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Передплата 
на газету триває 

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

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

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

— в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

Основні теми газети:
Події в області, Україні і світі.
Політика, соціальні проблеми, екологія.
Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
Проза і поезія відомих письменників світу.
Культура, мистецтво, спорт. 
Корисні поради. 
У світі цікавого.

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Нехай  кожен читач газети долучить 

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

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

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

ку її передплатникам веде «Укрпошта». З усіх питань доставки га-
зети звертайтеся до своїх поштових відділень, до листонош.
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Саме так: уперше ми 
святкуємо День Незалеж-
ності України в час відкри-
тої агресії, війни Росії проти 
нашої держави. Можна по-
чати цей відлік ще від весни 
минулого року, захоплення 
Криму. Але пряма, відвер-
та агресія почалася в ніч з 
24 на 25 серпня 2014 року. 
Це який треба мати цинізм, 
щоб «приурочити» напад на 
іншу країну саме в день її 
найбільшого державного 
свята! Отже, торік ми свят-
кували, вдень ще вірячи в 
здоровий глузд наших сусі-
дів, Європи, світу, в те, що 
ми все-таки живемо вже у 
ХХІ столітті. Але не встигли 
відсвяткувати, як були втяг-
нуті у справжню війну — 
відкрите вторгнення росій-
ських військ на територію 
України, на Донбас. Цією не-
оголошеною війною позна-
чений і весь наступний рік.

Історія розбереться, 
якими помилками, а то й 
злочинами були позначе-
ні дії нової української вла-
ди, що постала після Майда-
ну. До речі, не такої й нової 
— на той момент вона діяла 
вже кілька місяців, у цими 
днями їй виповнюється пів-
тора року.

Другий Майдан, як і 
перший, був виявом сво-
боди духу нашого народу. 
Тому ми відверто говоримо 
про дії нашої влади, що не-
можливе в нинішній Росії. 
Ми гостро критикуємо цю 
владу за її промахи — до-
сить подивитися матеріали 
українських засобів інфор-
мації. Але з владою ми роз-
беремося самі, як і з усім, 
що відбувається в нашій 
державі, це наша справа, 
справа народу. А от при всіх 
проблемах, бідах, недолі-
ках країни та її влади треба 
сказати і про інше: про див-
ну, мляву, якщо не сказа-
ти — ганебну, реакцію сві-
ту на агресію Росії проти 
України. 

Вдумаймося: вперше 
за повоєнні 70 років, грубо 
порушуючи принципи Гель-
сінської угоди 1975 року 
про недоторканність кордо-
нів, одна держава загарба-
ла частину території іншої. 
Мова про Крим. Фарс ре-
ферендуму про його «при-
єднання» до Росії очевидний 
усім, підтверджений навіть 
керівництвом РФ, що визна-
ло: «референдум» проводив-
ся під дулами автоматів ро-
сійських військових. Росія, 

як мародер, скористалася 
переміною влади в Україні 
і захопила Крим. Де ж ре-
акція Європи, світу, ситого, 
вдоволеного демократич-
ного Заходу? 

Те саме — щодо війни на 
Донбасі. Мінус нашій владі, 
яка рік не може надати чіт-
ких доказів війни в Україні 
російських військових — не 
«добровольців», не «звільне-
них» заднім числом за день 
до того, як потрапили в по-
лон, а діючих військових ре-
гулярної російської армії. 
Але ж і без нас є той же все-
видющий Захід, моніторинг 
ОБСЄ. Ця ж Організація 
безпеки і співробітництва 
в Європі якраз і була ство-
рена за підсумками наради 
в Гельсінки 1975 року, щоб 
підтримувати мир на конти-
ненті. І ось ця потужна все-
європейська структура де-
монструє повну немічність 
не те що в припиненні війни, 
а навіть у моніторингу ситу-
ації. 

Те ж саме — щодо Мін-
ських угод за участі, окрім 
воюючих сторін, двох най-
більших держав Європи 
— Німеччини і Франції. Ре-
зультат — нульовий. До-
сить сказати, що після під-
писаних більш як півро-
ку тому нових лютневих 
Мінських угод війна три-

ває щодня. А першим же 
пунктом будь-яких угод про 
перемир’я і пошук виходу із 
кризи є обов’язкове припи-
нення вогню. І ось ЩОДНЯ 
під час цього так званого 
«перемир’я» ідуть бої, гинуть 
люди. За ці місяці «миру» за-
гинула не одна сотня україн-
ських військових, сотні по-
ранено. 

Те, що світ кинув Укра-
їну напризволяще, зайве 
підтверджує: покладатися 
будь-якому народові треба 
на власні сили. А для цього 
потрібна єдність цього на-
роду, міцність держави, від-
повідальна перед народом 
влада. Тому знову поверні-
мося до наших внутрішніх 
справ, до дій нашої нової-
старої влади. 

Колись дійсно історія 
все розставить на місця. 
Але це буде не саме по собі 
— «розставляти», розбира-
тися треба нам уже зараз. 
Як могла трапитися здача 
Криму? Як не підготували-
ся до подальшого сепара-
тизму, а потім і агресії на 
Донбасі, адже від Криму до 
заколотів сепаратистів ми-
нув не один тиждень, а до 
агресії Росії — кілька міся-
ців? Як і чому були доведені 
до такого стану наші Зброй-
ні сили? Чому в правоохо-
ронних органах, насампе-

ред на Донбасі, виявилося 
так багато зрадників? Як 
велися бойові дії нашими 
військовими? Навіть вра-
ховуючи, що на ходу відбу-
валося реформування (чи й 
відродження) армії, до того, 
як воювали наші генерали, 
багато запитань. Саме в ці 
дні — річниця сумновідомої 
Іловайської трагедії, де було 
знищено, взято в полон цілі 
підрозділи наших військ. 
Минув рік, а досі не розслі-
дувано трагедії Іловайська, 
не кажучи вже про покаран-
ня винних.

Ось щойно представник 
контактної групи із врегу-
лювання ситуації на Дон-
басі народний депутат Іри-
на Геращенко повідомила, 
що за рік із полону бойови-
ків звільнено 2852 людини. 
Очевидно, йдеться про по-
лонених наших військових. 
Залишаються в полоні ще 
172 людини. Понад 3 тисячі 
полонених! І це начебто без 
повномасштабної війни. 
Це таке ведення бойових 
дій? «На цей день зникли-
ми в зоні АТО вважається 
846 осіб», — додала Гера-
щенко. Очевидно, мова теж 
про військових. Досі ніхто 
не знає, а влада не називає 
кількості жертв цієї війни: 
скільки людей убито і пора-
нено, скільки загиблих досі 
не впізнано. Що вже гово-
рити про немалі жертви се-
ред мирного населення, про 
понад мільйон (знову точних 
цифр нема) біженців із Дон-
басу, в тому числі за межі 
України.

Ось таким виходить це 
наше свято, «зі сльозами на 
очах». Зостається лише по-
кладатися на силу духу на-
шого народу, на те, що ми 
нарешті навчимося ціну-
вати незалежність, власну 
державу, здобуту і відстою-
вану так важко. 

Петро АНТОНЕНКО

24 серпня — 
День Незалежності. 

23 серпня — 
День Державного 
Прапора.
Ùèð³ â³òàííÿ ç³ ñâÿòîì!

Сьогодні — півтора року 
вбивства Небесної Сотні

Усі жертви не названі, злочинці не покарані
20 лютого 2014 року став най-

трагічнішим днем Майдану, Рево-
люції Гідності. У центрі європей-
ської столиці тодішня влада вби-
ла близько 80 людей — учасників 
акцій протесту. Близько двох де-
сятків людей було вбито в перший 
кривавий день, 18 лютого. Усіх їх 
згодом назвали героями Небес-
ної Сотні. Точна кількість жертв 
тих днів донині невідома, всі вбиті і 
зниклі безвісти не встановлені, не 

названі й зараз, через півтора року. До них можна додати і 
загиблих в інших регіонах країни.

Так само по сьогодні новою (втім, далеко не новою, правля-
чою вже півтора року) владою не розслідувано цієї трагедії, не 
покарано винних, тих, хто віддавав накази і вбивав наших гро-
мадян. Тому, поки відновлюється ця суспільна, людська спра-
ведливість, залишається лише сказати: «Вічна пам’ять героям». 

Україна. Донбас. Війна. Маленька українка.

З Днем Незалежності! 
Перше свято в час війни
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Бліц-інформ
У Чернігові на свято
Заходи до Дня Державного Прапора 
та Дня Незалежності
Встановлення 21 – 24 серпня 2015 року дер-

жавних прапорів України на будівлях адміністратив-
них установ, організацій, підприємств та житлових 
будинках. 

Виступ гурту «Getback» на Алеї Героїв. 20 серпня, 
18.00.

Відкритий спортивно-масовий захід серед дітей. 
Веслувальна база КДЮСШ № 1, лівий берег Десни. 21 
серпня.

Загальноміське свято-ярмарок та огляд-конкурс 
квітів і плодів «Щастя краси». Центральний парк куль-
тури та відпочинку. 22 серпня, 10.00 – 20.00.

Третій мистецький фестиваль «Сорока ух»: кон-
церт, конкурс на кращу юшку; виставка-продаж робіт 
народних майстрів. ЦПКіВ, майданчик біля барбекю-
парку, 22 серпня, 10.00 – 20.00.

Урочиста церемонія підняття Державного Прапо-
ра України, акція «Я — громадянин України» із вручен-
ням паспортів громадянина України, патріотична акція 
«Прапор миру». Красна площа. 23 серпня, 9.00.

Покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку, 
10.00; до пам’ятного знака «Борцям за волю і неза-
лежність України», 10.35; мітинг. 24 серпня. 

X Міжнародний фольклорний фестиваль націо-
нальних культур «Поліське коло». ЦПКіВ. 24 серпня, 
13.00.

На реставрацію Катерининської 
церкви виділили понад 
півтора мільйона гривень

Кабінет Міністрів України, 
згідно з постановою №543 від 
3 серпня, виділив на рестав-
рацію Катерининської церкви 
1 670 000 гривень.

У заповіднику «Чернігів ста-
родавній» вже готові братися до 
робіт, які мають бути закінчені 
до кінця року. Однак поки неві-
домо, скільки доведеться чека-
ти грошей.

Десна обміліла до критичного 
рівня. Так чи  крадуть її воду?
Як повідомив Чернігівський гідрометцентр, рівень 

води в річці Десні біля Чернігова на 10 серпня досяг іс-
торичного мінімуму за багаторічний період спостере-
жень (131 рік) і склав 94 см над нулем поста. У бага-
тьох районах Чернігівщини Десну можна перейти на-
віть убрід.

У заплавах Десни пересохли, зовсім висохли чи-
мало водойм, міліють, висихають ставки в селах, на-
віть далеко від Десни. Адже ґрунтові води пов’язані 
між собою.

Звичайно, це викликано і великою спекою серп-
ня, коли температура води в Десні прогрівалася до 
25 і більше градусів. Вода просто випаровується. 
Але не лише це. Низький рівень води в Десні — ще 
й наслідок украй малої повені, що спостерігається 
вже дві весни підряд. У свою чергу, це може бути на-
слідком не лише малосніжної зими, загального по-
тепління клімату. Чи бережливо використовується 
вода Десни, найбільшої в області і одної з найбіль-
ших рік України?

Наша газета в публікаціях нинішньої весни порушу-
вала цю тему. Уперто ходять чутки про ще два фактори. 
Перший: весною нижче Дніпра гідрологи «скидають» дні-
провські води вниз, за течією, у водосховища, щоб не 
затопило елітних забудов, не дуже законно споруджених 
під столицею по самому берегу Дніпра. Друге: чи не за-
бирають надто багато води з Десни в різні водосховища, 
для промислових потреб, у верхів’ях ріки, особливо на 
території Брянської області Росії?

Ясність могли б внести обласне управління екології 
та Мінекології. Але вони поки що відмовчуються на цю 
тему. А десятки тисяч людей страждають від безводдя. 

День сільського бібліотекаря
«Я пропоную свій досвід» — під такою назвою відбув-

ся круглий стіл бібліотекарів сільських та селищних бі-
бліотек Чернігівщини 12 серпня, на території історико-
меморіального музею-заповідника «Ганнина пустинь», 
що на Борзнянщині. 

Учасники відвідали Оленівську сільську бібліоте-
ку-філію, яка стала переможцем конкурсу від Чернігів-
ського обласного відділення Української бібліотечної 
асоціації.

Захід пройшов за ініціативи обласного відділення 
УБА в партнерстві з обласною бібліотекою ім. В. Коро-
ленка 

Бібліотекарі ділилися досвідом, як залучити мо-
лодь до бібліотеки через цікаві майстер-класи, моло-
діжні зібрання, кіноперегляди, як створити загін сіль-
ських волонтерів, організувати в бібліотеці драмгур-
ток, популяризувати книги завдяки «велосипедній 
бібліотеці».

«Декомунізація» 
по-семенівськи: 

Леніна переставили 
на інше місце

Приберіть Леніна і тих, 
хто його поставив
Заява Чернігівського облас-

ного товариства «Просвіта» іме-
ні Т. Шевченка з приводу віднов-
лення пам’ятника В. Ульянову 
(кличка — Ленін) у Семенівці на 
Чернігівщині. 

Коли по всій Україні, на хви-
лі Майдану, українці знімали 
пам’ятники Ульянову (кличка — Ле-
нін), семенівська влада дала змогу 
комуністам самим прибрати мону-
мент їхнього фюрера з центральної 
площі. Що вони й зробили, хоча цей 
ідол не є власністю Комуністичної 
партії. 

Але прибрали вони його для 
того, щоб встановити в іншому 
місці — недалеко від центру, біля 
церкви (!) Московського патріар-
хату, на території монументу заги-
блим під час колективізації кому-
ністам та розкуркулювачам. 

Правління обласного товари-
ства «Просвіта» імені Т. Шевчен-
ка вимагає від Семенівської місь-
кої ради негайно ухвалити рішення 
про знесення пам’ятника Ульяно-
ву (Леніну), а прокуратуру проси-
мо з’ясувати законність дій осіб, що 
встановили цей пам’ятник. 

Нагадуємо, що відповід-
но до законів про декомунізацію 
пам’ятники Леніну та іншим діячам 
комуністичного і нацистського ре-
жимів мають бути знесені. Це сто-
сується також Новгорода-Сівер-
ського, Талалаївки та ряду сіл Чер-
нігівщини, де вони досі збереглися.

Відновлення пам’ятника 
В. Леніну (Ульянову) в м. Семе-
нівка викликає цілком природ-
не обурення і засудження.

Українському суспільству 
вже давно відомо про величез-
ний масив злочинів В. Леніна 
проти людяності як ідеолога і 
організатора тоталітарного ко-
муністичного режиму СРСР, ві-
йни проти Української Народної 
Республіки й загарбання Укра-
їни, відповідального за ката-
строфічні жертви українського 
народу в 1917 – 1922 роках від 
рук комуністичних загарбників.

У 2014 році органи влади, 
засоби масової інформації об-
ласті, як і в усій Україні, отри-
мали довідку Українського ін-
ституту національної пам’яті 
«Історико-юридичний висно-
вок щодо причетності В.І. Ле-
ніна (Ульянова) до організа-
ції та здійснення політичних 
репресій». У цьому докумен-
ті було зроблено однозначний 
висновок: «В. Ленін (Ульянов), 
що обіймав протягом 1917 – 

1923 рр. найвищі державні та 
партійні посади, спочатку в Ра-
дянській Росії, а потім у СРСР, 
не тільки теоретично обстою-
вав можливість та необхідність 
застосування політичних ре-
пресій і терору стосовно окре-
мих груп населення чи окремих 
осіб, але і як посадова особа 
брав участь в ухваленні та під-
писував відповідні норматив-
ні документи (декрети), які ле-
гітимізували й «узаконювали» 
застосування таких політич-
них репресій і терору органами 
державної влади (насамперед 
ВЧК, судами та революційними 
трибуналами), а також як поса-
дова особа віддавав посадо-
вим особам інших органів дер-
жавної влади вказівки щодо 
застосування такого терору 
і політичних репресій віднос-
но конкретних груп населення 
або конкретних осіб шляхом, 
зокрема, взяття окремих осіб 
у заручники, обмеженнях гро-
мадянських прав цілих груп на-
селення, арештів конкретних 

осіб або цілих груп населення 
та поміщення їх до концентра-
ційних таборів, реквізиції май-
на (зокрема, хліба) в таких осіб 
або цілих груп населення. Крім 
того, як голова Ради народних 
комісарів та керівник ЦК РКП 
(б) Ленін відповідальний за 
створення каральних органів 
(ВЧК) для здійснення таких по-
літичних репресій і терору».

З огляду на це, Ленін одно-
значно підпадає під визначен-
ня осіб, причетних до органі-
зації та здійснення політичних 
репресій.

Закон України «Про засу-
дження комуністичного та на-
ціонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних ре-
жимів в Україні та заборону 
пропаганди їх символіки», який 
набув чинності від 21 травня 
2015 року, вимагає демонта-
жу пам’ятників діячам тоталі-
тарного комуністичного режи-
му в СРСР. 

Отже, пам’ятник В. Леніну в 
райцентрі Семенівка безумов-
но підлягає демонтажу. Будь-
яка інша позиція є знущанням 
над пам’яттю жертв україн-
ського народу від комуністич-
ного терористичного режиму, 
аморальна і протиправна. В 
умовах завойовницької війни 
Російської Федерації проти 
України цей факт є серйозною 
загрозою національній безпе-
ці нашої країни.

Сергій БУТКО, 
представник Українського ін-
ституту національної пам’яті 

у Чернігівській області

В і д б у л о с я 
засідання комі-

сії із присудження 
обласної літератур-

но-мистецької премії ім. 
М. Коцюбинського, присвячене визначен-
ню лауреатів премії імені класика нашої лі-
тератури.

Цьогоріч за здобуття відзнаки у тради-
ційних п’ятьох номінаціях змагалися два-
надцять претендентів із Чернігова, Кули-
ківки, Києва, Сум, Мелітополя. Про їхні 
творчі здобутки широко розповідали ЗМІ, 
Інтернет-ресурси.

Після тривалого обговорення комісія 
шляхом таємного голосування визначила 
переможців. Лауреатами премії ім. М. Ко-
цюбинського за 2015 рік стали:

«Поезія»: Олег ГОНЧЕРЕНКО — поет, 
науковець (м. Мелітополь), за книгу «Бу-
ремні буриме свободи». 

«Проза»: Олександр БАЛАБКО — пись-
менник, журналіст (м. Київ), за книгу «Рай і 
пекло Коцюбинського». 

«Народознавство»: Віталій ШЕВЧЕН-
КО — краєзнавець, дослідник Ічнянщини (м. 
Київ), за книгу «Хрестоматія Ічнянщини. 10 ти-
сяч статей, довідок, документів, ілюстрацій». 

«Театрально-музичне мистецтво»: Сер-
гій ПУНТУС — артист драми Чернігівсько-
го обласного академічного українського 
музично-драматичного театру імені Т. Шев-
ченка, за образ, створений у виставі «Калі-
ка з острова Інішмаан». 

«Декоративне та образотворче мисте-
цтво»: Тетяна СТАДНИЧЕНКО — майстер 
художньої вишивки та розпису (м. Черні-
гів), за відродження і розвиток традиційно-
го чернігівського мистецтва.

Вручення премії відбудеться у верес-
ні під час урочистостей з нагоди дня наро-
дження Михайла Коцюбинського.

Визначено лауреатів літературно-мистецької 
премії імені Михайла Коцюбинського

Відновлення Леніна в Семенівці — 
знущання з пам’яті жертв комуністичного режиму

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

захищаючи суверенітет і територіальну цілісність держави 
Старший сержант 1-ої окремої танко-

вої бригади Александренко Сергій Мико-
лайович. Народився 02.06.1979 р. Заги-
нув 18.08.2014 р. біля с. Весела Тарасів-
ка Луганської області. Родина живе в с. 
Олбин Козелецького району.

Капітан Бондаренко Володимир 
Олександрович. Народився 15.12.1975 р. 
Загинув 31.08.2014 р. біля м. Дебальце-
ве Донецької області. Похований у Києві.

Сержант Шелепаєв Олександр Ана-
толійович. Народився 23.02.1991 р. За-
гинув 31.08.2014 р. біля м. Дебальцеве 
Донецької області. Похований у м. Ток-
мак Запорізької області. Родина — у смт 
Десна.

Чередніченко Денис Ігоревич, 1985 
р. н. Загинув 26.09.2014 р. Похований у 
м. Чернігові. Мати мешкає в м. Чернігові.

Коворотний Сергій Володимирович. 
Народився 12.12.1977 р. у с. Колісни-
ки Ніжинського району. Старший прапор-
щик, інструктор з водіння танків. Загинув 
31.08.2014 р. поблизу с. Новосвітлівка 
Краснодонського району Луганської об-
ласті. Похований у м. Шостка Сумської об-
ласті. Родина — у смт Десна.

Молодший сержант Єсипок Андрій 
Анатолійович. Загинув у Донецькій облас-
ті. Родина — у с. Новий Биків Бобровиць-
кого району.

Солдат БТО №41 Рябий Віталій Вікто-
рович. Був поранений у м. Щастя Луган-
ської області, помер від ран. Родина — у 
м. Чернігові.

Рядовий Близнюк Володимир Володи-
мирович. Народився 28.08.1988 р. Заги-
нув 06.09.2014 р. у Луганській області. Ро-
дина — у м. Чернігові.

Капітан батальйону «Айдар» Бу-
ряк Анатолій Миколайович. Народився 
05.06.1968 р. Загинув 06.09.2014 р. Ро-
дина — в с. Червоні Партизани Носівсько-
го району. 

Боєць батальйону «Айдар»  Богуш  Ан-
дрій  Васильович.  Загинув 05.09.2014 р. 
Родина — у м. Чернігові.

Боєць батальйону №41 Лобода Ва-
дим Михайлович, 1984 р.н. Загинув 
12.09.2014 р. поблизу Станиці Луган-
ської. Родина — у м. Чернігові. 

Боєць 1-ої танкової бригади Ломов 
Віталій Ігоревич. Народився 31.12.1990 
р. Припускається, що загинув під Старо-
більськом, орієнтовно 27 вересня. Родина 
— у с. Заїзд Прилуцького району Чернігів-
ської області. Вважається таким, що про-
пав безвісти.

Солдат, стрілець Національної гвардії 
Кононович Іван Миколайович. Народив-
ся 23.10.1987 р. у м. Чернігові. Загинув 
01.10.2014 р. у районі м. Дебальцеве До-
нецької області. Похований у м. Чернігові.

Старший лейтенант, начальник інже-
нерної служби (13-ий батальйон терито-
ріальної оборони) Говорущенко Сергій 
Фавстович. Народився 17.02.1968 р. У 
Чернігові працював начальником газоря-
тувальної служби об’єднання «Хімволок-
но». Загинув 11.10.2014 р. біля м. Луган-
ська. Похований у м. Чернігові.

Молодший сержант, командир танка 
Костюченко Юрій Миколайович. Народився 
17.08.1977 р. у с. Займище Щорського райо-
ну. Загинув 04.10.2014 р. під час боїв за ае-
ропорт Донецька. Похований у с. Займище.

Капітан, командир танка Титарчук 
Володимир Іванович. Народився 1968 р. 
Проживав у м. Чернігові. Був тяжко по-
ранений під час боїв у районі аеропорту 
м. Донецька. Помер 17.10.2014 р. від ран 
у лікарні. Похований у м. Чернігові.

Сержант Кунденко Володимир Івано-
вич. Народився 26.07.1980 р. у  с. Крас-
ний Колядин Талалаївського району. Заги-
нув 04.10.2014 р. під час боїв за аеропорт 
Донецька. Похований у с. Харкове Талала-
ївського району.

Рядовий міліції Запека Віктор Олек-
сандрович. Народився 02.04.1987 р. у м. 
Чернігові. Загинув 16.11.2014 р. у районі 
залізничного переїзду біля селища Ста-
ниця Луганська Луганської області. 
Похований у м. Чернігові. 5
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Міліцейська хроніка

Бліц-інформ
Балотуєшся — 
внеси грошову заставу
Центральна виборча комісія постановила визначити розмір 

грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати об-
ласної, районної, міської, районної в місті ради, висунутого в бага-
томандатному виборчому окрузі, на чергових місцевих виборах.

Розмір грошової застави по Чернігівській області різ-
ний, залежно від ради. Зокрема: на виборах обласної ради — 
41477 грн, Чернігівська міська рада — 10877 грн, Ніжинська 
міська рада — 2845 грн, Прилуцька міська рада — 2400 грн, 
Новгород-Сіверська міська рада — 521 грн. Інші міські ради — 
в межах кількох сотень гривень.

Застава для партійного списку в районні ради коливаєть-
ся в таких межах: від 452 грн — Срібнянська районна рада, до 
2121 грн — Чернігівська районна рада. Деснянська районна 
в місті Чернігові рада — 6636 грн, Новозаводська районна в 
місті Чернігові рада — 4241 грн.

Вищий адмінсуд підтвердив 
мораторій на забудову Кордівки
Вищий адміністративний суд України відмовив ТОВ «Євро-

кон Полісся» у відкритті провадження за касаційною скаргою 
забудовника на постанову Деснянського районного суду м. 
Чернігова від 28.05.2015 р. та на ухвалу Київського апеляцій-
ного адміністративного суду від 27.07.2015 р. Таким чином, мо-
раторій на забудову Кордівки, накладений Чернігівською місь-
кою радою, залишається чинним до 1 січня 2016 року.

Київська фірма-забудовник «Єврокон Полісся» подавала 
до суду, аби визнати мораторій на забудову лісопарку Кордів-
ка в Чернігові недійсним. У планах забудовника було будівни-
цтво багатоповерхівки в зеленій зоні міста.

Ще один торгово-
розважальний центр
Державна архітектурно-будівельна інспекція Украї-

ни прийняла в експлуатацію торгово-розважальний центр 
HOLLYWOOD («Голлівуд») у м. Чернігові по вул. 77-ої Гвардій-
ської дивізії, 1, поблизу гіпермаркету «Вена». 

Його загальна площа — 54 тис. кв. м. Центр розрахований 
на 20 тисяч відвідувачів щодня. У ТРЦ обіцяють розмістити 6 
супермаркетів, більше 170 магазинів одягу, взуття та аксесуа-
рів, дитячий розважальний центр і фуд-корт з різними кухнями, 
розважальну зону площею 3000 кв. метрів.

У Мезині відкривають часи 
давнього заселення Подесення 

Улітку Мезинська археологічна експедиція Чернігівського 
національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка здій-
снювала дослідження городища Свердловка-1, розташованого 
між селами Свердловка і Мезин. Під час археологічних розкопок 
були відкриті рештки давньої забудови, що відповідає двом голо-
вним періодам функціонування пам’ятки — добі раннього заліза 
(юхнівська археологічна культура) та часу заселення Подесення 
сіверянами (роменська археологічна культура кінця І тис. н. е.). 

Найцікавішими є залишки житлової та господарської за-
будови і фортифікаційні споруди сіверянського часу. Виявлено 
також свідчення існування в той період у місцевого населен-
ня керамічного виробництва, металообробки і різноманітних 
промислів, у тому числі рибальства і полювання, що дозволяє 
реконструювати систему природокористування, яка склалася 
в цій місцевості наприкінці І тис. н.е. 

Після завершення наукової 
обробки матеріалів результати 
робіт будуть оприлюднені на кон-
ференції «Природно-екологічний 
та історико-археологічний потен-
ціал Мезинської округи: минуле, 
сучасне і перспективи розбудови» 
восени цього року та на сайті Ме-
зинського національного природ-
ного парку.

Конфлікт через собаку — 
вбито господаря
Співробітники Ніжинського міськвідділу УМВС у Чернігів-

ській області розкрили факт завдання тяжких тілесних ушко-
джень, які спричинили смерть потерпілого.

До чергової частини надійшло повідомлення про виявлен-
ня на території залізничної станції «Ніжин» тіла громадянина, 
яке в подальшому було доставлено до моргу Ніжинської цен-
тральної районної лікарні. Смерть настала внаслідок множин-
них травм.

Самотній чоловік ніде не працював, вів антигромадський 
спосіб життя, проживав неподалік залізничного вокзалу, куди 
приходив випити чарчину з приятелями.

Так було і того дня. Випивши оковитої, чоловік зі своїм псом від-
почивав на лавці на пероні. А коли мимо проходив ніжинець із дру-
жиною та малолітнім сином, на них зненацька напав пес і кілька ра-
зів укусив хлопчика й матір, яка намагалася відігнати чотирилапого.

Батько вирішив покарати господаря собаки і сильно того по-
бив. Після виклику карети швидкої медичної допомоги з’ясувалося, 
що травми, завдані чоловікові, виявилися несумісні з життям.

Зловмиснику, що завдав тяжкі тілесні ушкодження, ого-
лошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушен-
ня за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України 
(умисне тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпі-
лого), за що загрожує позбавлення волі на строк від семи до 

десяти років.

