємство;

— Первомайська тампонажна 
[тампонаж — заповнення порож-
нин у породах для ізоляції свердло-
вини або родовища] контора, Крас-
ноградська вишкомонтажна та жит-
лово-комунальна контори й база ви-
робничо-технічного обслуговування 
і комплектації.

1978 року до складу «Укрбурга-
зу» внесли Стрийське УБР (Львів-
ська область), яке було створене на 
базі експедиції «Союзбургазу», та-
кож організоване Хрестищенське 
УБР (Харківщина), а 1979 року — 
центральна база виробничого за-
безпечення.

1980 року до складу «Укрбурга-
зу» передана Полтавська база ви-
робничо-технічного обслуговування.

Першим директором (пізніше — 

генеральним директором) вироб-
ничого об’єднання «Укрбургаз» був 
призначений С.Я. Носко, головним 
інженером — Б.Т. Буняк, які до цього 
працювали на таких самих посадах 
у Красноградському УБР з 1973 р. і 
вивели його з відстаючих.

Красноградське УБР до них не 
виконувало планових завдань, біль-
шість бурових свердловин на Хрес-
тищенському родовищі, яке воно 
розбурювало, знаходилися в ава-
рійному стані. За короткий термін 
нове керівництво Красноградсько-
го УБР, разом із досвідченими спе-
ціалістами, які приїхали із Західної 
України, виправили складну ситуа-
цію. Поступово були ліквідовані ава-

рії на бурових, і Красноградське УБР 
почало виконувати плани.

Основним завданням, яке по-
ставило керівництво об’єднання 
«Укр бургаз» після його створення, 
стало виконання планів буріння всі-
ма підрозділами, починаючи від бу-
рових бригад, а також різке знижен-
ня аварійності та виконання проек-
тної технології буріння.

Планові завдання почали ви-
конувати майже всі бурові бригади 
об’єднання. Значно кращим стало 
матеріальне-технічне постачання, 
тіснішою — співпраця з науковими 
закладами (УкрНДІгаз, інститут ім. 
Патона та іншими), що сприяло за-
стосуванню передових технологій у 
бурінні.

1981 року Міністерство газової 
промисловості СРСР і «Укргазпром» 
поставили виробничому об’єднанню 
«Укрбургаз» завдання державно-
го значення — вийти з бурінням на 
Уренгойське родовище в Західно-
му Сибіру, яке на той час вважало-
ся найбільшим у світі за запасами.

Одночасно залишилося завдан-
ня збільшувати обсяги буріння в 
Україні.

Під керівництвом І.В. Діяка і 
С.Я. Носка в найкоротший термін 

(фактично за один рік) «Укрбур-
газ» вийшов із бурінням на Урен-
гой і вже 1982 року розпочав там 
проведення свердловин глибиною 
3000 – 3200 м.

Місцеві буровики об’єднання 
«Тюменбургаз» бурили свердловини 
глибиною тільки 1200 м на верхні 
продуктивні горизонти.

І.В. Діяк особисто розробив про-
граму виходу з бурінням та подаль-
шої роботи на Уренгої, затвердив її 
наказом, який підписав міністр га-
зової промисловості СРСР і розпо-
всюдив як серед місцевих уренгой-
ських підприємств, так і серед 
відповідних виконавців від 
«Укрбургазу».

Схема газогону 
«Дашава – Київ – Москва»

Схема газогону «Дашава – Київ – Москва», який пролягав і по Чернігівщині. 

Транзит газу від Нового Уренгоя. Карта: gazprom.ru

І«Іс«Історторториичична правда» пропонує Україні розгалуженої мермермережежі магі- запасами, як виявилось пізніше за 

Як українці добували газ 
для СРСР, насамперед Росії
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Програма проходила на базі міс-
та Перемишль, Південно-Східного 
наукового інституту (PWIN). Дирек-
тор цього інституту — мій давній до-
брий приятель Станіслав Стемпєнь, 
відомий польський історик, доктор 
наук. До речі, нині він також і про-
ректор університету Перемишля. По-
ляк Станіслав прекрасно знає укра-
їнську мову, пише книги про історич-
ні зв’язки Польщі й України, які ви-
дає його інститут. Установа, котру 
директор організовував і очолює 
вже понад 20 років, узагалі багато 
робить для добросусідських зв’язків 
двох наших країн. У бібліотеці й архі-
ві інституту постійно працюють поль-
ські та українські дослідники, сту-
денти, викладачі. Під час цієї програ-
ми нами опікувався керівник бюро 
інституту Ришард Ламаш.

Щомісяця ми, журналісти, приїз-
дили до Польщі на кількаденні прес-
тури. Програма була щоразу нова: 
місцеве самоврядування, соціаль-
ний захист людей, альтернативна 
енергетика. 

Один із прес-турів був присвяче-
ний темi iсторiї та культури. Ми поба-
чили багато цікавого в царині охоро-
ни пам’яток історії та культури, вико-
ристанні їх у сьогоденній гуманітар-
ній політиці. Як і в інших сферах, тут 
також досвід Польщі є дуже корис-
ним для України. 

Де ще можна було краще про-
вести цей прес-тур, нiж у духовно-
му центрi Польщi — Краковi. Мiсто, 
якому понад тисяча рокiв. Мiсто, яке 
кiлька вiкiв було столицею Польщi. I 
навiть пiсля офiцiйного перенесен-
ня столицi до Варшави протягом на-
ступних столiть поляки резонно вва-
жали, що це друга столиця їхньої дер-
жави. Саме тут проходила коронацiя 
всiх королiв, тут їх i хоронили в май-
же тисячолiтньому королiвському 
замку Вавель — iсторичному серцi 
Польщi.

Кракiв сотнi років перебував 
на перехрестi схiдної i захiдної, 
пiвнiчної i пiвденної культур. А 
ще — завжди був осередком 
iнтелектуальної свободи. Не випад-
ково тут жили i живуть найвидатнiшi 
вченi, лiтератори, митцi, духо-
вна елiта Польщi. Наприклад, оби-
два сучаснi лауреати Нобелiвської 
премiї з лiтератури — поети Чес-
лав Мiлош i Вєслава Шимборська — 
кракiв’яни. Один iз найвидатнiших 
кiнорежисерiв Польщi й свiту Ан-
джей Вайда мешкає в Краковi. Адам 
Мiцкевич, Юзеф Пiлсудський, Папа 
Римський Iван Павло II — усе це в 
iсторiї Кракова.

Про це йшлося на вiдкриттi на-
шої програми в Мiжнародному 
центрi культури, рiчний бюджет 
якого — 5 мiльйонiв злотих, з яких 
70% надходить із державного бю-
джету. Решту центр заробляє сам. 
24 роки iснування, виставки, якi 
вiдвiдали сотні тисяч осiб, до сотні 
мiжнародних наукових конференцiй 
i семiнарiв — така коротка статис-
тика. Численнi друкованi видання. 
Багатюща бiблiотека, в тому числi 
з українським вiддiленням. Що-
правда, більшість цих українських 
видань присвяченi Галичині. Iнші 
регiони України для Польщi — нiби 
бiла пляма. Хто винен? Поляки чи 
ми самi?

Театр 
у заводському цеху

Iсторiя i сучаснiсть, традицiї i мо-
дерн. Досить оригiнальне поєднання 
цього ми побачили в Новій Гуті. Чому 
в програмi прес-туру Нова Гута була 
названа «прокляттям Кракова»? Тут 
цiла iсторiя. Нова Гута — це промис-
ловий район Кракова, збудований 
кiлька десятиліть тому, в найглухiшi 
часи соцiал-комунiстичного режи-
му в Польщi. Власне, звели вели-
чезний металургiйний комбiнат iм. 
Лєнiна, а задля цього заводу — i 
сам район мiста. Чи, скорiше, мiсто 
при мiстi, як щось неорганiчне для 
Кракова. Сенс був не економiчний, 
а полiтичний. Кракiв як центр ду-
ховної свободи залишився вогни-
щем вiльнодумства, iнтелектуальної 
опозицiї i в часи соцiалiзму. 
Ось i виник задум «розбавити» 
iнтелектуальний, духовний, урештi 
релiгiйний Кракiв соцiалiстично-
пролетарською масою. Так вирiс 
комбiнат i Нова Гута, куди приїжджа-
ли з усiєї Польщi новiтнi пролетарi з 
учорашнiх селян. Усе на кшталт ра-
дянської iндустрiалiзацiї в СРСР, 
iндустрiальних конгломератiв Дон-
басу. Типовi московськi «Черьомуш-
ки» з сiрими 4 – 5-поверхiвками. Ти-
повий спосіб життя вiд заводського 
гудка до гудка. У «соціалізації» Но-
вої Гути, а вiдтак Кракова, дiйшло 

до того, що в цьому пролетарсько-
му «мiстi в мiстi» заборонили будува-
ти костьоли. I це у всуцiль релiгiйнiй 
католицькiй країнi.

Усе це вже позаду. Мета-
лургiйний комбiнат, як i подiбнi мон-
стри в СРСР, дихає на ладан. Але 
життя триває. У Новiй Гутi, тепер 
одному з районiв Кракова, досить 
просторому, зеленому, кількість 
мешканцiв уже перевищила 200 
тисяч (загалом у Краковi — 800 ти-
сяч). Саме тут виник дивний театр 
«Лазня Нова». Точнiше, театр пере-
селився сюди із Казимiжу — цен-
тральної iсторичної частини мiста. 
Цей професiйний приватний театр 
iснує 7 рокiв. З нами зустрiвся його 
керiвник Бартош Шидловський, мо-
лодий режисер, директор i водночас 
шеф театрального товариства «Лаз-
ня». Товариство — це не лише театр, 
а й цiлий спектр культури. Виставки, 
свята, навiть власна кiностудiя.

Бартош Шидловський із на-
тхненням розповiдав про мис-
тецький задум, явно протилеж-

ний металургiйно-соцiалiстичному: 
зруйнувати iмiдж Нової Гути як 
району п’яниць, бандитiв, району 
бездуховностi. У смiливостi екс-
периментаторам не вiдмовиш. 
Бартош i його молодi колеги, такi 
ж ентузіасти, фанати Нової Гути, 
розмiстили театр… у заводських 
цехах. Точнiше, у виробничо-
навчальнiй базi колишнього про-
фтехучилища при комбiнатi. Цех пе-
реобладнується пiд зал для вистав. 
Пiд однiєю зi стiн — iмпровiзована 
сцена. У залi розставляють 
стiльцi для глядачiв. Калейдос-
коп декорацiй, гра свiтла, музич-
не оформлення. Грають цiлком 
професiйнi актори iз солiдних 
кракiвських театрiв — за анґаже-
ментом. Але до гри залучаються i 
мешканцi Нової Гути. Є навiть ви-
става без професiйних акторiв. 
Ще цiкавiше — пропозицiя до 
мешканцiв приносити в театр свої 
сюжети з життя. Так народився хiт 
сезону — спектакль «Едiп». Так, 
отой самий, за класичною давньо-
грецькою трагедiєю. Але дiйство 
химерно переплiтається з долею 
реального польського пiдлiтка, 
який проходить непростий шлях вiд 
тюремної камери до нормального 
життя. Сюжет iз життя, цей хлопець 
i нині мешкає в Гутi. На цю виставу 
в залi виставляють рiвно 270 стіль-
ців, i щоразу — аншлаг.

Подорож  у соціалізм
Ми ще трохи затримаємо-

ся в Новiй Гутi, аби побачи-
ти, як у країнi, що першою iз со-
цконцтабору рiшуче порвала із 
соцiалiзмом, можна робити бiзнес 
на соцiалiстичнiй iсторiї. Випус-
кник юрфаку Кракiвського Ягел-
лонського унiверситету Мiхал Ост-
ровський створив своєрiдну турис-
тичну фiрму, побудовану на одному 
проектi — «Тур у соціалізм». Поча-
лося з того, що Мiхал кiлька рокiв 
тому на прохання свого знайомо-
го з Англiї зробив йому маленьку 
екскурсiю по Новiй Гутi, дещо пока-
зав i розповiв, як жило поколiння 
його батькiв при соцiалiзмi. I тут на-
родилася iдея: створити такий ту-
ристичний маршрут. Саме по Новiй 
Гутi. Мiхал орендував звичайну 
квартиру в звичайному сiрому бу-
динку, по-нашому «хрущовцi». Тут 
тепер його офiс i тут — один iз го-
ловних «експонатів» туру — сама 
квартира. Звичайна, двокiмнатна. 

Але не зовсiм звичайна. Усе — в 
стилi 1970-их рокiв: меблi, картин-
ки на стiнах, посуд, навiть керамiчнi 
сувенiри з Болгарiї — єдиної краї-
ни, куди тодi могли їздити польськi 
туристи, окрiм СРСР.

Мiхал продає i сувенiри. Напри-
клад, червонi бюсти Лєнiна, шапку, 
в якiй ходили польськi робiтники у 
Новiй Гутi.

По Новiй Гутi розроблено 2-го-
динний i 4-годинний маршрути. 
Туристiв возять «драбантами» — 
примiтивними, але популярними 
в 1970 – 1980-тi роки легковими 
авто з НДР (Нiмецької Демокра-
тичної Республiки, хто вже забув). 
Маршрут передбачає вiдвiдини 
ресторану «в стилi Герека» (це був 
керiвник польської компартiї). 
Туристiв розважає музичний гурт 
«iз сiльського весілля». Словом, вiд 
iноземцiв немає вiдбою. Переваж-
но туристи з Англiї, Нiмеччини. Тра-
пився якось із Росiї. 

Я розповiв Мiхаловi, що для 
нас, українцiв, це ще не iсторiя. В 
Українi мiльйони людей жили і жи-
вуть у таких самих квартирах i ще 
не так далеко вiдскочили вiд ото-
го самого соцiалiзму, який для лю-
дей з iнших країн, як i для самих 
полякiв, стає екзотикою.

На перехрестях 
культур 

Знову ми у старовинній цен-
тральній частині Кракова. Наступ-
ний блок програми присвячений 
синтезу культур свiту, яким завжди 
було вiдоме мiсто. Журналiст i фо-
тограф з Англiї Крiс Шваж своїм 
коштом i зусиллями створив «Му-
зей Галiцiї». Провiдна тема му-
зею — єврейська культура Галiцiї. 
Зауважу, що цей географiчний 
термiн тут трактується досить роз-
ширено, до Галiцiї зараховують i 
захiдноукраїнськi землi, i схiднi та 
пiвденно-схiднi польськi.

