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Отже, чергові вибо-
ри. Цього разу — міс-
цевих органів влади. 
За новими виборчим 
законом. Помічаєте: в 
нас весь час якісь нова-
ції і експерименти.

 Цього разу вперше впро-
ваджено пропорційну, партій-
ну виборчу систему, але з так 
званими «відкритими списка-
ми». Тобто балотуються і пар-
тії, і конкретні кандидати від 
партій по округах. Це, мов-
ляв, прив’яже безликі, сфор-
мовані десь у столиці пар-
тійними з’їздами, точніше, 
партвождями, кандидатські 
списки партій до конкрет-
них місцевих кандидатів. Це 
благі наміри. Бо нова вибор-
ча система доволі заплутана, 
мало зрозуміла для виборця, 
і ніякі роз’яснення їй уже не 
допоможуть — кампанія ви-
йшла на фініш. Та й, судячи з її 
ходу, з виборчої агітації, осно-
вний акцент зроблено саме 
на пропаганду партій, не кан-
дидатів. Тож поговорімо про 
партії.

Одразу хочеться дати ре-
зюме, висновок, суть цієї пу-
блікації, а потім її мотивацію. 
Суть у тому, що у нас в Украї-
ні треба не стільки тасувати 
виборче законодавство, як 
нарешті взятися за нормаль-
ну політичну структуризацію 
суспільства. Конкретніше — 
партійну структуризацію. 

Скільки в Україні політич-
них партій? Цифра постійно 
змінюється, але донедавна 
числилося 234. З них майже 
всі зареєстровані (тобто теж 
числяться) і в нас у Чернігів-
ській області, а саме — 229. 
А тепер скажіть: якщо на ви-
бори, навіть місцеві, йдуть 
півтора-два десятки партій, 
то що це за «партійна струк-
туризація»? Для чого інші 200 
партій?

Нинішня виборча кампа-
нія характеризується новими 
або напівновими партіями. 
Далекий від думки іронізува-
ти з цього приводу, висміюва-
ти якісь нові партії, називати 
їх висмоктаними з пальця, чи, 
точніше, з грошей олігархів. 
Зі сміху люди бувають. Ось 
на останніх парламентських 
виборах, стосовно яких хоч 
і кажуть, що цей парламент 
прийшов з Майдану, але що 
вийшло? Із трьох основних 
партій Майдану — «Батьків-
щина», УДАР і «Свобода» — в 
парламент ледве пролізла 
одна «Батьківщина», посівши 
останнє місце за мандатами 
і маючи найменшу фракцію. 

УДАР узагалі не пішов на ви-
бори самостійно, влившись 
у «Солідарність», а «Свобода» 
пішла, але не пройшла. На-
томість пройшли Радикальна 
партія Олега Ляшка і, що вже 
зовсім несподівано, — «Са-
мопоміч», стосовно якої теж 
підсміювалися, мовляв, а ця 
куди пхається.

Тому поставимося до но-
вих партій серйозніше, тим 
паче, що саме вони зараз 
дуже помітні у виборчій агі-
тації. Правда, деякі нові — це 
перелицьовані старі. Зокре-
ма, «Опозиційний блок», де зі-
бралися колишні регіонали. 

На хвилі проходження в пар-
ламент йдуть на місцеві ви-
бори три згадані вище партії. 
Але ось і зовсім нові. 

«Партія мерів», як її на-
зивають, а офіційно — «Наш 
край». Тут акцентують на 
тому, що вибори місцеві, тому 
виборцеві пропонується пар-
тія, якраз наближена до ньо-
го, до «його краю».

Ще більша несподіванка 
— «Партія простих людей»: су-
дячи з кількості агітації — із 
зовсім непростими грішми. 

Нарешті, УКРОП, чий пред-
ставник і неформальний лідер 
Геннадій Корбан недавно став 
одним із головних учасників 
битви за мандат нардепа на 
позачергових виборах у Чер-
нігові. Але, оскільки чернігів-
ські вибори набули скандаль-
ного розголосу на всю Украї-
ну, то на гребені цього чому б 
не спробувати себе вже у все-
українському масштабі на ни-
нішніх виборах? При цьому за-
явивши, що саме Чернігівщи-
на — базова для партії. 