Власноруч відремонтувала стару 
хату на околиці села Наталія, яка разом 
зі своєю донькою Софією вимушена була 
залишити Луганськ та переїхала до села 
Кучинівка Щорського району.

«З чоловіком я розлучилася і жила 
сама з донькою, зараз вона піде до 4-го 
класу, — розповідає Наталія. — Коли по-
чалася війна, перебувати в Луганську 
стало небезпечно, і я вирішила переїха-
ти в якесь спокійне місце. Подивилась на 
карту, почитала оголошення в Інтернеті і 
ще у квітні зрозуміла: ось воно, це місце. 
Приїхала сюди і придбала старий буди-
нок із городом, більше як 60 соток».

Наталія завжди любила землю, там у 
неї була дача, ділянка, яку вона залюбки 
обробляла. Нині жінка всіма силами на-
магається перетворити обійстя в Кучи-
нівці на рай: посадила кущі смородини, 
малини, розсадила полуницю. Усе росте. 
Проте є й невдачі: не вродили цього року 
кавуни, якась хвороба напала на карто-
плю, а до того ще посуха!

«Поливаю кожен день грядки, але 
сонце переважає», — скаржиться жінка. 

Але вона повна оптимізму: консер-
вує на зиму огірки, бореться з бур’янами, 

найняла місцевих жителів, щоб постави-
ли паркан, бо забредуть корови; робить 
квас, яким пригостила волонтерів.

У Луганську в жінки ще залишилися 
старенькі батьки, яким за 80, і вони не 
хочуть кидати обжите місце.

Днями волонтери благодійного фонду 
«Захистимо Україну!» відвезли Наталії одяг, 
зібраний волонтерами організації «Гумані-
тарний маршрут Білорусь – АТО» та фран-
цузької асоціації «Люба Лорр Україна». 
Шафу надала волонтерка Галина Балуба, 
письмовий стіл для малої Софійки передав 
благодійному фонду Костянтин Іванов.

Також щира подяка тим, хто допоміг 
зібрати всі ці речі й доставити їх до Кучи-
нівки, — Наталії Осіковській та Олексан-
дру Красногору.

«Дуже приємно допомагати такій жінці, 
— каже волонтер Андрій Цвір, — адже ви-
дно, що вона роботяща, і не змарнує нада-
ну їй державою і волонтерами допомогу».

Звертаємося до небайдужих: Наталії 
та її доньці потрібна шафа для одягу, хо-
лодильник (в обійсті нема погреба) і ве-
лосипед (Кучинівка — віддалене й довге 
село, понад 11 кілометрів). Також потріб-
не пальне для доставки цих речей.

* * * 
Просимо надати допомогу пальним 

або коштами на підтримку діяльності бла-
годійного фонду «Захистимо Україну!».

Кошти перераховувати за такими 
реквізитами:

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

Реквізити для здійснення пе-
реказів з-за кордону: в 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 Одер-
жувач: рахунок відкритий у ПАТ «Кре-
добанк». Для юридичних осіб – назва 
одержувача та адреса.

Контактний тел. (063) 236-18-03.
Благодійний фонд 

«Захистимо Україну!»

Прокуратура Чернігівської області внесла апеляцію на по-
станову Чернігівського окружного адміністративного суду, якою 
відмовлено в задоволенні позову прокурора щодо тарифів на 
проїзд.

У позові прокуратура просить визнати незаконним і скасу-
вати рішення виконкому Чернігівської міської ради від 30 бе-
резня №76 «Про вартість проїзду у міському пасажирському 
транспорті».

Прокуратура вважає, що судом безпідставно не враховано по-
рушення вимог Конституції України, Законів України «Про автомо-
більний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні» при 
ухваленні виконкомом Чернігівської міської ради цього рішення.

Зокрема, згідно з вимогами законодавства, нові тарифи на 

проїзд у громадському транспорті мають затверджуватися за 
результатами належного дослідження фактичних витрат 
перевізників за попередній рік. Але результати такого дослі-
дження за попередній рік уже враховано виконкомом 5 місяців 
тому при ухваленні аналогічного рішення. Тоді у зв’язку з підви-
щенням цін на запасні частини, паливно-мастильні матеріали 
тощо діючий тариф на транспортні послуги, які надаються насе-
ленню, переглянуто і встановлено вартість разового квитка на 
проїзд у тролейбусі — 1,5 грн, в автобусі — 2,5 грн. Після того 
належних досліджень та обґрунтованих розрахунків у 
даному питанні не проводили. Нові тарифи обраховано ви-
ключно на підставі даних про витрати, повідомлених сами-
ми перевізниками.

Окрім того, враховуючи, що відносини між перевізниками 
Чернігова та міськвиконкомом є договірними, виконком не по-
збавлений права провести конкурс та встановити його пере-
можця згідно з діючими тарифами на перевезення. Також він 
не позбавлений можливості розірвати договір із перевізником.

Встановлено й ряд інших ознак протиправності оскаржува-
ного рішення виконкому.

Прокуратура продовжує відстоювати інтереси громадян і 
суспільства, вимагаючи дотримання законодавства.

З Донбасу— на Чернігівщину: 
жінка, яка любить землю

Прокуратура: підвищення тарифів 
на проїзд у Чернігові незаконне

Співробітники відділу боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми, УМВС у Чернігівській облас-
ті в рамках загальнодержавної операції 
«Нічне місто» викрили і затримали 64-річ-
ного любителя «полунички».

Оперативна інформація про те, що 
дід «цікавиться» неповнолітніми дівча-
тами, надійшла до підрозділу в середині 
літа. 

У процесі її перевірки було встанов-
лено, що чернігівський пенсіонер, 1951 
року народження, єдиний син якого на 
цей час живе в Росії, мешкав сам у три-
кімнатній квартирі. І чи то від дефіциту жі-
ночої уваги, чи від самотності почав по-
силено цікавитися неповнолітніми дівча-
тами.

Під час слідчо-розшукових дій було 

отримано інформацію, що жертвами 
педофіла стали дівчатка віком від 12 до 
17 років, переважно з неблагополуч-
них сімей або вихованці інтернатів. Чо-
ловік знайомився з дівчатами на вули-
ці, пригощав їх морозивом, пропонував 
випити вина, давав на «кишенькові ви-
трати» по 50 – 100 грн, а потім запро-
шував додому, де демонстрував фото й 
відео порнографічного характеру, вів 
розмови на тему сексу, роздавав секс-
іграшки і пропонував займатися з ним 
сексом.

Задокументувавши кілька злочинів, 
оперативники провели затримання пре-
старілого любителя «полунички».

На даний момент відкрито чотири 
кримінальні провадження за ч.3 ст.301 
Кримінального кодексу України (ввезен-

ня, виготовлення, збут і розповсюдження 
порнографічних предметів), що передба-
чає позбавлення волі на строк від трьох 
до семи років з конфіскацією порногра-
фічних предметів, кіно- та відеопродук-
ції, матеріальних носіїв комп’ютерних 
програм, засобів їх виготовлення, розпо-
всюдження і демонстрування. У перспек-
тиві — відкриття проваджень за ст. 156 
Кримінального кодексу України (розбе-
щення неповнолітніх), що загрожує фігу-
ранту обмеженням волі на строк до п’яти 
років або позбавленням волі на той са-
мий строк.

Триває досудове розслідування.
Міліція звертається до батьків та опі-

кунів потерпілих дівчат, які відмовилися 
писати заяви і давати свідчення. Своєю 
відмовою ви полегшуєте долю не тільки 
підозрюваному, а й створюєте прецедент 
безкарності та провокуєте до повторен-
ня таких злочинів.

Затримано педофіла

11 серпня працівники Управління 
протидії злочинності у сфері економіки 
УМВС України в Чернігівській області за-
фіксували факт вимагання та отримання 
керівником райдержадміністрації части-
ни неправомірної вигоди в сумі 45 тисяч 
гривень за зміну цільового призначення 
земельної ділянки. Правопорушник за-
триманий, гроші вилучені.

До голови райдержадміністрації 
звернувся директор товариства з об-
меженою відповідальністю із прохан-
ням змінити цільове призначення зе-
мельної ділянки площею 0,4 га із земель 
сільськогосподарського призначення на 
землі під забудову котеджного містеч-
ка. Посадовець погодився вирішити пи-

тання і запросив за видачу відповідного 
розпорядження 50 тисяч гривень.

За цим фактом прокуратура Черні-
гівської області відкрила кримінальне 
провадження за частиною 3 статті 368 
Кримінального кодексу України (при-
йняття пропозиції, обіцянки або одер-
жання неправомірної вигоди службовою 
особою), що карається позбавленням 
волі на строк від п’яти до десяти років із 
позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років, з конфіскацією май-
на та зі спеціальною конфіскацією.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області 

* * *
Затриманий — голова Бобровиць-

кої РДА.  Президент Порошенко відсто-
ронив його від виконання обов’язків на 
час розслідування справи.

ПіПідд д чачас с слслідідчо розшукових дій було Кримінальльногного ккодеодексу України (ввезен ня таких злочинів.

11 серпнпня працівниникики Управління тання і запрососивв за видачу відповповіднідноого

Міліція затримала на хабарі голову райдержадміністрації 
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Бліц-інформ Про все, що хвилює, що наболіло
Чернігівщина досі 
на 15% «окупована» 
російським телебаченням
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації 

Валерій Куліч звернувся до Кабінету Міністрів із проханням 
посприяти ліквідації монопольного становища російського 
телерадіомовлення на окремих територіях області. Про це 
він сказав на засіданні Кабміну 12 серпня: «15% території 
області покривається тільки російським мовленням». 

За його словами, відповідні скарги і звернення були на-
діслані як до Служби безпеки України, так і на адресу Мініс-
терства інформаційної політики. 

У відповідь на звернення голови ОДА Прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк доручив міністру інформполітики Юрію 
Стецю з'ясувати, які саме території області не покривають-
ся українським сигналом, і вивчити можливість будівни-
цтва ретрансляційних вишок.

Комунальні послуги: 
боргів меншає, але вистачає
У І півріччі жителі Чернігівщини сплатили за житлово-

комунальні послуги, включно з погашенням заборгованос-
ті минулих періодів, 600,7 млн грн, що становить 102,3% на-
рахованих сум. 

Середні нарахування на одного власника особового 
рахунку за житлово-комунальні послуги та електроенергію 
(із розрахунку 150 кВт/год. на місяць) у червні становили 
304,72 грн, що на 13,9% перевищує показник за червень 
2014 р.

За І півріччя 2015 р. населення області заборгувало ор-
ганізаціям-надавачам послуг 150,3 млн грн за спожиті жит-
лово-комунальні послуги. Від початку року борг зменшився 
на 8,3%. Найбільшу його частку становила заборгованість 
за газопостачання — 43,5%. Не сплачували за цей вид по-
слуг упродовж 3 місяців і більше 10,7% власників особових 
рахунків.

За централізоване опалення та гаряче водопостачан-
ня боржниками протягом трьох і більше місяців були 47,2% 
користувачів, за вивезення побутових відходів — 14,3%, 
за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 
— 14,0%, за централізоване водопостачання та водовідве-
дення — 11,2%. За використану електроенергію населення 
не сплатило 12 млн грн.

Повідомляє Державна служба 
з надзвичайних ситуацій

На водоймах тонуть люди
9 серпня о 15.42 в озері Сорокине, що поблизу с. Ту-

манська Гута Козелецького району, рятувальники зна-
йшли і витягли на берег тіло 35-річної місцевої жительки. 
Як з’ясувалося, жінка 8 серпня разом із компанією відпо-
чивала на березі водойми. Після тривалого перебування 
на сонці вона пішла купатися, проте нікому із друзів про це 
не повідомила. Останні помітили її відсутність лише через 
де який час і почали пошуки, проте це нічого не дало. Після 
цього люди викликали на місце події рятувальників, міліцію 
і швидку. Обставини трагедії встановлює слідство. 

На Чернігівщині станом на 9 серпня потонула від почат-
ку року 41 людина. Основна причина трагедій — порушення 
заходів безпеки під час купання чи риболовлі. 

Рятувальники і лісники 
завадили вогню знищити село 
11 серпня о 01.15 у 

Ріпкинському районі до 
Служби порятунку «101» 
надійшло повідомлення, 
що внаслідок загоран-
ня сухої рослинності на 
околиці с. Кам’янка во-
гонь швидко підібрав-
ся до населеного пункту 
й охопив 6 нежитлових 
будинків. За викликом 
оперативно було на-
правлено два держав-
них пожежно-рятуваль-
них підрозділи з рай-
центру і селища Любеч, 
а також дві пожежні ко-
манди і трактор з плугом 
Добрянського лісового господарства й Ріпкинського агро-
лісгоспу. Гасіння ускладнював сухостій, яким поросли не-
жилі подвір’я. Незважаючи на це, о 14.05 пожежу лока-
лізували, а о 19.50 остаточно ліквідували. Завдяки діям 
вогнеборців врятовано 4 житлові будинки, 2 сараї, а та-
кож не допущено поширення вогню на весь населений 
пункт, що нараховує близько 50 дворів. Полум’я встигло 
знищити три та стільки ж пошкодити нежитлових будин-
ків. Причиною лиха стала необережність громадян у по-
водженні з вогнем. 

Загалом від початку року необережне поводження з 
вогнем, випалювання сухої рослинності чи сміття призвело 
до 306 пожеж у житловому секторі, 48 — в лісах, 13 — на 
торфовищах та 543 загорань сухої трави. Вогнем знищено 
або пошкоджено більше сотні житлових будинків, господар-
чих і виробничих будівель, майже 3 тисячі га території. 

 УДСНС у Чернігівській області

Африканська чума 
свиней знову в області

На Чернігівщині — 10 неблагополучних 
районів на АЧС. Уже було вилучено 349 го-
лів хворих свиней. Останній спалах небез-
печної хвороби виник у селі Городище Мен-
ського району.

Вірус АЧС безпечний для людини. Од-
нак захворювання може мати важкі еконо-
мічні наслідки. Про випадки, які виникають 
на території тієї чи іншої області країни, по-
відомляється, як мінімум, 180 країнам сві-
ту — членам Міжнародного епізоотичного 
бюро. Ці країни невідкладно вживають за-
ходів щодо профілактики АЧС. Як наслідок 
— можливість введення заборони експорту 
продукції тваринництва і рослинництва, зо-
крема фуражного зерна.

Така ситуація з АЧС не тільки на Черні-
гівщині. На 13 серпня в державі було заре-
єстровано 18 випадків АЧС у Чернігівській, 
Рівненській, Житомирській, Київській, Сум-
ській та Полтавській областях. Безумовно, 
географічне розташування Чернігівщини, 
велика кількість лісів, гарна кормова база 
для диких кабанів — усе це збільшує ризики 
поширення захворювання.

Спеціальної профілактики захворюван-
ня у світі не існує. Тому в разі виявлення ви-
падків АЧС негайно визначаються межі епі-
зоотичного осередку, загрозливої зони, 
зони нагляду, і розпочинається виконання 
заходів із ліквідації хвороби (хворих тварин) 
у самому осередку.

Нині ситуація знаходиться під контролем 
ветеринарної служби області. Проводиться 
постійний моніторинг, депопуляція (відстріл) 
диких свиней.

Проте чи не головним заходом безпеки 
залишається дотримання господарями свій-
ських тварин санітарно-гігієнічних правил. 
Серед них — заборона доступу інших лю-
дей до приватних господарств, застосуван-
ня дезкилимків, утримання від вигулу сви-
ней тощо.

Чернігівські газети — 
на задвірках

Ніжин, вокзал, п’ятниця. Поштове від-
ділення на станції, газетний кіоск. Запи-
тую в кіоскера, які є в продажу чернігів-
ські обласні газети. На прилавку, на ві-
трині не бачу жодної. А напередодні, в 
четвер, вийшли всі обласні тижневі га-
зети. Невже вже розкупили? Кіоскер го-
ворить, що сюди йдуть на продаж кілька 
обласних газет: «Гарт», «Деснянка», «Чер-
нігівщина», «Весть», «Світ-інфо». Звісно, 
приємно, що в цьому невеликому перелі-
ку — і наша газета «Світ-інфо». Але де ж 
самі газети? Виявляється, в кіоскера «під 
прилавком». Запитую, а чому не на при-
лавку, на вітрині? Що це за дискримінація 
наших місцевих газет? З'ясувалося, спра-
ва в іншому. Кіоскер пояснила, що цих га-
зет надходить усього по кілька штук, і на 
всі є постійні покупці, які регулярно, що-
тижня, підходять і купують свої улюблені 
видання. Але як бути «непостійним покуп-
цям», котрі, ось як я, підійшли до кіоску? 
Адже Ніжин — велика вузлова залізнич-
на станція, через яку перевертаються со-
тні, тисячі пасажирів, чимало приїжджих, 
котрі хотіли б придбати місцеву пресу. Як 
їм? А ніяк. Усе розібрано, розписано, за-
йвого нема. 

Важко картати кіоскера, котра має 
постійних покупців, так само пред’являти 
претензії останнім, що воліють, замість 
оформлення передплати, ось так «перед-
плачувати» газети вроздріб. 

Але чому кількість газет на кіоск так 
обмежена? І чому під цей «ліміт» потра-
пили саме обласні газети? Це вже запи-
тання до «Укрпошти», структурою якої є це 
відділення і цей кіоск при ньому. До іншо-
го кіоску, що всередині вокзалу, які пре-
тензії? Він приватний, чим хоче, тим тор-
гує. А от наша рідна державна пошта…

Здивувало, що не завозиться в кіоск 
«Укр пошти» жодного примірника облас-
ної газети «Деснянська правда» — видан-
ня обласної ради і обласної державної 
адміністрації. Як з’ясувалося, кіоскер не 
проти, аби давали на продаж і цю газету, 
і трохи більше тих, що продають, — із за-
пасом.

Я ніколи не ворогував з іншими об-
ласними газетами, навпаки — за чесну і 
здорову їх конкуренцію. І тепер з журна-
лістської солідарності порушую цю тему. 
Бо знаю, що редакціям обласних газет 
непросто. Неможливо диктувати пошті, 
скільки такої-то газети вона має взяти на 
реалізацію вроздріб. Це визначає сама 
пошта. І, як правило, говорить редакціям, 
що їхні газети погано реалізуються в кіос-
ках, тож нащо завозити зайве? Зайве дій-
сно не треба, просто давати на продаж з 
невеликим запасом. Важко ж точно вга-
дати, скільки чого продасться. Нереалізо-
ване, згідно з угодою, пошта спише і по-
верне редакції. 

А тепер — стосовно бідкання, що кіос-
ки й так завалені періодикою. 

Так чим же 
завалені кіоски? 

Ось фото вітрини звичайного газет-
ного кіоску в Чернігові, яких по місту де-
сятки. Обласних газет, як і в Ніжині, ви на 
вітрині не побачите, вони далі, в глибині 
кіоску. А на віт рині — те, чим завалений 
і описаний вище кіоск на станції Ніжин. 
Там кіоскер чесно зізналася: якщо облас-

них газет не дають хоча б одну-дві про за-
пас, то певним товаром кіоск завалюють 
так, що величезну кількість його спису-
ють непроданим. Це видання — з-поза 
меж області, а може, й України. Що ж це 
за видання, якими завалена пошта, і яких 
списують цілі гори? Ось вони, що в Ніжи-
ні, що в чернігівських кіосках, цей невми-
рущий ширвжиток. Щотижневі журнали 
(назви в оригіналі, російською): «Лиза», 
«Даша», «Отдохни», «Моя история», «Ра-
дости и печали». Мильні серіали для лег-
кого чтива, для розваг. Кольорові, гарний 
папір і друк. До них примикають «Ванга», 
«Нострадамус», «1000 секретов», «Судо-
ку», «Кроссворды», «Сваты». А ось цілий 
серіал журнальчиків і газет «для дому»: 
«Приятного аппетита», «Наша кухня», «Ле-
чебник», «Народный доктор», «1000 со-
ветов», «Домашние цветы», «Садовод и 
огородник».

Ринкова економіка, свобода слова. 
Не може бути жодних адміністративних 
заходів проти цієї навали, на кшталт за-
борон. Можна тільки роз’яснювати. Що 
це є частина російськомовної культур-
ницької експансії проти України, ось таке 
заполонення нашого медіа-рику. І це про-
довження ситуації на телебаченні, в шоу-
бізнесі, книговиданні і книготоргівлі. 
Можна б нагадати вже не раз сказане — 
про сумнівну цінність рецептів лікування 
за подібними виданнями, іншими слова-
ми — небезпеку самолікування.

Водночас можна вкотре сказати про 
неповороткість наших видавців, які не 
здатні заповнити ринок україномовними 
подібними виданнями — для дозвілля, ко-
рисні поради для дому. Лише зрідка на-
дибуєш у цьому російськомовному морі 
україномовні видання на кшталт «Дім. 
Сад. Город». А невже б не продавалися 
подібні українські видання? Невже госпо-
диня не прочитає кулінарного рецепта чи 
пораду для городника, якщо буде написа-
но не російською — «морковь», а україн-
ською — «морква»?

…А поки що — «Отдохни» з «Лизою» чи 
«Дашею», читаючи «Мои истории».

Петро АНТОНЕНКО 

ЧЧЧееррнніііггіііввсськкіііі ггааззееттии нинихх ггазезетт нене ддаюаютьть ххочочаа бб ододнуну ддвіві ппроро ззаа

Чим завалені газетні кіоски?

Молоко здають, грошей не бачать
Молокопереробники заборгували більше 31 мільйона гривень виробни-

кам молока області. Інтенсивний розвиток молочного скотарства дозволяє пе-
реробнику отримувати якісну сировину. За останні шість років у молочній галу-
зі побудовано і реконструйовано 28 об’єктів на 14 тисяч голів.

Основними постачальниками молока на ринок залишаються сільгосппідпри-
ємства — 60%, ще 40% дають господарства населення. Зростає питома вага ви-
сокоякісного молока. Проте майже 86% молока класу «екстра», виробленого в об-
ласті, закуповується заводами інших регіонів.

Сьогодні на сировинному ринку Чернігівщини працюють 19 молокоперероб-
них підприємств, з яких більше половини — заводи Київської, Сумської, Полтав-
ської та Черкаської областей. Ще більше 30 приватних підприємців здійснюють 
заготівлю молока, переважно в господарствах населення.

Керівники молокопереробних підприємств області зазначають, що вчасно 
платити за молоко, на жаль, не можуть. Серед основних причин — затримка роз-
рахунків торговельними мережами за вироблену і поставлену молочну продукцію. 
Не йдуть назустріч молокопереробникам і банки, відмовляючи в позиках. Також 
боляче «вдарила» по виробниках втрата окремих ринків збуту.

Так характеризують ситуацію ке-
рівники підприємства, яке орендує 
полігон для побутових відходів на 
околиці Чернігова. 200 тисяч кубо-
метрів відходів лежать необроблені 
на території в дванадцять гектарів, 
усупереч усім нормам санітарної і по-
жежної безпеки. У спеку сміття роз-
кладається і отруює повітря.

«Два тижні просив допомогти хоча 
б розсунути необроблене сміття, роз-
ділити його на «карти», щоб не поча-
лася пожежа», — розповідає Сергій 
Короленко, головний інженер приват-
ного підприємства «Гранпласт», котре 
десять років орендує полігон твердих 
побутових відходів на Масанах у Чер-
нігові.

На полігоні підприємство працює 
собі в збиток. Щоб платити зарплату 
робітникам, доводиться відправля-
ти техніку на підробітки. Не вистачає 
грошей на закупівлю пального, необ-
хідних матеріалів, тому не дотриму-

ються й технології обробки відходів.
За технологією відходи треба діли-

ти на так звані «карти», щоб до кожної 
був під’їзд і її можна було локалізува-
ти. Далі сміття слід ущільнювати й пе-
ресипати ґрунтом (шарами: через 2,5 
метра відходів — 25 сантиметрів ґрун-
ту). Нині цього зробити неспроможні, й 
на 12 гектарах лежить 200 тисяч кубо-
метрів неущільнених і непересипаних 
відходів.

Щоб вийти із критичної ситуації, 
представники «Гранпласту» пропону-
ють міській владі підвищити тарифи 
на утилізацію відходів для організацій. 
Для населення при цьому тариф згод-
ні залишити старий: 4 гривні 02 копій-
ки за кубометр. 

Поки щодо тарифів ведуться пере-
говори, екологічну ситуацію треба тер-
міново рятувати.

Полігон на Масанах працює від 
1961 року і за проектом мав би бути 
закритий ще 14 років тому.

Побутові відходи 
загрожують Чернігову
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Пряма мова

Сергій ТАРАН, 
політолог, директор 
Міжнародного 
інституту демократії,
Київ

Є все-таки величезна різниця між 
нами і тими, хто в «русском мірє» досі 

От ми сміємося з росіян, які вдесятьох знищу-
ють бульдозером тушки трьох заморожених гусей, а 
навіть і не знаємо, що так само над нами сміються 
європейці, коли бачать, як наші політики за гречку 
скуповують голоси на виборах. Ви крутите пальцем 
біля скроні, коли читаєте, як росіяни спалили каче-
нят, яких нелегально переносив через україно-ро-
сійський кордон якийсь «невдаха-контрабандист», 
а навіть і не уявляємо, як крутять біля скроні наші 
західні партнери, коли бачать наші нереформова-
ні суди, наші партії, які ледь-ледь доживають від ви-
борів до виборів, наших митників, які подекуди досі 
вимагають по 200 євро за фуру.

Ми думаємо: які хворі на голову росіяни, які 
дивляться в зомбоящику брехуна Кисельова, а на-
віть не усвідомлюємо, якими дивними ззовні вида-
ються наші «шустер-шоу», де найціннішим для гляда-
ча є не зміст, а емоційна «подача» і хльосткий сло-
весний поворот. Ми гомерично ржемо над ідеєю хи-
мерного і збоченого «русского міра», але забули, що 
70 років ми були його частиною і над нами так само 
реготали «буржуї».

…Але є все-таки величезна різниця між нами 
і тими, хто в «русском мірє» досі. Лікування, як ві-
домо, починається з усвідомлення власних хвороб 
і необхідності їх лікування. Ми свої хвороби знає-
мо. І тому в нас є шанс одужати. А вони так нічого і 
не зрозуміли. І жодних шансів одужати в них немає. 

Хлопець із ДЦП 
збирає пляшки для допомоги 

пораненим солдатам 
Такі, як він, потребують допомоги і дорого-

го лікування. А він навпаки — допомагає іншим, 
хлопцям із передової. Степан Ніколяк із Дрого-
бича, хворий на дитячий церебральний параліч, 
щодня збирає пляшки, а отримані гроші віддає 
бійцям АТО. 

Йому 29. У нього вроджений ДЦП. Ходити і го-
ворити хлопцю вкрай важко. Іноді вдається сказа-
ти батькам кілька слів, а іноді — самі здогадують-
ся. Останні десять років, після спеціального ліку-
вання, Степанові полегшало.

Він їсть і одягається сам. Тепер удома хлопець 
не засиджується. Щоранку та ввечері йде «на ро-
боту».

Робота у хлопця незвична — в парках і на ву-
лицях Дрогобича збирає пляшки й макулатуру. Усе 
це здає в спеціальні пункти. Отримані гроші жерт-
вує для бійців АТО. У парку більшість людей знають 
Степана. Знають і про його благі наміри. Тому допо-
магають покласти пляшки в сумку. А він дякує їм за 
розуміння. Щоправда, по-своєму.

Розуміють та підтримують Степана і батьки. 
Пригадують, що спочатку незвично було бачити 
сина із пляшками та макулатурою.

«Я вважаю, що він робить нормальну справу. 
Дай Бог, щоб так усі щось робили, і, напевно, давно 
вже та війна і подібні речі закінчилися б», — гово-
рить Степан Ніколяк, батько Степана.

Усе зібране разом із батьком відвозять до 
пункту прийому склотари.

…Сьогодні за вторсировину працівники пункту 
заплатили 18 гривень. Усе до копійки Степан тра-
диційно відвозить до місцевої лікарні. У коридорі 
біля реєстрації — невелика скринька для бійців 
АТО. За півтора року хлопець зібрав пляшок і па-
перу більше ніж на п’ять тисяч гривень. За ці гроші 
для бійців відремонтували швидку, розповідає лі-
кар Тарас Кучма, начальник медичної служби ба-
тальйону ім. Сергія Кульчицького. «Це є подвиг. І я 
завжди казав і кажу, що він не інвалід. Це просто 
людина з великим серцем, зі щирою душею і світ-
лим розумом», — каже Тарас Кучма.

На цьому Степан не зупиняється. Після лікар-
ні він укотре бере сумку та йде вулицями, щоб на-
збирати пляшок і допомогти хлопцям на передовій.

Христина ГАШЕНКО

Національним символом непо-
дільної, унітарної та суверенної 
України визнано блакитно-жов-
те полотнище. Однак наш прапор 
не завжди мав такий вигляд. Його 
еволюція відображає багатовіко-
ві процеси розвитку України як 
держави, а українців — нації, що 
відбулася.