Крiс Шваж пройшов із фотоапа-
ратом слiдами проживання євреїв 
у Схiднiй i Пiвденнiй Польщi. А саме 
в цiй країнi мешкала найбiльша 
за кількістю єврейська громада в 
Європi. Існувала до Другої свiтової 
вiйни, яка, власне, й почалася на-
падом Нiмеччини на Польщу 1 ве-
ресня 1939 року. За роки окупацiї 
знищили не лише мiльйони полякiв, 
а майже повнiстю — єврейську 
громаду в країнi. Сумнозвiсний 
Освенцiм — теж на кракiвськiй 
землi. Були ще тисячi освенцiмiв у 
мiстах, мiстечках i селах. Залиши-
лися руїни. Руїни осель, синагог, 
кладовищ. Усе це — на виставцi. 
А ще — розповiдь про тисячi 
полякiв, українцiв, людей iнших 
нацiональностей, якi, ризикую-
чи власним життям, врятували вiд 
знищення життя тисяч євреїв. Те-
пер вони вiдзначенi званням «Пра-
ведники свiту».

Потiм — цiкава екскурсiя ста-
ровинним районом Кракова — 
Казимiж. Назва — на честь ко-
роля Польщi Казимира Велико-
го. Цей один iз найвидатнiших 
монархiв держави (правив у 1333 
– 1370 рр.) змiцнив державу пiсля 
десятилiть мiжусобних вiйн, пишав-
ся тим, що, подiбно до римського 

iмператора Августа, прийняв сто-
лицю дерев’яною, а залишив її му-
рованою, створив розвинене пра-
восуддя. Мiж iншим, закони ве-
ликого короля захищали насам-
перед простих людей, за що вiн 
був прозваний «королем холо-
пів». А ще Казимир на руїнах ство-
рив могутню економiку держави. 
Вiн першим призначив мiнiстром 
фiнансiв єврея, котрий вiрою i 
правдою служив Польщi й бага-
то зробив для її економiки. А ко-
роль спорудив поряд із Крако-
вом спецiальне мiсто — Казимiж. 
За однiєю версiєю — для євреїв, 
яким вiн усiляко сприяв, за iншою 
— як те, що нинi звуть «вiльною 
економiчною зоною». Тепер це 
старовинний район Кракова.

Вiлла «Децiюш» на околицi Кра-
кова — старовинний 400-рiчний 
палац, типова садиба багатого й 
знатного польського роду. Таких 
дворянських обiйсть у Польщi — 
сотнi. Збереженi, вiдреставрованi, 
перетворенi в дитячi будинки, 
туристичнi об’єкти чи центри куль-
тури. Цей палац — у власностi 
комерцiйної структури «Товариство 
Вiлла Децiюш». Директор Данута 
Гльондiс із гордiстю повiдомила, 
що в палацi Вiктор Ющенко, тодi ще 
прем’єр-мiнiстр, зустрiчався з поль-
ським керiвництвом. Такi вiзити тут 
не рiдкiсть. Але головне, звiсно, 
iнше. Це Лiтня академiя мистецтва, 
численнi семiнари, конференцiї, 
фестивалi, в тому числi Днi україн-
ської культури в Польщi. Щодо «мо-
дернового управлiння культурою», 
цебто функцiонування «Децiюша», 
то тут усе на комерцiйнiй основi.

Нарештi, ще одне перехрестя 
культур — вiдвiдини Центру япон-
ського мистецтва й технiки. Мо-
дерновий палац на березi Вiсли, 
якраз навпроти Вавеля. Дiтище 
Анджея Вайди. Iсторiя така. Свого 
часу Вайда отримав кiнопремiю в 
Японiї. Грошовий еквiвалент — 360 
тисяч доларiв. Із симпатiї до Японiї, 
до мистецтва Сходу, Вайда вклав 
кошти у створення центру. Уряд 
Японiї також допомагав фінансува-
ти проект. I ось вирiс центр. Вияв-
ляється, ще понад 100 рокiв тому 
в Краковi були фанати японського 
мистецтва, якi зiбрали чималу його 
колекцiю. Частина її експонується 
в цьому центрі. А головне — заклад 
став осердям польсько-японських 
контактiв, насамперед у царинi 
культури. Кожен артист чи колек-
тив з Японiї обов’язково виступає 
в центрi. Виставки, науковi контак-
ти, видавнича справа — все це та-
кож робота закладу.

Ніч музеїв 
А що ж власне польська куль-

тура, особливо iсторiя? Для цього 
в нас з вами попереду цiла нiч. Це 
свято так і було назване — «Нiч му-
зеїв у Краковi». Щорiчне велелюд-
не свято проводилося втретє. Від 
сьомої вечора до другої ночi де-
сятки музеїв мiста — i державнi, 
i приватнi — вiдчиненi, i вхiд туди 
безкоштовний. Коли нам вручили 
програму «Ночi…», то захотiлося 
побiгти одразу в десятки 
бокiв одночасно. 
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У складi групи журналiстiв України кілька років тому я 
брав участь у цікавому медіа-проекті в Польщі. Мета цiєї 
програми пiд назвою «Партнерство для демократії» — по-
казати, що змінилося в Польщi зi вступом країни до Євросо-
юзу, і розповісти про це читачам України. Органiзаторами 
були Пiвденно-Схiдний науковий iнститут у Перемишлi, Ге-
неральне консульство США в Краковi, Фундацiя для освіти 
(Варшава). 

Центральна площа Кракова — Ринок Гловний. Величний Марiїнський костел.Центральна площа Кракова — Ринок Гловний. Величний Марiїнський костел.

Старе мiстоСтаре мiсто



№60   6 серпня 2015 року№60   6 серпня 2015 року1010 Україна і світ

9 Але почали з 
офiцiйного вiдкриття 

в самiсiнькому центрi, на 
Ринку Гловнiм, у Музеї iсторiї 

Кракова. Президент мiста 
вiдкрив свято, повiдомивши, 
що кiлькiсть вiдвiдувачiв музе-
їв цiєї ночi може досягти 80 ти-
сяч осiб, тобто по кiлька тисяч 
на музей.

У цьому я пере свiдчився 
дуже швидко. Посеред централь-
ної площi, в палацi «Сукєннiца», 
розмiщений ще один музей 
— польського мистецтва ХIХ 
столiття.

Але до картин Яна Матейки та 
iнших майстрiв стояла вже така 
черга, що на моє запитання «Чи на 
длуго та колєйка?» менi пояснили: 
на годину. Стояти в «колєйце» не 
хотiлося, i я побрiв вечiрнiм Кра-
ковом, переповненим людьми. 
Усе-таки встиг побувати в кiлькох 
музеях. Окремо скажу про музей 
кардинала Кракiвського Кароля 
Войтили. Цей кардинал вiдомий 
свiтовi як Папа Римський Iван 
Павло II. Саме з кракiвської ка-
федри вiн пiшов на ватиканський 
престол, де правив 27 рокiв. На-
родившись неподалiк, у мiстечку 
Вадовiце, саме в Краковi Ка-
роль Войтила жив, навчався в 
знаменитому Ягеллонському 
унiверситетi, почав i продовжив 
свiй шлях служiння Богу й людям. 
У музеї — все життя видатної лю-
дини планети, вiд народження до 
впокоєння.

Побачив я i знаменитий Ягел-
лонський університет, який за-
снувала королева Ядвiга за спри-
яння свого чоловiка — короля 
Владислава Ягайла, засновни-
ка династiї Ягеллонiв. Це кiнець 
ХIV столiття. Важко повiрити, але 
в музеї унiверситету повнiстю 
збереженi студентськi аудиторiї 
бiльш як пiвтисячолiтньої давни-
ни, навчальне приладдя. Напри-
клад, те, яким користувався сту-
дент унiверситету, ще один зна-
менитий поляк — астроном Ми-
колай Коперник.

Вавель — 
у серці поляків 

З чим порiвняти Вавель?! 
Королiвський замок, що на ви-
сочезному пагорбi, домiнує над 
мiстом. Щось схоже на Москов-
ський Кремль, але менш пом-
пезне й еклектичне. Принаймнi 
компартiйний Палац з’їздiв 
тут збудувати нiкому б не спа-
ло на думку. Червонi кам’янi 
стiни в багатьох мiсцях вищi 
вiд кремлiвських. Башти з 
бiйницями, редути — справжня 
фортеця, якою i був Вавель мало 
не тисячу лiт.

Домiнує над замком, над 

мiстом Вавельська катедра — 
головний костьол замку, а вiдтак 
i королiвства. До дому Господа 
примикають королiвськi палаци. 
Тут мешкали владики Речi По-
сполитої, однiєї з наймогутнiших 
держав середньовiчної Євро-
пи. Тут вони й похованi. Десят-
ки королiвських усипальниць 
у пiдземеллях Вавельського 
замку.

Вавель як головна святи-
ня Польщi — нині головний му-
зей країни. Вiн структурова-
ний на кiлька музеїв: окремо 
— усипальниця монархiв, окре-
мо — їхнiй палац, музей кате-
дри, скарби корони польської — 
всi регалiї, найцiннiшi державнi 
релiквiї, коштовностi, окремо — 
королiвськi сади. За день усе до-
кладно оглянути неможливо.

Мене вже не дивує, як усе 
це можна було зберегти про-
тягом періодів лихолiть, якi пе-
режила Польща в самiсiнькому 
центрi Європи. Збережено, бо це 
— найцiннiше, найголовнiше, це 
душа i серце народу.

I знову сумна аналогiя з на-
шою iсторiєю. Немає могили Бог-
дана Хмельницького. На чужинi, 
невiдомо де, похований Iван Ма-
зепа. Немає пантеону наших ви-
датних князiв i гетьманiв. Немає 
княжих i гетьманських палацiв. 
Єдиний в Українi гетьманський 
палац у Батуринi «реставрувався» 
чи то 20, чи то 200 рокiв. Ось де 
наша «iсторична пам’ять».

Найвидатнiший поет Польщi 
Адам Мiцкевич помер i був по-
хований 1855 року в Парижi, од-
нак 1890 року Польща перепохо-
вала свого великого сина тут, на 
Вавелi, в пiдземеллi кафедраль-
ного храму. Там, де впокоїлися 
Казимир Великий, його батько, 
збирач польських земель Владис-
лав Локетек, юна 25-рiчна коро-
лева Ядвiга i її чоловiк, син Вели-
кого князя Литовського i король 
Польщi Владислав Ягайло. Їхні 
серця там, де зараз серце кожно-
го поляка.

…Я стояв бiля високих стiн 
Вавеля. Вийшов iз замку, в який 
уже поспiшали натовпи туристiв 
із Польщi й усього свiту. Таблич-
ки на стовпчику сповiщали, що 
звiдси до Парижа, Буенос-Айре-
са чи Токiо стiльки-то кiлометрiв 
i що 750 кiлометрiв до Києва. 
До столицi нашої держави, на-
шої землi, яка така ж краси-
ва, як i польська земля, i народ 
якої вартий нормального життя, 
якщо, звiсно, цей народ не за-
буватиме, хто вiн i яке корiння 
пов’язує його зі своєю чудовою 
землею.

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора
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Архів Служби безпеки України 
оприлюднив електронні версії всіх 
книг видавничої серії «Польща та 
Україна в 30 – 40-их роках ХХ сто-
ліття. Невідомі документи спеціаль-
них служб» із документами про ак-
цію «Вісла», польське підпілля, вели-
кий терор, Голодомор та інше.

Це наймасштабніший за кількіс-
тю опублікованих збірників архів-
них документів та найтриваліший 
проект на всьому пострадянсько-
му просторі. Загалом у книгах вико-
ристано 1070 документів з україн-
ської сторони та 223 — з польської. 
Усі книги є двомовними, при цьо-
му в українській частині документи, 
які свого часу були підготовлені ро-
сійською мовою, не перекладені, зі 
збереженням орфографії, стилісти-
ки і лексики оригіналів.

Оприлюднено також англомовні 
версії — том про Голодомор і окре-
мий том, до якого увійшли найцікаві-
ші документи всіх попередніх томів.

Нині збірник 
містить 8 томів:

1. «Польське підпілля. 1939 – 
1941. Львів, Коломия, Стрий, Золочів». 

2. «Переселення поляків та укра-
їнців. 1944 – 1946».

3. «Польське підпілля. 1939 – 
1941. Від Волині до Покуття».

4. «Поляки і українці між двома то-
талітарними системами. 1942 – 1945».

5. «Акція «Вісла». 1947».
6. «Операція «Сейм». 1944 – 

1946».

7. «Голодомор в Україні. 1932 – 
1933».

8. «Великий терор: польська 
операція. 1937 – 1938».

Зазвичай це не друковані раніше 
документи з польських і українських 
архівів. Усі томи мають відповідний 
довідковий апарат, коментарі, імен-
ний і географічний покажчики.

«Співпраця між архівом СБУ та 
польським Інститутом національної 
пам’яті і МВС Польщі є найбільшою 
міжнародною співпрацею на тере-
нах усього колишнього СРСР, — пе-
реконаний директор архіву СБУ Ігор 
Кулик. — Польська сторона най-
більш зацікавлена в отриманні до-
кументів, які встановлюють долі по-
ляків — жертв радянського тоталі-
тарного режиму, особливо військо-
вополонених періоду початку Другої 
світової війни. Україна проявляє не-
абиякий інтерес до документів, які 
проливають світло на процес роз-
будови і діяльності українського ви-
звольного руху та його керівників».

Нині спільна польсько-україн-
ська робоча група готує наступні 
три томи із серії, зокрема вихід 9-го 
тому планується до кінця цього року 
— «Ліквідація підпілля ОУН і УПА на 
території Закерзоння». Десятий том 
буде про очищення радянськими 
спецслужбами польських силовиків 
у 1939 – 1941 роках, а 11-ий — про 
депортацію поляків із Західної Укра-
їни в 1939 – 1941 роках.

Видавнича серія «Польща та 
Україна в 30 – 40-их роках ХХ сто-
ліття. Невідомі документи спе-
ціальних служб» започаткована 
Службою безпеки України, Мініс-
терством внутрішніх справ і адмі-
ністрації Польщі та Інститутом на-
ціональної пам’яті ще 1996 року в 
рамках двостороннього співробіт-
ництва між Україною та Республі-
кою Польща. 

Книги можна переглянути й за-
вантажити на сайті СБУ. 

* * * 
Раніше Україна і Польща об-

мінялися 15 тисячами докумен-
тів часів Другої світової війни. Це 
був наймасовіший за 20-річну спів-
працю обмін документами між ар-
хівами Служби безпеки України та 
Польського Інституту національної 
пам’яті.

Зокрема, українська сторона 
передала 6527 електронних копій 
документів про розстріли польських 
військовополонених 1940 року в 
Старобільську, матеріали про про-
відних діячів ОУН та командирів УПА, 
а також документи про діяльність 
радянської диверсійної групи «Арсе-
нал» проти Армії Крайової.

Торік відновлено вільний доступ 
до розсекречених у 2008 – 2010 
роках документів колишньої радян-
ської спецслужби — ЧК-НКВС-КДБ, 
які зберігаються в архіві СБУ. 