Як вирізнитися партіям 
на пістрявому політичному 
тлі? Починають із назви пар-
тії, втрапляючи в комічні си-
туації. Ось той же УКРОП, ко-
трий позиціонує себе як су-
перпатріотична партія і грає 

на нотці АТО, захисту Укра-
їни від агресії. А чи всі зна-
ють, як розшифровується 
ця абревіатура? УКРаїнське 
Об’єднання Патріотів, разом 
— УКРОП. От тільки вийшов 
казус. Партія ще з літніх чер-
нігівських виборів нещад-
но експлуатує назву відомої 
городньої рослини — кропу. 
Улітку пригощала чернігівців 
стравами із кропом, друку-
вала такі рецепти у своїй агі-
тації. Тепер навіть проводять 
весілля партійців у зелених 
кольорах цієї рослини і вру-
чають молодятам пучок того 
таки кропу. Але ось халепа: 

у суперукраїнської партії на-
зва цієї рослини виходить… 
російською мовою. «Укроп» — 
це російською, а українською 
— «кріп». Як тоді приліпити 
слово «кріп» до назви партії? 
Тоді вийде так: «КРаїнське 
Іб’єднання Патріотів». Замість 
України — просто країна. Ну, 
а «Іб’єднання» — це вже щось 
від пріснопам’ятного Азаро-
ва. І взагалі варто згадати, 
що термін «укроп» народив-
ся на фронті, в АТО. Росіяни 
і сепаратисти, зневажливо 
назвали українських воїнів 
«укропами», але наші солдати 
іменують себе так з гордістю. 
До речі, ще під час літньої ви-
борчої кампанії один із воїнів 
АТО обурився тим, що нова 
партія «приватизувала» собі 
термін «УКРОП», він зазначив, 
що це термін, политий кров’ю 
на фронті.

Те, що багатьом партіям 
начхати на ідеологію і про-
грами, що вони формуються 
на імені розпіареного лідера, 
засвідчила мода вносити ім’я 
голови партії до її назви. Що 
це, як не вождизм? Адже го-
лова об’єднання громадян, 
яким є і партія, може в будь-
який час бути переобраним 
з’їздом партії. Тоді що — змі-

нювати назву? А прикладів 
таких усе більше. Іноді вихо-
дить дивовижа. «Партія про-
стих людей», як вона спер-
шу іменувалася, нині в агіта-
ції подається так — «Партія 
простих людей Сергія Каплі-
на». Це з іменем її голови, в 
надії на «розкрученість» од-
ного із депутатів парламен-
ту. Але, чесно кажучи, не при-
гадаю, чим же так  особливо 
розпіарений цей політик. Та я 
про інше. Вдумайтеся в таку 
назву, із прізвищем голови. 
Чи це «партія Капліна», чи це 
«прості люди Капліна» — крі-
паки чи що? 

Однак, якщо серйоз-
но: як покінчити з цією пар-
тійною вакханалією? Мож-
на, звичайно, щось робити 
правовими методами, і тре-
ба. Тут слово за законом, 
в особі Міністерства юсти-
ції, яке реєструє, тобто бла-
гословляє у світ, партії, але 
так само має їх контролю-
вати — аж до «дереєстрації», 
тобто ліквідації. Якщо, крім 
Мін’юсту, потрібне рішення 
суду — не проблема. Голо-
вне — норма закону. Якщо 
партії повинні мати структу-
ри, обласні, районні осеред-
ки, де вони в таких-то пар-
тій? Якщо громадянин може 
бути членом лише одної по-
літичної партії, це витриму-
ється чи ні? Якщо десятки 
партій роками чи й десяти-
літтями не беруть участі у 
виборах, а це пік діяльності 
партій, то хіба це не привід 
«списати» їх із політикуму? 

Але є й дещо з царини не 
так законодавства, як мора-
лі, якщо хочете — політичної 
моралі суспільства. Який ви-
гляд мають численні перехо-
ди з одної партії до іншої, що 
ми бачимо і на місцях, і 
на всеукраїнському 
рівні? 4

Почалася передплата 
на нашу газету на 2016 рік

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

на будь-який термін і на будь-яку адресу в області.
Зараз можна оформити  передплату на газету 

на наступний рік, а також  на IV квартал цього року.