У добу Київської Русі прапори мали зде-
більшого червоний колір — найбільш зруч-
ний для передачі сигналу під час бою. Ці 
стяги були трикутно-клинової форми, на 
яких зображувалися князівські знаки. Ві-
домостей про них мало, проте точно відомо, 
що князь Володимир Великий мав власний 
герб — золотий тризуб на синьому фоні. Чи 
могло це слугувати концепцією майбутньо-
го національного прапора? На це питання 
намагалися знайти відповідь безліч істори-
ків. Можливо, саме так воно і є, адже поєд-
нання синього і жовтого кольорів в історії 
України ми зустрічаємо доволі часто.

Відомо, що в ХІІІ столітті золотий лев 
на синьому тлі прикрасив герб сина Дани-
ла Галицького — Лева (на його честь отри-
мав свою назву Львів). Потім синьо-жовті 
кольори майнули в Грюнвальдській битві 
1410 року, де поруч із литовцями і смолен-
цями у складі польської армії билися гали-
чани. А вже в ХV – XVI століттях їх почали 
використовувати в гербах українських міст, 
особливо тих, хто отримав Магдебурзьке 
право.

За козацької доби прапори мали пря-
мокутну або так звану скошену форму. Тра-
диційними мотивами козацьких знамен 
були блакитні полотнища із золотими чи 
жовтими зображеннями гербів, небесних 

світил, зброї, постатей святих тощо. Лице-
вий бік полкових і сотенних корогв був на-
ціональною емблемою із зображенням ко-
зака в золотому чи жовтому щитовому полі 
на блакитному полотнищі, а зворотний — 
полковою чи сотенною емблемою відпо-
відного кольору із встановленим зобра-
женням.

У березні 1848 року в Австрійській 
імперії вибухнула революція, так звана 
«Весна народів». Ці події стали поштовхом 
для українського національно-визвольно-
го руху. У квітні того ж року в місті Льво-
ві створили Головну Руську Раду, яка від-
новила використання герба Руського ко-
ролівства (Галицько-Волинської держави) 
ХІІІ – XIV століття із зображенням золо-
того лева на синьому фоні. Національни-
ми прапорами вважалися синьо-жовті та 
жовто-сині біколори (вживалися обидва 
варіанти).

Протягом 1918 – 1920 рр. в УНР 
(Українська Народна Республіка) наці-
ональний прапор було двічі переверну-
то. Спочатку це зробив Михайло Грушев-
ський — голова Центральної Ради та пер-
ший президент України. Будучи істориком, 
він уважно вивчив весь матеріал сто-
совно прапорів, які існували на терито-
рії України, і дійшов висновку, що згідно 
із традиціями наших предків прапор має 
бути із блакитним фоном і золотим ма-
люнком на ньому. Саме таким, до речі, й 
був перший варіант державного прапора, 
запропонований Грушевським, — блакит-
не полотнище із жовто-золотими зірками 
на ньому. Кількість зірок мала відповідати 
числу українських земель, що об’єдналися 
в одну державу. Чому Грушевський згодом 
відмовився від своєї ідеї — незрозуміло. 
Але коли мова зайшла про біколор, він на-

поліг саме на тому, щоб жовтий колір, від-
повідно до канонів геральдики, розташо-
вувався зверху.

За гетьмана Скоропадського україн-
ський прапор мав такий вигляд: блакитна 
смуга вгорі, а жовта — внизу. Навіщо він це 
зробив — невідомо. Однією із версій є те, що 
Скоропадський був членом масонської ложі 
«Молода Україна», а згідно із символікою 
«вільних каменярів» над світом панує «знак 
води», ну а вода, зрозуміло, якого кольору.

У радянській Україні синьо-жовті кольо-
ри прапора були замінені яскраво-черво-
ним кольором. Звичайно, більшості україн-
ців це не подобалося, адже, окрім заборо-
ни національної символіки, репресій з боку 
центральної кремлівської влади зазнава-
ло все українське.

Довший час перебуваючи в підпіллі, 
український прапор знову замайорів 14 
березня 1990 року в містечку Стрий (один 
із організаторів акції — В’ячеслав Чорно-
віл), а через дев’ять днів — над Тернопіль-
ською міською радою, потім — у Львові, 
Івано-Франківську та Житомирі, а через 
деякий час синьо-жовта хвиля патріотиз-
му докотилася до столиці, де в липні 1990 
року над Київрадою також підняли наш ле-
гендарний прапор.

23 серпня 1991 року група народних 
депутатів внесла синьо-жовтий україн-
ський прапор до сесійної зали Верховної 
Ради. Якраз до цієї події і прив’язаний Указ 
Президента України Леоніда Кучми від 23 
серпня 2004 року «Про День Державного 
Прапора України» № 987. На сьогоднішній 
день цей прапор як реліквія урочисто збе-
рігається під склом у музеї ВРУ.

                     mytripolog.com

23 серпня
ДЕНЬ ПРАПОРА 
УКРАЇНИ

Еволюція українського прапора: 
Володимир Великий мав герб — 
золотий тризуб на синьому фоні

Героям слава!
Рядовий міліції батальйону 

«Чернігів» Іщенко Андрій Васильо-
вич. Народився 25.01.1979 р. у м. Чер-

нігові. Загинув 16.11.2014 р. біля селища 
Станиця Луганська Луганської області.

Старший сержант міліції батальйону 
«Чернігів» Найдьон Олександр Вікторович. 
Народився 07.11.1984 р. у м. Городня. За-
гинув 16.11.2014 р. біля селища Станиця 
Луганська Луганської області. Похований у 
м. Городня.

Росомаха Микола Васильович. На-
родився 29.03.1984 р. у с. Хороше Озеро 
Борзнянського району. 16.11.2014 р. тяжко 
поранений у районі м. Волноваха Донецької 
області. Від поранень помер у госпіталі 
17.11.2014 р. Похований у с. Хороше Озеро.

Молодший сержант Лупікс Яніс Модре-
сович. Народився 27.06.1971 р. у селі Сувид 
Вишгородського району Київської області. 
Загинув 17.11.2014 р. у районі м. Дебальце-
ве Донецької області. Похований у с. Григо-
ро-Іванівка Ніжинського району.

Сержант Кривонос Станіслав Григоро-
вич. Народився 27.06.1979 р. у с. Івангород 
Ічнянського району. Загинув 04.10.2014 р. 
під час боїв за аеропорт Донецька. Похова-
ний у селі Івангород.

Майор, заступник командира ба-
тальйону Степанченко Дмитро Андрійо-
вич. Народився 24.05.1970 р. у м. Уссу-
рійську Приморського краю в Росії. За-
гинув 05.09.2014 р. біля с. Шишкове 
Слов’яносербського району Луганської об-
ласті. Похований у Луганську.

Старший солдат Приходько Олександр 
Валентинович. Народився 15.09.1994 р. у 
с. Виповзів Козелецького району. Загинув 
27.09.2014 р. біля с. Мала Орлівка Шахтар-
ського району Донецької області. 

Кулеметник Брешинський Володимир 
Олегович. Народився 17.01.1983 р. у смт Ми-
хайло-Коцюбинське Чернігівського району. 
18.08.2014 р. тяжко поранений у Луганській 
області. Помер 27.08.2014 р. у госпіталі. По-
хований у смт Михайло-Коцюбинське.

Рядовий Шкляр Ігор Володимиро-
вич. Народився 13.09.1986 р. у смт Короп. 
17.08.2014 р. отримав важке поранення 
біля м. Дебальцеве Донецької області. По-
мер 25.08.2014 р. у госпіталі Києва. Похо-
ваний у смт Короп.

Сержант Білокуров Олександр Сергі-
йович. Загинув у селищі Спартак Ясинуват-
ського району Донецької області. Похова-
ний у м. Чернігові.

Герої не вмирають!!!

Допомогу для військовослужбовців 
можна передати на адресу: КМЦ «Інтер-
меццо» («Суспільна служба України»), 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. Тел. (063) 
236-18-03.

Центр допомоги чернігівським бій-
цям у зоні АТО: м. Чернігів, вул. Горько-
го, 59. Тел. (093) 890-25-59.

          Закінчення. Поч. у № 60
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Майже половина 
економіки — «тіньова»

За розрахунками Мінекономрозвит-
ку, в першому кварталі 2015 року рівень 
тіньової економіки збільшився до 47% від 
обсягу офіційного ВВП. 

На початку 2015 року в умовах по-
ширення цінових та девальваційних шо-
ків, ескалації військового конфлікту спо-
стерігалося подальше суттєве зростання 
тіньової економіки, започатковане 2013 
року. «Зневіра суб’єктів економічної ді-
яльності в покращення економічної та по-
літичної ситуації найближчим часом спо-
нукала їх активно використовувати схеми 
приховування частини прибутків, у тому 
числі такі, як поширення збитковості та 
неплатежів в економіці», — йдеться у звіті 
міністерства. Також впливає загострення 
політичних відносин з Росією і згортання 
економічних зв’язків з нею. «Збережен-
ня значної непідконтрольної території на 
Сході країни також формує передумови 
для розвитку нелегального бізнесу».

Україна просить 
(чи вимагає?) 
списати мало 

не половину боргів
Крім постійних запозичень кредитів у 

Міжнародного валютного фонду, про які 
знають усі, менш відомо, що Україна по-
стійно позичає гроші в інших кредиторів 
світу — фондів, інвестиційних компаній і 
т.д. Настав час платити деякі борги. 

Однак платити нічим. Минулого тиж-
ня Україна не змогла домовитися з най-
більшими кредиторами про реструктури-
зацію зовнішніх боргів і продовжить пе-
реговори.

Українська делегація та спеціальний 
комітет кредиторів провели детальні дис-
кусії у Сан-Франциско. На них, однак, не 
змогли домовитися про відтермінування 
чи списання зовнішніх боргів України, що 
дозволило б заощадити близько 19 млрд 
доларів. Загалом переговори затяглися 
аж на п’ять місяців.

Україна повинна виплатити 60 млн 
доларів 23 серпня і погасити єврообліга-
ції на 500 млн доларів 23 вересня.

Українська влада каже: якщо не 
буде досягнута домовленість про ре-
структуризацію боргів, то буде введе-
ний мораторій на виплати за зовнішніми 
зобов’язаннями. Тобто ми призупиняє-
мо погашення боргів. 

Мінфін продовжує наполягати на спи-
санні 40% боргу, відтермінуванні пога-
шення і зниження процентної ставки.

Заборгованість 
із зарплати — 

близько 2 млрд грн 
Міністр соціальної політики Украї-

ни Павло Розенко заявив, що на 9 серп-
ня  заборгованість із заробітної плати по 
Україні вже досягла майже 2 млрд грн, 
оскільки роботодавці використовують 
військову ситуацію на Сході і порушують 
права громадян.

Також міністр додав, що згідно із про-
веденим розрахунком, в Україні 4 млн 
громадян відчувають потребу в соцза-
хисті внаслідок підвищення цін. «На сьо-
годні вже більше 2 млн 100 тисяч осіб 
оформили субсидії за новою реформова-
ною системою. В цілому сьогодні в місце-
вих органах влади знаходиться приблиз-
но ще 500 тисяч звернень від сімей, які 
обробляються поступово».

Мільйон пенсіонерів 
з окупованого 

Донбасу отримують 
пенсії в Україні, 
200 тисяч — ні

Понад 1 мільйон пенсіонерів з окупо-
ваних територій Донбасу отримують ви-
плати у підконтрольних Україні населених 
пунктах.

За словами міністра соціальної полі-
тики України, при цьому близько 200 ти-
сяч осіб  такої змоги не мають і грошей не 
отримують.

«На жаль, ми не можемо доставити 
пенсії та соціальну допомогу іншим 200 
тисячам пенсіонерів, інвалідам, бага-
тодітним родинам… Але це не провина 

української влади — не ми зробили такі 
кроки, які унеможливлюють виплати — 
там розгромлені всі управління Пенсій-
ного фонду, не працює жодна соціаль-
на установа, яка контролюється україн-
ською владою. Ми елементарно не може-
мо доставити туди готівку», — зазначив 
П. Розенко.

Міністр виступає 
за скасування 
фінансування 

університетів шляхом 
держзамовлення 

Фінансування університетів через 
держзамовлення — це нонсенс, ніхто у 
світі не розуміє такої системи. Про це в 
ході телемарафону «Україна понад усе» 
на «5 каналі» заявив міністр освіти і на-
уки України Сергій Квіт.

«Це складна проблема. Фінансування 
вишів через держзамовлення — це орга-
нізаційний нонсенс. Ніхто в світі не може 
цього зрозуміти. Наша позиція така – 
припинити фінансувати вищу освіту че-
рез держзамовлення. Треба переходити 
на контакти між державою і університе-
том. І цього немає вже в новому проекті 
про освіту», — твердить Квіт.

Водночас цього року держзамовлен-
ня не скасовували.

«У цьому році ми ніде не відміняли 
місця держзамовлення. Ми виходили з 
принципів рівня самих абітурієнтів, а та-
кож виходили з порад самих асоціацій і 
побажань університетів та їх рейтингів», 
— каже міністр.

Уряд хоче знизити 
норму опалення 

житла 
Кабмін доручив Міністерству регіо-

нального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства і Мі-
ністерству охорони здоров’я подати до 
15 вересня 2015 р. пропозиції про мож-
ливості зниження мінімально допустимої 
температури в житлових приміщеннях з 
18 до 16 градусів.

Раніше голова правління НАК «На-
фтогаз України» Андрій Коболєв заявив: 
«Україна більше не може собі дозволити 
прогрівати квартири до 25 градусів у зи-
мовий опалювальний період». Це просто 
цинічна заява керівника структури, яка 
вічно в боргах і пожирає величезні дер-
жавні кошти. Про які 25 градусів він то-
рочить! Ніхто й не вимагає і не мріє, щоб 
в оселях опалювали до 25 градусів. Але 
на минулу зиму температурний норматив 
знизили із 20 градусів до 18, тепер ще 
планують «удосконалити». 

Загазована столиця
Ні, не надлишком природного газу, 

якого вічно не вистачає і який коштує 
вже величезні суми. Йдеться про зага-
зованість повітря шкідливими викидами. 
Забруднення повітря в Києві перевищує 
норму в 4 – 6 разів. Про це повідомляє 
сайт Головного управління санепідслуж-
би столиці. За даними на 13 серпня, кон-
центрація діоксиду азоту була перевище-
на в 2 – 5,8 разу, формальдегіду — пере-
вищила норму в 2,3 – 6 разів. Щоправда, 
цьому ще й сприяла велика спека. Але, 
окрім неї, на забруднення впливає ве-
личезна кількість автомобільного тран-
спорту в Києві, до того ж цей транспорт в 
екологічному плані далеко не ідеальний. 

Проституція для еліти
Міліція викрила розгалужену мережу 

надання сексуальних послуг у Києві, яка 
діяла на базі закритих онлайн-груп. 

«Використовуючи додатки для смарт-
фонів, сутенери створили «закриті гру-
пи», до складу яких входили жінки віком 
від 18 до 25 років. Зловмисники в режимі 
реального часу забезпечували учасниць 
цих груп заняттям проституцією», — пові-
домило МВС.

До кожної групи входило близько 100 
дівчат. До групи організаторів належало 
14 осіб. Дівчата надавали «сексуальні по-
слуги за високу грошову винагороду чо-
ловікам із числа заможних бізнесменів 
та публічних осіб».

Міліція провела 22 обшуки, під час 
яких вилучено майже 300 тисяч доларів 
США та понад 30 тисяч євро.

«Чорний список» 
російських артистів

СБУ 7 серпня надала Мін-
культури «чорний список» діячів 
культури, які створюють загрозу 
національній безпеці нашої дер-
жави.

У списку — 14 осіб: Кучерен-
ко Володимир Олександрович, 
Холмогоров Єгор Станіславович, 
Хазін Михайло Леонідович, Газ-
манов Олег Михайлович, Коб-
зон Йосип Давидович, Перфіло-
ва Валерія  Юріївна, Пригожин 
Йосип Ігоревич, Безруков Сергій 
Віталійович, Боярський Михайло 
Сергійович, Расторгуєв Микола 
В’ячеславович, Охлобистін Іван 
Іванович, Пореченков Михайло 
Євгенович, Лепс Григорій Вікто-
рович, Депардьє Жерар.

Підставою для такого списку 
вважається те, що вказані осо-
би виявляють відверто недруж-
ню позицію щодо України, під-
тримують окупацію Росією Кри-

му та сепаратистів на Донбасі. 
Очевидно, ці люди є небажани-
ми в Україні. Це ще не означає, 
що всім із цього списку заборо-
нено в’їзд до нашої країни, про-
сто Міністерству культури пропо-
нується відмовитися від творчих 
контактів із цими діячами. 

Єдиний неросійський пред-
ставник у цьому спискові якраз 
є найзнаменитішим — це все-
світньо відомий французький 
актор Жерар Депардьє, фільми 
за участю якого десятки років 
дивляться у світі, в тому чис-
лі в Україні. Депардьє начеб-
то публічно не висловлював-
ся проти України, але останнім 
часом постійно висловлюється 
на підтримку Росії, навіть по-
годився отримати російський 
паспорт. 

Найвідомішим серед інших у 
списку є популярний співак Йо-
сип Кобзон, уродженець Укра-
їни, Донеччини, удостоєний, 
окрім інших звань, і звання на-
родного артиста України. Коб-
зон відкрито схвалює агресію 
Росії проти України, підтримує 
сепаратистів Донбасу.

Відверто антиукраїнськи на-
лаштовані співаки Газманов, Ва-
лерія (Алла  Перфілова), актори 
Іван Охлобистін, Михайло Порє-
чєнков, котрий «уславився» тим, 
що попросив у бойовиків по-

стріляти з кулемета в бік україн-
ських позицій. Менше відомі ан-
тиукраїнством популярні актори 
Михайло Боярський, Сергій Без-
руков, співак Григорій Лепс, але 
потрапили до цього списку. 

У Мінкультури відзначили, 
що по мірі надходження звер-
нень із розширення переліку 
осіб, які створюють загрозу нац-
безпеці, список буде доповню-
ватися.

Водночас наприкінці липня 
на сайті Мінкультури був опублі-
кований «Білий список» інозем-
них громадян, які надали під-
тримку Україні. Серед російських 
митців до списку потрапили му-
зикант Андрій Макаревич, ак-
тори Лія Ахеджакова, Валентин 
Гафт, Олег Басилашвілі, Михайло 
Єфремов, знаменитий режисер 
Ельдар Рязанов, лідер групи ДДТ 
Юрій Шевчук, співачка Земфі-
ра. Також до друзів України були 
зараховані письменники Борис 
Акунін, Віктор Шендерович, жур-
наліст Артемій Троїцький.

Україна 
заборонила 

376 російських 
фільмів і  серіалів

На початку серпня Дер-
жавне агентство з питань 
кіно заборонило показ в 
Україні ще одного росій-
ського фільму і кількох сері-
алів. Агентство анулювало 
прокатні посвідчення філь-
му «Червоний лотос» і те-
лесеріалам «Каменська 1», 
«Загін», «Спецкор відділу 
розслідувань». 

Серіали «Каменська 5» та 
«Каменська 6» заборонені для 
демонстрації та розповсюджен-
ня ще з 2 липня.

А загалом цього року Держ-
агентство з питань кіно заборо-
нило до показу 376 фільмів і се-
ріалів.

Голова Держкіно Пилип Іл-
лєнко зазначив, що всього за 
цей період експертна комісія 
при Держкіно проаналізувала 
553 фільми і телесеріали. Комі-
сія працює в посиленому режи-
мі, аналізуючи фільми і серіали 
на предмет порушення закону 
про заборону популяризації дер-
жави-агресора і радянських ор-

ганів державної безпеки.
Як відомо, закон про за-

борону розповсюдження і пу-
блічної демонстрації фільмів, 
що містять популяризацію або 
пропаганду органів держави-
агресора і радянських орга-
нів держбезпеки, а також ви-
правдовують окупацію час-
тини території України неза-
лежно від країни-виробника, 
виготовлених після 1 серпня 
1991 року, та заборону тран-
сляції всіх російських філь-
мів, зроблених після 1 січ-
ня 2014 року, набув чинності 
4 червня.

Заборонено  
ввозити 

38 російських книг
Україна заборонила до вве-

зення деякі російські книги, зо-
крема авторства Едуарда Ли-
монова і Сергія Доренка. Від-
повідну інформацію розміщено 

на сайті Державної фіскальної 
служби:

«З метою запобігання засто-
суванню до громадян України 
методів інформаційної війни та 
дезінформації, розповсюджен-
ня ідеології людиноненависни-
цтва, фашизму, ксенофобії і се-
паратизму, зупинення посягань 
на територіальну цілісність та 
визначений Конституцією Укра-
їни державний устрій, надаємо 
список видань, заборонених до 
ввезення на митну територію 
України».

Усього в переліку — 38 на-
йменувань. Про агресивний 
щодо України їх зміст свідчать 
уже самі назви. Ось деякі з них:

Георгий Савицкий  «Поле 
боя — Украина. Сломанный 
трезубец». Александр Дугин «Ев-
разийский реванш России». Ни-
колай Стариков «Украина. Хаос 
и революция — оружие долла-
ра». Александр Север «Бандера 
и бандеровщина». Эдуард Лимо-
нов  «Киев капут». Сергей Гла-
зьев «Украинская катастрофа. 
От американской агрессии к ми-
ровой войне?». Наталия Нароч-
ницкая «Сосредоточение Рос-
сии. Битва за русский мир». Лев 
Вершинин  «Евромайдан. Кто 
уничтожил Украину?». Юрий Му-
хин  «Как натравить Украину на 
Россию». Миф о «Сталинском Го-
лодоморе». Максим Калашни-
ков, Сергей Бунтовский  «Ге-
ноцид русского народа». Смир-
нов А.С. «Проект Новороссия. 
История русской окраины». Ко-
четков А. «Кровавые престу-
пления бандеровской хунты». 
Родин С.С.  «Отрекаясь от рус-
ского имени. Украинская хи-
мера: Историческое рассле-
дование. Происхождение, по-
длинная история и реальное 
настоящее» «Украины» и «укра-
инцев». Козлов Ю.К.  «Банде-
ризация Украины — главная 
угроза для Росии». 

ВійнаВійна
і на фронті культуриі на фронті культури
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Бліц-інформ
Українські газетярі 
та видавці протестують 
проти різкого подорожчання 
тарифів на доставку 
передплати — аж на 122%
Хвилю протестів викликав 

оприлюднений Мінінфраструк-
тури проект наказу «Про затвер-
дження тарифів на приймання 
та доставку вітчизняних періо-
дичних друкованих видань за пе-
редплатою».

Після спільного протесту 
Української асоціації видавців 
періодичної преси та Національ-
ної спілки журналістів України 
друковані видання, видавці по-
чали масово протестувати проти 
нововведення. 

Основного удару в разі при-
йняття наказу зазнають міс-
цеві ЗМІ, для яких збільшення 
вартості доставки складе в се-
редньому 122%. Подорожчання 
передплати тільки посилить не-
гативний вплив від збільшення 
витрат видань на папір і на друк.

УАВПП вимагає від Міністер-
ства інфраструктури перегляну-
ти проект наказу, а якщо це не 
вдасться — пропонує заблоку-
вати його під час затвердження 
в уряді. Мета — не допустити не-
обґрунтованого підвищення та-
рифів на передплату, а замість 
цього знайти альтернативний 
шлях для виведення УДППЗ «Укр-
пошта» на роботу без збитків.

УАВПП закликає всі ЗМІ при-
єднатися до обговорення про-
блеми підвищення цін на достав-
ку преси. 

Контакти УАВПП: м. Київ, 
вул. Спаська, 31-Б, оф. 301, 3 
поверх (ст. метро «Контрактова 
площа»).Тел./факс: (044) 425-58-
21. Тел.: 050-4153424. E-mail: 
organizator@uapp.org Веб-сайт: 
www.uapp.org

Львів’янин відсудив 
перший в Україні паспорт 
без російської мови. 
Однак паспорти в Україні 
чомусь і далі залишаються 
з російським текстом
Львів’янин Святослав Літин-

ський отримав перший україн-
ський паспорт без дублювання 
даних російською мовою.

«У мене в новому паспорті 
всі записи українською, проте 
на старому, тобто двомовному, 
бланку», — розповів власник но-
вого документа.

Літинський півроку судив-
ся за вилучення сторінки росій-
ською мовою. 20 травня 2015-го 
він виграв апеляцію в суді й не-
щодавно нарешті отримав пас-
порт.

Це вже друге рішення суду 
про видачу паспорта тільки укра-
їнською мовою. Аналогічне ухва-
лили в Миколаєві. Однак влас-
ник паспорта відмовився його 
забирати через бланки на двох 
мовах.

Чому й досі, на третьому де-
сятилітті незалежності, бланки 
паспортів громадян Україні ду-
блюються російською мовою, 
не зовсім зрозуміло. Може, ро-
сійська є якоюсь офіційною мо-
вою Співдружності незалеж-
них держав, утвореної на місці 
СРСР? Але Україна давно вже 
лише умовно числиться в СНД. 
А в час відкритої агресії Росії, 
коли й парламент України офі-
ційно визнав Росію агресором, 
ця двомовність головного доку-
мента громадянина нашої дер-
жави дивує.

Дорогі друзі! Вітаємо вас усіх з 24-
ою річницею Незалежності України в 
цей неспокійний час. Віримо, що шля-
хетний, відважний український народ 
переможе північного ворога та своїх 
яничарів. 

Наше Товариство, як і вся україн-
ська діаспора, невтомно працює на по-
міч Україні та її народові: пишемо лис-
ти до Президента США, до сенаторів 
та конгресменів, збираємо кошти на 
лікування поранених українських во-
їнів, на поміч родинам загиблих укра-
їнських вояків. Намагаємося вплину-
ти, де тільки можемо, щоб європейські 

держави також допомагали Україні 
економічно. 

У цей тяжкий час не забуваємо 
про потребу друкованого слова не 
тільки дорослим, а також і для дітей. 
Тому стараємось допомагати у ви-
давничій праці «Просвітам» у Харкові 
(«Журавлик»), Чернівцях («Українська 
ластівка»), Києві («Слово Просвіти»), 
Рівному, Полтаві, Самборі. Вислали 
велику кількість книжок від Україн-
ського осередку ім. св. Андрія до Ост-
розької академії та інших місцевос-
тей. Також переслали гроші на стипен-
дії для здібних студентів бідних родин 

через «Смолоскип» у Києві та до Ост-
розької академії.

Будемо і надалі допомагати 
українському народові в його бо-
ротьбі за справедливість. Шкода 
тільки, що не видно помочі від олі-
гархів України!

Бажаємо вам успіхів і витривалос-
ті в цей бурхливий час. Віримо, що пе-
ремога за вами. Слава Україні! Героям 
слава!

Віра БОДНАРУК,
професор, голова Управи ТУМ,

Чикаго, США

18 років від часу свого створення україн-
ська громадська організація «Калина» в Рес-
публіці Карелія вшановує пам’ять невинно 
убієнних тут, на Півночі, жертв сталінських 
репресій. 5 серпня 2005 р. на місці масо-
вих розстрілів в урочищі Сандармох політич-
них в’язнів, серед яких було до 30% українців, 
силами української громадської організації 
«Калина», її голови Лариси Скрипникової було 
встановлено пам’ятний хрест. 

Українська громадськість Росії склала 
5 серпня ц.р. данину пам’яті тим, хто віддав 
своє життя за Україну. В урочищі Сандармох 
відбувся мітинг, затим українці зібралися біля 
пам’ятного хреста «Убієнним синам України». 
Багато людей підходили і висловлювали свою 
пошану Україні.

У поминальній ході, зборі біля хреста взя-
ли участь члени українських громадських ор-
ганізацій Республіки Карелія, почесна голова 
«Калини» Лариса Скрипникова, громадські ак-
тивісти з інших регіонів Росії, голова воронезь-

кого «Перевесла» Олексій Кривцов, від «Україн-
ців Москви» Валерій Семененко, представники 
Товариства жертв політичних репресій з Украї-
ни. Вже два роки від України (можливо, з огляду 
на стан російсько-українських відносин) немає 
офіційної делегації. Водночас від Польщі була 
пані посол Катажина Пелчинська-Наленч. Вона 
вручила нагороду — польський орден Золото-
го Хреста активісту карельського «Меморіалу» 
Юрію Дмитрієву, який доклав чимало зусиль 
для увічнення пам’яті жертв Сандармоху. Укра-
їнським чиновникам треба порадитися з поль-
ськими, як діяти в подібних ситуаціях.

Були зачитані листи від громадських орга-
нізацій з України, від голови української гро-
мади Казахстану Михайла Парипси та інші. Від 
світового українства скорботну шану героям 
склав Валерій Семененко і підкреслив їх ідей-
ний зв’язок з нинішніми героями України, які 
боронять незалежність Вітчизни. 

Семен ПОГОРІЛИЙ

Доля Роберта Конквеста склалася 
дивовижно. Зростаючи у Великій Брита-
нії в родині бізнесмена, отримуючи осві-
ту в коледжі університету Гренобля і в  
Оксфорді, Конквест вступив до Комуніс-
тичної партії та здійснив перший візит до 
СРСР 1937 року.