«Українська правда» — 
«Історична правда»

Упродовж 14 років 242 молодих 
польських учених отримали солід-
ну грошову підтримку від фонду, за-
снованого журналістами польського 
тижневика «Polityka». Часопис пере-
дав їм півтора мільйона євро.

Спостерігаючи за масовою емі-
грацією талановитих науковців за 
межі країни, журналісти впливово-
го журналу звернулися до польських 
бізнесменів і банкірів, щоб ті допо-
могли фінансово підтримати здібну 
молодь. 

2001 року при часописі «Polityka» 
створили стипендійний фонд для мо-
лодих учених. Його завдання — пе-
реконати молодих науковців, що рі-
шення залишитися в польських ви-
шах не означає втрати контактів зі 
світовою наукою.

Найважчим періодом для моло-
дих польських учених були 1990-ті 
роки, коли в Польській державі здій-
снювався перехід від планової еко-
номіки до ринкової. Тоді багато мо-
лодих учених виїжджали, західні нау-
кові центри запрошували їх до себе, 
ще більше науковців ішли в бізнес. 

Девіз програми — «Залишіться 

з нами!» — не означає, що молодих 
учених треба закрити в їхній країні. 
Важко уявити сучасного науковця 
поза контекстом світової науки, без 
закордонних поїздок, стажувань, до-
сліджень у західних лабораторіях. 
Проте засновники програми дуже 
хотіли, щоб молоді вчені залишалися 
у зв’язку з польськими вищими шко-
лами та науковими центрами.

Молодих польських науковців 
назвали відчайдухами, тому що рі-
шення працювати в польській науці 
на той час вимагало від ученого ве-
ликої рішучості. Зарплати були про-
сто мізерні.

Щоб вижити, вони мусили за-
йматися підзаробітками, наприклад, 
репетиторством. Траплялося, що це 
була фізична робота.

Спершу, в складні для поль-
ської науки роки, стипендія часо-
пису «Polityka» мала, так би мови-
ти, соціальний характер одноразо-
вої допомоги, щоб ці люди могли ку-
пити холодильник, взуття для дітей, 
комп’ютер. Згодом, водночас із по-
кращенням економічної ситуації в 
Польщі, концепція програми зміни-

лася. Тепер щороку стипендію на 
суму, еквівалентну 10 тисячам до-
ларів, отримують 5 молодих науков-
ців за особливі досягнення в різних 
галузях науки, а ще 10 учених — по 
3 тисячі. Стипендійна програма — 
це також піднесення престижу пра-
ці науковця. Про лауреатів газе-
та спільно з телебаченням знімає 
фільми, роблять з ним інтерв’ю. Сус-
пільне визнання для молодого вче-
ного не менш важливе, ніж грошо-
ві премії. 

Формула «Залишіться з нами!» 
надихнула польський уряд на ство-
рення механізмів, що підтримують 
діяльність молодих учених.

Тепер щонайменше 20 відсотків 
коштів, які розподіляє освітянське 
міністерство, потрапляють до моло-
дого покоління польських науковців. 
Якщо кілька років тому міністерство 
надавало не більше 10 стипендій для 
молодих учених, то сьогодні їх понад 
півтори сотні. При міністерстві на-
уки і освіти створили Раду молодих 
учених, котра рекомендує, як саме 
сприяти молодій генерації поль-
ських науковців.

У Польщі заохочують молодих 
учених залишатися в країні 

Історія — в Інтернеті
Усі книги з невідомими документами українських і польських спецслужб 

1930 – 1940 років відтепер у вільному доступі в Інтернеті

Вавель —
історичне серце Польщi.



№60   6 серпня 2015 року№60   6 серпня 2015 року 1111      Україна і світ

8 Місцеві організації і 
підприємства (об’єднання 

«Уренгойгаздобыча» — замов-
ник, «Тюменбургаз» та інші) цим на-

казом зобов’язувалися надавати до-
помогу буровикам «Укрбургазу» мате-
ріально-технічними ресурсами, вирі-
шенням організаційних та побутових 
питань, транспортом і спецтехнікою.

Для роботи в Уренгої в скла-
ді Хрестищенського УБР 1981 року 
була створена експедиція глибокого 
буріння, яка в 1982-му переведена 
до міста Новий Уренгой. Експедиція 
працювала вахтово-експедиційним 
методом.

Лисичанська експедиція глибо-
кого буріння була реорганізована 
в Красноградське УБР у м. Новому 
Уренгої (1984 р.), у складі якого ство-
рена ще одна експедиція №2.

На Уренгої буровики «Укрбургазу» 
зустрілися із зовсім незвичними для 
них і надзвичайно суворими кліма-
тичними умовами, дуже складними 
умовами буріння і, звичайно, з важ-
кими побутовими умовами.

Улітку температура повітря не-
рідко піднімалася до +40 градусів, і 
в болотистій уренгойській місцевос-
ті людям «не давали жити» комарі й 
мошки. У зимовий період, з вересня 
по травень, мінімальна температура 
повітря сягала -50, інколи -58 – -60 
градусів.

Такої температури не витримува-

ли навіть сталеві труби, які від незна-
чного удару розсипалися на шматки. 
Але люди витримували і виконували 
основне завдання — буріння глибо-
ких свердловин — з постійним наро-
щуванням обсягів робіт.

Геолого-технічні умови буріння 
були також надто складними. Сверд-
ловини від поверхні землі й майже 
до 400 м проходили так звану «вічну 
мерзлоту», яка розтеплялася, внаслі-
док чого виникали ускладнення під 
час їхнього проведення і кріплення.

Але, незважаючи на всі трудно-
щі і заяви місцевих буровиків про 
те, що «українці в Уренгої замерз-
нуть і нічого не зроблять», обсяги 
буріння постійно збільшувалися.

У місті Новому Уренгої створи-
ли спочатку Уренгойську автотран-
спортну колону від Красноградсько-
го АТП, а потім Ново-Уренгойське ав-
тотранспортне підприємство в складі 
«Укрбургазу» (1982 р.). Також у складі 
«Укрбургазу» були створені будівель-
но-монтажне управління (1983 р.), 
тампонажна контора (1985 р.), ви-
шкомонтажна контора (1985 р.).

Одночасно з бурінням побудува-
ли потужну виробничу базу Красно-
градського УБР у Новому Уренгої з 
усіма необхідними цехами, а також 
їдальню, гуртожиток, магазин, бу-
динок культури, житловий комплекс 
фінського виробництва на 500 осіб.

Буровики «Укрбургазу» на Уренгої 
досягли рекордних швидкостей бу-
ріння. Якщо перші свердловини бу-
рили зі швидкістю 750 м на місяць, 
то далі вони зросли до 3000, а потім 
до 4200 м. Замість трьох місяців за 

діючими нормативами свердловини 
бурили за один місяць, а потім — за 
20 днів.

Це стало можливим завдяки 
впровадженню нових технологій, які 
розробляли самі інженерно-техніч-
ні працівники Красноградського УБР 
і «Укрбургазу» на чолі з головними 
інженерами: в УБР — В.Г. Филем, в 
«Укр бургазі» — Б.Т. Буняком.

У розробках деяких нових техно-
логій брали участь спеціалісти «Укр-
бургазу», «Укргазпрому», «УкрНДІгазу» 
та інші. Були розроблені й запрова-
джені такі технології:

— нові бурові розчини, які дозво-
ляли без ускладнень проходити як 
верхню «мерзлу» частину розрізу, так 
і нижню продуктивну, а також забез-
печували якісне розкриття продук-
тивних горизонтів;

— удосконалені конструкції 
свердловин та способи їхнього крі-
плення;

— запроваджене кущове бурін-
ня [коли скважини з різних точок ви-
ходять в одному місці] похилоспрямо-
ваних свердловин, що на газових ро-
довищах раніше не застосовувалося;

— розроблено і застосовано спо-
сіб вторинного розкриття нафтових 
облямівок [супутнього покладу нафти 
поруч із газовим родовищем] тощо.

Крім «Укрбургазу», бурові робо-
ти на Уренгойському родовищі вико-
нували місцеві буровики об’єднання 

«Тюменбургаз», Краснодарського 
УБР, Української розвідувальної екс-
педиції Мінгеології, Чеченської екс-
педиції, бурові бригади із Татарстану, 
Башкирії, Самари.

Але серед них усіх керівни-
цтво Мінгазпрому і замовник — 
об’єднання «Уренгойгаздобыча» — 
визнавали кращими буровиків Крас-
ноградського УБР «Укрбургазу».

У 1986-му «Укрбургаз» був наго-
роджений орденом «Трудового Крас-
ного Знамени». Того року сумарне 
проходження по «Укрбургазу» (в Укра-
їні і на Уренгої) склало 515 тисяч ме-
трів, з них в Україні — 305 тисяч, а на 
Уренгої — 210 тисяч.

Незважаючи на те, що значні 
сили буровиків, переважно тампо-
нажників, брали участь у ліквідації 
Чорнобильської аварії, темпи бурін-
ня не знижувалися ані в Україні, ані 
в Уренгої.

Максимальні показники бурін-
ня були досягнуті «Укрбургазом» у 
1989-му. За цей рік пробурили 638 
тисяч метрів і здали в експлуата-
цію 290 свердловин, у т.ч. в Урен-
гої 292,3 тис. м (86 свердловин), в 
Україні — 345,8 тис. м (204 сверд-
ловини).

Це рекордний обсяг буріння на 
газ у колишньому СРСР.

Роботи на Уренгойському родови-
щі проводились «Укрбургазом» до 1991 
року включно і були припинені у зв’язку 
з розпадом Радянського Союзу.

Усього на Уренгої «Укрбургаз» 
пробурив 2 млн метрів гірських порід 
і здав в експлуатацію 598 свердло-
вин, що дозволило росіянам видобу-

вати на рік 30 млрд кубометрів газу 
і 5 млн тонн рідких вуглеводнів (на-
фта + конденсат). [До речі, й нині 30 із 
117 тисяч мешканців Нового Уренгоя 
є українцями — «Історична правда»].

У цілому, враховуючи екстре-
мальні кліматичні умови, складнощі 
в бурінні, періодичні перельоти в різ-
ні часові пояси, очікування «погоди» 
в аеропортах, великі обсяги буріння 
і жорсткий контроль, роботи на Урен-
гої були надзвичайно напруженими 
як для робітників, так і для інженер-
но-технічних працівників, особливо 
перших керівників, які відповідали за 
діяльність колективів.

Під час роботи «Укрбургазу» в 
Уренгої його бурові підрозділи не 
менш напружено продовжували пра-
цювати на родовищах і підземних 
сховищах газу України. Плани буріння 
щороку перевиконували.

Свердловини, пробурені «Укр-
бургазом» на підземних сховищах 
газу, стали основою для створення 
української газотранспортної сис-
теми, яка сьогодні є однією з найпо-
тужніших в Європі.

Від 1995 р. до 2004 р. пошуково-
розвідувальне буріння, яке виконува-
лося силами «Укрбургазу», збільшилося 
з 19,5 тис. м на рік до 181,8 тис. м і за-
раз підтримується на рівні 170 тис. м. 
Загальний річний обсяг буріння разом 
з експлуатаційним складає 275 тис. м.

За 30 років свого існування «Укр-
бургаз» передав в експлуатацію 2920 
свердловин, у т. ч. в Україні — 2322 і в 
Уренгої — 598. Пробурено 9 млн ме-
трів гірських порід. У бурінні перебу-
вало 220 родовищ і площ, у т. ч. 146 
родовищ.

Від 1997 року відкрито 34 нових 
родовища, в т.ч. у 2002-му значне за 
запасами Кобзівське родовище в 
Харківській області.

Приріст розвіданих запасів, який 
одержано протягом 30 років за раху-
нок буріння свердловин «Укрбургазом», 
на сьогодні оцінюється в 160 млрд ку-
бометрів газу і більше 10 млн т рідких 
вуглеводнів (нафта + конденсат).

Від 2000 року річний приріст за-
пасів газу «Укргазвидобування» пе-
ревищує його видобуток. Буровики 
«Укр бургазу» освоїли буріння сверд-
ловин на глибині більше 6 тисяч ме-
трів, а також похилоспрямованих 
свердловин та свердловин із гори-
зонтальним закінченням стовбура.

Сьогодні є потенційні можливості 
збільшення обсягів робіт, але фронт 
експлуатаційного буріння на старих 
родовищах переважно вичерпаний, 
на нових — невеликий, а подаль-
ше збільшення розвідувальних робіт 
стримується складнощами з одер-
жанням державних ліцензій на геоло-
гічне вивчення надр.

На наш погляд, державне під-
приємство, яким є ДК «Укргазвидо-
бування», в умовах крайньої необ-
хідності збільшення обсягів видо-
бутку власного газу в державі по-
винно забезпечуватися ліцензіями 
в першу чергу і найбільш перспек-
тивними.

Украй необхідно значно збільши-
ти обсяги польової геофізики для під-
готовки нових площ до пошуків і від-
криття нових родовищ, якщо хочемо 
збільшити видобуток власного газу. 
Підготовлених площ навіть на близь-
ку перспективу сьогодні практично 
немає.

Геологів України доцільно зорієн-
тувати на пошуки значних за запаса-
ми вуглеводнів родовищ, які можна 
відкрити відповідно в крупних геоло-
гічних об’єктах. Як стверджують відо-
мі науковці й виробничники, геологіч-
ні передумови для таких відкриттів в 
Україні є.

Відкриття хоча б 1 – 2 крупних 
родовищ може кардинально змінити 
за короткий термін проблему збіль-
шення видобутку власного газу в 
державі.

(«Українська правда», 
«Історична правда». 16.02.2012)
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Як українці добували газ 
для СРСР, насамперед Росії

Магістральні газопроводи в Україні. Карта: kontrakty.ua

Міжнародна конференція 
«Закордонне українство й Україна: 
взаємодія на шляху утвердження Незалежності» 

Українська Всесвітня коорди-
наційна рада проведе 21 серпня 
в Києві міжнародну науково-прак-
тичну конференцію «Закордонне 
українство й Україна: взаємодія 
на шляху утвердження Незалеж-
ності». Вона відбудеться в Україн-
ському домі столиці. 

На конференцію запрошені й 
виступлять відомі фахівці в галу-
зі державного будівництва, вчені, 
народні депутати України, волон-
тери і учасники АТО. Уже зголоси-

лися на участь представники українських громад із майже 30 
країн світу.

У Польщі відзначили державними 
нагородами лідерів української громади 

У Варшаві 31 липня відзначили високими державними 
нагородами Польщі — медалями «Хрест відродження Поль-
щі» та «Хрест заслуг» — десять представників української на-
ціональної меншини.

Діячі з Об’єднання українців Польщі отримали нагоро-
ди за заслуги у процесі поглиблення польсько-української 
співпраці. Медалі вручив президент Польщі Броніслав Ко-
моровський.