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!
Просимо   кожного  читача газети долучити 

до передплати ще хоча б 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. 
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Партійно-виборчий «лохотрон»Партійно-виборчий «лохотрон»
Варто не  лише тасувати виборче законодавство, Варто не  лише тасувати виборче законодавство, 

а й  навести лад з партіями і партійкамиа й  навести лад з партіями і партійками

Пенсії підвищено 
з 1 вересня 

1 вересня 2015 року збільшено розмір прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — з 949 до 
1074 гривень. Це вплинуло на збільшення пенсій, розміри 
яких визначають від прожиткового мінімуму.

На брифінгу в облдержадміністрації 5 жовтня  заступ-
ник начальника Головного управління Пенсійного фонду 
України в області Марія Помилуйко повідомила, що пенсії 
перераховані як працюючим, так і непрацюючим пенсіо-
нерам. Ця норма діє до 1 січня 2016 року.

Перерахунки пенсій, надбавок та підвищень здійснено 
за матеріалами пенсійних справ, в автоматичному режимі. 
Немає необхідності в додатковому зверненні пенсіонерів 
до Пенсійного фонду. 

У жовтні кожен пенсіонер у свій день виплати одер-
жить пенсію за жовтень у повному перерахованому роз-
мірі та доплату за вересень.

Підвищені виплати отримають близько 79% від загаль-
ної кількості пенсіонерів області. Додаткові видатки на ви-
плату пенсій в області складають 39,4 мільйона гривень 
на місяць. Середній розмір підвищення на одну особу — 
138,06 грн. 

Від 1 вересня збільшені такі виплати:
мінімальні розміри пенсії за віком (за наявності по-

вного стажу) та пенсії у зв’язку із втратою годувальни-
ка (що призначені відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);

надбавки до пенсій за понаднормовий стаж (що обчис-
лені, зважаючи на розмір прожиткового мінімуму);

мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та інвалі-
дам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

мінімальні розміри пенсій, обчислених відповідно до 
Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільне-
них з військової служби, та деяких інших осіб»;

підвищення до пенсії ветеранам війни, жертвам на-
цистських переслідувань, державна соціальна допомога 
на догляд інвалідам війни, надбавки до пенсії донорам, 
пенсії за особливі заслуги, мінімальні пенсії шахтарів та 
деякі інші.

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
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Бліц-інформ
150 років тому було створене 
Чернігівське губернське земство 
З нагоди 150-річчя від створення Чернігівського гу-

бернського земства в обласному історичному музеї імені 
Тарновського історики зібрали круглий стіл, присвячений 
ролі земських установ у соціально-економічному і культур-
ному розвитку Чернігівщини.

Губернське земство як орган місцевого самовря-
дування відіграло помітну роль у піднесенні соціально-
економічного та культурного рівня населення Чернігів-
ської губернії. Чимало благ цивілізації на Чернігівщині 
з’явилися виключно силами губернського земства: про-
кладали електричні мережі й телефонний зв’язок, бруку-
вали вулиці, прокладали водогін. А ще земство опікувало-
ся розвитком медицини і освіти: будували земські школи 
й лікарні, створювали книжкові склади і бібліотеки. Також 
доклали чимало зусиль до розбудови транспортної інфра-
структури губернії. Завдяки наполегливості чернігівських 
земців у місті був відкритий музей українських старожит-
ностей Василя Тарновського.

Історики вважають, що сьогодні, коли в Україні відбува-
ються складні процеси децентралізації, місцеве самовря-
дування може брати приклад із чернігівських земців, які на 
добровільних засадах змінювали свій край на краще.

Нагороди офіцерам 
батальйону «Чернігів»

Почесною відзнакою «За роз-
виток регіону» на підставі розпоря-
дження голови Луганської облдерж-
адміністрації було днями нагородже-
но заступника командира спецба-
тальйону УМВС «Чернігів», учасника 
«Самооборони Майдану» Віталія 
Костюченка та колишнього началь-
ника штабу батальйону «Чернігів», 
полковника Сергія Любенка.

Того ж дня Віталій Костючен-
ко традиційно відправляв на черго-
ву ротацію в зону АТО бійців спец-
батальйону.

Віталій Костюченко — учасник Революції Гідності, один 
із ветеранів «Самооборони Майдану». Після закінчення ре-
волюційних подій пішов добровольцем до спецбатальйону 
«Чернігів», був одним із його засновників. Командував хлоп-
цями під час найскладніших бойових операцій, за що й отри-
мав відзнаку. 