У роки Другої світової війни Конк-
вест працював у Болгарії як розвідник, 
а потім залишився на дипломатичній 
службі у британському посольстві в Со-
фії. Перебування в цій країні дозволило 
Конквесту переосмислити свої погляди 
і оцінити справжню сутність радянсько-
го режиму. Тоді ж він різко засудив захід-
них інтелектуалів, що захоплювалися со-
ціалістичними експериментами в СРСР.

Наприкінці 1940-их років Конквест 
повернувся до Лондона, де кілька років пе-
ребував на державній службі. У середині 
1980-их років він переїхав до США, де вда-
ло поєднував наукову і літературну діяль-
ність. Загалом учений став автором понад 
двадцяти наукових праць з історії СРСР.

Найбільш масштабний дослідниць-
кий проект його життя — вивчення ко-
муністичного терору в Україні. На осно-

ві величезного масиву документів (ар-
хівних, свідчень очевидців, публікацій  у 
радянській та іноземній пресі) Конквест 
довів штучність та умисність Голодомору 
1932 – 1933 років і прямо назвав полі-
тику радянського керівництва стосовно 
до населення України геноцидом.

Роберт Конквест був нагородже-
ний орденом Британської імперії, прези-
дентською медаллю Свободи (найвища 
нагорода для цивільних осіб у США), на-
ціональною премією імені Тараса Шев-
ченка та орденом Ярослава Мудрого за 
вивчення проблематики Голодомору.

Прес-служба Українського інституту 
національної пам’яті

4 серпня у Вашингтоні, в цен-
трі столиці Сполучених Штатів Аме-
рики, неподалік від Капітолія, бу-
динку парламенту, було встановле-
но пам’ятник жертвам Голодомору 
1932 – 1933 років в Україні. 

Ось що про це повідомили в 
посольстві України в США: «На по-
дії були присутні: посол України в 
США Валерій Чалий, автор проекту 
пам’ятника «Поле пшениці» Лариса 
Курилас, голова Крайового коміте-
ту США з визнання Голодомору ге-
ноцидом Михайло Савків.

У 2006 році Конгрес США на-
дав уряду України дозвіл збудувати 
на федеральній землі округу Колум-
бія пам’ятник жертвам Голодомору в 
Україні. Відтоді тривала робота над 
реалізацією цього проекту, над яким 
уряд України працював у тісній спів-
праці з українською громадою США. 
Урочисте відкриття пам’ятника пла-
нується провести 7 листопада ц.р.».

Знаковою є ця подія для Укра-
їни, особливо зараз, у час відбиття 
російської агресії та здійснення до-
корінних демократичних реформ.

Проте в Чернігові, столиці Чер-
нігово-Сіверщини, що пережила 
Голодомор-геноцид 1932 – 1933 
років, ще досі відсутній пам’ятник 

жертвам цієї жахливої катастрофи. 
У цьому місто виділяється серед 
обласних центрів країни. Розмови, 
обіцянки, обговорення різних про-
ектів тривають уже 10 років…

У червні 1993 року чернігівські 
історики Олександр Коваленко та 
Володимир Ткаченко оприлюднили 
результати дослідження масштабів 
трагедії у Сіверському краї, аналі-
зуючи статистичні дані, — понад 
362 700 жертв. З 2008 року вста-
новлено поіменно тільки 36 818 
жертв Голодомору на Чернігівщині.

Точніше визначити масштаби 
злочину комуністичного режиму 
непросто, бо занадто ретельно ор-
ганізатори і виконавці його прихо-
вували. Можливо, в майбутньому 
відповіді отримаємо в секретних 
московських архівах. 

Встановлення в Чернігові 
пам’ятника жертвам Голодомору-
геноциду 1932 – 1933 років потре-
бує вирішення.

Сергій БУТКО,
представник Українського 

інституту національної пам’яті 
в Чернігівській області

Вітання Товариства української мови ім. Т.Шевченка зі США

Всеукраїнський фестиваль сучасної піс-
ні та популярної музики «Червона рута» від-
будеться в Маріуполі (Донецька обл.) з 18 по 
20 вересня.

Про це йдеться в повідомленні прес-
служби Мінкультури: «Маріуполь — черго-
ва мета російської агресії. Патріотизм гро-
мадян усієї України, захист українського 
війська, масштабний волонтерський рух, 
робота засобів масової інформації дає на-
году провести фестиваль «Червона рута» у 
Маріуполі».

Протягом трьох днів заходи пройдуть 
на центральній площі, в парках та кон-
цертних залах міста. Вони поєднувати-
муть проведення фінальних конкурсів, га-
ла-концертів нових переможців фестива-

лю, зірок української естради — лауреатів 
«Червоної рути» минулих років, концерту 
виконавців української діаспори з Кана-
ди, Америки, Австралії та Європи, концерту 
рок-гуртів Маріуполя, патріотично-виховні 
заходи.

Очікується, що фестиваль відвідають по-
над 50 тисяч глядачів.

У фінальних конкурсах візьмуть участь 
350 молодих виконавців — переможців від-
бірних конкурсів 2014 року з усіх регіонів 
України, в тому числі Криму.

Змагання пройдуть відразу в шести му-
зичних жанрах (популярної, сучасної, тан-
цювальної, акустичної, рок, експеримен-
тальної музики, українського автентичного 
фольклору). 

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Сандармох — це боротьба за Україну! 

Українська діаспора зі Штатів у рамках проекту зібрала і 
передала допомогу дніпропетровським медичним закладам 
на суму $680 тисяч.

У вантажі міститься новий хірургічний інструментарій та 
медичне обладнання, операційні столи, освітлювальні при-
лади, діагностичні апарати. 80% вантажу передадуть Дніпро-
петровській обласній лікарні імені Мечникова, де від почат-
ку АТО допомогу отримали 1625 тяжкопоранених на Донбасі. 
Решту медичного обладнання розвантажать у Дніпропетров-
ському військовому шпиталі. Це вже друга партія допомоги 
від української діаспори США.

«Низка організацій у США приєдналася до цієї роботи. Та-
кож долучилася величезна кількість простих людей, які жерт-
вували свої гроші, починаючи від $25 та закінчуючи великими 
сумами в $50 тисяч», — зазначила волонтер Джинні Мартін.

Українська діаспора США 
передала $680 тис. 

на медичне обладнання 

Діаспора братиме участь 
у фестивалі «Червона рута» на Донбасі 

Представники української 
діаспори США  — при завершенні  

встановлення пам'ятника у Вашингтоні.

Відійшов у вічність 
Роберт Конквест

3 серпня 2015 року відійшов у вічність історик і 
письменник Роберт Конквест. Народжений 98 років 
тому, 15 липня 1917 року у Великій Британії, він став 
одним із найвідоміших учених у західному світі, який за-
ймався вивченням сталінського тоталітарного режиму. 
Світове визнання йому принесли книги «Великий те-
рор: сталінські чистки 30-х» (1968) та «Жнива скорбо-
ти: радянська колективізація та терор голодом» (1986). 

У Вашингтоні вже є 
пам’ятник жертвам 

Голодомору, 
а в Чернігові нема
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Футбол офіційно заборо-
нений у шести країнах, включ-
но з Афганістаном, Кампучією, 
Гренландією. Цікаво, що фут-
бол (сок кер, тобто європей-
ський футбол) дозволений для 
гри в американському штаті 
Юта тільки за умови, що поле 
розташоване не ближче, ніж за 
1,5 милі від церкви. Для бей-
сболу, гольфу і американського 
футболу це відстань — 0,5 милі.

Найдовший футбольний матч 
зіграли 1 – 3 серпня 1981 року 
дві ірландські команди футболь-
ного клубу «Каллінаферсі» в Кер-
рі. Переможець виявився лише 
через... 65 годин 1 хвилину.

На Британських островах 
туман — явище звичайне. Але в 
зустрічі двох шотландських ко-
манд туман згустився настіль-
ки, що футболісти довго шука-
ли м’яч, партнерів, суперників. 
У якийсь момент судді здалося, 
що на полі забагато футболіс-
тів. Він підбіг до лав запасних і 
побачив, що вони порожні. Ар-
бітр відразу перервав гру. Як 
виявилося, на полі одночасно 
знаходилося тридцять гравців.

Бразильська футбольна ко-
манда «Яка», що мала непогані 
результати, була несподівано 
розпущена наказом міністра 
внутрішніх справ. Річ у тому, що 
команда складалася переваж-
но з поліцейських, і під час мат-
чів за її участю на стадіон при-
бували «наряди» вболівальни-
ків у поліцейській формі. У місті 
починалася вакханалія злочин-
ності. Зате на трибунах порядок 
був зразковий.

У польському місті Бидгощ 
відбувся цікавий матч, який за-
лучив безліч глядачів. Репорте-
ри місцевих газет зустрічалися 
з командою, укомплектованою 
представниками однієї сім’ї — 
синами муляра Осиньського. І 
хоча 11 хлопців у віці від 15 до 
28 років програли, глядачі га-
ряче вітали «творця» команди.

На стадіоні Буенос-Айреса 
був поставлений експеримент 
— довести перевагу футболіс-
тів-холостяків над одруженими. 
Усе йшло спокійно до пенальті у 
ворота одружених. Коли одинад-
цятиметровий був реалізова-
ний, на поле вискочили... дружи-
ни. Вони побили суддю і прису-
дили перемогу своїм чоловікам. 
Щоб уникнути неприємностей, 
холостяки не протестували. Екс-
перимент провалився.

Під час товариської фут-
больної зустрічі в італійсько-
му містечку Асті центрфорвард 
місцевої команди Маскіо, не 
влучивши по м'ячу, копирснув 
землю. Та так сильно, що сер-
йозно пошкодив собі ногу. Коли 
досліджували ґрунт, то виявили 
скелет, який виявився цінною 

історичною знахідкою. Маскіо 
отримав грошову премію і зна-
чок «за тягу до археологічних 
досліджень».

Відомі два випадки, коли ар-
бітри показували червону карт-
ку самим собі. Англієць Енді Уейн 
вилучив себе з поля, щоб уникну-
ти конфлікту з голкіпером, а його 
співвітчизник Мелвін Сілвестр 
— за бійку з гравцем.

1959 року в німецькому 
Гельзенкірхені адміністрація 
стадіону помилково призна-
чила гандбольний і футболь-
ний матчі в один час. Ніхто зі 
спортсменів не хотів поступа-
тися. У результаті матчі прово-
дилися одночасно, на полі було 
чотири команди і два м’ячі.

Наприкінці 1950-их років 
в італійському місті Сієна фут-
больні судді вирішили зіграти 
самі. Склали дві команди, ви-
йшли на поле. Усе йшло нор-
мально, поки у ворота однієї з 
команд не був забитий спірний 
м’яч. Ось тоді всі 22 гравці, ко-
жен з яких відмінно знав і вмів 
тлумачити правила, стали дово-
дити свою правоту. Справа ді-

йшла до такої колотнечі, що до-
велося втрутитися поліції.

В Іспанії у грі команд дру-
гої ліги «Сан Ісідро» і «Олімпіко 
Карранте» за 3 хвилини до кін-
ця гравці обох команд, не задо-
волені суддівством, оточили ар-
бітра, намагаючись напоумити 
його. Причому не тільки слова-
ми і жестами. У цій критичній 
ситуації суддя, зберігаючи по-
вний спокій, дістав червону 
картку і пред’явив її всім два-
дцяти двом учасникам матчу!

1891 року ірландський екс-
перт із правил футболу Джон 
Пенальті запропонував ввести 
одинадцятиметровий штраф-
ний удар за грубу гру або гру ру-
кою, здійснену гравцем коман-
ди в межах її штрафного май-
данчика. Уперше такий удар 
був виконаний в ірландській 
футбольній лізі. Тепер у всьому 
світі його називають пенальті.

Лев Яшин був не тільки зна-
менитим футбольним ворота-
рем, а й хокейним. 1953 року 
він став володарем Кубка СРСР 
з хокею та бронзовим призе-
ром чемпіонату СРСР. Яшина 
вже хотіли кликати до хокейної 
збірної на чемпіонат світу, але 
він вирішив сконцентруватися 
на футболі.

У 1939 році віденський клуб 
«Рапід» зустрічався у фінально-
му матчі чемпіонату об’єднаної 
Німеччини з «Франкфуртом» і 
забив вирішальні три м’ячі в 
останні 15 хвилин. Відтоді на до-
машніх матчах «Рапіда» утверди-
лася традиція: останні 15 хви-
лин матчу вболівальники рит-
мічно і безперервно аплодують.

Співачка і композиторка амери-
канського походження Брія Блессінг, 
яка стала відомою в Україні після учас-
ті в шоу «Голос країни», 7 серпня почала 
благодійний тур Сполученими Штатами 
і Канадою. Кошти, зібрані від продажу 
квитків на її концерти, Брія передасть 
на допомогу жертвам війни в Україні.

Зокрема 15 серпня відбувся ви-
ступ у Сан-Франциско, 21-го — пройде 
у Вашингтоні, 24-го — у Сіеттлі. 

Напередодні туру Брія розповіла 
«Голосу Америки», що спонукає її допо-
магати жертвам війни і чому вона, аме-
риканка без українського коріння, яка 
в 13 років переїхала в Україну і вивчи-
ла українську мову, полюбила цю краї-
ну як рідну.

Оксана Цісик: Розкажіть, будь 
ласка, чому для Вас важливо допома-
гати тим, хто постраждав від війни?

Брія Блессінг: Зі стількох причин! 
Насамперед як для християнки най-
важливіші заповіді для мене — це лю-
бити Бога всім серцем, всією душею, 
всією силою та всім розумом… І лю-
бити людей, як любиш самого себе. Ці 
принципи примушують мене допомага-
ти іншим. А ще — це моя країна. Це мої 
люди. Я є частиною цього суспільства. 
Тому я сама, як і всі українці, відпові-
дальна за те, що відбувалося тут. 

О.Ц.: За що Ви полюбили Україну?
Брія: Полюбила Україну, бо Гос-

подь дав мені великий подарунок — 
бачити цю країну, цей народ, як Він 
бачить. Я глибоко розумію, наскільки 
сильно Він любить цих людей, і відпо-
відно, я люблю Україну більше і більше. 
Полюбила, бо виросла тут. Полюбила 
Україну, бо це прекрасна, багата кра-
їна (історія, культура, традиції), яка має 
унікальний характер у світі.

О.Ц.: Що Вам подобається у США 
та американцях, а що — в Україні?

Брія: У США подобається простота 
в людях, тим паче — там, де я вирос-
ла, де моя родина, на півдні США (Те-
хас, Теннессі). Нечасто буваю там, але 
подобається, що можу зайти в кафе, в 
магазин, у парк, і майже гарантовано 
буде розмова з «чужою» людиною, яка 
вже через 30 хвилин більше не буде чу-
жою. Багато людей дуже відкриті, дуже 
прості. Українців дуже люблю за ду-
шевну силу. Цей народ за свою історію 
пережив стільки, стільки боровся і досі 
бореться, але українці не здаються. 
Вони мирні, терплячі, але, коли треба, 
українці готові боротися за своє май-
бутнє та майбутнє своєї країни. Я ба-
гато чого навчилися від моїх двох куль-
тур. Вічно буду дякувати Богу за те, що 
подарував мені ці дві країни.

Прес-служба УВКР

Китаєць 
розплатився за покупку 
150-а кілограмами монет

Житель китайського міста Фуян  Лян Лян роз-
платився за обручку 150 кілограмами монет. На 
підрахунок дрібних грошей чотири співробітники 
магазину витратили півдня.

Ціна прикраси, купленої чоловіком, становила 
12 тисяч юанів (трохи менше двох тисяч доларів). 
Покупець привіз монети на триколісному велоси-
педі, гроші були розділені на частини і акуратно 
загорнуті в газети. 

Лян Лян розповів продавцям, що нарешті  зміг 
виконати обіцянку, яку дав коханій у дитинстві. 
«Пам'ятаєш, як 20 років тому я сказав, що заро-
блю грошей і одружуся з тобою. Тепер я заробив 
достатньо, щоб купити тобі перстень. Виходь за 
мене заміж», — сказав Лян Лян своїй нареченій 
після придбання обручки. Дівчина розплакалася і 
відповіла: «Так».

Як зазначив менеджер магазину, в якому Лян 
Лян купив прикрасу, співробітники були настільки 
зворушені історією покупця, що вирішили взяти 
дрібні гроші. До цього чоловікові відмовили у двох 
ювелірних салонах.

У червні інший житель Китаю на прізвище Ган 
придбав машину вартістю 660 тисяч юанів (106 
тисяч доларів), розплатившись дрібняками. Чоло-
вік доставив до салону чотири тонни монет. 

Цей дивовижний футбол

Брія Блессінг: 
«Українців дуже люблю 
 за душевну силу»

Панорама

Всесвітньо відомого 
письменника Маркеса 

перепоховають 
у рідній Колумбії

Останки Га-
бріеля Гарсіа 
Маркеса пере-
везуть з Мек-
сики до колум-
бійського міс-
то Картахена, в 
якому автор по-

чинав свою кар’єру.  Влада штату Бо-
лівар досягла угоди з родиною пись-
менника про місце нового поховання. 
Останки Маркеса перевезуть в один 
із монастирів в історичному центрі 
міста.

Габріель Гарсіа Маркес помер 17 
квітня 2014 у віці 87 років у Мехіко. У 
Мексику з рідної Колумбії знаменитий 
літератор переїхав наприкінці 1950-их 
років разом із дружиною Мерседес 
Барча і сином Родріго, а три роки по-
тому в нього народився другий син — 
Гонсало.

У 1982 році Маркесу була прису-
джена Нобелівська премія з літерату-
ри. Його твори «Сто років самотності», 
«Осінь патріарха»,  «Полковнику ніхто 
не пише» перекладено багатьма мо-
вами.

У Твінсбурзі в штаті Огайо (США)  в сороковий 
раз пройшов щорічний День близнюків. Цього разу 
він зібрав близько 18 тисяч учасників, у тому числі 
десятки пар двійнят і трійнят різної статі й віку з різ-
них країн.

Твінсбург — не єдине місто, що претендує на 
звання «світової столиці близнюків», проте фести-
валь, що проводиться тут, вважається найбільшим 
із заходів такого роду. Його спонсорами регулярно 
стають великі бренди, наприклад  Pepsi.

Учені з’ясували, що середньостатис-
тичний житель Європи щороку викидає 
близько 123 кг, або 16%, продуктів хар-
чування, які купуються. 97 кг із них ціл-
ком можуть бути придатними для їжі. 

«Викидання майже 80% харчових 
продуктів, придатних до вживання, 
можна уникнути», — відзначають до-
слідники.

Зазначено, що дослідження було 
проведено на основі даних із шести кра-
їн: Великобританії, Нідерландів, Данії, 
Фінляндії, Німеччини та Румунії.

На думку дослідників, це призво-
дить до значного забруднення навко-
лишнього середовища.

Дослідники підкреслили, що необ-
хідно проводити роз’яснювальну робо-
ту серед населення щодо ретельнішого 
планування покупок і споживання хар-
чових продуктів.

Наголошується, що це, у свою чергу, 
дасть змогу заощадити кошти не тільки 
населення, а й місцевих органів влади, 
які повинні платити за вивезення та об-
робку викинутих продуктів. Крім того, 
це зменшить шкідливий вплив на до-
вкілля.

Airbus запатентував 
літак, здатний долетіти 

від Нью-Йорка 
до Лондона за годину

Європейський авіаконцерн 
Airbus отримав патент на будівництво 
надзвукового літака, що дозволить 
скоротити подорож із Нью-Йорка до 
Лондона з cеми до однієї години.

Патент на «ультрашвидкий метод 
повітряного пересування» був схва-
лений у США комісією з патентів і то-
варних знаків через чотири роки піс-
ля того, як був поданий на розгляд.

Відомо, що літак передбачає ви-
користання реактивного двигуна.

У концерні сподіваються, що 
новий літак зможе рухатися удвічі 
швидше від знятого з експлуатації 
в 2003 році «Конкорда» і розвивати 
швидкість до 4,8 тис. км/год.

Звичайні комерційні рейси дола-
ють відстань від Нью-Йорка до Лон-
дона майже за 7 годин, новий літак 
витрачатиме на це годину.

У концерні заявили, що новий лі-
так призначатиметься для ділових 
поїздок і VIP-пасажирів.

Мотоцикл на воді: 
літр 

на 500 кілометрів 

Обурений зростанням у 
країні тарифів на газ житель 
Бразилії Рікардо Азеведо 
склав, спираючись на шкіль-
ні знання з хімії, мотоцикл, що 
функціонує на воді.

Азеведо вже провів низку 
випробувань для нового тран-
спортного засобу. За його сло-
вами, в певних умовах мото-
цикл здатний проїхати до 500 
кілометрів на літрі води.

Принцип роботи тран-
спортного засобу ґрунтується 
на процесі електролізу. У вод-
ний бак мотоцикла подається 
електричний струм, що розді-
ляє воду на кисень і газопо-
дібний водень.

Цей спосіб отримання 
енергії досліджується вчени-
ми вже давно, однак поки що 
не розв’язаною залишається 
проблема небезпеки такого 
альтернативного палива. 

На фестиваль зібралося близько 18 тисяч близнюків  

Європеєць за рік викидає 123 кг продуктів
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У перші дні нового 
1918 року — 9 січня за 
старим стилем, або 22 
січня за новим — уперше 
в історії було ухвалено рі-
шення про проголошення 
незалежної республіки. 
Українська самостійність 
народжувалася під час 
чергової агресії.

Навколо Києва стиска-
лося кільце вогню. Більшо-
вики розпочали агресію про-
ти України ще в грудні 1917 
року.

Згідно із Третім Універса-
лом, Українська республіка 
створювалася у федератив-
ному зв’язку з іншими рес-
публіками колишньої імперії. 
Проте вже через два місяці 
Центральна Рада ухвалила 
рішення про повну незалеж-
ність України. 

Тривожне 
cвяткування

Учитель української шко-
ли Городко шукав кімнату. Ста-
ре мешкання на Жилянській, 
113 його не влаштовувало. У 
газетному оголошенні він до-
дав: «Маю дрова». Узимку того 
року це було важливою обста-
виною.

Інша київська газета публі-
кувала рекламу певної пані: 
«Англійка, досвідчена вчитель-
ка шукає кімнату з повним 
утриманням навзамін уроків 
англійської мови. Дізнавати-
ся: Британське консульство, 
Пушкінська, 21 від 10-ої годи-
ни ранку до 12-ої дня».

Цирк Кіссо на Миколаїв-
ській, 7 рекламував «великі 
ефектні вистави «Ялинка» та 
«Дід Мороз».

Настав новий 1918 рік. Га-
зети звично рясніли приватни-
ми оголошеннями. До проголо-
шення незалежності Україн-
ської Народної Республіки ли-
шалося менше ніж 10 діб.

Володимир Винничен-
ко, голова уряду УНР, був од-
ним із тих, хто святкував Но-
вий рік в українському клу-
бі на Володимирській вули-
ці. Там зібралася переважно 
стара українська інтелігенція 
Києва.

Коли годинник пробив 
дванадцять ударів, очі всіх 
присутніх повернулися до 
прем’єр-міністра, сподіваю-
чись почути від нього новоріч-
ні привітання. Винниченко си-
дів мовчки. На прохання стар-
шини клубу виступити — рішу-
че відмовився, мовляв, дуже 
стомився.

Умовили Микиту Шапова-
ла, міністра пошти і телегра-
фу. Той встав зі словами: «От 
ви, люди добрі, зібралися ве-

селі, радісні стрічати перший 
Новий рік у своїй власній хаті, 
і не думаєте, і не гадаєте того, 
що цей перший рік може бути 
і останнім. Я як міністр пошти 
і телеграфу, що має найпев-
ніші і найостанніші відомості, 
певний, що Україні зостало-
ся жити, може, не більше двох 
тижнів».

Саме так описував першу 
новорічну ніч нової республі-
ки Євген Чикаленко, меценат 
української культури і співви-
давець газети «Нова Рада».

Дмитро Дорошенко, істо-
рик і член Центральної Ради, 
який міг би бути прем’єром за-
мість Винниченка, розповідає 
цю ж історію навпаки. Нібито 
цю шокову для новорічного зі-
брання промову все-таки ви-
голосив прем’єр, а не міністр 
пошти.

Не важливо, чия пам’ять 
міцніше схопилася за цю сце-
ну і новорічну ніч — Чикален-
ка чи Дорошенка. Загальний 
настрій вони описували од-
наково: Новий рік зустрічали 
словами «morituri te salutant» 
— «ті, що йдуть на смерть, віта-
ють тебе»!

Наступного дня навіть без 
повідомлень у газетах увесь 
Київ знав про сумні промови 
міністрів. «Але дійсність цілком 
виправдовувала навіть най-
більший песимізм», — згаду-
вав ті дні Дмитро Дорошенко.

«Нова Рада» — газета, 
співредактором якої був іще 
один із активних творців Укра-
їнської Центральної Ради Сер-
гій Єфремов — весь час друку-
вала тривожну інформацію.

І вчитель Городко, і неві-
дома на ім’я англійська пані 
могли переконатися з повідо-
млень газети, що сумніви Вин-
ниченка мали підстави: Украї-
на палала. Більшовики рухали-
ся, як сарана, змітаючи все на 
своєму шляху. 

4 січня «Нова Рада» по-
відомляла про бої під Бахма-
чем. Катеринослав перейшов 
до рук більшовиків. Натомість 
українські козаки встановили 
порядок у Полтаві і перемогли 
більшовиків у Рівному.

6 січня українська влада 
роззброїла більшовиків у са-
мому Києві. З «Арсеналу» ви-
везли 6 вантажівок зброї: 

1500 рушниць. Більше 200 
більшовиків заарештували.

Майже вся історія 
першої української Не-
залежності — це істо-
рія боротьби із зовніш-
ньою агресією. 

7 січня повідомляли, що в 
Одесу прибули із фронту бро-
ньовики більшовиків.

8 січня більшовики розпо-
чали активні вилазки заліз-
ницею навсібіч від Катерино-
слава. Більшовицький ешелон 
прибув на станцію Запоріжжя, 
але під натиском козаків був 
вимушений повернути назад. 
Інший ешелон вирушив безпе-
решкодно до Миколаєва.

Із Чернігова повідомляли, 
що в Рогачові більшовики роз-
зброїли польський полк, Глу-
хів також у руках більшовиків, 
всюди —  безкінечні грабунки.

9 січня «Нова Рада» пові-
домляла про нові бої в Полта-
ві: «Наслідки бою невідомі». У 
Городні більшовики захопили 
пошту і телеграф.

Натомість станцію Краси-
лів зайняла 6-та українська 
самокатна сотня, а на стан-
ції Мокошин відбувся бій між 
українцями і більшовиками:

«Більшовики, зібравшись 
на станції, почали наступати, 
але в той час на станцію в’їхав 
броньований поїзд і обстріляв 
більшовицький ешелон. Один 
снаряд, пробивши броню, ро-
зірвався всередині. Втрати з 
боку більшовиків величезні, з 
боку українців — незначні».

Того ж дня повідомлялося, 
що більшовики захопили Жито-
мир, Миргород, Лубни, Сарни.

10 січня з’ясувалося, що 
до цього переліку треба дода-
ти ще кілька міст. Полтава та-
кож опинилася в руках біль-
шовиків, які намагалися обез-
зброїти 1-й Український полк. 
У Маріуполі мітинг солдат-біль-
шовиків ухвалив розігнати вій-
ськову раду, обеззброїти гай-
дамаків та захопити урядові 
інституції.

«З кожним днем побільшу-
ється боротьба між українця-
ми і більшовиками. Обидві сто-
рони мобілізують свої військові 
сили, й цими днями можна че-
кати генерального бою на одній 

зі станцій коло Києва», — писа-
ла «Нова Рада» тими днями.

Саме поруч з такими пові-
домленнями 10 січня на третій 
шпальті «Нової Ради» з’явилося 
іще одне:

«Незалежна Україн-
ська Республіка. В україн-
ських політичних колах зараз 
обговорюється акт надзви-
чайної ваги, який буде внесе-
ний на обговорення на одно-
му з найближчих засідань Цен-
тральної Ради. Згідно з цим 
актом Україну буде оголошено 
самостійною незалежною Рес-
публікою».

Отже, 10 січня за старим 
стилем (23 січня — за новим) 
вістка про майбутнє проголо-
шення незалежності молодої 
республіки вперше стала здо-
бутком суспільства.

Напередодні, 9 січня, 
«Нова Рада» опублікувала іншу 
коротеньку замітку:

«Англія визнає Україн-
ську Республіку. Великобри-
танський повірений у справах 
Г. Піктон Баґе прибув до Київа. 
Його приймав генеральний се-
кретар по міжнародним спра-
вам О. Шульгін». 

Як так сталося, що 9 (22) 
січня, тобто того дня, який ми 
звично пов’язуємо з Четвер-
тим Універсалом, «Нова Рада» 
мовчала про цей важливий 
документ? Як так сталося, що 
мовчала газета, яку редагу-
вав один із членів Централь-
ної Ради Єфремов, який не міг 
не знати всіх подробиць полі-
тичної кухні?