«Польсько-українські відносини мали свої нечувано бо-
лючі епізоди, та в межах відновленої свободи Польщі й Укра-
їни ми послідовно будуємо візію держави, де є місце для різ-
номаніття», — сказав Коморовський. Польський президент 
також нагадав про значний внесок української меншини у 
процес зближення двох сусідніх держав.

У свою чергу Юрій Рейт, один із нагороджених, зазначив, 
що медалі, вручені президентом, — це визнання заслуг усі-
єї української громади у процесі побудови демократичної 
Польщі.

Рейт наголосив, що Об’єднання українців Польщі — орга-

нізація, яка не тільки дбає про збереження національної то-
тожності, а й активно долучилася до процесу демократичних 
перетворень країни, який розпочався на межі 1980 – 1990-
их років. 

Цього року Об’єднання українців Польщі відзначає своє 
25-річчя. Серед відзначених польськими державними наго-
родами — голова об’єднання Петро Тима, а також лідери ре-
гіональних відділень цієї організації.

Найвищу державну нагороду — «Офіцерський хрест від-
родження Польщі» — отримав Олександр Колянчук. Цей іс-
торик із Перемишля впродовж багатьох років займається 
вивченням історії армії Української Народної Республіки та 
польсько-української військової співпраці.

Світ закордонного українства

Броніслав Коморовський і нагороджені представники української 
меншини Польщі. Перший зліва — Олександр Колянчук.

Петро Тима і посол України в Польщі Андрій Дещиця.
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Новгород-Сіверський 
— європейське місто

Археологічні дослідження літа 
1980 року відновили уявне просто-
рове розміщення на Замковій горі 
княжого града від 80-их років Х ст. 
(Тепер у краєзнавчому відділі му-
зею-заповідника знаходимо гар-
но виготовлений макет міста-фор-
теці Новгорода-Сіверського часів 
існування самостійного уділу Оль-
говичів за авторством місцевого 
майстра-художника Логвиненка). А 
масштабні роботи довели, що Нов-
город-Сіверській у період княжої 
доби являв собою місто, яке за-
вдяки розташуванню, активності в 
торговельно-економічних відноси-
нах мало репутацію міста європей-
ського зразка. Недарма зустрічає-
мо безліч знахідок, що принципово 
підтверджують авторитетний ста-
тус. Деякі знахідки зі вже згадано-
го переліку (приміром, скляний різ-
нокольоровий посуд чи жіночі при-
краси з напівкоштовного каміння) 
підтвердили існування зв’язків сто-
лиці князівства з іноземними дер-
жавами. 

А княжі льохи, чи «медуші», роз-
крили картину забезпечення по-
треб володарів фактично держави, 
якою за певних умов можна назва-
ти на межі ХІ – ХІІ ст. Новгород-Сі-
верське князівство з площею під 
140 тисяч км2, добротними винами, 
різними південними маслами, інши-
ми заморськими делікатесами та 
місцевими продуктами для поваж-
них осіб. У лунках погреба було по-
мічено безліч кераміки. Знаходи-
лися у прохолодному льосі розкіш-
но виготовлені східними майстрами 
амфори, доверху заповнені напоя-
ми. Скоріш за все, їх везли із Кри-
му, слава Богу, шлях був зручним, 
водою — від Криму Дніпром уверх, 
а там — на Десну, на Чернігів, Нов-
город-Сіверський та інші міста сла-
ветної Русі-України. «Таким чином, 
— відзначають в одному з дослі-
джень В. Коваленко та О. Моця, — у 
ХІІ – ХІІІ ст., у час розквіту, загальна 
площа Новгорода-Сіверського ся-
гала 45 – 50 га, що дозволяє вва-
жати його великим адміністратив-
ним і торговельно-ремісницьким 
центром Південної Русі». 

Різноманітні джерела свідчать 
про високий рівень розвитку реме-
сел і торгівлі давнього Новгорода-
Сіверського. Бурхливо розвивала-
ся культура. Б. О. Рибаков перекон-
ливо довів, що з містом пов’язано 
кілька давньоруських хронік, з яких 
найбільш відомою є літопис Полі-
карпа. Вдалося помітити і слід ро-
динної хроніки Ігоря Святославича, 
відомості з якої увійшли до зводу 
1190 року.

До Ігорева сільця — 
на могутнє укріплення 

Ольговичів у передмісті 
Новгорода-Сіверського

Разом із градом Сіверським на-
вколо виростали укріплені населе-
ні пункти, що набули за літописа-
ми і в науці назву «княжих сіл». До-
слідники називають кілька таких і в 
межах Новгород-Сіверської окру-
ги: Мелтекове сільце, Ігореве сіль-
це. Проте лише жменька людей, 
обізнаних з археологією Київської 
Русі, знає справжню ціну кожній 
знахідці, піднятої із глибин культур-
ного шару розкопів на просторому 
полі між селами Горбів і Гірки, які 
відділені одне від одного всього 
трьома сотнями метрів. 

Село Горбів — творіння Оль-
говичів і найстаріший населений 
пункт Новгород-Сіверщини. Тепер 
зрозуміло, що без нього існуван-
ня стольного града було б нере-
альним. Доісторичні початки життя 
провідної княжої резиденції поруч 
із містом вельми втаємничені, як і 
доля інших старовинних поселень 
України. Але дещо зафіксоване лі-
тописцями після Х ст. Також згадки 
про минуле залишилися у вигляді 
назв місцевостей, де тривало жит-
тя населеного пункту.

На жаль, повідомлення у дже-
релах тієї пори з’являлися най-
частіше з причин, геть далеких від 
мирного життя. Зокрема, про ран-

ню історію села дає уявлення во-
йовничий похід 1146 року одного 
князівського роду на інший, а саме 
чернігівських князів Давидовичів 
і тодішнього Київського князя Ізя-
слава — як головних підбурювачів 
і дієвих осіб недружньої акції про-
ти новгород-сіверських Ольговичів.

У той час і великі володарі, і ма-
ленькі князі часто брали участь у 
військових походах, які перетво-
рювалися на справжню трагедію 
для мирного населення. Воно ги-
нуло, бува, до останнього коліна. 
Та й серед самих князів занадто 
мало доживало до поважного віку. 
Кожна наступна військова авантю-
ра найчастіше мала братовбивчий 
характер. 

Того трагічного року по Нов-
город-Сіверському князівству по-
ходили з вогнем і мечем. А напе-
редодні трагічної події село жило 
повноцінним життям укріпленого 
пункту на Десні, виконуючи кіль-
ка принципових функцій: від гос-
подарської, ремісницької, сторо-
жової до оборонної. Окрім іншого, 
князі використовувати сільця як 
заміські резиденції для полюван-
ня чи звичайного відпочинку з ро-
диною. Згадує літописець у тексті 
опису подій 1146 року захоплення 
великої кількості коней з господар-
ства Ольговичів, запасів жита, за-
ліза, міді, меду, вина. Отже, ще одні-
єю із причин будівництва і утриман-
ня князівською владою таких пунк-
тів була необхідність вирощування 
добрих коней для бойової дружини 
— тисячі голів, а від селян надходив 
провіант. Місцеві ремісники виро-
бляли все необхідне — від побуто-
вих речей до зброї та обладунків. 
Завозили тільки сіль і залізо.

Ігореве сільце археологи до-
сліджували разом із Новгородом-
Сіверським. Тут працював загін 
Новгород-Сіверської археологіч-
ної експедиції, участь у якій бра-
ли студенти Чернігівського педа-
гогічного інституту ім. Т. Шевчен-
ка разом з аспірантами та молоди-
ми викладачами історії з інститутів 
Брянська, Києва, Москви. Робота-
ми на розкопах керував Олександр 
Григор’єв з московського Інституту 
археології. 

Археологічні дослідження дали 
уявлення про економічне, соціаль-
не, культурне життя прабатьківщи-
ни сучасного села Горбів, що розки-
нулося на чудовому рельєфі деснян-
ських схилів, дозволивши отримати 
повноцінну додаткову інформацію 
і про місто Новгород-Сіверський. 
Сприяли цьому дослідження Олек-
сандра Григор’єва з Москви та Во-
лодимира Коваленка з Чернігова, 
а до цього — Дмитра Самоквасова, 
людини енциклопедичних знань, у 
тому числі в царині археології. 1878 
року він знайшов скарб із 26 вцілі-

лих та 4 обрубаних срібних гривень 
«чернігівського типу».

Через 100 років розкопки ве-
лися на значних за площею ділян-
ках достатньо великого в минуло-
му поселення (на думку В. Ковален-
ка, до 10 гектарів), яке дало науці 
беззаперечні аргументи загибелі 
1146 року, саме так, як зазнача-
ється в літописі.

Найбільш відома особистість 
серед новгород-сіверських князів 
— Ігор Святославич, удільний князь 
у 1179 – 1198 рр. Однак Ігореве 
сільце привернуло увагу літописців 
ще за сорок років до події, що зна-
йшла відображення у відомій поемі 
«Слово о полку Ігоревім», яка роз-

повідає про невдалий похід уділь-
ного володаря у степ 1185 року. Ці 
події навколо Ігорева сільця стосу-
валися персони близького родича 
героя «Слова…» — рідного дядька, 
теж Ігоря.

Літописні тексти, віддзерка-
люючи точку зору замовника ви-
кладення подій, часто «грішили» 
суб’єктивністю. Однак факт події 
завжди залишався на місці. Так і 
дізнаємося, що батько Ігоря Свято-
славича разом із братами — Все-
володом та Ігорем Ольговичами — 
витратили немало сил, борючись 
за місце на княжому столі у граді 
Києві. До мети вони йшли, не гре-
буючи ані життям свого війська, ані 
нищенням тисяч киян, що не сприй-
мали їхніх прагнень будь-якою ці-
ною посісти омріяне місце. Місцеві 
жителі позицією віча категорично 
їм відмовили, тому Ольговичі праг-
нули помсти. Руйнівний похід київ-

ського і чернігівських князів у во-
лодіння сіверські — це прагнення 
приборкати супротивника, батька 
героя «Слова…» — Святослава Оль-
говича. 

Завдяки розкопкам архео-
логи виявили підтвердження по-
дій того дня, коли пожежа знищи-
ла квітуче князівське село. І хоча 
важко сказати про конкретну дату 
побудови на пагорбах князівсько-
го села Ольговичами, археологія 
змогла довести існування на цьо-
му місці впродовж кількох віків до 
руйнування потужного укріплен-
ня, обнесеного широким (до 10 ме-
трів) і високим (за 3 метри) валом 
із двома рядами кліткових зрубів. 

Страшна пожежа, загибель людей, 
кістякові залишки яких зустріча-
лися як у житлах, так і поза ними, 
остаточно розвіювали скептицизм 
чи елементи сумніву. З невідомих 
причин на території сільця госпо-
дарське життя не відновлювалося. 
Про це свідчать археологічні зна-
хідки і стан культурного шару на 
поселенні. 

Пізніше, сміливо опанувавши 
пагорби над долиною Десни, на від-
стані кілька сотень метрів від зни-
щеного літописного Ігорева сіль-
ця служиві люди Ольговичів запо-
чаткували розбудову спадкоємця 
фортеці — села Горбів, не бажаю-
чи втрачати зручного стратегічного 
пункту для князівства. То був про-
лог нарощування нової сили і вели-
чі. На жаль, час після втрати єднос-
ті Київської Русі — це боротьба ам-
біцій, емоцій, характерів та й навіть 
крові, яка все частіше змішувалася 
з чужинською (степових народів на 
півдні чи угро-фінських племен на 
півночі та сході), перетворюючись 
на підґрунтя утворення нових кня-
зівських родинних зв’язків.

Історія, триваючи понад вісім 
століть після падіння у князівських 
інтригах потужного опорного пунк-
ту Ольговичів, багато чого сховала 
від нас навічно. На щастя, є речі, 
не підвладні часу. Мова про збе-
реження історичних, географічних 
і природних назв у житті сучасно-
му. Найвиразнішим свідком прямо-
го зв’язку нинішнього села Горбова 
як наступника літописного Ігоре-
ва сільця, що згоріло у вогні 1146 
року, є назва урочища, навіки за-
лишена у спадок сучасникам як Се-
лецька, Сельце або Ігореве сільце. 

Не менш помітним аргументом 
підтвердження права на спадок є 
традиція вшанування в селі Горбів 
святого Георгія (Юрія) — зимового 
і весняного. Недаремно стародруки 
переповідають про повагу жителів 
Горбова до загиблого 1147 року в 
Києві князя Ігоря Ольговича, а та-
кож про бажання відновити зни-
щений храм св. Георгія на Ігоревім 
сільці під таким же ім’ям — святого 
покровителя князя. 

Європейське визнання: 
і планували, і будували, 

і мислили по-європейськи
Новгород-Сіверський виникає 

на проукраїнському просторі у кон-
тексті втілення великої гуманітар-
ної місії раннього середньовіччя — 
захисту рубежів, які активно осво-
ювала українська спільнота в бо-
ротьбі за існування серед потужних 
за військовим рівнем етносів. У за-
гальному процесі історичного роз-
витку місто утвердилося як потуж-
ний оборонний, ремісницький, тор-
говельний, культурний і духовний 
центр Русі-України.

ХVІІ ст. хоча і виявилося для 
Новгорода-Сіверського не вель-
ми сприятливим, але воно стало 
переломним на шляху до започат-
кування в міському житті систе-
ми європейських цінностей. Де які 
з них у процесі генези дійшли до 
сьогодення. І нехай початок сто-
ліття був вельми бурхливим і во-
йовничим (адже в той час під стіна-
ми стародавнього містечка впро-
довж осені 1604 – зими 1605 ро-
ків розгорталися далекі військові 
події, обумовлені авантюрою Гри-
горія Отреп’єва — Лжедмитрія І), 
Новгород-Сіверський не втратив 
можливостей втілення низки жит-
тєздатних проектів. Та для певної 
об’єктивності аналізу пережито-
го потрібно все ж зосередитися на 
чи не найнапруженіших подіях кін-
ця перших п’яти років ХVІІ ст. На-
пруга прийшла у наш край безпо-
середньо з появою Отреп’єва, який 
прямував на Москву зі сподіван-
нями заволодіти царським столом 
Білокам’яної. 

При цьому якось легко вдава-
лося Самозванцю прибирати до рук 
міста-фортеці, що ставали на шля-
ху, а то й, бува, приймати хліб-сіль 
від мешканців. Під Новгородом-Сі-
верським ситуація виявилася дещо 
іншою. 

Коли справа дійшла до при-
йняття остаточного рішення щодо 
штурму фортеці, Григорій без за-
стереження обрав кровопролитний 
варіант — розпочав облогу, в кін-
цевому результаті ввійшов до міс-
течка, проявивши небувалу жор-
стокість до населення, в тому числі 
до жінок і дітей, вбиваючи їх з осо-
бливою жорстокістю. 