Натомість саме ця газе-
та повідомляла про визнання 
Англією Української Республі-
ки ще до того, як ця республі-
ка формально оголосила про 
свою самостійність!

Коли 
Франція, Англія, 

Центральні держави 
і російські комісари

визнали УНР?
Українську незалежність 

іноземні держави почали ви-
знавати ще наприкінці 1917 
року. Підставою для цього 
кроку був Третій Універсал 7 
(20) листопада. Мотивом — 
ситуація на фронтах Першої 
світової війни.

Третій Універсал оголо-
сив:

«Однині Україна стає Укра-
їнською Народньою Республі-
кою.

Не відділяючись від рес-
публіки Російської і зберігаю-
чи єдність її, ми твердо стане-
мо на нашій землі, щоб сила-
ми нашими помогти всій Росії, 
щоб уся Республіка Російська 
стала федерацією рівних і 
вільних народів». 

Цей документ у свою чергу 
був реакцією України на ульти-
матум Леніна і Троцького, пе-
реданий представникам Цен-
тральної Ради на три дні рані-
ше. Винниченко і Петлюра від-
хилили ультиматум Троцького 
й Леніна. І все це разом стало 
приводом до початку більшо-
вицької агресії на територію 
Української Республіки і вод-
ночас — достатньою умовою 
для визнання УНР країнами 
Антанти.

«Агенти Антанти, — пи-
сав Дмитро Дорошенко у сво-
їх спогадах, — пильно стежи-
ли за тим, що діється в Києві, 
і коли наступив розрив між 
Україною і Росією (після звіс-
ного ультиматуму Ради Мос-
ковських Народних Коміса-
рів), то Франція і Англія поспі-
шили із офіціальним визна-
нням Української Народної 
Республіки».

Дорошенко вважав, що 
держави Антанти давно мах-
нули рукою на більшовицьку 
Росію і перенесли свої погля-
ди на молоду Україну у спо-
діваннях, що вона тримати-
ме фронт і зав’яже там зна-
чну частину австрійського та 
німецького війська. Саме це 
було прагматичним мотивом 
для визнання Української Рес-
публіки.

Отже, на самому початку 
грудня французький генерал 
Табуї нав’язує стосунки з Гене-
ральним Секретаріатом УНР 
та від імені Франції запитує 
щодо «фінансової та технічної 
допомоги, яку союзники могли 
б дати Україні, щоб допомогти 
її велетенській роботі з орга-
нізації та відродження».

21 грудня (3 січня) 1918 
року Табуї офіційно інформує, 
що уряд Французької Респу-
бліки призначив його «Комі-
саром Французької Республі-
ки при уряді Української Рес-
публіки».

29 грудня (11 січня) 1918 
року Київ і Париж офіційно уві-
йшли в дипломатичні стосун-
ки.

Слідом за Францією Укра-
їну визнала Велика Британія, 
про що і повідомила «Нова 
Рада» вже 9 (21) січня.

Згодом, вручаючи свої ві-
рчі грамоти прем’єру Винни-
ченку, представник Британії 
Г. Піктон Баґе заявив, що всі 
союзники об’єднані спільною 
метою остаточного повален-
ня пруського мілітаризму і за-
твердження права на існуван-
ня «малих націй».

28 грудня 1917 року укра-
їнську делегацію на мирних 
переговорах у Бресті від іме-
ні всіх чотирьох держав ви-
знав і австрійський міністр за-

кордонних справ Австрії граф 
Чернін:

«Ми визнаємо українську 
делегацію як делегацію са-
мостійну і як правосильне за-
ступництво самостійної На-
родної Республіки Україн-
ської».

Засідання німець-
кої, української та ро-
сійської делегацій у Бе-
ресті-Литовському.

Формальне визнання 
України мало міститися в тек-
сті мирної угоди — так про це 
повідомляла київська преса у 
перші дні 1918 року.

Звіти з мирних перегово-
рів у Бресті також приносили і 
тривожні вістки:

«На засіданнях 29 та 30 
грудня, під час обговорення 
питань про територіальні роз-
межування, генерал Гофман 
заявив: «Російська делега-
ція розмовляє так, ніби вона 
ввійшла переможцем на гер-
манську територію та мала 
право диктувати свої умови. 

Я мушу звернути її ува-
гу на той факт, що в дійсності 
германська армія займає ро-
сійську територію, і мушу за-
значити, що російська делега-
ція вимагає для народів прав 
на самовизначення — в таких 
умовах, яких сам російський 
уряд не додержує на власній 
території.

Білоруський з’їзд, що оголо-
сив у Мінську незалежність бі-
лоруського народу, був розігна-
ний кулеметами та багнетами.

Після звістки про Україн-
ську незалежність петроград-
ський уряд послав на Україну 
великі військові сили».

Отже, представники Цен-
тральних держав, як і Фран-
ція з Англією, вже наприкінці 
грудня сприймали Україну як 
самостійну державу. 

Більш того, на словах 
українську незалежність ви-
знав і представник петроград-
ського уряду — Лев Троцький.

Слова Троцького під час 
переговорів у Бресті україн-
ська і майже завжди україно-
мовна «Нова Рада» цитує ро-
сійською:

«Заслушав оглашённую 
украинской делегацией Гене-
рального Секретариата ноту 
Украинской Народной Респу-
блики, русская делегация в по-
лном соответствии с призна-
нием прав каждой нации на 
самоопределение вплоть до 
полного отделения, заявляет 
со своей стороны, что не име-
ет никаких возражений про-
тив участия украинской 
делегации в мирных 
переговорах».

Незалежність №1: 
коли Грушевський насправді її оголосив, 

чому Винниченко сумнівався, а Єфремов був проти

Генеральний Секретаріат Української Народної Республіки. 
У центрі нижнього ряду — 

Голова Секретаріату Володимир Винниченко. 

Газета «Нова Рада»

Український підрозділ

Проголошення Третього Універсалу на Софійській площі 
в Києві. У центрі — Симон Петлюра, Михайло Грушевський, 

Володимир Винниченко. 7(20) листопада 1917 р.
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Незалежність №1: 
коли Грушевський насправді її оголосив, 

чому Винниченко сумнівався, а Єфремов був проти
Це створю-

вало певний ди-
сонанс: з одного боку — 

заяви про «самовизначення 
аж до повного відділення» за 
столом високих переговорів, 
а з іншого — військова агре-
сія, що ширилася із захопле-
ного більшовиками Харкова 
навсібіч.

На початку грудня в Києві 
відбувся з’їзд рад робітничих, 
солдатських і селянських де-
путатів. Його початок збігся 
із висуненням Троцьким і Ле-
ніним ультиматиму, а завер-
шення передувало проголо-
шенню Третього Універсалу.

Той ультиматум обгово-
рювався на з’їзді досить жва-

во. За резолюцію, яка засу-
джувала політику Троцького 
й Леніна та підтримувала по-
зицію Генерального Секре-
таріату, проголосувало 2479 
делегатів з’їзду. Іще дві особи 
проголосувало проти, а 19 — 
утрималося. 

Більшовики від самого 
початку зрозуміли, що вони 
на цьому з’їзді — не більшо-
вики, тобто більшості не скла-
дають: більшовицьких деле-
гатів набралося лише з півто-
ри сотні.

Тому їх фракція на з’їзді 
залишила Київ, переїхала до 
Харкова, захопила місто у 
свої руки, зібрала інший «все-
український» з’їзд і проголо-
сила там «радянську владу на 
Україні».

«Тепер уже московські 
більшовики, дійсні аранже-
ри цілої справи, могли гово-
рити, що то не Москва воює з 
Україною, а радянська Укра-
їна з своїм центром у Харко-
ві бореться проти буржуаз-
ної України з її Центральною 
Радою у Києві», — згадував ті 
дні Дмитро Дорошенко.

Де-факто міжнародна 
суб’єктність України була ви-
знана іще до проголошення 
формальної незалежності — 
на підставі Третього Універ-
салу. 

Але дехто з батьків-за-
сновників Української Рес-
публіки вважав, що правова 
позиція, сформована цим до-
кументом, може бути заслаб-
кою для подальших міжна-
родних переговорів.

Михайло Грушевський пу-
блічно заявляв згодом, що 
проголошення незалежності 
було необхідним з двох при-
чин.

Перша була зумовле-
на необхідністю завершення 
мирних переговорів із Цен-
тральними державами. Укра-
їнська Республіка мала рішу-
че відмежуватися від «комі-
сарів» і «повести діло миру зо-

всім самостійно, як окрема, 
суверенна, незалежна дер-
жава».

Друга причина: допоки не 
було сказано останнього сло-
ва про незалежність України 
— становище дозволяло біль-
шовикам виставляти бороть-
бу проти Києва як внутрішній 
конфлікт між партіями, а не 
як зовнішню агресію на моло-
ду республіку.

Грушевський вважав, що 
ситуація вимагає зараз рішу-
че відділитися від зануреної в 
заколоти Росії. Незалежність, 
на його думку, була необхід-
ною умовою успішності укра-
їнського проекту.

«… Весь той тяжкий і не-
безпечний шлях до повно-
го тріумфу наших демокра-
тичних і соціальних завдань 
Українська Народна Респу-
бліка мусить пройти самостій-
но, як незалежна держава…», 
— писав голова революцій-
ного парламенту.

«У такій страшній бороть-
бі треба бути свобідним і 
незв’язаним! Се перша умова 
і велика необхідність — вимо-
га самостійності, котрої тому 
мусять до останнього боро-
нити всі, кому дорогі інтереси 
України і її трудового народу».

Грушевський, попри при-
таманну розлогість стилю, 
був у цій позиції найбільш чіт-
кий: незалежність — тепер, 
решта питань — потім.

Але не всі думали саме 
так, вважаючи, що документ 
має містити не тільки декла-
рацію державної незалеж-
ності, а й ціле бачення нової 
держави. І тому до Централь-
ної Ради ввечері 9 (22) січня 
було подано цілих три проек-
ти Четвертого Універсалу!

Три версії Четвертого 
Універсалу

Спочатку серед членів 
Центральної Ради виникла 
дискусія, чи проголошувати 
незалежність просто зараз, 
чи зачекати скликання Укра-
їнських Установчих Зборів. 

Відгомін цієї дискусії зазву-
чав із газетних шпальт. Сергій 
Єфремов, заступник Грушев-
ського в Центральній Раді, 
постійний автор і співредак-
тор «Нової Ради», вважав, що 
питання державної самостій-
ності не на часі: Україна іще 
заслабка для цього кроку.

Напередодні історично-
го засідання революційного 
парламенту «Нова Рада» ви-
йшла зі статтею Єфремова 
«Непотрібний туман»:

«Серед українських кругів 
поширилась дуже останнім 
часом думка про самостій-
ність України, — не так про 
саму самостійність, як про пу-
блічне оповіщення її, про за-
маніфестування в формі пев-
ного акту».

Єфремов у тій статті спо-
чатку взявся роз’яснити пози-
цію своїх опонентів, позаяк, 
на думку багатьох, самостій-
ність уже є фактом — чому б 
не сповістити про цей факт, 
не закріпити його?! Мовляв, 
це буде власне ім’я, прикла-
дене до речі. Мовляв, оголо-
шення незалежності допомо-
же внутрішньому укріпленню 
державної влади, а ще більшу 
вагу цей акт матиме в міжна-
родній політиці.

Натомість сам Єфремов 
мав певні застереження, по-
боюючись, що «новий акт, 

якщо його буде видано, тільки 
ще раз стрясе без жадної по-
треби повітря, ще раз зіб’є по-
рожню піну на поверху нашо-
го життя, яка хутко розійдеть-
ся, не лишивши по собі ніяко-
го твердого сліду».

Він вважав, що питання 
незалежності — це питання, 
яке можна вирішити силою і 
тільки силою: «а сили слова-
ми, хоч би й якими гарними чи 
рішучими, не додаси» — сло-
ва завжди залишаються сло-
вами.

Але Грушевський знай-
шов потрібні, сильніші слова. 

Увечері Грушевський пе-
реконав зібрання, що Цен-
тральна Рада представляє 
волю всіх верств українсько-
го народу і «всякое промед-
ление смерти подобно» — ре-
волюційний момент вимагає 
рішучого вчинку, який ство-
рив би ширшу перспективу 
для подальшої визвольної бо-
ротьби.

9 (22) січня розпочало-
ся закрите засідання Малої 
Ради, на якому Михайло Гру-
шевський, Володимир Вин-
ниченко і Микита Шаповал 
разом із Миколою Солтаном 
внесли три різні проекти Чет-
вертого Універсалу.

Проект Грушевського був 
найкоротшим.

Український народ — іш-
лося в цьому проекті — піс-
ля втрати своєї державності 
протягом цілих віків виявляв 
незламну волю до національ-
ного визволення, і що тепер 
настав час нарешті здійсни-
ти великий ідеал, яким є ціл-
ковита незалежність України 
та її державна самостійність.

«З огляду на це Централь-
на Рада, як представництво 
всіх верств українського на-
роду, оголошує самостійність 
Української Народної Респу-
бліки, а урядові доручає пере-
вести організацію держави, 
яка має бути демократичною 
республікою», — так згадував 
зміст проекту Грушевського 
один із членів революційно-
го парламенту Микола Кова-
левський.

Два інші проекти предста-
вили Володимир Винниченко 
і Микита Шаповал разом із 
Миколою Солтаном.

Обидва ці проекти дуже 
відрізнялися від запропоно-
ваного Грушевським. Окрім 
акту самостійності, вони міс-
тили цілу картину перебудови 
Української Республіки.

І проект Винниченка, і 
проект Шаповала-Солта-
на пропонували способи 
розв’язання таких питань, як 
спосіб розв’язання земельної 
справи та націоналізації пев-
них ділянок промисловості.

Винниченко гаряче боро-
нив свій проект. Результатом 
став компроміс. Текст, запро-
понований Грушевським, був 
доповнений окремими поло-
женнями інших двох проектів.

Микола Ковалевський 
стверджував у своїх спога-
дах, що запозичені із проек-
тів Винниченка й Шаповала-
Солтана соціально-економіч-
ні постулати набули в цій ре-
дакції лагіднішої форми, ніж у 
першотворі.

Спочатку дискусії навко-
ло тексту точилися поміж 
українськими фракціями ре-
волюційного парламенту: со-
ціалістами-федералістами, 
одним із найбільш впливових 
представників яких був Сер-
гій Єфремов, соціалістами-
революціонерами (Голубо-
вич, Шаповал, Ковалевський, 
Грушевський) та представ-
никами Соціал-демократич-
ної Робітничої партії, лідером 
якої був прем’єр Володимир 
Винниченко. 

10 (23) січня до дискусії 
долучилася решта «неукра-
їнських» фракцій: представ-
ники Бунду, представники 
польських і російських партій. 

Саме Бунд і меншовики рішу-
че виступили проти проголо-
шення самостійності. 

Один із російських соціа-
лістів (Коваленко згадує Ряб-
цова) виступив із заявою, 
що проголошення державної 
самостійності України — це 
удар ножем у спину єднос-
ті пролетаріату цілої Росії, а 
тому це — акт реакції.

Натомість польський со-
ціаліст Корсак без застере-
жень висловився за ухвален-
ня Універсалу. Інші фракції 
вносили свої правки, і деякі 
з них увійшли до остаточної 
версії тексту. 

Засідання розтягнулося 
на три дні — з вечора 9 січ-
ня до пізньої ночі 11-го. Про-
те всі ці дні Київ не надто пе-
реймався майбутнім про-
голошенням незалежності 
— кияни були захоплені об-
говоренням іншої, шокуючої 
історії. 

Більшовики розігнали 
Установчі Збори і розстріляли 
демонстрації на захист демо-
кратії в Москві та Петрограді.

«Караул устал»
5 (18) січня Соловецький 

монастир оголосив себе рес-
публікою ченців. Будь-якого 
іншого дня ця новина стала б 
сенсацією, але не цього разу. 
Газети були переповнені пові-
домленнями про криваві події 
в Петрограді і Москві.

6 (19) січня 1918 року ма-
трос Железняк звернувся до 
голови Всеросійських Уста-
новчих Зборів з історичною 
фразою «Караул устал» і нака-
зав депутатам залишити се-
сійну залу в Таврійському па-
лаці. Того дня Ленін оголосив 
Совіти верховною владою.

Відтоді Таврійський па-
лац був зачинений на замок, 
а перед входом стояла варта, 
озброєна кулеметами і двома 
легкими гарматами.

У Петрограді і Москві роз-
почалися масові демонстра-
ції на захист демократії.

У Москві сутички між біль-
шовиками і маніфестантами 
тривали два дні. Повідомля-
лося, що на вулицях — сила-
силенна трупів і крові, повсю-
ди чути постріли з рушниць 
і кулеметів. На якийсь час у 
старій російській столиці до-
бровольчі загони перемогли 
червоноармійців.

З Петрограда газети пові-
домляли геть невтішні новини:

«Демонстранти на чолі із 
членами Установчих Зборів 
сформували маси у десятки 
тисяч, які рушили до Таврій-
ського палацу. (…) Червоно-

гвардійці намагаються ро-
зігнати демонстрантів. Чути 
постріли. Є вбиті та поране-
ні. Одначе ентузіазм демон-
странтів великий. Усі впевне-
ні, що Установчі збори функці-
онуватимуть і спасуть країну».

Більшовики зупинили ви-
пуск преси, конфіскували на-
клади і заарештували співро-
бітників редакцій «Волі Наро-
ду», «Дня», «Солдатської газе-
ти» та «Сірої шинелі».

З Ростова-на-Дону пові-
домляли, що містом ширяться 
чутки про те, що Ленін, Троць-
кий та інші більшовики отри-
мували гроші з німецьких 
банків.

Останньою надійшла 
звістка, що на самого Леніна 
вчинений замах, але він уря-
тувався — поранений його 
секретар Платтен.

Кожне повідомлення пе-
рекривало сенсаційністю по-
переднє. І врешті-решт, 9 (22) 
січня — коли в Києві був вне-
сений проект Четвертого Уні-
версалу — Всеросійський 
Центральний Виконавчий Ко-
мітет опублікував декрет про 
розпуск Всеросійських Уста-
новчих Зборів.

Українські Установчі Збори у 
свою чергу так і не змогли зібра-
тися: через більшовицьку агре-
сію вибори подекуди просто не 
відбулися, подекуди обрані де-
легати через воєнні дії не мали 
можливості дістатися Києва. 

«Однині Українська 
Народна Республіка 
стає самостійною, ні 
від кого незалежною, 
вільною, суверенною 

державою 
українського народу»

Вечірні і навіть нічні за-
сідання тоді були звичайною 
справою. Закриті дискусії три-
вали в Малій Раді майже до са-
мої півночі 11 (24) січня. Історія 
донесла точний час, коли роз-
почалося урочисте засідання 
— 00 годин 20 хвилин у ніч з 11 
(24) на 12 (25) січня 1918 року.

Чутки про визначну істо-
ричну подію почали ширитися 
раніше, і навколо будинку Цен-
тральної Ради на Володимир-
ській вулиці зібрався великий 
натовп. Люди прагнули стати 
свідками історичного моменту.

Багато публіки набило-
ся на балкони сесійної зали і 
терпляче чекали початку.

По опівночі на сцену ви-
йшли голова Центральної 
Ради Михайло Грушевський та 
Голова Генерального Секрета-
ріату Володимир Винниченко.

Зал вибухнув оплесками.
«Високі збори! — починає 

Грушевський. — Українські 
Установчі Збори, призначені 
Третім Універсалом, не могли 
зібратись у призначений день 
9 січня тому, що останніми дня-
ми виникли всякі заколоти.

Тим часом обставини зло-
жилися так, що відкладання 
Установчих Зборів не можна 
довше терпіти.

Народ наш прагне миру. 
І Українська Централь-

на Рада доложила усіх 
зусиль, щоб дати мир
 негайно.

Переговори у Бресті

Михайло Грушевський, 
Голова Центральної Ради

Сергій Єфремов, на момент 
фотографування — 

Генеральний секретар міжна-
ціональних справ, 1917 рік.

Будинок Педагогічного музею, 
де засідала Українська Центральна Рада. Фото 1913 року
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Микола Вороний

Симон Петлюра

Ще до підписання у квітні 1920 
р. польсько-українського договору 
про спільну боротьбу проти більшо-
вицької Росії, яка загрожувала не-
залежності Польщі та Української 
Народної Республіки, у Варшаві дія-
ла Українська дипломатична місія зі 
зв’язковим офіцером Борисом Гом-
зином, а згодом її Військова сек-
ція, очолювана генералом Миколою 
Юнаковим (Микола Юнаків) — ше-
фом штабу Головного отамана Військ 
Української Народної Республіки 
Симона Петлюри. Співробітники мі-
сії відвідували табори для військо-
вополонених в усій Польщі, зокре-
ма в Пикуличах, Вадовицях, Домб’ю, 
Стшалкові, Щипйорні та Каліші, а для 
добровольців, охочих виступити на 
фронт, проводилися військові ви-
школи в таборі в Ланцуті. Польська 
сторона планувала розбудовувати 
ланцутський табір, щоб можна було в 
ньому зосередити 2 тисячі офіцерів 
та 10 тисяч козаків (рядових вояків). 
Від січня 1920 р. у цьому таборі пе-
ребував полковник Марко Безручко 
разом із шефом штабу — полковни-
ком Всеволодом Змієнком. Із поді-
бною місією перебував у таборі в Бе-
ресті генерал Олександр Феденяк-
Білинський. На основі підписаної 2 
грудня 1919 р. польсько-української 
декларації про спільну боротьбу про-
ти Росії вони формували 6-ту Січову 
дивізію Армії УНР.

Здійсненню цих планів сприяв 
український періодик «Син України», 
якого видавала Українська дипло-
матична місія у Варшаві, а редакто-
ром був письменник і поет Микола 
Вороний. Його співробітниками були 
зокрема: Володимир Островський, 
Іван Липа, Антоній Коршнівський, 
Остап Білозерський, Микола Букшо-
ваний, Федір Савченко. Видання по-
трапляло до кількох таборів на те-
риторії цілої Польщі, де перебували 
полонені з обох українських армій 
— Української Галицької Армії (УГА) 
та Армії Української Народної Рес-
публіки (УНР). Водночас на околицях 
Кам’янця-Подільського полковник 
Микола Шаповал і полковник Олек-
сандр Удовиченко розпочали фор-
мування з місцевих добровольців 
2-ої Української стрілецької дивізії. 
Наприкінці квітня 1920 р. до поль-
ських та українських військ, які на-
ступали на Київ, вирішили приєдна-
тися вояки 2-ї та 3-ї бригад Червоної 
Української Галицької Армії (ЧУГА) 
— разом майже 12 тис. бійців. Вони 
могли б підкріпити 6-ту та 2-гу дивізії 

УНР. Проте польські військові очіль-
ники на це не пристали. Роззбро-
єних вояків ЧУГА направили до та-
борів для військовополонених. Те ж 
саме випало на долю близько 6 тис. 
бійців 1-ої бригади ЧУГА, яку оточили 
та роззброїли під Козятином.

Українські формування, які у 
грудні 1919 р. під командуванням ге-
нерала Михайла Омеляновича-Пав-
ленка здійснили рейд у запілля біль-
шовицьких військ та армії генерала 
Антона Денікіна (т.зв. Перший зимо-
вий похід), 6 травня 1920 р. дійшли 
до позицій польських та українських 
військ, що наступали на Київ, та під-
порядкувалися командуванню Го-
ловного отамана. Після переформу-
вання в подальших боях із більшо-
вицькою Росією в рядах польського 
війська воювало 8 українських ди-
візій: 1-а Запорозька (командувач 
— генерал Гаврило Базильський), 
2-а Волинська (генерал Олександр 
Загродський), 3-я Залізна (генерал 
Олександр Удовиченко), 4-а Київ-
ська (генерал Юрій Тютюнник), 5-а 
Херсонська (полковник Андрій До-
луд), 6-а Січова (генерал Марко Без-
ручко), Окрема кінна (генерал Іван 
Омелянович-Павленко), Кулеметна 
(генерал Олександр Бурківський).

Упродовж майже шестимісячної 
кампанії українські вояки з 6-ї ди-
візії полковника М. Безручка вкри-
лися славою під час оборони Замос-
тя в серпні 1920 р. Проте польська 
сторона, використовуючи успіхи на 
фронті, вирішила підписати 12 жов-
тня 1920 р. прелімінарний мирний 
договір із Радянською Росією. Мар-
шал Пілсудський спеціальним нака-
зом від 18 жовтня 1920 р. дякував 
українським воякам:

«Від імені польської армії вітаю 
армію Української Народної Респу-
бліки, яка відроджена і зміцнена, 
ставить собі нові завдання, від яких 
може залежати майбутнє Европи. 
Наша армія пам’ятає криваві битви, 
в яких незмінне брало участь україн-
ське військо, як у дні звитяги, так і в 
години випробувань. Спільно проли-
та кров і могили героїв заклали на-
ріжний камінь для взаєморозумін-
ня й успіху двох народів. Нині, після 
двох років важкої боротьби з вар-
варським нападником, я прощаю-
ся з прекрасними військами Україн-
ської Народної Республіки й ствер-
джую, що в найтяжчі хвилини, в не-
рівних боях вони високо несли свій 
прапор, на якому виписане гасло 
«За нашу і вашу свободу», що є сим-

волом віри кожного чесного вояка».
У результаті спільних боїв під час 

війни 1920 р. загинуло або потрапи-
ло в полон понад 13 тис. вояків Ар-
мії Української Народної Республіки, 
в тому числі троє генералів із шефом 
Генерального штабу Армії УНР Євге-
ном Мишківським.

Представників Української На-
родної Республіки не допущено до 
мирних переговорів у Ризі, а в укла-
деному прелімінарному мирному до-
говорі не згадано навіть про її вій-
ськові формування. Зважаючи на 
тодішнє становище противника та 
бойові настрої, що панували в укра-
їнських підрозділах, цивільна влада 
УНР та командування армії вирішили 
продовжувати війну, сподіваючись, 
що зброю та боєприпаси вдасться 
поповнити в ході воєнних дій.

10 листопада 1920 р. Армія УНР 
нараховувала 41 тис. вояків, у тому 
числі 3888 офіцерів та понад 60 ге-
нералів. У порозумінні з українськи-
ми повстанськими підрозділами, 
що діяли в запіллі Червоної армії 
(близько 16 тис. бійців), велася під-
готовка до наступу. У результаті лис-
топадових боїв українські підрозділи 
не витримали натиску численнішого 

противника та з великими втратами 
відступили за Збруч на територію, 
опановану Польським військом. У 
районі Тернополя українські війська 
— близько 27 тис. вояків — були 
роззброєні та інтерновані в таборах 
у Пикуличах біля Перемишля, Лань-
цуті, Вадовицях, Домб’ю біля Крако-
ва, Страдомі біля Ченстохови, Калі-
ші, Александрові-Куявському, Пйот-
ркові-Трибунальському, Стшалкові 
біля Слупці, Здунській-Волі. Нечис-
ленні групи українських вояків інтер-
новано в Бидґощі, Сосновці, Тухолі 
та Варшаві. Уряд Української Народ-
ної Республіки розташувався в Тар-
нові та Ченстохові.

Від 9 січня 1921 р., спираючись 
на положення Ради міністрів від 12 
листопада 1920 р. про Тимчасовий 
найвищий уряд УНР та Державну 
народну раду, представники десяти 
політичних партій створили екзиль-
ний парламент — Раду Республіки, 
Раду Міністрів та військовий орган 
— Вищу Військову Раду. Новоство-
рений представницький орган отри-
мав назву Державний Центр Україн-
ської Народної Республіки в екзилі.

До завдань, поставлених перед 
Радою республіки Головою Дирек-
торії УНР Симоном Петлюрою, на-
лежало, зокрема: «захищати незбо-
риму національно-державницьку 
волю українського народу», протиді-
яти розосередженню сил, зосеред-
жувати їх на діях, які б були надійни-
ми та приносили конкретну користь, 
прагнути до здобуття свободи і не-
залежності для українського наро-
ду, непорушно стояти на своїх пози-
ціях та ні за яку ціну не відступати від 

них. Найважливішою для вирішення 
в тодішній обстановці справою вва-
жалося надання полоненим воякам 
всебічного медичного й матеріаль-
ного піклування та забезпечення їх-
ніх культурно-освітніх потреб. Задля 
збереження боєздатності армії не-
обхідно було її переформувати, щоб 
у майбутньому Україна могла розра-
ховувати на фахові кадри.