«Поляки вломились в город, 
отыскивая русских, начали убивать 
всех им встречавшихся; сведав, 
что русские вышли из города, всю 
злобу свою обратили на граждан. 
Убийство было всеобщее: не щади-
ли ни возраста, ни пола; граждане, 
обезоруженные, хрестились толь-
ко перед смертью неминуемою; 
напрасно были мольбы их к убий-
цам; без угрызения совести, и без 
пощады, насилуя жен и дев, поляки 
резали их, младенцев, ползавших в 
крови матерей своїх, подымали на 
копья, или схватив за ноги, разби-
вали им головы о стены. Несколь-
ко граждан убежало в замок, сто-
явший на горе, окруженный рва-
ми самородными; он считался 
неприступным. Но как он был не в 
оборонительном состоянии, то по-
ляки вошли в него без сопротивле-
ния, и спасавшихся в нем вырезали 
до последнего. Наконец разграби-
ли церкви, дома, и зажгли город 
со всех сторон; после того много 
лет оставался Новгород в запус-
тении….», — такий опис зовсім не 
європейської за змістом поведін-
ки ворогів знаходимо в історичній 
праці М. Маркевича.

Продовження. 
Поч. у № 58 – 59.

Далі буде

Знайдено наконечник  давньоруської стріли (фото 1980 року, Знайдено наконечник  давньоруської стріли (фото 1980 року, 
з розкопок  на  Ігоревім сільці.  Новгород-Сіверська з розкопок  на  Ігоревім сільці.  Новгород-Сіверська 

археологічна експедиція (керівник А. В. Куза)археологічна експедиція (керівник А. В. Куза)

Залишки давньоруської печіЗалишки давньоруської печі
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Сталася важлива культурна й мис-
тецька подія: щойно вийшла друком 
книжка К. Самбурського «Щоденники. 
1918 – 1928 рр. Гірка українська істо-
рія очима псаломщика з Гужівки».

Особа Костянтина Самбурського опови-
та легендами. Літописець, теолог, народозна-
вець, дослідник фольклору і старожитностей 
— створений ним музей у с. Гужівка на Ічнян-
щині привертав увагу вчених з усієї України, 
доки заклад на початку 1930-их років не зни-
щили комуністи. Істинний інтелігент, інтелек-
туал. Тож і не дивно, що таких людей боялася 
радянська влада і робила все, аби знищити їх 
і піддати забуттю. Але пам’ять про К. Самбур-
ського не стерлася в ічнянців. Уцілілий спа-
док ученого і літописця опрацьовано й опу-
бліковано редколегією видань з історії Ічнян-
ського краю.

Без Самбурського історія Чернігово-Сі-
верщини й Полтавщини початку ХХ століття 
— від більшовицького перевороту 1917-го 
до настання удушливої колективізації україн-
ського села — була б неповною. Ознайомив-
шись із його унікальними нотатками, ви пе-
реконаєтеся в тому, що тяжка історія нашо-
го народу постає з них зриміше, проникливі-
ше й правдивіше, ніж із багатьох монографій, 
статей істориків та підручників. Костянтин 
Самбурський занотовував у своїх щоденни-
ках, здавалося б, навіть несуттєві подробиці, 
які насправді точно відтворювали атмосфе-
ру тієї епохи; настільки вичерпно і всеохопно 
описував життя земляків, що в читача скла-
дається враження безпосередньої участі в 
тих подіях. 

Щоденники Костянтина Самбурського (а 
точніше, частина їх) збереглися дивом. Ло-
гічнішим результатом того лихоліття могло б 
бути спалення їх у вогні більшовицького мра-
кобісся, як спалювали восени 1930-го на 
подвір’ї Гужівської сільради унікальні доку-
менти з експозиції створеного Самбурським 
музею українських старожитностей. Чи без-
поворотно вилучили б їх чекісти з Борзни (як 
сталося з його щоденниками за 1905 – 1918 
роки). Чи, зрештою, більш вірогідним було б 
знищення самого автора, який стояв поперек 
дороги новому ладу. Дивно, як така глибока 
й неординарна людина не стала «ворогом на-
роду» і не була знищена ще в перші роки ра-
дянської влади.

Частина щоденників Самбурського від-

крилася дослідникам архівів лише через кіль-
ка десятиліть після того, як симпатики гужів-
ського літописця сховали їх у державній нау-
ковій установі «до кращих часів».

Костянтин Іванович Самбурський усе 
життя доскіпливо вивчав історію і побут наро-
ду, віддавався археології і мріяв про службу 
в музеї чи іншій дослідницькій установі, але 
й ці сподівання не справдилися, попри зна-
йомство з відомими вченими і безкорисливо 
надавану допомогу їм. Він для всіх був чужим 
на цьому світі, хіба що за винятком його хат-
ньої робітниці Христини, котра згодом пішла 
навіть у табори за відмову надати компромат 
на Костянтина Івановича. І в цьому сенсі доля 
Самбурського цікава нам, як і його щоденни-
ки, оскільки є повчальною ілюстрацією того, 
чим закінчується протистояння людиноне-
нависницької системи з особою, яка не зра-
джує своїх принципів, але не здатна захисти-
ти себе.

Упевнені, що знайомство зі щоденника-
ми Костянтина Самбурського стане для вас 
справжнім відкриттям. Він над усе сподівав-
ся, що його нотатки збережуться і зацікав-
лять нащадків правдивим викладенням подій 
і фактів. І ось це сталося…

Віктор МОРЕНЕЦЬ, 
Віталій ШЕВЧЕНКО, 

упорядники видання 

Презентація нових 
видань про Ічнянщину

В Ічнянській школі мистецтв відбулася 
презентація унікальної книжки К. Самбур-
ського «Щоденники. 1918 – 1928 рр. Гірка 
українська історія очима псаломщика з Гужів-
ки», а також настінного фотокалендаря «Іч-
нянщина. 2016 – 2017» та інших нових видань 
про наш край.

У програмі заходу були також конкурс «Чи 
знаєте ви Ічнянщину?», лотерея, виставка-
продаж краєзнавчої літератури попередніх 
років.

Організатори заходу: редколегія ви-
дань з історії Ічнянського краю, районне 
об’єднання літераторів Ічнянщини «Криниця», 
літоб’єднання при редакції альманаху «Дже-
рельна Іченька», Фонд Віталія Шевченка, який 
і видав презентовані видання. 

Так часто виходить, що ми не помічаємо 
унікальних речей, які знаходяться поруч. Тож 
хотілося б звернути увагу на старовинне село 
в Ріпкинському районі Чернігівської області 
та його унікальну архітектурну пам’ятку.

Поселення Суличівка відоме ще від 1610 
р., коли воно було надане у володіння боярину 
Б. Грязному. Близько середини XVII ст. Сули-
чівка відійшла у власність родини Добронизь-
ких (нащадки Б. Грязного), які й володіли нею 
протягом XVII – ХІХ ст.

У с. Суличівка знаходиться церква Різдва 
Богородиці кінця XVIIІ ст. із восьмигранною 
дзвіницею. Точно відомо, що церква побудо-
вана 1786 р. Документи XVIIІ ст. свідчать про 
те, що на місці кам’яної церкви стояла одно-
йменна більш рання дерев’яна. Поряд із церк-
вою розташована дзвіниця, що викликає осо-
бливий інтерес. Це двоярусна восьмигранна 
призма, увінчана шатром із ліхтариком. Вхід 
до дзвіниці — у східній її грані, навпроти за-
хідного порталу церкви. На другому ярусі по 
боках — чотири аркові прорізи для дзвону. 
Перекрита дзвіниця високим восьмилотко-
вим зімкнутим склепінням. Під дзвіницею є 
прямокутний підвал, розміром 3,58х3,43 м, 
перекритий коробовим склепінням. У східній 
його стіні — дверний отвір, в інших гранях – 
віддушини, що виходять на рівні денної по-
верхні на відповідні грані дзвіниці. 

Деякі дослідники вважають, що споруда 
цієї дзвіниці мала оборонне значення. Рані-
ше вважалося, що найдавнішою частиною 
дзвіниці є її підвальне приміщення, а сама 
призма збудована вже наприкінці XVІІІ ст. Од-
нак останні обстеження пам’ятки показали: 
і підвальне приміщення, і наземна частина 
споруджувалися одночасно, про що свідчить 
однаковість цегли і типу кладки. Це відбуло-
ся близько 1670 – 1680-их рр. Товщина стін 
підвального приміщення — близько 1,8 м, на-
земного — 1,3 м. Цікаво, що фасад і внутріш-

ня частина не мають ніяких ознак декору, ха-
рактерного для дзвіниць. У приміщенні дуже 
глуха акустика, що теж не властиве для поді-
бного типу споруд. На сьогодні споруда прибу-
дована до церкви коридором.

Останні дослідження 2014 р. дозволяють 
припускати, що на цьому місці (найвища точ-
ка в селі) у другій половині XVІІ ст. знаходи-
лося помістя родини Добронизьких. Поряд із 
церквою та дзвіницею виявлено залишки ще 
однієї давньої мурованої споруди, поки що не 
датованої.

Дзвіниця розташована за 40 м навпроти 
місця, де знаходився міст через р. Глинянку (в 
документах XVІІ ст. названа річка Суличівка). 
Якщо ця дзвіниця і не виконувала оборонних 
функцій, то з неї можна було дуже добре конт-
ролювати міст і дорогу, що проходила поряд. 

Вражає точність, з якою зведена споруда 
вежі-дзвіниці. Різниця в ширині граней стін як 
із зовнішнього, так і з внутрішнього боків не пе-
ревищує 1,5 – 2 см. Така точність не характер-
на для споруд XVІІ ст., що свідчить про великий 
досвід майстра, який керував її будівництвом.

На сьогодні ззовні споруду реставрова-
но і потиньковано. Однак роботи з викорис-
танням сучасних будівельних матеріалів при-
звели до порушення гідрологічного балан-
су в ґрунтах навколо будівлі. Підвальне при-
міщення тепер постійно перезволожене, а в 
його північній стіні з’явилася значна тріщина. 
Такий стан речей потребує втручання профе-
сійних реставраторів задля збереження уні-
кальної пам’ятки архітектури.

Якщо матимете вільний день, то всього за 
30 кілометрів від Чернігова на вас чекають 
незабутні враження!

Олександр БОНДАР, 
молодший науковий співробітник

історико-археологічного музейного
комплексу «Древній Любеч»

Музей, відкритий 1996 року, розмістився в 
будинку, де мешкала родина Саєнків. Будинок у 
1902 році придбав батько художника Ферапонт 
Петрович Саєнко.

Тут Олександр Саєнко прожив більшу части-
ну життя. У дитинстві після тяжкої хвороби він 
назавжди втратив мову і слух. Але з дитячих ро-
ків зрозумів, що до людей можна звертатися не 
тільки словами, а й за допомогою мистецтва, 
адже талант йому подарувала доля.

Фонди музею налічують близько тисячі екс-
понатів. У експозиціях — твори мистецтва, до-
кументи, книги, предмети побуту, особисті речі, 
родинні фотографії.

Музей прикрашає значна кількість меблів, 
якими користувалася сім’я Саєнків. Зберегла-
ся частина меблів, придбаних родиною митця в 
Ганни Барвінок, коли вона полишала хутір Мо-
тронівку.

Збереглися унікальні кахлі з колекції Олек-
сандра Саєнка.

Художник працював у техніці вибійки, кили-
марства, інкрустації соломою, живопису, гра-
фіки. Найбільш відомими є твори митця з вико-
ристанням соломки. Це «Козак Мамай», «Зустріч 

Семена Палія після Полтавської битви», «Не-
вільники», «Тарас Шевченко».

У музеї, крім творів О. Саєнка, відвідува-
чі мають змогу побачити декоративне панно 
«Тече вода з-під явора», «Символи українсько-
го життя», «Древо життя» — Ніни Саєнко, «Козак 
Мамай», «Вічність», «Писанковий мотив» — Лесі 
Майданець-Саєнко. Дочка і онука митця продо-
вжують яскраве самобутнє мистецтво Олексан-
дра Саєнка. У вітальні знаходиться одна з най-
дорожчих реліквій Саєнкового дому — диван із 
різьбленими ніжками, на якому любив сидіти 
Тарас Шевченко, коли гостював у родини Біло-
зерських на хуторі Мотронівка. 

Олександр Саєнко (1899 – 1985) належить 
до блискучої плеяди українських митців ХХ ст. 
Митець створив сотні неперевершених творів, 
багато з яких зберігаються в музеї.

Адреса музею: м. Борзна, вул. Партизан-
ська, 58.

Тел.: (04653) 2-14-01. Музей працює: поне-
ділок — п’ятниця з 08.00 до 17.00 (перерва — з 
12.00 до 13.00). Вихідні: субота, неділя.

При замовленні екскурсій у вихідні дні му-
зей працює.

Бажаєте доторкнутися до української історії? А стати свідком відкриття її таємниць? 
Батуринська міжнародна археологічна експедиція, організована Інститутом історії, етнології та 

правознавства ім. О. Лазаревського Чернігівського педуніверситету ім. Т. Шевченка і Канадським 
інститутом українських студій, крок за кроком, уже впродовж двадцяти років відкриває нам історію 
Батурина. 

Ще чимало артефактів знаходиться в землі, й саме вони «оживляють» історичні реалії минулого 
гетьманської столиці України.

Національний заповідник «Гетьманська столиця» запрошує туристів відвідати Батурин під час 
роботи в серпні археологічної експедиції. Гості матимуть унікальну можливість поспілкуватися з до-
слідниками і стати очевидцями відкриття підземних таємниць Батурина.

У Батурині — У Батурині — 
міжнародна міжнародна 
археологічна археологічна 
експедиціяекспедиція

Музеї і заповідники Чернігівщини
Борзнянський художньо-Борзнянський художньо-
меморіальний музей меморіальний музей 

««Садиба народного художника Садиба народного художника 
України Олександра Саєнка»України Олександра Саєнка»

Костянтин Самбурський: 
повернення із забуття

Таємниці Суличівки: 
старовинна вежа-дзвіниця
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
Серпень
7 — Успіння праведної Анни, матері 
Пресвятої Богородиці.
8 — сщмчч. Єрмолая, Єрмипа і Єр-
мократа. Прп. Мойсея Угрина, Пе-
черського, в Ближніх печерах.
9 — св. вмч. і цілителя Пантелеймо-
на. Прп. Германа Аляскинського.
10 — ап. від 70-ти: Прохора, Ника-
нора, Тимона і Пармена, свт. Пити-
рима. Прп.Мойсея, чудотворця Пе-
черського, в Дальніх печерах.

11 — мч. Калиника.
12 — апп. Сили, Силуана, Крискен-
та, Єпенета і Андроника.
13 — передсвято винесення древ 
Чесного i Животворчого Хреста Гос-
поднього. Праведного Євдокима. 
14 — винесення Чесних Древ Жи-
вотворчого Хреста Господнього. 
Семи мучеників Маккавеєвих, ма-
тері їх Соломонії та вчителя їхньо-
го  Єлеазара. Початок Успенського 
двотижневого посту. Медовий Спас.  

15 — перенесення мощей первомч. 
арх. Стефана. Блж. Василія, Христа 
ради юродивого, Московського чу-
дотворця. 
16 — прп. Антонія Римлянина.
17 — прмц. Євдокії.
18 — передсвято Преображення 
Господнього.
19 — Преображення Господнє. 
Яблучний Спас.
20 —післясвято Преображення Гос-
поднього. Прмч. Дометія Персянина.

7 серпня
Н а р о д и л и с я : 

1819 — Пантелей-
мон Куліш, україн-
ський письменник; 
1880 — Володи-
мир Винниченко, 
український пись-
менник та держав-
ний діяч.

Померли: 1921 
— Олександр Блок, 
російський поет, драматург, пере-
кладач; 1941 — Рабіндранат Тагор, 
бенгальський та індійський письмен-
ник, Нобелівський лауреат (1913).

8 серпня
Н а р о д и в с я : 

1834 — Осип-
Юрій Федькович, 
український пись-
менник.

П о м е р л и : 
1947 — Антон Де-
нікін, російський 
генерал; 1949 — 
Іван Піддубний, 
український бо-
рець, чемпіон сві-
ту; 1991 — Іван 

Кожедуб, льотчик-винищувач.

9 серпня
1803 — перша демонстрація 

пароплава, винайденого Робертом 
Фултоном.

1848 — на Буковині скасовано 
кріпацтво.

1945 — США скинули ядерну 
бомбу на Нагасакі. Постраждало пів-
мільйона людей.

Народилися: 1938 — Леонід 
Кучма, другий президент України; 
1973 — Олександр Пономарьов, 
український співак.

10 серпня
1876 — в Онтаріо (Канада) зро-

блений перший у світі міжміський те-
лефонний дзвінок.

Народився: 1895 — Михайло 
Зощенко, російський письменник.

Померла: 1907 — Марко Вов-
чок, українська письменниця.

11 серпня
1891 — у Києві почав функціону-

вати кінний трамвай.
1906 — в Англії Юджин Ласт за-

патентував звукове кіно.
1989 — пленум Верховного суду 

УРСР реабілітував усіх засуджених у 
справі Спілки визволення України.

Померли: 1680 — Іван Сірко, 
кошовий отаман Запорозької Січі 
(1660 – 1680); 1932 — Максиміліан 
Волошин, російський поет.

12 серпня
Народився: 1911 — Андрій Бі-

лецький, український мовознавець.
Померли: 1848 — Джордж Сті-

венсон, англійський інженер і вина-
хідник, батько паровоза і залізни-
ці; 1900 — Вільгельм Стейніц, ав-
стро-американський шахіст, пер-
ший офіційний чемпіон світу (1886 
– 1894); 1925 — Володимир Самій-
ленко, український поет-лірик, сати-
рик, драматург, перекладач; 1953 — 
Євген Оскарович Патон, український 
академік, засновник Інституту елек-
трозварювання.

13 серпня
1961 — початок будівництва 

Берлінської стіни.
Народився: 1926 — Фідель Ка-

стро, кубинський політик, революці-
онер.

Померли: 1946 — Герберт 
Уеллс, англійський письменник-фан-
таст; 1956 — Якуб Колас, білорусь-
кий письменник; 1984 — Тигран Пе-
тросян, 9-ий чемпіон світу з шахів.

14 серпня
1385 — укладено Кревську унію 

— угоду між Польщею і Великим кня-
зівством Литовським, що передба-
чала об’єднання цих країн у єдину 
державу.

1775 — Катерина ІІ видала цар-
ський маніфест, який офіційно лікві-
дував запорізьке козацтво.

1947 — Пакистан та Індія здо-
були незалежність від Великої Бри-
танії.

1980 — на 
Ленінській верфі 
у Гданську (Поль-
ща) під проводом 
Леха Валенси 
17000 робітників 
почали страйк, 
що передував 
демократизації 

Польщі і поваленню комуністичного 
ладу.

Померли: 1956 — Бертольт 
Брехт, німецький письменник і дра-
матург; 2004 — Чеслав Мілош, поль-
ський і американський поет, лауреат 
Нобелівської премії (1980).

15 серпня
1873 — відкрито рух потягів по 

всій залізничній лінії Київ – Берестя 
завдовжки 560 км.

Н а р о д и л и с я : 
1769 — Наполеон 
Бонапарт, імпера-
тор Франції; 1771 
— Вальтер Скотт, 
шотландський пись-
менник; 1939 — 
Володимир Дрозд, 
український пись-
менник.

16 серпня
1820 — у Ніжині коштом князя 

Олександра Безбородька відкрито 
гімназію вищих наук (нині — Ніжин-
ський університет імені Миколи Го-
голя).

Н а р о д и в с я : 
1934 — П’єр Рішар, 
французький актор 
театру і кіно, режи-
сер.

Померла: 1949 
— Маргарет Міт-
челл, американська 
письменниця, ав-

торка знаменитого роману «Звіяні 
вітром». 

17 серпня
1982 — створено перший 

компакт-диск.
Н а р о д и в с я : 

1942 — Муслім 
Магомаєв, радян-
ський естрадний 
та оперний співак.

Помер: 1982 
— Ігор Шамо, укра-
їнський компози-
тор.

18 серпня
1941 — співробітники НКВС піді-

рвали греблю ДніпроГЕСу.
Народився: 1836 — Олександр 

Кониський, український письмен-
ник, публіцист.

Померли: 1227 
— Чингісхан, пол-
ководець, засно-
вник Монгольської 
імперії (1206); 1850 
— Оноре де Баль-
зак, французький 
письменник; 1997 
— Марія Прийма-
ченко, українська 
художниця.

19 серпня
1839 — у Франції винайдено да-

геротип — прилад, який відтворює 
зображення предметів.

1992 — у Києві почав роботу 
Перший всесвітній форум українців.

20 серпня
1896 — у Києві відбулося освя-

чення собору святого Володимира.
1912 — Томас Едісон запатенту-

вав фонограф і електробатарею.
1968 — СРСР та країни Вар-

шавського пакту перетнули кордо-
ни Чехословаччини для придушення 
Празького повстання.

Народився: 1939 — Валерій 
Шевчук, український письменник-
шістдесятник.

Померли: 1843 — Григорій 
Квітка-Основ’яненко, український 
письменник; 1980 — Джо Дассен, 
французький співак.

Календар 
Чернігівщини
11 серпня 1863 р. у с. Коза-

ри Козелецького повіту народився 
Олександр Фролов, підполковник 
Армії УНР. 

13 серпня 1892 р. у с. Краса-
вець Козелецького повіту народив-
ся Іван Савосько, підполковник Ар-
мії УНР. 

15 серпня 1872 р. у с. Обичів 
Прилуцького повіту народився Сте-
пан Сірополко, видатний україн-
ський просвітянин і педагог. 

16 серпня 1884 р. у с. Костобо-
брів Новгород-Сіверського повіту 
народився Ісак Мазепа, голова уря-
ду УНР.

17 серпня 1897 р. у с. Богданів-
ка Прилуцького повіту народився 
Андріян Марущенко-Богданівський, 
начальник штабу 2-ої бригади окре-
мої кінної дивізії Армії УНР, підпол-
ковник Армії УНР, історик. 

18 серпня 1836 р. у с. Перехо-
дівка на Чернігівщині народився 
Олександр Кониський, письменник, 
педагог, перекладач.

20 серпня 1874 р. на Чернігів-
щині народився Олександр Дорош-
кевич, генеральний хорунжий Армії 
Української держави. 

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Коли сучасна людина читає 
уславлену повість Івана Франка «За-
хар Беркут», то описи гірської фор-
теці Тустань викликають думки, що 
в історичний твір закралося дещо 
з арсеналу жанру фентезі — надто 
все це казкове, такої «підвішеної» на 
скелях фортеці люди не могли збуду-
вати руками без допомоги якихось 
чаклувань.

Насправді ж великий письмен-
ник не вигадував (і не тому, що фен-
тезі тоді ще не існувало), а просто на-
магався відтворити давню гірську 
фортецю біля села Урич, романтичні 
залишки якої полюбляла відвідувати 
львівська інтелігенція.

Мальовничі скелі, подекуди 
з’єднані рукотворними мурами, по-
різані печерами й коридорами, про-
буджували уяву. Звичайно, Франко 
не мав на меті проводити справжню 
реконструкцію, та й, напевне, не зміг 
би витлумачити значення отворів у 
камені, якими рясніли скелі, що сам 
з жалем і визнав: «А прецінь в лісис-
тих провалах на схід від цього села в 
величезних камінних «бовтах» якісь 
дивні віки, якась старинна, див-
на, запропавша культура записала 
твердими і глибокими буквами свої 
сліди. З яких часів, з якої доби похо-
дять ті сліди, яку ціль мали ті люди, 
що їх з великим трудом в скелі вижо-
лобили — о тім наші історичні запис-
ки нічого не кажуть, більшу або мен-
шу оповідь могла б дати тільки архе-
ологія на підставі докладного дослі-
дження і порівняння всіх подібних 
забутків у Європі та інших частинах 

старого світу». Але саме ці отвори-
сліди стали ключем до загадки Тус-
тані, що була остаточно розгадана у 
70-их роках минулого століття.

Отвори-вруби у скелях слугували 
для закріплення колод, із яких скла-
далася ця неприступна фортеця. За-
фіксувавши та проаналізувавши всі 
3,5 тис. врубів, учені змогли відтво-
рити конструкцію та зовнішній ви-
гляд унікальної оборонної споруди, 
що існувала тут від другої половини 
ІХ ст. За товщиною колоди, якій від-
повідав діаметр врубу, можна до-
сить точно вирахувати її довжину і 
отримати, наприклад, розмір балки 
перекриття чи довжину зрубу. Так, 
вимірюючи та підраховуючи, крок 
за кроком історики архітектури з 
90-відсотковою вірогідністю відтво-
рили омріяну фортецю. Отже, Тус-
тань мала оборонні стіни до 15 м 
заввишки, 5-поверховий житловий 
корпус площею понад 1000 кв. м, 
безліч складських та службових при-
міщень, розташованих як на поверх-
ні, так і в товщі скелі. Колодязь 35 
м завглибшки не давав захисникам 
фортеці пропасти від спраги (най-
жорстокішого ворога всіх обложе-
них), а висота скель, між якими стри-
міла фортеця, робила її недосяжною 
для підпалу та штурмових пристроїв 
— баліст і таранів, якими дуже вміло 
користувалися монголи.

«Україна туристична»

Після перейменування 
документи зі старими назвами 

залишатимуться чинними 
Сергій Рябенко з Українського інституту національної пам’яті 

пояснює, як декомунізація відбуватиметься в юридичній площині.

Тетяна ТРОЩИНСЬКА: Вас перейменували. Що ви маєте зробити?
Сергій РЯБЕНКО: Насправді те, що десь рішенням місцевої ради змінили 

назву вашої вулиці, міста, ніяким чином не впливає на чинність документів. На-
віть коли в Києві в середині 1990-их перейменовували декілька десятків ву-
лиць у центральній частині міста, багато мешканців досі живуть із документами, 
в яких зазначена стара адреса. Єдиний випадок, коли людям треба буде їх змі-
нити, — це якщо хтось захоче цю частку квартири чи будинку подарувати, про-
дати, залишити в спадщину. Тоді в нових документах буде написана нова назва 
об’єкта. Навіть якби назва вулиці не змінювалася, то людина, яка оформлює 
цей правочин, все одно мала б піти до нотаріуса, мала б заплатити за його по-
слуги і відповідний державний збір (державне мито і внесок, передбачений за-
коном). Зміна назви вулиці на розмір цих платежів жодним чином не впливає.

Дмитро ТУЗОВ: Це певний міф, коли кажуть, що з людей намагаються 
витиснути побільше коштів?

Сергій РЯБЕНКО: Звичайно, це черговий міф. Навіть якщо брати інститут 
прописки (по-новому — процедура реєстрації), то навіть за те, що в органах мі-
граційної служби вам поставлять штамп у паспорті з новою назвою вулиці, ви 
заплатите 0,85 грн. Це сума, встановлена Декретом про державне мито. Люди-
на не зобов’язана на наступний день після ухвалення рішення про переймену-
вання бігти займати чергу в паспортному столі й ставити новий штамп у паспор-
ті. Це можна зробити за потребою. Перед проведенням виборів восени постає 
питання щодо впливу зміни назви вулиці на те, чи зможе людина проголосувати.

Ще під час минулорічних виборів Президента України, які відбувалися од-
ночасно з деякими місцевими виборами, ЦВК ухвалила рішення, що зміна на-
зви вулиці (у зв’язку з тим, що в реєстрі фігуруватиме нова назва, а в паспор-
ті буде стара назва) жодним чином не перешкоджатиме прийти виборцю на 
дільницю і проголосувати. Виборча кампанія ще в нас не почалася, але я біль-
ше ніж упевнений, що ЦВК продублює цю норму. І не виникне ніяких питань 
стосовно того, щоб людина зі старою назвою своєї вулиці в паспорті спокійно 
проголосувала.

Дмитро ТУЗОВ: Ви реєструєте, як відбувається декомунізація? У Києві 
абсолютно спокійно ставляться до того, що відбувається. Як відбувається 
це на Сході?

Сергій РЯБЕНКО: Незважаючи на всі ті міфи, якими нас намагаються за-
лякати, в тому числі телебачення сусідньої країни, і на Сході цей процес відбу-
вається досить спокійно. Наприклад, на Луганщині місцева рада абсолютно 
спокійно ухвалює рішення про демонтаж пам’ятника Леніну.

Тетяна ТРОЩИНСЬКА: Звідки взялися ті 4 млрд, про які говорять опо-
ненти декомунізації?

Сергій Рябенко: Цифру в 4 млрд я почув недавно від одного з депутатів 
Опозиційного блоку. І для мене також загадка, на підставі яких розрахунків ця 
цифра була виведена. Щодо табличок. У кожному населеному пункті на кожній 
вулиці ситуація буде індивідуальна. Тобто як не було табличок, так їх і не буде.

Давайте я прокоментую новий закон. Протягом 6 місяців від 21 травня 
місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування повинні провести 
громадське обговорення, на якому і має бути визначена та пропозиція, яка 
піде до Верховної Ради. Далі суб’єкт законодавчої ініціативи (очевидно, хтось 
із народних депутатів) буде вносити постанову про перейменування. Напри-
клад, особливо це стосується розмов щодо перейменування Дніпропетров-
ська. Український інститут національної пам’яті також даватиме рекоменда-
ції, до яких Верховна Рада, можливо, дослухається.