Окрім близько 20 тис. військови-
ків, на території Польщі 1921 р. опи-
нилося майже 15 тис. українських 
політичних діячів, яких доля зв’язала 
з незалежною Українською держа-
вою. За таких обставин проведе-
но перегляд екзильних установ УНР 
і пристосовано їх до нової, склад-
ної ситуації. Підготовлено програми 
і статути, а також розроблено єди-
ну політичну лінію їх діяльності. На 
заваді здійсненню цих планів став 
статус інтернованих українських во-
яків. Ті, хто прибув до Польщі ще до 
підписання 12 жовтня 1920 р. пре-
лімінарного мирного договору з Ро-
сією, мали право поселитися де за-
вгодно на території Польщі. Ті, хто 
воював проти росіян до 20 листопа-
да 1920 р., опинилися в таборах ра-
зом із полоненими більшовиками 
без права пересуватися Польщею, 
а після отримання притулку не могли 
замешкати на східних землях, хоча 
часто саме там проживали їхні сім’ї. 
Постійні перенаправлення з табору 
до табору, важкі побутові умови та 
хвороби вряди-годи призводили до 
смерті. Станом на 22 грудня 1920 
р. у Ланцуті на 1789 інтернованих у 
лікарні перебували 96; у Вадовицях 
на 4882 полонених та інтернованих 
хворих було 749; у Домб’ю біля Кра-
кова на 3369 осіб хворих було 360; у 
Стшалкові біля Слупці на 14720 по-
лонених та інтернованих, хворіло 
4702, в тому числі 48 на холеру. Для 
покращення побутових умов у табо-
рах добровольців відправляли до 
робітничих бригад у Польщі та поза 
її межами. Багато молодих україн-
ців розпочинало навчання, інші не-
легально влаштовувалися на роботу 
в різних місцях Польщі.

Вказівка польського Міністер-
ства військових справ регулювала 
на юридичному рівні питання пере-
бування українських вояків у таборах 

для військовополонених. Згідно з нею 
Міністерство військових справ Уряду 
УНР в екзилі призначало командува-
чів для кожного табору. У межах табо-
ру інтерновані мали право вільно пе-
реміщатися, могли провадити освіт-
ню, культурну, релігійну, спортивну і 
видавничу діяльність, створювати й 
вести ремісничі майстерні. Перепуст-
ки для виходу за межі табору видава-
ли здебільшого офіцерам польські та-
бірні командувачі.

Утім, складним був статус кіль-
кох тисяч цивільних українців, які 
опинилися на території Польщі, пе-

рейшовши Збруч разом із підроз-
ділами Української армії. До них не 
ставилися як до політичних біженців; 
вони не мали права не то що на віль-
ний вибір місця проживання, а й на 
яку-небудь грошову допомогу. Тому 
екзильний уряд УНР у Тарнові в груд-
ні 1920 р. створив Центральне бюро 
біженців з філією у Ченстохові та ви-
ділив для цієї мети відповідні фінан-
сові кошти. Утім, питання статусу 
всіх українських емігрантів не було 
вирішено до кінця існування ІІ Речі 
Посполитої. Навіть після отриман-
ня польського громадянства їм за-
боронялося вільно пересуватися те-
риторією країни. Це стосувалося на-
віть осіб, влаштованих на роботу до 
державних установ. Не менші про-
блеми мали змішані сім’ї. Польки, 
що виходили заміж за українських 
біженців, втрачали польське грома-
дянство. Його позбавляли навіть ді-
тей, народжених у таких подружжях. 
Таким особам повертали громадян-
ство лише після надання польського 
громадянства батькові на його осо-
бисте прохання, звернене до Пре-
зидента Речі Посполитої. Утім, не всі 
такі справи закінчувалися позитив-
ними рішеннями.

За Ризьким договором, укладе-
ним 18 березня 1921 р., Польща від-
мовилася визнавати Українську На-
родну Республіку і вела переговори 
з Українською Соціалістичною Ра-
дянською Республікою, яку очолю-
вав болгарин Христіан Раковський, 
оскільки росіяни не довіряли навіть 
українським комуністам. Символіч-
ний жест за ризьку відмову від союз-
ника зробив 15 травня 1921 р. у ка-
лішському таборі Юзеф Пілсудський, 
сказавши українським генералам: «Я 
вас, панове, перепрошую, я вас дуже 
перепрошую». Унаслідок цього чис-
ленну групу українських вояків удо-
стоєно польських орденів за бої 1920 
р., проте з огляду на відмову прийня-
ти їх восени 1921 р. у таборах для ін-
тернованих дехто отримав їх щойно 
після ліквідації таборів — 1924 р.

Хоча до перебування численної 
групи українських утікачів на терито-
рії Польщі уряд УНР в екзилі ставив-
ся як до тимчасового стану, вже 6 
грудня 1920 р. розпочали діяльність 
еміграційні структури уряду УНР у 
Тарнові. На початку 1921 р. в усіх 
таборах для інтернованих діяли вже 
військові та цивільні освітні закла-
ди, художні ансамблі, видавалося 66 
періодиків. Помітну активність роз-
горнула Надзвичайна дипломатична 
місія УНР у Варшаві, а згодом Укра-
їнський центральний комітет та орга-
нізації і товариства, створені україн-
ськими емігрантами. У 1920 – 1922 
роках лише у Варшаві виходило дру-
ком понад 20 українських видань.

У лютому 1921 р. за згодою 
польської сторони розпочалася ін-
тенсивна підготовка до походу на 
Україну українських підрозділів, які 
мали зброєю підтримати повстан-
ців, що все ще воювали проти біль-
шовиків, підпорядковуючись Все-
українському повстанському коміте-
ту. Цю підготовку проводили в табо-
рах для інтернованих у порозумінні 
з Російським політичним комітетом 
(РПК) у Варшаві, очолюваним Бо-
рисом Савінковим. Це було повер-
нення до підписаної ще 18 листопа-
да українсько-російської військової 
конвенції, за якою РПК визнавав 
незалежність Української Народної 
Республіки на чолі з Головним ота-
маном Симоном Петлюрою. За під-
готовкою до виступу, яку розробляв 
Повстансько-партизанський штаб із 
генералом Юрієм Тютюнником, та за 
його зв’язками із повстанцями в 
Україні уважно стежила ро-
сійська розвідка.

Олександр Колянчук — один із про-
відних діячів української громади Поль-
щі, відомий історик, віце-директор Пів-
денно-східного інституту наукового в 
місті Перемишлі. Автор багатьох книг 
з українсько-польських взаємин. Про-
відна тема його наукових досліджень 
— доля української політичної, військо-
вої, наукової, творчої еміграції в Польщі 
1920-их років. Як відомо, після поразки 
українських визвольних змагань уряд і 
армія Української Народної Республі-
ки, очолювані Симоном Петлюрою, емі-
грували саме до Польщі — відродженої 
після більш як століття бездержавності 
Речі Посполитої. Тут зосередилася і зна-
чна українська еміграція. Багато україн-
ських емігрантів відіграли помітну роль 
у суспільному житті Польщі, до кінця 
життя мешкали тут і на польських зем-
лях знайшли вічний спочинок. Україн-
ські поховання в південно-східній Поль-

щі — теж тема досліджень доктора Колянчука, котрий разом з україн-
цями Польщі багато робить для вшанування похованих на цій території 
українців. 

Починаємо публікацію нового історичного дослідження Олександра 
Колянчука. Заодно вітаємо його з тим, що недавно президент Польщі, 
нагороджуючи відомих діячів української громади цієї країни, відзначив 
доктора Колянчука високою нагородою держави — орденом «Офіцер-
ський хрест відродження Польщі».

Олександр КОЛЯНЧУК

Українські емігранти 
в польській науці та культурі
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Українські емігранти 
в польській науці та культурі

Похід, який кілька 
разів відтерміновувався, 

врешті-решт почався восени 
1921 р., коли багато повстанських 

підрозділів, а також членів Все-
українського повстанського коміте-
ту вже фізично зліквідували більшо-
вики. Унаслідок цього листопадовий 
похід із Польщі та Румунії закінчився 
трагічно. З майже 5000 доброволь-
ців, завербованих серед близько 20 
тис. полонених у польських таборах 
українських вояків, у поході взяло 
участь понад 1500, а повернулося 
— близько 120. Понад 400 загину-
ло в боях під Миньками, а з 500 узя-
тих у полон 360 розстріляв підрозділ 
більшовицької кінноти під команду-
ванням Григорія Котовського під Ба-
заром біля Житомира.

У такій ситуації повернення в 
Україну численної української емі-
грації, яка перебувала в Польщі, 
Чехословаччині, Румунії та інших 
країнах, було відкладено на неви-
значений термін, а основну увагу 
приділено політичній діяльності на 
міжнародній арені та різноманіт-
ним формам освіти для емігрантів. 
Маючи в розпорядженні понад чо-
тиритисячний офіцерський корпус, 
у тому числі численну групу педаго-
гів із професорами вищих навчаль-
них закладів включно (Іван Огієнко, 
Василь Біднов, Микола Чайківський, 
Андрій Яковлів, Микола Юнаків, 
Сергій Дельвіг, Іван Фещенко-Чо-
півський, Аполінарій Маршинський, 
Віктор Приходько, Олександр Ло-
тоцький, Іван Шовгенів, Дмитро До-
рошенко, Борис Іваницький, Іроді-
он Шереметинський, Володимир Че-
редіїв, Леонід Фролов, Олександр 
Михайловський, Леонід Білецький, 
Арсен Чернявський, Харитон Ле-
бідь-Юрчик, Валентин Садовський, 
Сергій Тимошенко, В’ячеслав Заїкін 
та інші) та понад 60 генералів і по-
над 500 полковників — випускни-
ків військових академій різних спе-
ціальностей, уже на початку 1921 
р. заплановано створити в Тарно-
ві українську вищу технічну школу. 
Утім, через відсутність приміщень у 
цьому місті задум не здійснився. За-
мість цього на початку червня 1921 
р. у таборі для військовополонених у 
Ланьцуті засновано Український на-
родний університет з чотирма фа-
культетами для понад 500 студен-
тів. Математично-природознавчий 
факультет нараховував 118 студен-
тів, економічний — 266, історично-
філологічний — 139, а військовий 
— 62. Ректором університету став 
професор Василь Біднов, а декана-
ми — Микола Чайківський, Леонід 
Білецький, Харитон Лебідь-Юрчик 
та генерал Ілля Мартинюк (почес-
ним деканом військового факуль-
тету призначено генерала Миколу 
Юнакова — колишнього професора 
Миколаївської академії Генераль-
ного штабу в Петербурзі). Серед ви-
кладачів були як професори колиш-
нього Українського університету в 
Кам’янці-Подільському, так і вчені з 
Галичини — Іван Огієнко, Арсен Чер-
нявський, Ростислав Лащенко, Іла-
ріон Свєнціцький, Валентин Садов-
ський, Віктор Приходько, Михайло 
Обібний, Панас Феденко, Олександр 
Шульгин, Іван Фещенко-Чопівський, 
Степан Сірополко, Олександр Ко-
лесса, Василь Щурат, Петро Холод-
ний, генерали — Сергій Дядюша, 
Сергій Кулжинський, Микола Ша-
повал, Олександр Пилькевич, Ілля 
Мартинюк. 

Поруч із новим університетом 
свою діяльність продовжувала шко-
ла підстаршин — Спільна юнацька 
школа — з командувачем генера-
лом Миколою Шаповалом та гімна-
зія, яка започаткувала свою діяль-

ність у січні 1921 р. під керівництвом 
Івана Гончаренка. Також в інших та-
борах успішно розгорталися різ-
ні форми освітньої роботи — згід-
но із вказівками, накресленими під 
час наради начальників культурно-
освітніх відділів з різних таборів для 
військовополонених, що проходила 
в Ланьцуті у квітні 1921 р., які сто-
сувалися розвитку освітніх закла-
дів. Крім названих вище, були також 
такі: коедукаційна (для учнів чолові-
чої та жіночої статі) гімназія в Чен-
стохові (директор М. Ільїнський), гім-
назія ім. Тараса Шевченка в Каліші 
(директор Олександр Думічевський), 

гімназія пластунів з гуртожитком у 
Щипйорні (директор Кобизський), 
підготовчі курси до іспитів зрілості 
в Тарнові (голова Степан Сірополко), 
в кількох таборах проводилися кур-
си за програмою початкової школи. 
Діяли також студентські громади, го-
туючи своїх членів до навчання у ви-
шах Польщі та інших країн Європи, 
дивізійні підстаршинські школи та 
дві офіцерські школи — у Ланьцуті 
(у липні 1921 р. перенесена до Ва-
довиць), а також створена окремо в 
Каліші (командувач полковник Олек-
сандр Годило-Годлевський). У Калі-
ші було засновано також: Академіч-
ні курси офіцерів Генерального шта-
бу, закінчення яких прирівнювало-
ся до закінчення 1 курсу Військової 
академії (командувач генерал Сер-
гій Дядюша), Електротехнічну шко-
лу (керівник — генерал Олександр 
Козьма), курси військових капела-
нів (керівник — протієрей о. Павло 
Пащевський), курси хорових дири-
гентів у таборі в Александрові-Ку-
явському (керівник Сергій Шабалін), 
курси української вишивки (дружи-
ни генералів — Марія Базильська, 
Клявдія Безручко, Єлисавета Миш-
ківська, дружина полковника Хрис-
тина Сушко) та курси з ремісничих 
професій. Крім того, у 1921 – 1923 
роках у чотирьох українських вищих 
навчальних закладах, створених у 
Чехословаччині, — Українському 
вільному університеті, Українській 
господарській академії, Українсько-
му вищому педагогічному інституті 
ім. М. Драгоманова та Українсько-
му художньому студіумі — навчалося 
близько двох тисяч українців-учас-
ників визвольних змагань 1917 – 
1921 рр.

Численні групи українських емі-
грантів, зосереджених у студент-
ських організаціях, діяли у Кракові, 
Ґданську, Берліні, Варшаві. У черв-
ні 1921 р. у Варшаві проходив пер-
ший з’їзд представників Українських 
студентських громад з усієї Польщі. 
Вони представляли понад 1000 чле-
нів згуртованих у громадах: варшав-
ській, ченстоховській, тарновській, 
ланьцутській, пйотрковській, вадо-
вицькій, александровській та сід-
лецькій. На з’їзді обрано Союз укра-
їнських студентів-емігрантів (СУСЕ) 
та управу з головою Тимошом Олек-
сіюком. Учасники з’їзду звернули-
ся до молоді Наддніпрянщини із за-
кликом вступати до вищих навчаль-

них закладів у Польщі та інших країн 
Середньої Європи, здобувати освіту 
задля майбутнього служіння Бать-
ківщині.

На велике значення освіти для 
національного життя звернув увагу 
під час зустрічі з учителями та учня-
ми нововідкритої української гім-
назії ім. Тараса Шевченка у Каліші 
голова Ради республіки професор 
Іван Фещенко-Чопівський. Проте 
закінчення навчання у нововідкри-
тій 1921 р. гімназії ім. Тараса Шев-
ченка у таборі № 10 у Каліші, а та-
кож інших подібних навчальних за-
кладах не гарантувало права всту-
пу до польських вишів (хоча в інших 
країнах було інакше). Так само було 
зі свідоцтвами про закінчення шко-
ли в екстреному порядку в Тарнові. У 
Львівському університеті українські 
кафедри зліквідовано, і університет 
(згідно з постановою його сенату, 
затвердженою 22 вересня 1919 р. 
Радою міністрів Речі Посполитої) не 
був доступним для української моло-
ді з Галичини та осіб без польського 
громадянства, а такими були за за-
коном українські емігранти, а отже, 
й випускники гімназії в Каліші. Різ-
ними способами (здебільшого не-
легальними) вони виїжджали на на-
вчання до Чехословаччини. А учні, 
які хотіли продовжувати навчання, 
переносилися до українських шкіл у 
Перемишлі, Луцьку та Рівному. 

Симон Петлюра присвятив мо-
лоді, що навчалася, багато уваги. У 
відомій програмній статті «Сучасна 
українська еміграція та її завдання», 
виданій у таборі в Щипйорні, писав, 
що вона зрозуміла «обов’язок, який 
на неї положила Батьківщина і ре-
тельно приступила до навчання, щоб 
використати своє вимушене пере-
бування за кордоном з найбільшою 
користю для національної справи. 
Цього прагнення та настрою серед 
наших студентів не можна не похва-
лити: це свідчення, що вони розумі-
ють […] завдання, які перед ними 
ставить програма будівництва укра-
їнської державності. А програма ця 
вимагає, щоб з’явилося велике чис-
ло свідомих, інтелігентних та здатних 
до роботи будівничих, також з науко-
вим досвідом, до творчої держав-
ницької роботи».

Питанням підвищення освіти до-
рослих, у тому числі оволодінням іно-
земними мовами та освоєнням про-
фесії, а також навчанням у серед-
ніх та вищих школах займалися не 
лише в таборах для інтернованих, 
а також у близько ста місцевостях 
Польщі, де перебували інтерновані. 
Проблема зростала тому, що збіль-
шувалася кількість змішаних поль-
сько-українських сімей та прибува-
ло молоді у шкільному віці. Уже 1934 
року серед інтернованих сімей було 
понад 4 тисячі дітей у шкільному віці, 
а навчання у школах з українською 
мовою охопило лише незначне чис-
ло з цієї групи. Тому під час ІІІ з’їзду 
Українського центрального коміте-
ту 1934 р. прийнято запобіжні захо-
ди задля загальмування процесу по-
лонізації. Понад 48% сімей користу-
валося в побуті польською мовою, 
19,5% — обома мовами і лише 30% 
— українською. Тільки частина сі-
мей на мізерну заробітну плату була 
в змозі платити за навчання своїх 
дітей в українських школах у Пере-
мишлі, Луцьку та Рівному. У зв’язку 
з цим вирішено заснувати кілька по-
чаткових шкіл: ім. Симона Петлюри в 
Українській станиці в Каліші, ім. Лесі 
Українки у Варшаві та недільні шко-
ли у близько 30 більших відділеннях 
УЦК на території всієї Польщі. Схожі 
проблеми з навчанням своїх дітей 
мала в 1930-ті роки понад 5-тисяч-
на українська інтелігенція (зокрема 

вчителі), змушена виїхати зі Схід-
ної Галичини до Центральної Польщі 
(Бидґоське, Келецьке, Лодзьке, Вар-
шавське). Попри згадані вище про-
блеми, число учнів у середніх шко-
лах збільшилося, та це стосувалося 
перш за все дітей, батьки яких мали 
вищу освіту. Ще іншою перепоною 
для учнів, які навчалися, була відсут-
ність гуртожитків. Тому з почину д-ра 
Петра Шкурата — заступника голо-
ви ГУ УЦК та голови відділу в Пере-
мишлі — з внесків емігрантів збудо-
вано там Бурсу ім. С. Петлюри, уро-
чисто відкриту 1936 р., у десяті роко-
вини смерті її патрона.

Щоб допомагати тим, хто на-
вчався у вищих навчальних закла-
дах, створювалися об’єднання та 
фонди. У 1930-ті роки була теж чис-
ленна група випускників вищих на-
вчальних закладів, які працювали в 
Польщі й систематично частину сво-
їх заробітків призначали на допомо-
гу студентам. Ініціатором такої діяль-
ності був професор Іван Фещенко-
Чопівський. Його почин підтримував 
генерал Микола Коваль-Медзвець-
кий, а у Варшаві — міністр військо-
вих справ УНР та один із лідерів 
Українського центрального комітету 
генерал Володимир Сальський, який 
очолював Товариство друзів Україн-
ської господарської академії у По-
дєбрадах (Чехословаччина). Товари-
ство своїми внесками підтримували 
також офіцери армії УНР, які працю-
вали за контрактом у Війську Поль-
ському. З ініціативи професора Іва-

на Огієнка постало Товариство до-
помоги українцям-студентам вищих 
шкіл м. Варшави, головою якого став 
професор Роман Смаль-Стоцький. 
Завдяки так організованій допомо-
зі лише гімназію в Каліші закінчили 
874 особи (здебільшого українські 
вояки), а 136 з них закінчили вищі 
школи в Чехословаччині. З 471 ви-
пускника Української господарської 
академії в Подєбрадах, які отри-
мали дипломи інженерів, до 1931 
р. повернулося до праці в Польщі 
185 осіб. Серед них був Лев Биков-
ський (1895 – 1992) — учасник боїв 
за українську незалежність 1919 – 
1921 рр., співробітник Міністерства 
зовнішніх справ УНР, а згодом один 
із найвизначніших польсько-укра-
їнських бібліологів, який після отри-
мання 1927 р. диплома інженера з 
економії повернувся до Польщі та 
зробив великий внесок у царині бі-
бліотекарства. Він став як теорети-
ком науки про книжку, так і видат-
ним практиком і організатором бі-
бліотекарства. Працюючи від 1928 
р. у Громадській бібліотеці у Варша-
ві, зібрав найбільшу в Польщі бібліо-
логічну збірку. У науковій діяльності 
бібліотеки відзначився перш за все 
як один із організаторів та виклада-
чів бібліотечних курсів. Підготовляв 

програми і проводив лекції з науко-
вої організації роботи, техніки умис-
лової роботи, бібліотечної політики, 
вступу до книгознавства та бібліоте-
кознавства, бібліопедагогіки. Увесь 
цей час підтримував зв’язок з укра-
їнськими емігрантами. Ще будучи 
студентом, діяв у Видавничому то-
варистві у Подєбрадах, де видава-
но періодик «Українське книгознав-
ство». 1933 р. побачила світ у видав-
ництві українських емігрантів «Чор-
номор», що діяло в Каліші від 1922 
р., публікація «Книгознавство, біблі-
ографія та бібліотекознавство. Про-
грами». Працюючи у Варшаві, був він 
особою, яка об’єднувала польське, 
чехословацьке та українське кни-
гознавство. Мріяв не про політичну, 
а культурну експансію України, про 
забезпечення книжкою безмежних 
просторів Європи та Азії, де жила 
українська діаспора, по Сірий клин 
(Казахстан) та Зелений клин (Дале-
кий Схід). Як пізніший керівник біблі-
отеки мав великий внесок у розви-
ток цього закладу також під час Вар-
шавського повстання, про що писав 
у своїх спогадах.

Досі не встановлено, скіль-
ки українських емігрантів з числа 
7 702 зарахованих протягом 10 ро-
ків на навчання в Українському віль-
ному університеті в Празі було ін-
тернованих у Польщі. Також не зна-
ємо, скільки з них після закінчення 
навчання повернулося працювати 
в Польщі. Достеменно відомо лише 
те, що до 1939 р. наукове звання 
доктора отримало 109 осіб, які зго-
дом відіграли провідну роль у житті 
української еміграції. Серед них Си-
мон Наріжний (1898 – 1983) — ди-
ректор Музею українських визволь-
них змагань у Празі, автор зокрема 
«Української еміграції», частину пер-
шу якої видано 1942 р. у Празі, другу 
— 1999 р. у Києві.

У міру життєвої стабілізації укра-
їнських емігрантів у Польщі дедалі 
більше почали вони розгортати ді-
яльність, спрямовану на збережен-
ня національної тотожності та діяль-
нішого служіння загалові емігран-
тів. Справа набула реальних обрисів 
уже 1923 р. після перенесення аген-
ди Державного центру УНР із Тарно-
ва до Варшави. Подібним центром 
після розпуску таборів для інтер-
нованих став також Каліш. Услід за 
вже наявними в ДЦ УНР у Тарнові лі-
тературно-мистецьким товариством 
«Сонцесвіт» (Євген Іваненко, Михай-
ло Обідний (голова), Петро Тенян-
ко, Юрій Липа, Ніна Лівицька, Пав-
ло Ковжун, Петро Холодний – син) та 
видавництвами «Союзу української 
державності», а також душпастир-
ською діяльністю Української авто-
кефальної церкви в Каліші постало 
літературно-мистецьке товариство 
«Веселка», яке гуртувало близько 50 
журналістів, письменників, худож-
ників. Головою товариства був під-
полковник Олександр Петлюра, а 
членами, зокрема: Євген Маланюк, 
Юрій Дараган, Борис Гомзин, Петро 
Певний, Михайло Селегій, Пилип За-
горуйко, Леонід Перфецький, Мико-
ла Бутович, Антоній Коршнівський, 
Віктор Цимбал, Федір Крушинський, 
Іван Зубенко, Микола Букшований, 
Михайло Островерха, Василь Дяди-
нюк, Борис Ґрінвальд, Микола Би-
тинський та ін.). Водночас створено 
пресовий орган з такою ж самою на-
звою — «Веселка». До редакційної 
колегії входили: Антоній Коршнів-
ський (перший голова), Євген Мала-
нюк (другий голова), Федір Крушин-
ський, Михайло Селегій, Аполоній 
Листопад (Падолист), Іван Зубенко. 

Закінчення в наступному номері
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Юрій Тютюнник

Євген Маланюк
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Новгород-Сіверський 
— європейське місто

Наслідки подій згубно позначили-
ся на розвитку життя міста наступни-
ми роками. Певний час воно лежало 
зруйнованим, запущеним, геть втра-
тивши сподівання на будь-яке май-
бутнє. В особливо гнітючому стані до-
вгий час перебував архітектурний ви-
гляд міста. Храми, будинки городян, 
міські укріплення — все потребувало 
відновлення чи перебудови. Цікаво, 
що Григорій Отреп’єв на початку ори-
гінально спланованої витівки знай-
шов можливість тихого укриття через 
усамітнення у Спасо-Преображен-
ському монастирі. Тут він загубився 
від ока людського, щоб психологічно, 
стратегічно підготуватися до омріяно-
го походу на Московію за царською 
владою. 

Подяку настоятелю монастиря, 
полишаючи його, майбутній Лжедми-
трій І висловив чемно, амбіційно і з 
душею: «Аз есмь царевич Димитрий, 
син Царя Иоанна, и как буду на пре-
столе отца мого, и я тебя пожалую за 
то, что покоил меня у себя в обители». 

Наступними десятиліттями, аж 
до початку Національно-визвольної 
війни 1648 – 1657 рр. Новгородом-
Сіверським володіли переважно по-
ляки. Зрозуміло, що присутність іно-
земної держави на наших теренах 
породжувала напругу в українсько-
му суспільстві. Особливо суперечли-
вим був процес «виконання» ухвал 
Люблінської унії. Мало місце засил-
ля католицизму і в Сіверському краї. 
Поляки встигли 1619 року навіть об-
лаштувати Домініканський монастир, 
а за п’ятнадцять років — Єзуїтський. 
Духовні обителі розташовувалися по-
руч зі Спаським та недалеко від ни-
нішнього Успенського собору. Але 
таким було справжнє обличчя епохи 
боротьби за Україну як з боку Поль-
щі, так і не менш войовничої Москов-
ської держави. І часи «смути», які пе-
реживала Московія, робили її на той 
момент значно слабкішою, щоб без-
турботно претендувати на вічне заво-
лодіння Україною. Натомість Польща, 
за час після Деулінського перемир’я, 
змогла по-справжньому закріпитися 
в Сіверщині. 

У 1620 році король Сигізмунд ІІІ 
певним містам України надав магде-
бурзьке право. У переліку міст опи-
нився і Новгород-Сіверський. Нор-
ми права орієнтувалися на розвиток 
системи самоврядування, коли від-
бувалося відділення судових органів 
від адміністративних. За традицією 
європейських країн у Новгороді-Сі-
верському впровадили управління 
ратуші, а 1752 року владу перебрав 
магістрат, який вважався більш роз-
виненою формою системи самовря-
дування. 

Місто на Десні переживало по-
жвавлення громадського та еконо-
мічного життя, що стало помітним не 
тільки в розвитку зовнішньої торгів-
лі з ближчими сусідами (землі Моско-
вії), а й у посиленні зв’язків із Литвою, 
білоруськими землями. Це був період 
оздоровлення і подальшого розвитку 
економіки краю на підґрунті втягу-
вання її окремих елементів у процес 
торговельно-економічних відносин.

Тепер Новгород-Сіверський мав 
освоювати статус транзитного міс-
та, пропускаючи крізь себе потоки ді-
лового купецького люду шляхами на 

Московщину, Польщу, Данциг, Кеніг-
сберг, Крим. Як і сьогодні, на початку 
ХVІІ ст. митні збори мали тенденцію до 
зростання, а тому з’являлися «митні 
комори» на традиційних шляхах. Мит-
ний пункт відкрився і в Новгороді-Сі-
верському. (Цікавий факт: через три 
століття в Новгороді-Сіверському, ра-
йонному центрі незалежної України, 
постане відроджена установа, спад-
коємиця «митної комори» середньо-
віччя — митниця, що буде виконувати 
серед цілої низки функцій ХХІ ст. тра-
диційно старі — збирання мита). 

У наукових дослідженнях нази-
вають активного очільника «комори» 
Новгорода-Сіверського Яна Савиць-
кого, який разом із посадовцями Сі-
верського митного округу (суколекто-
ри) Василем Комонецьким (1644 рік) 
та Яном Задзикевичем (1645 – 1646 
роки) вельми наполегливо прагнув 
підвищення митної проплати (індукти) 
від купців Великого князівства Литов-
ського чи Московської держави. Але 
міський староста Ян Пісочинський 
вдало перебрав на себе обов’язки 
лобіювання та захисту інтересів куп-
ців, тим самим гарантуючи виконання 
зобов’язань перед купцями.