Громадське радіо

Розгадана таємниця 
фортеці Тустань 

Пантелеймон 
Куліш

Марія
Приймаченко

Іван
Піддубний Лех Валенса

П'єр Рішар

Володимир 
Дрозд

Муслім
Магомаєв

Картина Марії Приймаченко
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Микола Павлович Клочко наро-

дився 1934 року в селі  Парафіївці Іч-
нянського району. Після школи  рік на-
вчався в Київському гірничому техні-
кумі, звідки на початку 1953 року був 
засуджений за політичні переконання 
на 25 років до концтаборів ГУЛАГу. 

Після ХХ з’їзду КПРС, коли було роз-
вінчано культ особи Сталіна, потрапив 
під амністію (1956 р.) і повернувся до 
рідного села. Закінчивши екстерном 
середню школу, поїхав до Донецька, 
де два роки працював робітником. 

У 1965 році закінчив філологічний факультет Київського уні-
верситету. 

Працював журналістом  у редакціях  районної і столичних га-
зет. Друкувався в періодиці, але, оскільки ніколи не горів бажан-
ням прославляти Комуністичну партію і радянський режим, тво-
рів талановитого автора понад двадцять років не друкували. 

Лише в незалежній Україні вийшли перші збірки автора — «Афо-
ризми» і «Роза вітрів» (2004 р.), 2005-го вийшли збірки оповідань 
«Вишнева вежа» та поезій «Настрої». Згодом видав ще кілька книг. 

2009 року удостоєний обласної літературної премії ім. М. Ко-
цюбинського в номінації «проза».

* * *

Понад два десятиліття існує обласна 
літературно-мистецька премія імені Ми-
хайла Коцюбинського, найвища творча 
нагорода області. За цей час нею відзна-
чені десятки талановитих письменників, 
акторів, художників, інших творчих людей 
Чернігівщини і України.

2014 року з нагоди 150-річчя від дня 
народження Михайла Коцюбинського 
в Чернігові вийшла цікава книга — «Ан-
тологія творів лауреатів премії імені 
М.Коцюбинського. Поезія». Це  перший 
том запланованого двотомника лауреа-
тів престижної премії в номінації літера-
тури. Готується до видання і книга прози 
лауреатів. 

Поетичну антологію видали Черні-
гівська обласна державна адміністра-
ція, Департамент культури і туризму, 
національностей та релігій ОДА, Черні-
гівський літературно-меморіальний му-
зей-заповідник М. Коцюбинського. Ре-
дактор книги — Дмитро Іванов, упо-
рядники— Наталія Коцюбинська, Ольга 
Єрмоленко. 

У книзі представлені вірші кожного 
автора і невелика довідкова стаття про 
нього. 

Починаємо знайомити наших чита-
чів із поезією лауреатів. 

За вікном густо цвіла стара 
липа. Вона щоразу викликала 
моторошність торішньої весни. 
Тоді це дерево було об’їдене до 
гілочок. На вулицях падали тру-
пами люди. Команда з кількох ві-
зників не встигала звозити їх у 
велику траншею.

Василь Семенович, секре-
тар сільської ради, глипнув на хо-
дики. Добігала дванадцята. На 
душі повеселіло. На обід Ліда, 
його кохана дружина, обіцяла 
борщ із щавлем і вареники. Чо-
ловік з ніжним почуттям подумав 
про свою молоду жінку, яка скоро 
мала народити другу дитину.

Аж ось входять голова сільра-
ди і людина, невідомо звідки при-
їжджа. Неквапливо несе свою 
огрядність невисокий чоловік з 
великою головою, стає посеред 
кімнати і говорить: «Усім іти на 
обід, а вам, — показав він паль-
цем на секретаря, — астацца».

Це був удар для Одинця. Ходи-
ли чутки про арешти. Судили вже, 
сказати б, і своїх.

Зоставшись на самоті, Ва-
силь Семенович перетворив-
ся на слух. Невпинно чекав, та 
не знав чого. Забаглося вийти у 
двір. Штовхнув двері, а їх зачине-
но зовні на висячий замок. Про-
пав навіки, подумалося. Зараз 
підкотить чорний ворон, наки-
нуть на руки кайдани, і поторох-
тиш, Васю, у район, там – далі, 
і опинишся аж у тундрі. Він уже 
знав, яка доля чекає дружину і ді-
тей ворога народу. Як уявив Ліду 
в таборі серед злочинців, дітей — 
у колонії для неповнолітніх, серце 
зайшлося крутим жалем. 

Стоячи коло дверей, почув 
шум автомобіля. В’їхали у двір, 
роблять обережні повороти і зу-
пиняються біля входу. Клацнув 
замок. Пауза. Ривком відчиня-
ється половинка дверей, і поріг 
переступає... дебелий чоловік із 
червоними лампасами на шта-
нях. Генерал! Страх, подив і по-
вна безнадія змішалися в серці 
Одинця. Увійшли ще два офіце-
ри. Надворі хтось накинув замок 
і повернув ключем. Машина ста-
ла від’їжджати в парк. Зайшли в 
загальну кімнату. 

«Откройтє сєйф і всє шкафи, 
— наказав генерал. — І дайтє 
ключі».

Потім генерал попросив Ва-
силя Семеновича взяти стілець, 
сісти при вході до кімнати і диви-
тися на двері. Замкнувши кори-
дорні двері зсередини, повернув-
ся офіцер, і всі взялися до роботи.

Зашелестіли папери. Працю-
вали швидко, мовчки й методич-
но. Мабуть, цього навчалися не 
один місяць. Іноді на мить зупи-
нялися і, не мовивши ані слова, 
продовжували свою роботу. Час 
тягся для когось, як гусінь, а для 

когось — як стріла. 
Господар сидів незрушно, 

але всередині нуртувала гаряча 
кров. Здавалося, він не витри-
має — встане і почне ходити. Але 
в мозок проникала думка про 
маленьку дочку, про дорогу дру-
жину, про матір... Це його стри-
мувало і додавало сил терпіти. А 
може, й пронесе. А може, й нічого 
не буде. Він, навіть будучи атеїс-
том, подумки звернувся до Бога. 

Нарешті шелест урвався. Се-
кретар, сидячи зігнутим у позі ту-
пої застиглості, намагався і вуха-
ми, й ротом уловити найменший 
рух повітря. Однак гості, певно, 
спілкувалися жестами. Потім за-
тупотіли по-солдатськи, заскри-
піли дверцята шаф. Наостанок 
покликали задубілого Одинця, на 
ходу він завважив по дві бокаті 
сумки біля чобіт прибульців. Гене-
рал неголосно, але значуще ска-
зав: «Слушайтє вніматєльно і за-
помнітє: ні начальнікам, ні женє, 
ні лучшему другу — ні слова, ні 
намьока». 

Після кожного слова генерал 
робив паузи і дивився в очі се-
кретаря.

Василь Семенович глипнув 
на пузаті сумки паперів і набрав-
ся сміливості.

— А що ж мені казати, коли 
мене спитають? 

— Нікто вас нє будєт спраши-
вать, — відповів генерал. 

Гості попрямували до виходу, 
але господар іти в коридор по-
боявся, тільки помітив військо-
ве авто. Василь Семенович сто-
яв на місці й дослухався, коли з 
двору виїде машина. Ще трохи 
побарився і вийшов зачинити 
ворота. 

Повернувшись, звалився на 
своє місце і позбувся скутості. Не 
терпілось подивитися, що вони 
забрали. Як побачив — його охо-
пив тривожний подив: зникли всі 
папери, що стосувалися голоду 
33-го року: щоденні доповідні, 
скільки трупів зібрано по доро-
гах, скільки взято з хат, скільки 
дітей. Скарги громадян, різні зве-
дення і накази зверху — все було 
вичищено.

Василь Семенович нервово 
заходив по кімнаті. А що, як це 
були чужі вороги? Тоді капець. 
Тюрми не минути. Але ж голова 
теж... Думки злітали і затухали, 
як іскри.

Зайшов голова, не мовивши 
й слова, ступив у свій кабінет і за-
чинився. Це трохи заспокоїло се-
кретаря.

Час біг. А в Одинця десь на 
дні серця таївся неспокій, і тільки 
коли найідейніший радянський 
драматург і державний діяч за-
явив, що ніякого голоду не було, 
Василь Семенович остаточно за-
спокоївся. 

Микола КЛОЧКО

І голоду не було

Поезія лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського

* * *
Скоро я схилю уже коліно 
перед чорним прапором землі. 
Будь благословенна, Україно, 
іменем, полеглим на зорі. 

Я не рідний син тобі — названий, 
є дорожчі в тебе, але все ж 
вірю, що на голос мій незваний 
ти зіниці й вуха отверзеш. 

В ньому нот нема, які б зміїно 
оскверняли дух чийсь або прах; 
в ньому заклинання: Україно, 
будь благословенна у віках. 

Я ще у блакиті у безодній 
не провів очима журавля. 
Будь благословенна, як земля, 
зливами і росами безодней. 

Я ще не подався на бескед, 
не підпер плечима неба стелю. 
Будь благословенна, наче мед, 
що лягає в сонячну тарелю. 

Я б ще від зорі і до зорі 
жив, трудився, множив правди 

сім’я, 
тільки прапор рідної землі, 
наче тінь, вкриває мені тім’я. 

Сонця щит сповзає на коліно —
променів палають янтарі. 
Будь благословенна, Україно, 
іменем, полеглим на зорі. 

* * *
Така твоя долоня ніжна, 
така маленька й білосніжна, 
така неторкана й піщана, 
що аж душа від неї п’яна! 
3 собою взяти б цей листочок, 
берези фреску, сил ковточок, 
й піти, піти під лісу мури, 
де цідить вечір тіней магму, 
де всі березові скульптури 
на огляд виставили мармур, 
де з ока сонця над лісочком, 
немов сльоза розлуки ніжна, 
сповзає крихітним листочком 
твоя долоня білосніжна. 

* * *
Ти пишеш мені, мамо, що в селі, 
у нас в селі, — найкраще 

на Подолі,
За хмари відпливають журавлі, 
Неначе листя зірване з тополі. 
У човні відпливе твоя журба 

За течією чистою, стрімкою, 
Там зливою розчесана верба 
Схилилась над прозорою водою. 
Там понад полем линуть хмари 

вдаль, 
На захід гнані вітром сині брили. 
Ти пишеш, мамо: сину, 

приїжджай, 
Адже усі дороги завітрило. 

А в мене — смуга рідної землі, 
Яку від грому треба боронити. 
...Крізь серце пролітають 

журавлі, 
Як материнські думи сумовиті. 

* * *
Там, де чорніють гнізда сорочі, 
Де шумували весняні грози,
Стоїть зима у білій сорочці, 
У білій сорочці, розшитій 

морозом. 

Стоїть зима, як і ти стояла, 
Коли рушав я у гори білі. 
Ой бігли полем, летіли яром 
Вагонів тіні поголубілі. 

Летіли роки долом і широм, 
Долом і широм летіли роки. 
Бились сороки у сині шиби, 
У сині шиби бились сороки.
 
А ти стояла, немов тополя, 
Немов тополя блакитно-біла, 
Мені привиділось рідне поле, 
Мені приснились твої обійми. 

Стоїш на овиді, на білім плаї, 
В білій сорочці, блакитних шатах, 
Біля грудей своїх відігріваєш 
Сороченяток... 

* * *
Коли кури закінчать технікуми, 
а коти інститути, 
коли пси закінчать університети, 
а корови стануть бакалаврами 

мистецтв, 
я прийду в твою самотину, 
обважнілий від правил 

хорошого тону 
і чоловічої шляхетності, 
не здатний піддатися емоціям
і повірити в те, що людина 
не має права розпустити коміра 

сорочки 
і пустити собі на груди сонячного 

зайчика. 
Я закличу дубів защепитися 

на всі жолуді листяних піджаків, 
накажу яворам тісніше стиснути 

на шиї 
краватки хмелю, 
бо розперезаність не до лиця 

деревам —
інтелігентам лісу, носіям зелених 

знань, 
від яких ще нестямнішою стає 
моя любов до курей, псів і корів, 
без яких не уявляю своєї долі. 

* * *
Земля біжить, біжить, стрімкіш 

від глобуса, 
що й не впізнати вже, яка країна. 
За пазухою білого автобуса 
з тобою ми в тумані по коліна. 

Приїзд гостей — наближення 
неспокою —

село стрічає псами і хвіртками. 
Твого волосся течію нескорену 
в тумані хочу стримати руками. 

Воно тече все чорним та 
по білому, 

воно буде моїм, як п’явка 
скрикне, 

і бачу, бачу по лиці поблідлому, 
до пестощів моїх ніяк не звикне. 

І щоб мені крізь землю 
провалитися, 

пройти, немов рожен, крізь тіло 
глобуса. 

Це ж треба так у жінку цю 
влюбитися 

за пазухою білого автобуса?! 

* * *
Люблю — собі на смуток чи 

на втіху?
Допоки щедрий вечір шапку снігу 
заламує і лихом б’є об землю, —
від тебе я себе не відокремлю.
Люблю тебе. Люблю й любити 

мушу,
допоки повнить наболілу душу
високе сонце радості і суму,
цей скарб, що непідвладний 

товстосуму.
Люблю тебе. Краса — усім 

принада;
та чим душа багата, тим і рада,
вона щодня, як та весільна мати,
у самоті береться уявляти:
на рушнику снігів, де б’ють 

морози,
сміється юна пара через сльози.

* * * 
АСТАФ’ЄВ Олександр Григорович. 

Народився 10.08.1952 р. на мисі Лаза-
рєва Хабаровського краю. Там трагічно 
загинув його батько, і по закінченні тер-
міну свого заслання мати з маленьким 
хлопчиком на руках повернулася 1953 
року до села Вовківці Борщівського ра-
йону на Тернопіллі, де перебувала де-
портована з Польщі її родина.

Закінчив Львівський поліграфічний 
інститут, аспірантуру та докторантуру 
при Інституті літератури імені Т. Шевчен-
ка НАН України. Успішно захистив канди-

датську, а потім докторську дисертацію з проблем сучасної лі-
рики. Працював на кафедрі української літератури Ніжинсько-
го педуніверситету ім. Гоголя, нині викладає в Київському на-
ціональному університеті ім. Т. Шевченка. Член Національної 
спілки письменників України. Видав збірки віршів «Листв’яний 
дзвін», «Заручини», «Слова, народжені снігами», «Зблизька і на 
відстані». 

Олександр Астаф’єв видав низку вагомих літературознав-
чих праць та цікавих брошур, серед яких «Нарис життя і твор-
чості Ігоря Качуровського», «Поети «Нью-Йоркської групи», «Пе-
тро Одарченко. Штрихи до літературного портрета», «У пошуках 
світової гармонії. Г. Сковорода і Ю. Клен», «Апокаліпсиси Євгена 
Маланюка», «Стилізація», «Лірика української еміграції: еволю-
ція стильових систем», «Художні системи українського зарубіж-
жя» та ін.

Лауреат премії імені М. Коцюбинського за 2001 рік.
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Несподівані 
думки
 Найбільше варто 

боятися найменших воро-
гів. (Ж. Лафонтен).

 Не нехтуй ворога-
ми: вони першими поміча-
ють твої помилки. (Анти-
сфен з Афін).

 Серед ненависних 
якостей ворога не останнє 
місце займають його пере-
ваги. (Жан Ростан).

 Немає ворожнечі страш -
ніше, ніж та, коли подібне бо-
реться з подібним з однакови-
ми прагненнями й однаковою 
силою. (Стефан Цвейг).

 Життя треба сприй-
мати таким, яке воно є, 
а жінок — такими, якими 
вони прикидаються. (Арка-
дій Давидович).

Було колись...
• При завоюванні 

Вейнсберга 1140 року ко-
роль Священної Римської 
імперії Конрад III дозволив 
покинути зруйноване міс-
то жінкам і понести те, що 
вони забажають. Жінки ви-
несли на плечах своїх чоло-
віків.

• Доктор Еліс Чейс, 
який написав книгу «Здоро-
ве харчування» і багато книг 
про правильне харчування, 
помер від недоїдання.

• Моцарт почав ство-
рювати музику в 3 роки.

 • Розробляючи елек-
тричну лампочку, Томас 
Едісон списав 40 тисяч сто-
рінок.

 • Перший американ-
ський верховний суддя 
Джон Джей купував рабів, 
щоб звільняти їх. 

• Першою людиною в 
історії, яка потрапила під 
потяг, був член британсько-
го парламенту Вільям Хас-
кінсон. 

Куточок 
гумору

— Донечко, виходь за-
між за Миколу, — радить 
мама. — Він завжди знає, 
чого хоче. 

— О ні! Краще я вийду 
заміж за Михайла — він за-
вжди знає, чого хочу я. 

* * *
— Сусіде, я застраху-

вав своє обійстя від вогню 
і граду. 

— Вогонь — це я розу-
мію, але як ви зробите град? 

* * *
— Музична освіта ва-

шої дочки коштувала багато 
грошей, але, певно, тепер 
вона заробляє непогано. 

— О так! Біля нас живе 
один професор, і він платить 
їй по десять гривень за го-
дину, коли хоче мати спокій.

* * *
— Звинувачуваний, 

чи правда, що ви назвали 
пана Миколу дурнем? 

— Правда, пане суддя! 
Я завжди кажу правду.

* * *
— Чого ви жебрачите? 
— У мене хвора нога. 
— Але ж у вас здорові 

руки, ви могли б працюва-
ти, а не старцювати. 

— Міг би. Але одна хво-
ра нога дає мені більше, ніж 
дві здорові руки. 
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У світі цікавого

Усе про сіль
 Якщо протерти сіллю ніж, яким різали рибу або цибу-

лю, запах їх зникне.

 Тупий ніж легко нагострити, якщо потримати лезо в 
слабкому розчині солі.

 Якщо молоко пригоріло, додайте в нього трохи солі й 
остудіть. Смак молока покращиться.

 Якщо молоко «втекло», посипте сіллю наліт із молока 
на плиті, тоді запах паленого зникне.

 Додайте дрібку солі в молоко, це вбереже його від ски-
сання.

 Яйця не потріскаються і легко очистяться від шкаралу-
пи, якщо зварити їх у підсоленій воді.

 Щоб розігрітий жир на сковорідці не розбризкувався, 
треба попередньо насипати на неї сіль.

 Якщо каструля пригоріла, дно посипте сіллю і залиште 
на кілька годин, після чого каструля легко очиститься.

 Дрібка кухонної солі допомагає швидко збити яєчні 
білки, покращує смак шоколаду і крему для тортів.

 Якщо свіжу рибу посолити і дати їй 10 – 15 хвилин по-
лежати, при підсмажуванні риба не буде кришитися.

 Сирі дрова швидше розгоряться, якщо на них насипати 
пригорщу крупної солі. 

 Щоб видалити з качана капусти або зі свіжих грибів 
шкідників, треба потримати їх у солоній воді.

У і
Корисні порадиКорисні поради

Золотий фонд української естради

Улюблені пісні 

×àð³âíà ñêðèïêà
Музика: Ігор Поклад
Вірші: Юрій Рибчинський

Сіла птаха білокрила на топо-
лю,
Сіло сонце понад вечір за поля.
Покохала, покохала я до болю
Молодого, молодого скрипаля.
Покохала, зачарована стру-
ною,
Заблукала та мелодія в гаю.
В гай зелений журавлиною 

весною
Я принесла своє серце скри-
палю.
Йшла до нього, наче місячна 

царівна,
Йшла до нього, як до березня 

весна.
І не знала, що та музика чарів-
на
Не для мене, а для іншої луна.
Сіла птаха білокрила на топо-
лю,
Сіло сонце понад вечір за поля.
Покохала, покохала я до болю
Молодого, молодого скрипаля.

Ãèëÿ-ãèëÿ, ñ³ð³ ãóñè
Українська народна пісня

Гиля-гиля, сірі гуси,
Не колотіть води,
Посватали люди дівку, 
Плаче козак молодий.    (2)
Не плач, не плач, козаченьку,
Не плач, серце, не журись!
Як я сяду на посаді, 
Прийди, серце, подивись.   (2)
Ой не хочу, дівчинонько,
На твій посаг дивитись.
Краще піду в синє море, 
В бистру річку топитись.   (2)
Не топися, козаченьку,
Не топися, молодий!
Кажуть люди, сама знаю, 
Що ти мене не любив.          (2)

Юрій 
Рибчинський  

Український поет, драматург, сцена-
рист, один із засновників сучасної укра-
їнської естрадної пісні, автор текстів чис-
ленних популярних пісень. Народився 
22.05.1945 р. у Києві.

Юний поет-старшокласник познайо-
мився з Лесем Танюком, який навчив його 
азів поетичної майстерності, по-справжньому відкрив українську 
культуру, і Євгеном Євтушенком, котрий став першим серйозним 
критиком і порадником поета. 

По закінченні Київського університету ім. Т. Шевченка (1967 
р.) була армія, Юрій Рибчинський та композитор Ігор Поклад опини-
лися в одному армійському ансамблі. Тоді й написали свою першу 
пісню «Глаза на песке». А потім були численні пісні, що стали класи-
кою нашої естради. 

1971 р. на Буковині поет познайомився з Володимиром Івасю-
ком: обидва прагнули піднести українську естрадну пісню на но-
вий рівень, відступивши від слізливості, але залишаючись у річи-
щі народної пісні. Разом вони написали пісні «Кленовий вогонь» та 
«У долі своя весна». Юрій Рибчинський присвятив Івасюку кілька 
пісень: «Минає день, минає ніч» ( з Миколою Мозговим), «Скрипка 
грає» (з Ігорем Покладом), реквієм «Пісня пам’яті» (з Геннадієм Та-
тарченком). 

1995 р. поету присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв 
України. 2000 р. Рибчинського удостоєно звання народного артис-
та України. 

З роками розширювалося коло композиторів, з якими працю-
вав Юрій Рибчинський: зокрема, це Вадим Ільїн, Ігор Шамо, Едуард 
Ханок, Максим Дунаєвський, Євген Крилатов, Ігор Демарін, Олек-
сандр Злотник, Ігор Крутий. Поет одночасно працює з українськи-
ми, грузинськими, білоруськими, російськими композиторами. 

Пісні Рибчинського в різні часи виконували всі зірки радян-
ської, української, російської естради. Загалом пісень, музичних 
номерів із вистав, кінофільмів, мюзиклів, рок-опер в автора — по-
над 3000! 

Юрій Рибчинський протистоїть смисловій нісенітниці, котра буяє 
в текстах багатьох сучасних, особливо російськомовних, пісень. 

Цікава і його непісенна поезія, вірші «Шлях до Тараса», «Мова, 
наша мова», «Стара актриса», які вивчають школярі. 

З легкої руки поета популярні співаки колишнього СРСР за-
співали українською мовою: Тамара Ґвердцителі («Чарівна скрип-
ка», «Два кольори», «Очі твої», «Скрипка грає»), Олександр Малінін 
(«Безсоння»), «Песняры» («У долі своя весна»), «Самоцветы» («Вер-
ба»). На його піснях «Дикi гуси», «Тече вода», «Кленовий вогонь», 
«Зелен клен», «Пилигримы», «Виват, король!» виросло не одне по-
коління слухачів. 

Пісні українського поета виконували зірки зарубіжної естради: 
Том Джонс, Карел Готт, Енгельгердт Хампердінк.

Улюблені поети Рибчинського: Гарсіа Лорка, Плужник, Анто-
нич, Маяковський, Цвєтаєва, Костенко. Юрій Євгенович дуже лю-
бить класичну музику: твори Баха, Моцарта, Верді, Россіні, Чай-
ковського. 

 Комахи — перші живі іс-
тоти, які з’явилися на Землі біль-
ше 400 млн років тому. Відто-
ді вони пережили п’ять масових 
катаклізмів і виявилися більш 
живучими, ніж динозаври.

 Щоб виробити 500 г меду, 
одній бджолі необхідно 10 млн 
разів злітати від вулика до квітки і назад.

 У бджіл п’ять очей. Три — у верхній частині голови і 
два — спереду. Медоносна бджола махає крилами зі швид-
кістю 11 тис. 400 разів на хвилину, створюючи характерне 
дзижчання.

 Самка таргана здатна за рік відкласти більше двох 
мільйонів яєць. Тарган може дев’ять днів жити без голови.

 Вага комах, яких за рік з’їдають павуки на Землі, біль-
ша від сукупної ваги всіх людей планети.

 Мурахи ніколи не сплять. У світі майже стільки ж видів 
мурах (8800), скільки птахів (9000).

 Бабки — найшвидші комахи. Швидкість їх руху дося-
гає 57 км/год.

 Комахи є їжею, багатою на білки, вуглеводи, вітаміни 
і мінерали. У Таїланді вони вважаються делікатесом, там по-
пулярні смажені цвіркуни і саранча.

 У цвіркунів вуха розташовані на передніх ногах, крім 
того, по цвіркунах можна визначити температуру: для цього 
потрібно підрахувати кількість стрекотіння за хвилину, розді-
лити на два, потім додати дев’ять і знову розділити на два. У 
результаті вийде температура в градусах Цельсія.

Дивовижне про комахДивовижне про комах

Назарій Яремчук
Назарій Яремчук прожив 

до прикрого мало (30.11.1951 
– 30.06.1995), але встиг стати 
легендою вітчизняної естради. 

Співак народився в селі 
Рівня Вижницького району 
Чернівецької області в селян-
ській родині Назарія та Марії 
Яремчуків. Мав братів Степа-
на, Богдана і сестру Катери-
ну. Музику в родині Яремчу-
ків любили всі: батько співав 
у церковному хорі; мати, крім 
гарного голосу, добре грала 
на мандоліні, виступала в міс-
цевому народному театрі.

Після занять у Чернівець-
кому університеті студент 
Яремчук залишався послуха-
ти репетиції ВІА «Смерічка» Ви-
жницького будинку культури, 
яким керував Левко Дутков-
ський. З осені 1969 року Наза-
рій почав співати у «Смерічці».

Знайомство з молодим бу-
ковинським композитором — 
студентом медінституту Воло-
димиром Івасюком — мало 
велике значення у творчому 
житті «Смерічки». Глядачі почу-
ли неповторну «Червону руту». 
А потім — безліч інших пісень 

молодого автора. Хлопці здру-
жилися на все життя. Улітку 
1971 року відбулися зйомки 
музичного фільму «Червона 
рута». Перше мистецьке ви-
знання Назарію принесли піс-
ні «Червона рута» і «Водограй» 
В. Івасюка, «Горянка» і «Не-
зрівнянний світ краси» Л. Дут-
ковського. 

У 1973 році ансамбль за-
просили на професійну сце-
ну в Чернівці. Працюючи в фі-
лармонії, Назарій вів активне 
концертне життя, збираючи 
повні зали.

У середині 1970-их ро-
ків розпався дует Зінкевич 
– Яремчук. Кожен пішов сво-
їм шляхом: Василь переїхав 
до Луцька і став солістом ан-
самблю «Світязь», а Назарій 
залишився у «Смерічці». Але 
співаки зуміли зберегти друж-
ні стосунки.

Коли сталася трагедія — 
вбивство Володимира Іва-
сюка — Назарій був одним 
із перших, хто, незважаючи 
на заборону влади, приїхав 
на похорон композитора до 
Львова. 

Перший диск-гігант Наза-
рія Яремчука «Незрівнянний 
світ краси» (1980) — одна із 
кращих платівок в українській 
дискографії того періоду.

1981 рік став для Наза-
рія стежкою до міжнародно-
го визнання. Ансамбль «Сме-
річка» виступив на міжнарод-
ному конкурсі «Братислав-
ська ліра», Яремчук отримав 
звання лауреата. Після того, 
як Левко Дутковський по-
кинув «Смерічку», Назарій 

Яремчук — художній керів-
ник ансамблю.

1987 року Яремчуку при-
своїли звання народного ар-
тиста України. 

1991 – 1993 — роки поїз-
док до Канади, США, Бразилії; 
в багатьох країнах світу почу-
ли його пісні. За кордоном від-
булася довгоочікувана зустріч 
із братом, про якого мало хто 
знав — це була сімейна та-
ємниця. Батько Назарія мав 
сина від першого шлюбу — 
Дмитра, юриста за фахом, на 
27 років старшого за Назарія. 
У 1940-их роках, коли на Бу-
ковині діяли націоналістичні 
угруповання, Дмитро пристав 
до лав ОУН. Радянську владу 
він не прийняв і виїхав під чу-
жим прізвищем до Канади. 

У період розквіту твор-
чості Яремчука спіткало лихо: 
важка хвороба — рак. У 1995 
році друзі Назарія допомогли 
йому виїхати в Канаду, споді-
ваючись, що західна медици-
на зможе допомогти. Але опе-
рацію зробили занадто пізно, і 
вона не допомогла. Проте на-
віть важко хворим Яремчук 
продовжував виступати. 

Разом зі своїми найближ-
чими пісенними побратимами 
Назарій відзнятий у музичних 
стрічках «Червона рута», «Спі-
ває «Смерічка», «Стартує пісня», 
«Ти плюс я — весна» та «Черво-
на рута». 10 років потому».

У березні 1996 року Ука-
зом Президента України 
Яремчуку Назарію Назаро-
вичу (посмертно) присудже-
но Державну премію України 
ім. Т. Шевченка.