Місто мало зручне становище то-
дішнього використання чотирьох по-
тужних транспортних шляхів, таких 
як: Новгород-Сіверський — Путивль; 
велика Рильська дорога між Новгоро-
дом-Сіверським та Рильськом; із Нов-
города-Сіверського до Севська; Нов-
город-Сіверський — Чернігів. До речі, 
на шляху з міста на північний-схід, за 
декілька верст на шляху до Путивля 
і Глухова на Десні, поставала водна 
перешкода, яку треба було здолати 
будь-якому купцю. Між сучасними се-
лами Пирогівка (Сумська область) та 
хутір Путивськ (Чернігівська область) 
знаходився один із перевозів, що зга-
дується у стародавніх письмових дже-
релах від XVІ ст. Цей перевіз мав на-
зву Путивльського, зберігаючи від-
повідну семантику слова і донині, як 
і гору Путивльську, біля підніжжя якої 
причаїлося маленьке село. Все біль-
ше дослідників (серед яких — Раїса 
Іванченко; Святослав Воїнов, Іван Ко-
ломієць, Микола Сугоняко, Валенти-
на Гладкова (Новгород-Сіверський); 
Юрій Сбітнєв (Росія), схиляються до 
думки найімовірнішого перебування 
Єфросинії Ярославни, дружини кня-
зя Ігоря, героя «Слова о полку Ігоре-
вім» на час його походу на половців 
1185 року безпосередньо на висо-
ких пагорбах над Путивльським пере-
возом, за потужними стінами фортеці 
(Путивльськ). 

Новгород-Сіверський поступо-
во зростав у власній силі, набуваючи 
ознак розвиненого центру внутріш-

ньої торгівлі. Традиційними ставали 
регулярні торги і ярмарки, кількість 
яких теж пов’язувалася з положен-
нями магдебурзького права. Ярмар-
кувати до міста їхало численне купе-
цтво з німецьких міст, Прибалтики, 
Польщі — до Московії та західних те-
риторій України. Ярмарки суттєво по-
жвавлювали надходження до місь-
кої скарбниці від митних зборів. Уліт-
ку 1646 року Новгород-Сіверський 
ярмарок дав митних зборів більш за 
5000 злотих, що було в той час зна-
чною сумою. Торговельні справи, як і 
купецтво, завжди шанувалися в Нов-
городі-Сіверському та його околицях. 
Історія залишила безліч прикладів з 
боку місцевих торгових людей щодо 
їхньої щедрості в допомозі місту сто-
совно вирішення питань із будівни-
цтвом, упорядкуванням території, 
облаштуванням лікарень, бібліотек, 
громадських місць. 

На рубежі ХVІІІ та ХІХ ст. з метою 
покращення торговельно-спожи-
вацьких відносин і зберігання краму 

на центральній площі міста було по-
ставлено торгові ряди, які досі збере-
гли свій зовнішній вигляд і є чи не єди-
ним зразком відповідної архітектури 
на території Лівобережної України. 
Дві споруди є зрозумілими за своєю 
зручністю у використанні та просто-
тою архітектурного планування. При-
міщення зводилися для купців міс-
цевими мулярами, які в Сіверському 
краї мали досвід роботи на відповід-
них будівництвах, особливо протягом 
ХVІІ — поч. ХХ ст. Упродовж періоду 
радянської влади лавки знищили, як і 
всю приватну торгівлю. Використову-
вали приміщення лише як склади міс-
цевих торгових організацій роздріб-
ної торгівлі. Від 1990-их років торго-
ві ряди в Новгороді-Сіверському знов 
запрацювали за прямим призначен-
ням — тут розмістилися лавки дріб-
них приватних підприємців, а примі-
щення введено до складу Новгород-
Сіверського історико-культурного за-
повідника.

Але в XVII столітті помітні зрушен-
ня життя стали проявлятися від 1635 
року, коли за Речі Посполитої тут роз-
містилися адміністративні устано-
ви повітового центру Чернігівського 
воє водства, підпорядкувавши Глухів, 
Короп, Сосницю, Батурин. Польський 
уряд облаштовував фортифікаційні 
споруди міста, яке неодноразово руй-

нувалося впродовж декількох спроб 
Московії відвоювати укріплений 
пункт на Десні. Відомо, що 1631 року 
в місті перебував великий гурт фахів-
ців із фортифікаційного будівництва, 
які мали займатися відновленням чи 
перебудовою зруйнованих укріплень 
навколо міста. Очолював цю роботу 
військовий фахівець Ян Куницький, а 
до складу групи входили і будівельних 
справ майстри, і архітектори з Євро-
пи. Працювати було складно, бо че-
рез певний час після початку робіт на 
фортеці розпочали сутички російські 
війська. І так тривало до 1634 року —  
часу підписання Полянівського трак-
тату, відповідно до положень якого 
Новгород-Сіверський залишався за 
Польщею. 

Разом із переліком повноважень 
у системі самоврядування Новгород-
Сіверський отримав 1620 року ви-
разний і традиційний  для середньо-
вічної Європи атрибут повноцінного 
міського життя — герб, на якому «…
на червоному тлі золота стіна…». З 

часом, коли місто остаточно було за-
кріплене в системі економічних, полі-
тичних і правових відносин Російської 
імперії, емблема Новгорода-Сівер-
ського разом із гербами інших міст 
України частково змінилася, явля-
ючи собою від 1781 року «стіну з ба-
штою, на якій зірка, а по боках — спис 
та шабля золоті…». Герб і сьогодні зу-
стрічає гостей міста з головних воріт 
— Тріумфальної арки (брами), побу-
дованої на кошти місцевих достойни-
ків 1787 року на честь проїзду містом 
російської імператриці Катерини ІІ. 
Головна емблема витримала непро-
сте життя, ввійшовши в новітній час, 
зазнавши при цьому чимало лиха за 
400 років. 

За часів Національно-визволь-
ної війни українського народу проти 
Польщі Новгород-Сіверщина теж від-
чула певний перебіг подій цього по-
тужного зіткнення великих військо-
вих армад козацької України з Річчю 
Посполитою. Вже 1648 року на нов-
город-сіверському напрямку рухали-
ся військові підрозділи осавула Ро-
дака і хорунжого Харкевича. У ме жах 
міста козаки дали справжні уроки 
військового мистецтва за найкра-
щими традиціями тактичної переваги 
над супротивником, вдало викорис-
тавши прийом обману під час облоги 
польського гарнізону під орудою Яна 

Вронського, який, здавалося б, на-
дійно закріпився за ворітьми замко-
вих мурів зі старовинними потужни-
ми валами. 

Місто на час тієї війни вважалося 
надійно укріпленим пунктом. В оборо-
ні вправно використовували форти-
фікаційні спорудження, глибокі яри, 
високі урвища, щільно по периметру 
розставлені гармати, величезні ко-
лоди, закріплені на покатах гір. Весь 
перелік тактичних переваг супротив-
ника за мурами міста змусив укра-
їнське військо, що наступало, вдати-
ся до хитрощів. Городяни повідомили 
про підземний хід, який проходив від 
Замкової гори до деснянського Подо-
лу, тобто до берега річки. Осавул дав 
завдання козакам прорити попере-
чний хід у напрямку вірогідного про-
ходження основного підземного ходу. 
Така операція з підкопом викликала 
паніку серед поляків, що призвело до 
падіння гарнізону. За словами дослід-
ника подій Національно-визвольної 
війни на Сіверщині Ю. Мицика, «Нов-
город-Сіверський з часу оволодіння 
ним повстанцями і аж до закінчення 
Визвольної війни був важливим опо-
рним центром, базою для успішних 
операцій проти карателів. Звідси ру-
шили повстанці на Погар, Почеп, Ста-
родуб…». «І водночас, — наголошує 
історик, — спостерігалася цікава тен-
денція перебігу кріпаків із Росії до 
Новгорода-Сіверського 1653 року. А 
городяни зривали спроби царської 
влади повернути втікачів російським 
поміщикам».

Натомість через шістдесят років 
— буремного 1708 року — новгород-
сіверський сотник Лук’ян Жоравко 
таємно провів у тил підрозділу укра-
їнських козаків, відданих гетьману 
Іванові Мазепі, через Водяні ворота 
близько Десни військові сили Петра І, 
який тоді стояв за Десною в селі По-
трібках і вже втратив сподівання на 
тактичну удачу. Перемога прийшла 
неочікувано, за допомогою зради 
міського сотника. 

На такому ж моральному підґрун-
ті можна тлумачити вчинок місцевого 
протопопа Афанасія Заруцького, який 
надзвичайно старався перед росій-
ським царем з метою навічного зне-
славлення у віках імені гетьмана, за 
якого ще рік тому молився. Коли по-
стало питання про головного обви-
нувача Івана Мазепи на заочному 
судилищі у Глухові, вибір упав на За-
руцького, що не так давно перебував 
близько до гетьмана, видаючи себе 
найфанатичнішим його панегіристом. 
За необхідності прийняття життєво-
го рішення святий отець переймався 
найшвидшим прилученням до влас-
ного багатства земель, котрі Петро І 
відбирав у вчорашніх своїх прихиль-
ників, а відтепер — лютих ворогів, на-
віть мертвих. От і виголосив Афанасій 
Заруцький за власним бажанням, гли-
боко усвідомлюючи «подвиг», анафе-
му, текст якої, на думку фахівців істо-
рії церкви, готував сам цар Московії.

Продовження. Поч. у № 58 – 60.
Далі буде

Спасо-Преображенський соборСпасо-Преображенський собор

Герб, який Герб, який 
місто отримало 1620 рокумісто отримало 1620 року

Вид із центральної площі міста на торгові ряди Вид із центральної площі міста на торгові ряди 
(кінець ХVІІІ (кінець ХVІІІ –– початок ХІХ ст.) початок ХІХ ст.)

Тріумфальні ворота (брама), побудовані місцевими майстрами Тріумфальні ворота (брама), побудовані місцевими майстрами 
1787 року на гроші городян-благодійників. 1787 року на гроші городян-благодійників. 

На воротах  — герби всіх повітів Новгород-Сіверського намісництва.На воротах  — герби всіх повітів Новгород-Сіверського намісництва.
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Календар всесвітньої історії
21 серпня
Народився: 1871 — Леонід 

Андрєєв, російський письменник.
П о м е р л и : 

1925 — Осип Ма-
ковей, український 
поет, прозаїк, пу-
бліцист, критик, лі-
тературознавець, 
перекладач; 1940 
— Лев Троцький, 
б і л ь ш о в и ц ь к и й 
лідер.

22 серпня
1864 — підписана перша Же-

невська конвенція, утворено това-
риство Червоного Хреста.

Помер: 1651 — Єремія Ви-
шневецький, польсько-україн-
ський князь.

23 серпня
Європейський день пам’яті 

жертв сталінізму та нацизму
1939 — у Москві підписано 

пакт Молотова – Ріббентропа.
Народився: 1867 — Осип Ма-

ковей. 

24 серпня
День Незалежності України
1949 — набув чинності дого-

вір про створення НАТО.
Нар одили -

ся: 1899 — Хор-
хе Луїс Борхес, 
аргентинський 
п и с ь м е н н и к ; 
1927 — Левко 
Лук’яненко, укра-
їнський політик, 
Герой України.

Помер: 1745 — Олекса Довбуш, 
ватажок опришків у Карпатах.

25 серпня
1991 — Білорусь проголосила 

незалежність від СРСР.
Народилися: 1530 — Іван 

IV Грозний, перший московський 
цар; 1924 — Павло Загребельний, 
український письменник; 1940 
— Микола Жулинський, академік 
НАН України.

Померли: 1698 — Петро До-
рошенко, гетьман Війська Запо-
розького; 1963 — Іван Багряний, 
український письменник.

26 серпня
Народилися: 1451 — Христо-

фор Колумб, іспанський морепла-
вець, першовідкривач Америки; 
1914 — Хуліо Кортасар, аргентин-
ський письменник.

Померли: 1982 — Анна Гер-
ман, польська естрадна співачка.

27 серпня
1900 — у Британії почали кур-

сувати перші міжміські автобуси.
1977 — на Чорнобильській 

АЕС пущено перший блок.
Народилися: 1856 — Іван 

Франко, письменник, учений, гро-
мадсько-політичний діяч, публі-
цист; 1902 — Юрій Яновський, 
український письменник, журна-
ліст; 1941 — Богдан Ступка, укра-
їнський актор театру і кіно.

28 серпня
1830 — у США в перегонах 

з конкою випробувано перший 
американський паровоз, що його 
сконструював Пітер Купер.

Народилися: 1749 — Йоганн 
Вольфганг фон Ґете, німецький 
письменник; 1890 — Дмитро За-
гул, поет, перекладач, літературо-
знавець. Загинув 
у бiльшовицьких 
концтаборах на 
Колимі приблизно 
в 1944-му. 

Померли: 1921 
— Григорій Чуприн-
ка, український 
поет, у 1919 — ке-
рівник повстання 
проти більшовиків на Чернігівщині. 

29 серпня
1561 — у пересопницькому 

монастирі Різдва Пресвятої Бого-
родиці завершено створення на-
ціонального символу — Пересоп-
ницького Євангелія.

Народилася: 1868 — Людми-
ла Старицька-Черняхівська, дра-
матург, літературознавець. Аре-
штована енкаведистами, загину-
ла, ймовірно, в 1941-му.

Померли: 1940 — Євген Пе-
трушевич, український громад-
сько-політичний діяч, президент 
Західної області Української На-
родної Республіки; 1986 — Кате-
рина Зарицька, політична діячка, 
член ОУН. У 1947-му заарештова-
на органами НКВС (засуджена до 
25 років ув’язнення); 1988 — Ми-
кола Олексійович Лукаш, україн-
ський перекладач. 

30 серпня
1860 — запустили перший 

британський трамвай.
1901 — Хьюберт Сесіл Бут за-

патентував пилосос.
Народилися: 1841 — Михай-

ло Драгоманов, видатний україн-
ський історик і громадський діяч; 
1871 — Ернест Резерфорд, бри-
танський фізик, лауреат Нобелів-
ської премії з хімії (1908); 1883 
— Дмитро Донцов, український лі-
тературний критик, публіцист, по-
літичний діяч, фундатор теорії інте-
грального націоналізму.

31 серпня
1897 — Томас Едісон запатен-

тував кінокамеру (кінетограф).
Народилися: 1881 — Іван 

Омелянович-Павленко, генерал-
хорунжий Армії УНР; 1893 — Не-
стор Нижанківський, український 
піаніст, композитор, музичний 
критик.

Померла: 1941 — Марина 
Цвєтаєва, російська поетеса.

1 вересня
1906 — у Вільно вийшла 

«Наша доля» — перша легальна га-
зета білоруською мовою.

1939 — нападом Німеччини 
на Польщу розпочалася Друга сві-
това війна в Європі.

1996 — в Україні запровадже-
но національну валюту — гривню.

Народився: 1925 — Ігор Юх-
новський, український учений і по-
літик.

Помер: 1867 — Опанас Мар-
кевич, український фольклорист, 
народознавець, етнограф, громад-
ський діяч. Похований у Чернігові.

2 вересня
1945 — Японія підписала Акт 

про капітуляцію.
Народилися: 1811 — Іван Ва-

гилевич, поет i фольклорист, член 
«Руської трійці»; 1891 — Павло Фи-
липович, професор, літературний 
критик, поет-неокласик.

3 вересня
1783 — завершено війну за 

незалежність США.
1987 — в еміграції помер ро-

сійський письменник, уродженець 
Києва Віктор Некрасов. 

4 вересня
476 — глава германських на-

йманців на римський службі Одо-
акр скинув останнього імператора 
Західної Римської імперії Ромула 
Августула. Традиційно ця дата вва-
жається датою падіння Західної 
Римської імперії.

1888 — американець Джордж 
Істмен отримав патент на фотока-
меру, яка використовувала скру-
чену в рулон плівку, і зареєстрував 
свою торгову марку — «Кодак».

1965 — у київському кінотеа-
трі «Україна» під час прем’єри філь-
му «Тіні забутих предків» відбувся 
мітинг протесту проти нової хвилі 
політичних репресій серед україн-
ської інтелігенції.

Народився: 1809 — Юліуш 
Словацький, польський поет.

Померли: 1907 — Едвард 
Ґріґ, норвезький композитор; 
1942 — Жигмонд Моріц, угор-
ський письменник; 1985 — Ва-
силь Стус, український поет, пере-
кладач і правозахисник, помер у 
карцері мордовського табору для 
політв’язнів у віці 47 років.

5 вересня
1657 — гетьманом України 

обрали Івана Виговського (до на-
стання повноліття Юрія Хмель-
ницького).

1958 — у США вперше опублі-
ковано роман Бориса Пастернака 
«Доктор Живаго», заборонений до 
друку на його батьківщині в СРСР.

Народився: 1870 — Володи-
мир Сікевич, генерал-хорунжий ар-
мії Української Народної Республіки.

Але петроградське пра-
вительство, Совіт народних ко-

місарів, оголошує нову «священну» 
війну, а з другого боку, це правитель-

ство насилає військо своє, червоногвар-
дійців та більшовиків на Україну і веде з 
нами братовбивчу війну.

Щоб дати нашому правительству змо-
гу довести справу миру до кінця і захистити 
від усяких замахів на нашу країну, Україн-
ська Центральна Рада постановила не від-
кладати до Установчих Зборів ті справи.

В цій цілі Українська Центральна Рада 
вже з 9 січня відбувала перманентне, 
безперервне засідання аж до цього часу 
і постановила проголосити Четвертий Уні-
версал!

Запрошую високі збори вислухати 
Універсал!»

«Присутні, усі як один встають, — 
пише репортер «Нової Ради». — Настає 
урочиста напружена тиша. Професор Гру-
шевський твердим, трохи схвильованим 
голосом, ясно вимовляючи кожне слово, 
голосно читає Четвертий Універсал.

Історична, незабутня хвилина… Коли 
він прочитав слова Універсалу: «Однині 
Українська Народна Республіка стає са-
мостійною, ні від кого незалежною, віль-
ною, суверенною державою українського 
народу» — буря овацій потрясла стіни залу 
засідань. Крики «Слава самостійній Укра-
їні!» злились у загальний переможний гук 
раба, вирваного з кривавої неволі».

Гарячий ентузіазм і захоплені вигуки 
було чутно, коли Грушевський зачитував 
ті місця, де ішлося, що влада тепер нале-
жатиме Українській Центральній Раді та її 
виконавчому органу, який матиме назву 
Ради народних міністрів.

Аплодисменти переривали його, коли 
йшлося про встановлення миру і очищен-
ня України від більшовиків.

Крики «Слава!» гриміли, коли Грушев-
ський оголосив, що земля передавати-
меться трудовому народу без викупу, на 
підставі закону «про скасування власнос-
ті і соціалізацію землі».

Ліси, води і надра, «яко добро україн-
ського трудящого народу», переходять в 
порядкування Української Народної Рес-
публіки.

«У самостійній Народній Республіці 
України не повинен терпіти ні один трудя-
щій чоловік».

«За старого ладу торговці та ріжні по-
середники наживали на бідних пригно-
блених клясах величезні капітали. Одни-
ні Народня Українська Республіка бере в 
свої руки найважливіші галузі торговлі і 
всі доходи з неї повертатиме на користь 
народу».

Також встановлювався державний 
контроль за всіма експортними і імпорт-
ними операціями, «щоб не було такої до-
рожнечі, яку терплять найбідніші кляси че-
рез спекулянтів».

Четвертий Універсал підтверджував 
усі демократичні свободи, що були прого-
лошені у Третьому.

Усе це викликало збуджену реакцію 
зала. Врешті, коли Грушевський вимовив 
останні слова Універсалу, що закликали 
всіх громадян самостійної України непо-
хитно стояти на сторожі здобутків волі та 
прав, усіма силами боронити свою волю 
від ворогів, зал вибухнув співом націо-
нального Гімну «Ще не вмерла Україна».

«Особливу експансивність проявля-
ють хори», — зауважив репортер опо-
зиційної до Центральної Ради газети 
«Кіевлянинъ».

Універсал ставлять на поіменне го-
лосування. «За» голосують усі українські 
фракції. 

«Відповіді «за», що дружно слідують 
одна за іншою, навіть створюють ілюзію 
майбутнього визнання Універсалу одно-
стайно, — пише той самий репортер. — 
Це враження порушується, щойно черга 
голосування доходить до представників 
національних меншостей.

«Член Ради Чижевський?» — чітко ви-
крикує секретар Ради п. Єреміїв.

«Проти!» — відповідає п. Чижевський, 
який першим порушує гармонію україн-
ських голосів».

Тут трапляється несподіванка: першо-
му голосу «проти» починають аплодувати 
на хорах. Аплодисменти спричиняють обу-
рені вигуки і свист решти.

«Меншості» проголосували в такий 
спосіб: «меншовики» і представники «Бун-

да» — очікувано «проти». Соціал-рево-
люціонери, Об’єднана єврейська соціа-
лістична робоча партія, «Поалєй-Ціон» та 
польський Централ – утрималися від го-
лосування. Польська партія соціалістів — 
«за». Сіоністи на засіданні були відсутні.

У голосуванні брали участь 49 членів 
Малої Ради, з них 39 — «за», 4 — «проти», 
6 — утрималися.

Грушевський оголосив: «Універсал 
про самостійність Української Народної 
Республіки прийнятий!» Зал удруге вибух-
нув криками «Слава!» та співом національ-
ного гімну.

Сумніви, побоювання 
і переляк

Реакція суспільства не було такою од-
нозначно радісною. Вже на самому засі-
данні після урочистої промови прем’єра 
В. Вінниченка слово взяв представник 
меншостей — К. Сухових.

Його промова викликала збурення в 
залі.

«Ми не бачимо у обставинах прого-
лошення повного волевиявлення укра-
їнського народу. Цей акт виник якось ви-
падково і скороспіло, нібито якісь прихо-
вані обставини, про які ми нічого не зна-
ємо, примушують якнайшвидше здійснити 
цей акт. Не в таких умовах він мав би здій-
снитися!»

Слова промовця явно дисонували за-
гальному настрою публіки. Хори влашту-
вали оратору обструкцію. Промову просто 
«закашлюють». Грушевський намагається 
навести лад у засіданні.

«Мало оголосити Універсал!... (…) Треба 
мати впевненість, що існують творчі сили 
втілити його в життя. Це оголошення само-
стійності загрожує політичними небезпе-
ками. Але іще більш сильними є сумніви у 
царині економічній… 300 років Україна не 
жила самостійним економічним життям…

А фінансова політика молодої Україн-
ської Республіки? Де гроші? Адже ті папір-
ці, що зараз друкують, — хіба це гроші?! 
Що таке бюджет — чи знає це наша рес-
публіка? Де валюта? Чи мислимо встано-
вити контроль над банками, центри яких 
знаходяться за межами України?»

Промову знову і знову переривають 
сміхом, аплодисментами, галасом і вигу-
ками: «Геть!», «Досить!»

Грушевський знову намагається на-
вести лад і нагадує зібранню про велич 
моменту.

Сухових урешті завершує: «Я не диву-
юся, коли мені заважали говорити у пер-
шій половині промови. Але коли таке ко-
їться, коли я вимовляв завершальні сло-
ва, то я з упевненістю можу сказати: так, 
більшовики вже тут, у стінах Ради!»

Годинник відбив другу годину ночі, 
коли головуючий — професор Грушев-
ський — зробив у засіданні перерву до ве-
чора наступного дня.

Так у сумнівах і відлуннях війни Украї-
на проголосила свою незалежність.

Студенти обіцяли у своїх оголошеннях 
підготувати гімназистів до іспитів. Перша 
київська нормальна школа водіїв відкри-
вала набір до нової групи вже 20 січня.

Хтось продавав 6-ти, 5-ти, 4-х та три-
кімнатні квартири у шестиповерховому 
будинку на Тарасівській. «Потрібна квар-
тира 6-8 кімнат у центрі. Ціна не має зна-
чення. Звертатися: Пушкінська 8, кв. 9».

Продається: біноклі Цейса, три коро-
ви, два коня, кава, мило, мед, сода, наша-
тир, сірка, сульфат, цемент.

Ж. Руссель запрошував прийти примі-
ряти корсети, напівкорсети і бюстотримачі.

Другий міський театр під орудою Ми-
коли Садовського рекламував вистави 
«Вій», «Сорочинський ярмарок», «Гетьман 
Дорошенко».

Кінотеатр «Експрес» на Хрещатику, 25 
обіцяв стрічку «Сльози бідних матерів» за 
участі Сари Бернар.

Недільні газети були переповнені при-
ватними оголошеннями — Київ намагав-
ся жити звичайним життям.

Через два дні почнеться іще одне по-
встання більшовиків на Арсеналі. Через 
чотири — відбудеться бій під Крутами.

Центральна Рада ненадовго буде ви-
мушена евакуюватися в Сарни. Потім буде 
урочистий похорон Героїв Крут. Потім — 
військовий переворот і вісім з половиною 
місяців гетьманату Скоропадського, пе-
ріод Директорії і багато чого іншого.

1918 рік завершився, а песимістичні 
новорічні слова Винниченка і Шаповала 
так і залишилися лише словами — Украї-
на якимось дивом цей рік протрималася, 
вистояла.

В умовах зовнішньої агресії Україні 
треба було творити не тільки свою армію, 
а й практично весь необхідний набір інсти-
туцій: парламент, уряд, власну банківську 
систему.

Країна продовжувала боротися, але 
ресурсів і на боротьбу, і на творення сталих 
інституцій лишалося все менше і менше.

Суспільство швидко втомлювалося, 
вочевидь, і від завищених очікувань щодо 
майбутніх змін. Урешті-решт, «більшовиць-
кі» блага, які Винниченко і Шаповал впису-
вали в текст Четвертого Універсалу, взяти 
було нізвідки. 

Суспільство лишалося розділеним. Га-
зета «Кіевлянинъ», іронічно оповідаючи 
про проголошення незалежності, писала у 
фейлетоні «Універсал №4» про те, що «віль-
на, незалежна, самостійна Україна не має 
столиці».

І в певному сенсі мала рацію: Київ за-
лишався імперським островом, який на 
виборах до Установчих Зборів масово 
проголосував за Позапартійний список 
російських виборців (ПСРВ).

Так, ціла Київська губернія з величез-
ною перевагою підтримала різні українські 
партії. Але в Києві ПСРВ отримав подвійну 
перевагу перед українськими партіями.

Національній єдності було надто 
складно народитися в тих умовах. І попри 
це в Україні були люди, хто повірив у її не-
залежність.

Україна була першою країною після 
Фінляндії з тих, що оголосили свою не-
залежність від старих імперій. Литва, Ес-
тонія, Чехословаччина, Польща, Латвія і 
Югославія — весь цей «ефект доміно» роз-
почався вже після українського Четверто-
го Універсалу. 

Тімоті Снайдер, спостерігаючи істо-
ричну долю молодих націй Центральної та 
Східної Європи, іронізує про їх державну 
самостійність після Першої світової війни: 
«Це коли ти нічого не робиш для держав-
ності — і все одно маєш її».

Україна, на відміну від багатьох країн 
регіону, боролася чотири роки за свою не-
залежність і програла. Зв’язок між силою 
та активністю боротьби і її результатом у ті 
часи був мінімальний.

22 січня 1918 року Україна ухвалила рі-
шення оголосити про свою державну неза-
лежність. Через рік саме цей день батьки-
засновники оберуть, щоб проголосити Акт 
Злуки Української Народної Республіки та 
Західно-Української Народної Республіки.

Через багато років сотні тисяч людей 
символічно візьмуться за руки, аби проде-
монструвати, що цей день важливий для 
них. Українці утворили живий ланцюг як 
символ, що ніколи-ніколи-ніколи не мож-
на здаватися і опускати руки. Не варто і 
тепер — коли часом видається, що історія 
знову повторюється.

Хоча агресор той самий, що і 97 ро-
ків тому, — Україні не треба створювати з 
нуля державні інституції та цілу економіку, 
і народ трохи змінився. 

Олександр ЗІНЧЕНКО,
історик, журналіст (Київ)

Автор сердечно дякує за консультації і 
дружню допомогу Світлані Паньковій (Ме-
моріальний музей Михайла Грушевсько-
го) та Ігорю Гиричу (Інститут української 
архео графії та джерелознавства НАНУ). 

Матеріал підготовлений Україн-
ським інститутом національної пам’яті в 
рамках проекту популяризації «Історія: 
(Не)засвоєні уроки».

Незалежність №1: 
коли Грушевський насправді її оголосив, 

чому Винниченко сумнівався, а Єфремов був проти

Приватні оголошення 
та інші газетні шпальти

Осип
Маковей

Левко
Лук'яненко

Григорій
Чупринка
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Г О Р Л А Ч 
(Коваленко) 
Леонід Ники-
форович на-
родився в смт 
Ріпки Чернігів-
ської облас-
ті 4.04.1941 р. 
Згодом його ро-
дина переїхала 
до с. Червоний 
Колодязь Ніжинського району. 

1963 року закінчив філологічний фа-
культет Ніжинського педінституту ім. 
М. Гоголя. Видав ряд збірок поезії, пізніше 
— історичні поеми й поетичні романи: «Ніч у 
Вишгороді», «Слов’янський острів», «Руїна» та 
інші. Усього в доробку талановитого автора — 
близько 50 книг. Живе в Києві. Лауреат Наці-
ональної премії ім. Т. Шевченка (2013 р.). Ла-
уреат премії ім. М. Коцюбинського (2009 р.).

* * *
На щастя і печаль я маю право,
при них обох душа моя згоря.
А ти, примхлива і облудна славо,
немов ярмо, що скинула зоря.

Печальний нині, був веселим зроду,
але од того плакати дарма.
Над небозводом рідного народу
поет — як знак розбитого ярма.

Шумлять чернігівські бори

Не говори мені, не говори.
Вже сонце волохате спить на сіні,
і крізь прозорі сутінкові тіні
шумлять, шумлять чернігівські бори.

І чується далекий скрип коліс,
іржання коней, владна мова княжа,
мов з давнини вернулася пропажа,
відібрана у пам’яті колись.

І чується дідів, батьків хода,
така чітка, мов ось вона, за стогом,
не нами сотворенна — тільки Богом,
як шум борів і стишена вода.

Вертаємось до себе по віках,
зневажені, потрощені, побиті.
Під нами сни минувшини, як миті,
спливають на купалинських вінках.

І я готовий будь-які вогні
перестрибнути огирем для того,
аби бори чернігівські розлого
шуміли спокій і тобі, й мені.

Щоб і тоді, як станем ми дощем
і втанемо у рідну землю щедро,
комусь бори запахли бражним медом
і розбудили в серці тихий щем.

Спинилася мить

На мить спинилась мить. На сивину
поглянула і полетіла далі.
А сонце налягало на педалі,
і блиск велосипедної емалі
палив жорству старого полину.

Я бачив — небозвід старий димить,
і все моє життя попід димами,
розвіяне і грозами, й вітрами,
з останніх сил чіпляється до рами
і з сонцем доганяє втеклу мить,
якої не судилось зупинить.

Цвіте місяць

Цвіте місяць над садами,
упів-Авеля цвіте,
аж на склі у створі рами
золотіння золоте.

Пройде вітер іздалека
і розтане, як мана.
У гнізді старий лелека
вип’є чарочку до дна

за дрімливу лелечиху
і за двійко лелечат.
Дід згадає пісню тиху
про столочених дівчат.

Джміль густим озветься басом,
налякавши солов’я…  
І здається навіть часом,
що в раю царствую я.
Та впаде на душу камінь
згустком часу, криком тьми:
десь тут поруч бродить Каїн
із кривавими вильми.

Лист опустили в поштову 
скриньку на початку другої полови-
ни дня. Його там не було об одинад-
цятій годині, коли Жюльєтта заби-
рала свою пошту. Його тим більше 
не було о першій дня, коли Жюльєт-
та спустилася, щоб купити хліба. Але 
він виявився там на годину пізніше, 
коли Жюльєтта вийшла, щоб схо-
дити до свого перукаря. Жюльєтта 
помітила конверт через сіточку по-
штової скриньки і подумала, що це 
рекламний проспект. Потім же, ба-
чачи, що на конверті немає ніякої 
адреси, вона вирішила: «Це покоїв-
ка. Виправдовується, чому не при-
йшла».

Зупинившись, жінка розірвала 
конверт, розгорнула записку, яка міс-
тила два рядки, написані заголовни-
ми буквами: «Ваш чоловік вам зра-
джує. Перевірте, чим він зайнятий, 
коли говорить вам, що у відрядженні».

І Жюльєтта надовго застигла, як 
мертва: руки біля живота, рот напів-
відкритий. Марсель? Марсель, ко-
трий саме сьогодні вранці вирушив, 
щоб виступати в суді Шарбра? Вона 
доплелася до ліфта, піднялася на свій 
четвертий поверх, уже ледве трима-
ючись на ногах, і буквально впала 
на ліжко. Жюльєтта була впевнена в 
Марселі, але... Анонімний лист — це 
огидний бруд, але… Тепер це «але» 
вкралося в її життя, і ніщо, напевно, 
вже не буде так, як раніше.

Коли Марсель повернувся, на-
стала ніч. Із передпокою він про-
кричав:

— Ти знаєш, я виграв! Це було 
нелегко. Де ти? Могла б увімкнути 
світло!

Він увімкнув світло і зупинився, 
як укопаний, коли побачив Жюльєт-
ту, що лежить.

— Що з тобою? Ти захворіла?
Вона проcтягла йому лист, який 

він миттю прочитав.
— Послухай, Жюльєтто! Споді-

ваюся, ти не повірила жодному сло-
ву? Ну дай відповідь.

Вона спостерігала за ним і ди-
вувалася, наче несподівано ви-
явивши якогось незнайомця. Мар-
сель у гніві! Марсель, що розігрує 
обурення! Марсель, що стискає 
пальці в кулаки!

— Благаю тебе, — прошепотіла 
вона. — Мені й так вже погано.

І тоді з’явився інший Марсель, 
який встав біля ліжка навколішки, 
який почав виправдовуватися, го-
ворив надто багато. Скільки слів! 
Що це доводило? І хіба кохання, що 
потребує доказів, все ще залиша-
ється коханням?

— Ти не віриш мені? — спитав 
Марсель.

Тепер вони дивилися один на 
одного, як два вороги. Як швидко 
все змінилося! Три роки бездоган-
ної єдності і за декілька хвилин ця 
нез’ясовна сутичка! Марсель вже 
відкривав свій портфель, діставав 
звідти товсті теки, листи.

— Оскільки ти мені не віриш, 
можливо, повіриш цим документам. 
Читай! Так-так! Я наполягаю. Тут ти 
можеш бачити день і годину судово-
го засідання. Тримай! Ось інші папе-
ри. У мене є рахунок з ресторану.

Жюльєтта була вимушена ви-
знати очевидне. У неї з’явилася 
тремтяча посмішка, але Марсель не 
вгамовувався.

— Усе-таки дуже сумно — доко-
титися до такого. Урешті-решт, Жю-
льєтто, ти мене знаєш! Ти прекрасно 
розумієш, що я не здатний на таке.

Вона з ніжністю перервала 
його:

— Стань на моє місце. Уяви собі, 
що ти, у свою чергу, отримуєш листа: 
«Ваша дружина вам зраджує, як тіль-
ки ви від’їжджаєте у провінцію».

Марсель замислився.
— Звичайно, — погодився він. 

— Я більше вразливий, ніж будь-
хто інший, через мою роботу. Я бачу 
надто багато розлучень. Знаєш, що 
я думаю? Анонім помилився пошто-
вою скринькою. Поштова скринька 
якраз під нашою, адже це Вошерів? 
Молода пара. Він — комівояжер.

— Значить, ти думаєш, він зра-
джує своїй дружині?

Марсель провів долонею по 
очах, знизав плечима.

— Я мерзенний. Ти маєш рацію. 
Досить одного такого листа. Ах! Як 
жахливо! Люди, які пишуть анонім-
ні листи, нутром знають, що кожен з 
нас у чомусь винен. Роздаючи удари 
направо і наліво, вони не помилять-
ся і рано чи пізно потраплять влучно!

Адвокат сів на край ліжка і узяв 
Жюльєтту за руку. 

— Це нагадує ще один судовий 
процес, — сказав він. — У той час 
я був практикантом. Судили молоду 
жінку, яка писала огидні листи, ніби 
ось цей. 

Він зім’яв анонімний лист і ки-
нув далеко від себе. 

— Зазвичай, — продовжив він, 
— анонімами є жінки, які озлобле-
ні, такі, що страждають від незадо-
волення життям. Іноді ці жінки част-
ково неосудні. Ця ж була абсолют-
но сповна розуму. Єдине, чому вона 
писала ці листи, — так, з нудьги. І 
оскільки голова суду заявив їй, що це 
є недостатньою підставою, я згадую 
її відповідь: «Мені потрібні емоції». 

— Я не розумію, — сказала Жю-
льєтта. 

— Та ні ж, — сказав Марсель, 
— зрозуміти можна. Я добре уяв-
ляю яку-небудь жінку, загублену в 
коробці, на зразок нашої, де вона 
нікого не знає. Вона думає про всі 
ці таємничі життя навколо неї. І од-
ного разу пише свій перший лист. 
Вона поспішає його тут же розірва-
ти. Але вона розхвилювалася! На 
кшталт підлітка, який тільки що ви-
гадав свою першу поему. Вона уяв-
ляє свого адресата спотвореною 
особою. Вона відчуває удар, удар у 
саме серце. Тоді вона починає зно-
ву. Вона зачиняється. Дістає свій 
папір, авторучку. Її кров біжить у жи-
лах усе швидше. Злість, як і любов, 
має свої радощі. Про себе вона ви-
гадує фрази. Вона все може собі до-
зволити. Вона всемогутня. 

— Як це дивно! — промовила 
Жюльєтта.

— Вона ретельно відточує свій 
почерк, — продовжує адвокат. — 
Їй треба добитися літер чистих, 
гладких, як лезо. Коли хочуть згу-
бити щастя, ударити треба один-
єдиний раз, по саме руків’я. Потім 
вона пробує все більш і більш ко-
роткі формулювання. Вона трем-
тить від збудження. Зброя її гото-
ва. О! Усе це прекрасно пов’язане 
одне з іншим. Для якого-небудь 
адвоката це дріб’язкова справа. 
Свій перший лист вона кидає в по-
штову скриньку майже навмання. 
Вона настільки беззахисна, пошто-
ва скринька. На маленьких двер-
цях її є візитна картка: «Пан і пані 
Дюран». Загалом запрошення! Те-
пер починаються найгостріші, най-
радісніші відчуття! Йдеться про те, 
щоб непомітно стежити за скринь-
кою. Є! Лист узято.

— Я не бачила пані Дюран. Вона 
у від’їзді?

— Вона погано себе почуває, — 
відповідає вахтер. — Серед ночі ви-
кликали лікаря.

Треба спертися спиною об сті-
ну. День минає, як сон. Про Дюранів 
думають із дружелюбністю. Почина-
ють стежити за ними. Він має закло-
потаний вигляд, у неї синці під очи-
ма. Можливо, другий лист приско-
рить хід речей? Яких речей? Цього 
не знають. Уява починає працювати, 
виникають картини, це як наркотик. 

Думають про це, роблячи покупки, 
готуючи обід на кухні, миючи посуд, 
ведучи господарство. Більше вже ні-
коли людина не залишається одна.

— Та ти виголошуєш промову 
захисника! — перервала його Жю-
льєтта.

— Це точно. Я захопився. Це та-
кий цікавий випадок.

— Але ти все ж не отримаєш, на-
певно, виправдувального вироку?

— Хто знає? Я бачу стільки спо-
собів притягнути увагу суду! Якщо 
вже на те пішло, анонім є, можливо, 
лише нещасною істотою!

Марсель почав роздягатися.
— Не хочеш поїсти? — запитала 

Жюльєтта.
— Ні, спасибі. Я трохи втомився, 

а завтра маю бути у Валансьєні до 
обіду. Давай, люба, більше не думай 
про цей лист. А якщо надійдуть інші, 
спали їх!

Наступного дня Жюльєтта про-
кинулася пізно. Ще один довгий 
день. Треба закінчити невелике 
прання, якщо не повернеться хатня 
робітниця. А потім?

Вона позіхнула, встала, вже 
втомлена. Їй би потрібно написа-
ти своїй сестрі, але листування так 
зморювало її! Проте вона відкрила 
секретер, вирвала із блокнота ар-
куш.

Що їй сказати? Розповісти епі-
зод з анонімним листом?

Жюльєтта трохи помріяла. По-
тім вона взяла свою кулькову руч-
ку і машинально почала кресли-
ти лінії, штрихи. Дихання її ставало 
все швидшим. «ВАШ». Як це просто! 
«ВАШ ЧОЛОВІК!»

«Ні. Не можу я зробити цього». 
Було враження, що вона з кимось 
бореться. Неначе переступає риску 
дозволеного. Але початок солодкий. 
«ВАШ ЧОЛОВІК ЗРАДЖУЄ ВАМ». Жю-
льєтта вчасно спохопилася, акуратно 
спалила аркуш, потім написала се-
стрі з піднесенням, якому сама зди-
вувалася. І увесь ранок вона відчу-
вала, як у ній піднімалася легка лихо-
манка від радості, сорому і бажання.

Після обіду, який майже не їла, 
вона мимоволі повелася інакше, 
ніж раніше, їй на зміну прийшла 
інша Жюльєтта, незнайомка, зу-
стрітися з якою в дзеркалі їй би не 
хотілося.

«ВАШ ЧОЛОВІК». Вона знову по-
чала писати і взяла лінійку, щоб 
провести кожну вертикальну рис-
ку літер. «ВАШ ЧОЛОВІК ЗРАДЖУЄ 
ВАМ». Залишалося лише відтвори-
ти текст листа, отриманого напере-
додні. Це було коротко і до остраху 
дієво. Вона подовжувала задово-
лення, доводила його до межі. Коли 
завершила,  приготувала собі чашку 
кави, щоб підбадьоритися. Жюльєт-
та навіть не помітила, що дощ хльос-
тав по вікнах. Вона була поза часом, 
поза життям.

Жюльєтта дочекалася четвер-
тої години дня у стані якоїсь зди-
вованої зосередженості. Четверта 
година, мабуть, — найкращий мо-
мент: у під’їзді майже припинилося 
ходіння вперед-назад. Прислухаю-
чись, вона навшпиньках спустилася 
на перший поверх і кинула лист у по-
штову скриньку Вошерів. Жюльєтта 
відчула таку слабкість, що вимуше-
на була притулитися до стінки ліфта. 
Вона розтяглася на дивані, щоб ви-
курити сигарету, але заснула, як піс-
ля заняття любов’ю.

Інформацію отримала наступ-
ного дня з газети:

«ХВОРОБА БАГАТОПОВЕРХІВОК 
ПРОДОВЖУЄ ВРАЖАТИ.

Минулої ночі молода жінка, пані 
Вошер, покінчила життя самогуб-
ством, проковтнувши сильну дозу 
барбітуранту. Поліція веде розслі-
дування. Ніякою конкретною причи-
ною, схоже, не можна пояснити вчи-
нок нещасної».

Класика світового детективу
Буало-Нарсежак — це колективний псевдонім тандему класиків французького детективу — 

письменників П’єра Буало (1906 – 1989) і Тома Нарсежака (1908 – 1998). Спершу кожен писав 
окремо, але невдовзі вони стали співавторами. За кілька десятиліть спільної творчості написали 
понад 50 детективних романів і повістей, чимало детективних оповідань. Також співавторами на-
писано і понад 30 звичайних, недетективних романів.

Пропонуємо одне з гостросюжетних оповідань авторів.

Буало-Нарсежак

Анонімник

Поезія лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського

Продовжуємо знайомити читачів із поезією лауреатів обласної літератур-
но-мистецької премії імені Михайла Коцюбинського. Торік у Чернігові вида-
на «Антологія творів лауреатів премії імені М. Коцюбинського. Поезія». З неї 
і друкуємо ці твори.

БУДЕННИЙ Василь Йосипо-
вич народився 20.09.1947 р. у селі 
Смолині Чернігівського району. Здо-
був вищу філологічну освіту в Київ-
ському педінституті ім. О. Горького. 
Автор близько десятка поетичних 
книг. Викладач Чернігівського пе-
дуніверситету ім. Т.Шевченка. Лау-
реат обласних премій імені Олекси 
Десняка (1979 р.) та імені Михайла 
Коцюбинського (1999 р.). 

* * *
Отак би й тлів поволеньки-пово…
Чи дотлівав в натопленій вже грубі,
А потім головешку на совок
Й до вигрібної (вибачте за грубість).

А так-таки повіяв вітерець,
Роздмухуючи жар, що від поліна,
І я відчув, що я ж таки не мрець,
І можу гріть не тільки ще коліна…

У відблисках червоних від вогню
Танцюють тіні на байдужих стінах,
Завдячую небесному данню
За недоступне диво це осіннє.

Хай швидко догорю і спопелюсь
Й тим попелом по всій землі 

розвіюсь…
Від тління чад розвіяв без жалю
І оживаю в іскорках надії.

* * *
Леоніду Талалаю

Однако, втеча чи погоня,
Аби лиш в стійлі не стоять,
І не зважати на погони — 
Чинам не кланятись до п’ят.

Вклонитись можна в цьому світі
Лиш Богу, Мамі та Землі
Та ще безхатченку-піїту,
Що духом правди не змілів.

І попри всяких негараздів,
Які він має завше й мав — 
У слові, чуєте, ні разу
Себе і нас не обікрав.

* * *
Другові і колезі О.Бобирю

Поволі чахне по заплавах
Теплом злеліяна краса,
Й сріблясту паморозь в отавах
Вже вранці осінь випаса.

Хоча всерйоз сприймати важко
Послів холодної зими — 
Ще ж з переливом голос пташки
І сад ще, бач, не онімів.

Ще чуть погупування яблук,
Хоча й зимових як на те,
І, попрощавшися незграбно,
Принишкло літо золоте.

І я принишк й себе питаю:
Що далі, де, коли й куди? — 
До юні шлях не подолаю
І ранувато ще в діди.

* * *
Зі снів незаколисаних,
А чи від дідька лисого,
З похмілля, мо’, дурного,
Чи все ж таки від Бога

З’явилась у видінні
Краса твоя осіння,
Не пізня і не рання,
Мов справжня — не з екрана.

Хотів був пригорнутися,
Омани щоб позбутися,
Твоїм теплом зігрітись,
В собі відчувши літо.

Припав було устами,
Та ж іній поміж нами…
— Прощай, осіннє диво!
Вона ж мені:
— Щасливо…
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Несподівані 
думки
 Багатство не змен-

шує жадібності. (Крисп 
Саллюстій).

 Людей охопила така 
пристрасть до наживи, що, 
мабуть, вони більше зна-
ходяться під владою свого 
майна, ніж самі володіють 
ним. (Пліній Молодший).

 Хай забуде спокій 
той, хто надумав правити 
жінкою. (Публій).

 Чоловік, який дозво-
ляє, щоб ним керувала жін-
ка, — не чоловік і не жінка, 
а просто ніщо. (Наполеон 
Бонапарт).

 Коли ви носите жін-
ку на руках, відпадає по-
треба стежити за кожним її 
кроком. (Флоріан Боднар).

Було колись...
• Найбільш багатодітна 

мама — дружина російсько-
го селянина Федора Васи-
льєва, яка народила, за офі-
ційними даними, 69 дітей 
з 1725 до 1765 року. Жін-
ка народжувала 27 разів і 
мала 16 двійнят, 7 трійнят і 
4 рази по 4 близнюки.

• Найбільша кількість 
чоловіків було в такої собі Те-
рези Ваух. На суді в Шеффіл-
ді 1922 року вона зізналася, 
що протягом п’яти років у неї 
було одночасно зареєстро-
вано більше 60 шлюбів із чо-
ловіками з Англії, Німеччини 
та Південної Африки.

• Давньоримські жін-
ки не мали особистих імен. 
Вони отримували лише ро-
дове ім’я: наприклад, Юлія, 
якщо вона походила з роду 
Юліїв. Якщо в одній родині 
було кілька дочок, до їхніх 
родових імен додавали по-
рядкові номери: Сегунда 
(друга), Терція (третя)...

• Єгипетські фараони 
вважалися земним втілен-
ням бога і могли бути тіль-
ки чоловіками. Коли на пре-
стол зійшла жінка-фараон 
Хатшепсут, для легітимності 
її влади була придумана ле-
генда, згідно з якою сам бог 
Амон зійшов на землю, щоб у 
вигляді Тутмоса I зачати свою 
дочку. Однак на офіційних це-
ремоніях Хатшепсут усе одно 
була змушена носити чолові-
чий одяг і накладну бороду.

Куточок 
гумору

Друга година ночі. Дзві-
нок у двері. Господарі:

— Хто там?
Голос через двері:
— Не бійтеся, не гості...

* * *
— Боже мій, — каже чо-

ловік дружині, — як довго 
ти збираєшся на концерт. 
Ось я: засунув вату у вуха 
— і вже готовий!

* * *
— Куме! Позичте де-

сять гривень. 
— Ось повернуся з Па-

рижа і позичу. 
— Ви що, у Францію 

збираєтеся? 
— І не думав! 

* * *
У ресторані якийсь від-

відувач оголошує:
— Хто тут загубив пачку 

грошей, перев’язану стріч-
кою?

— Я загубив! — вигукує 
інший відвідувач. 

— Ось Ваша стрічка.

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

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., 

ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 

Чернігівське РУ МФО 353586, 

№ 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради

Коники можуть стрибати на відстань, яка біль-
ше ніж у 40 разів перевищує довжину їхнього тіла, 
а блоха — на відстань, що в 130 разів перевищує її 
довжину.

На планеті на кожній квадратній милі в жилих 
районах живуть більше 26 млрд комах. За оцінками 
вчених, існує ще 5 – 10 млн невідомих науці видів.

Крихітні жалкі комахи, мокреці, махають крила-
ми з неймовірною швидкістю — 62 тис. 760 разів на 

хвилину.

Домашні мухи зазвичай жи-
вуть біля місць, де вони вивелися, 

однак під дією вітру можуть пе-
реміщатися на відстань аж до 

45 км.

Рій пустельної са-
рани може налічувати 50 

млрд комах. Оскільки кожна сара-
на з’їдає таку кількість їжі, що дорів-

нює її власній вазі, за день цей величезний рій пожи-
рає їжі в чотири рази більше за вагою, ніж усі жителі 
Нью-Йорка. 

Дивовижне про комахДивовижне про комах

Календар Чернігівщини
25 серпня 1887 р. у м. Прилуках народився Олександр 

Ярошевський, сотник Армії УНР, інженер, громадський діяч.
26 серпня 1867 р. у с. Клинцях народився Петро Чубченко, 

підполковник Дієвої Армії УНР. 
27 серпня 1774 р. у м. Прилуках народився Павло Білець-

кий-Носенко, письменник, педагог. 
29 серпня 1885 р. у м. Чернігові народився Борис Атро-

щенко, підполковник Армії УНР. 
5 вересня 1879 р. у м. Городні народився Михайло При-

ходько, полковник Дієвої Армії УНР.
Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Церковний православний календар
СЕРПЕНЬ
21 — свт. Емиліана, сповід-
ника. 
22 — апостола Матфія. Со-
бор Соловецьких святих.
23 — блж. Лаврентія, Христа 
заради юродивого.
24 — мч. архідиякона Євпла.
25 — мчч. Фотія і Аникити та 
багатьох з ними.
26 — віддання свята Преоб-
раження Господнього. 
27 — передсвято Успiння 
Пресвятої Богородицi. Про-
рока із 12-ти Михея. Перене-
сення мощей преподобного 
Феодосiя Печерського. 
28 — Успіння Пресвятої Бого-
родиці і Приснодіви Марії. Іко-
ни Софії, Премудрості Божої. 
Ікони Успіння Божої Матері. 

29 — післясвято Успіння. Пе-
ренесення Нерукотворного 
Образа Господнього. Горіхо-
вий, Полотняний чи Неруко-
творний Спас.  
30 — мч. Мирона, пресві-
тера. Преподобного Алiпiя, 
iконописця Печерського, в 
Ближнiх печерах.
31 — мчч. Флора і Лавра.
ВЕРЕСЕНЬ
1 — мч. Андрія Стратилата і з 
ним 2593 муч.
2 — прор. Самуїла.
3 — прп. Аврамія Працелюб-
ного, Печерського, в Ближ-
ніх печерах.
4 — мчч. Агафоника, Зотика, 
Феопрепія та ін.
5 — віддання свята Успіння 
Пресвятої Богородиці.

Ви витрачаєте занадто багато 
часу на речі, які цього не варті. 

Відеоігри. Телевізор. Інтернет. Багато їжі. Ба-
гато алкоголю. Список можна продовжити. По-
гляньте на своє життя серйозно. Де і як ви про-
водите більшу частину свого часу? Це приносить 
вам користь? Це веде вас до кращого життя? 

Ви багато скаржитеся.
Ви скаржитеся на свою роботу, свого боса, 

свою зарплату, своїх сусідів або свого чолові-
ка? Якщо це так, ви нічого не змінюєте, а лише 
поширюєте навколо себе негативну енергію. 

Ви не тренуєте свого розуму.
Якщо ви не розвиваєтеся як особистість, 

то застоюєтеся — так само, як тихий ставок за 
відсутності течії. Це відбувається і з вашим ро-
зумом, якщо ви не підтримуєте його активним і 
не вивчаєте нових речей. Проблеми та випро-
бування тільки тренують і загартовують ваш 
розум.

Ви ведете негативний внутрішній 
діалог.

Внутрішній діалог може бути доленосним 
для вас. Якось Генрі Форд висловився: «Неза-
лежно від того, що ви думаєте — можете ви чи 
ні, все одно ви маєте рацію». Якщо ви каже-
те собі, що недостатньо розумні, аби отрима-
ти підвищення чи почати бізнес, — це правда. 
Якщо ви кажете собі, що для змін дуже втоми-
лися, — це правда. Що б ви не говорили собі, 
це стає вашою дійсністю. Тримайте думки під 
контролем, і життя почне їм відповідати.

Ви не відчуваєте натхнення.
У вас є пристрасть до чого-небудь? Багато 

людей вважають, що в них немає пристрасті. 
Але так не буває. Має бути щось таке, що ви 
любите робити. Спробуйте відкрити для себе 
щось по-справжньому хвилююче і займатися 
цим якомога більше.

Ви не плануєте свого майбутнього.
Звичайно, чудово жити «сьогодні» і «насо-

лоджуватися моментом», але іноді потрібно за-
зирати вперед, аби побачити, куди хочете при-
йти. Якщо у вас немає мети або плану, ви схо-
жі на човен, який безцільно дрейфує в океані, 
сподіваючись опинитися де-небудь у хорошому 
місці.

Ви багато часу витрачаєте на лю-
дей, які не сприяють вашому зрос-
танню.

Легко застрягти, теліпаючись з людьми, які 
не змушують вас бути кращими. Поруч з ними 
ви завжди залишатиметеся на колишньому 
рівні.

Ви залежні від вашого телефону.
Безперечно, сучасні стільникові телефони 

— це класні пристрої, здатні повністю зачару-
вати будь-кого з нас. Але подумайте: скільки 
часу забирає у вас улюблена «іграшка»?

Ви розтринькуєте гроші на не-
потрібні речі.

Існує різниця між «мені треба» і «я хочу». 
Проте в сучасному суспільстві межі розмиті. 
Безліч людей загрузли в кредитах, але в них у 
руках — ґаджети останніх моделей. А насправ-
ді нам потрібно не так уже й багато: їжа, вода, 
дах над головою і кохана людина поруч. Усе 
інше — просто бонуси. Отже, перегляньте, на 
що ви витрачаєте свої гроші.

Ви не висипаєтеся.
Сон має вирішальне значення для добро-

го здоров’я. Якщо ви дуже зайняті, аби виси-
патися, настав час змінити свої пріоритети.

Ви не дбаєте про своє тіло.
Не менш важливі для здоров’я їжа і спорт. 

Але позитивний вплив збалансованої дієти і 
фізичних вправ не обмежується тільки втра-
тою зайвої ваги. Поліпшуються і ваш психічний 
стан, і загальне самопочуття. Почніть з неве-
ликих змін у раціоні й рівні активності — і ви 
здивуєтеся, як це позначиться на якості влас-
ного життя.

Ви не виходите із зони комфорту.
Легко жити в зоні комфорту. Але іноді вар-

то брати на себе ризик, здатний поліпшити 
ваше життя. 

Ви не задоволені власним 
життям.

Успішність вимірюється рівнем щастя. 
Ви дійсно щасливі? Якщо ні, то час щось 
змінювати.

Улюблені пісні 

Â ñàäó ãóëÿëà
Українська народна пісня

— В саду гуляла, квітки збирала,
В саду гуляла, квітки збирала, 
Кого любила — причарувала.     (2)

— Причарувала серце і душу,
Причарувала серце і душу, 
Тепер з тобою ходити мушу.    (2)

Ходити буду, любити буду,
Ходити буду, любити буду, 
Скажу по правді — сватать не буду.   (2)

Ой ти, дівчино, гарна та пишна,
Ой ти, дівчино, гарна та пишна, 
Чому до мене вечор не вийшла?    (2)

— Я ж виходила — тебе не було,
Я виходила — тебе не було, 
Я постояла, та й ся вернула.    (2)

Я більш не вийду, з тобой не стану,
Я більш не вийду, з тобой не стану — 
Пришлю сестричку такую саму.      (2)

— А я з сестрою всю ніч простою,
А я з сестрою всю ніч простою — 
Не та розмова, що із тобою.             (2)

Не та розмова, не тії слова,
Не та розмова, не тії слова, 
Не білолиця, не чорноброва.   (2)

— В саду гуляла, квітки збирала,
В саду гуляла, квітки збирала, 
Кого любила — причарувала.     (2)
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Ознаки того, що ви втрачаєте життя марноОзнаки того, що ви втрачаєте життя марно

Усе про сіль
 Щоб підвищити температуру кипіння під 

час приготуванні страв на пару, всипте трохи солі 
у воду.

 Грілка збережеться довше гарячою, якщо у 
воду додати трохи солі.

 Поверхня праски очиститься і заблищить, якщо 
її слабо нагріти, змастити воском, а потім пропрасува-
ти ганчірку, посипану сіллю.

 Кілька зерен рису захистять сіль від вологи та 
утворення грудок.
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