Прес-служба «Самооборони Майдану» 
в Чернігівській області 

У «Легенди» — срібні медалі 
чемпіонату України 
Свій останній матч у чемпіонаті України з футболу се-

ред жінок чернігівська «Легенда» проводила вдома, на ста-
діоні «Текстильник». Суперником була харківська команда 
«Житлобуд-1», яка приїхала, вже забезпечивши золоті ме-
далі чемпіонату. Нашим же дівчатам, щоб вибороти срібні 
нагороди, необхідно було, як мінімум, зіграти внічию. Під-

опічні головного тренера Володимира Кулика навіть змо-
гли обіграти чемпіонок — 2:0. М’ячі забили Тетяна Рижова і 
Людмила Шматко.

Склад «Легенди» в цьому матчі: Анастасія Климова, Тетяна 
Рижова, Катерина Корсун, Любов Шматко, Аліна Скидан, Інна 
Томилко, Ірина Кочнева, Лідія Ляшко, Таміла Химич, Марія Ми-
хайлюк, Тетяна Козиренко. Запасні: Карина Говорунова, Ка-
терина Дехтяр, Людмила Шматко, Аліна Свергун, Ірина Коча, 
Софія Соломаха, Ліана Бочковська. 

 

Футбольна «Десна» міліє
У чемпіонаті України з футболу в першій лізі, де висту-

пає чернігівська «Десна», земляки не радують. Якщо по-
передні сезони вони завершували в групі лідерів і наці-
лювалися вже на вищу лігу, куди могли потрапити вперше 
в історії клубу, то нині гра не йде. Перемоги чергуються з 
поразками, причому і на своєму полі, як у позаминулому 
турі. У минулому турі програли на виїзді «Дніпру» із Чер-
кас — 0:2.

Триває перше коло чемпіонату. Зіграно 11 турів. Лідирує 
«Зірка» (Кіровоград) — 22 очки. «Гірник» (Кривий Ріг) має 21 
очко, «Дніпро», «Оболонь-Бровари» (Київ) та «Динамо-2» (Київ) 
— по 20. «Десна» має 12 очок (по 3 перемоги і нічиї, 5 пора-
зок) і займає 13-те місце серед 16 команд ліги. 

Наступний матч «Десна» проведе вдома — в суботу, 10 
жовтня. На стадіоні ім. Гагаріна вона прийматиме команду 
«Суми». І попри все, вболіваймо за нашу «Десну»! 

Цьогорічне Всеукраїнське літератур-
но-мистецьке свято «Седнівська осінь» 
пройшло в новому форматі. До цього спо-
нукав і збіг знакових подій: 125-річчя від 
дня народження місцевого поета Арка-
дія Казки та 300-річчя дерев’яної Георгі-
ївської церкви XVIIІ століття. 

До Седнева завітали народний ху-
дожник України, голова Національної 
спілки художників України Володимир 
Чепелик; поет, Герой України Іван Драч; 
художній керівник Національного акаде-
мічного хору ім. Г. Верьовки, Герой Украї-
ни Анатолій Авдієвський та інші відомі ді-
ячі культури.

До святкувань долучився і перший 
заступник голови облдержадміністрації 
Леонід Сахневич.

Офіційна делегація поклала квіти до 
пам’ятників Тарасу Шевченку, Леоніду 
Глібову, Аркадію Казці, скульптурної ком-
позиції «Козацька пісня», що на території 
садиби Лизогубів.

У рамках проведення свята на сед-
нівській землі був встановлений но-
вий витвір скульптурного мистецтва. 
Пам’ятний знак на честь перемоги 3-ти-
сячної дружини Чернігівського князя 
Святослава Ярославовича над 12-тисяч-
ним половецьким військом презентував 
його автор — молодий скульптор Іван 
Підгайний.

На майданчику поблизу Воскресен-
ської церкви розмістилися різноманіт-
ні виставки народних майстрів, худож-
ників, дитячої творчості, територіальних 
громад Чернігівського району, обласно-
го історичного музею ім. В. Тарновського. 
Працювало і «Містечко майстрів». Продо-
вжили свято виступи творчих колективів 
області.

«Седнівські краєвиди припали до 
душі багатьом митцям. Ось і сьогодні 
Чернігівщина зустрічає відомих пое-
тів, художників, скульпторів. Я вдячний 
Седнівській громаді за збереження 
культурної спадщини і за ті зусилля, які 
вона докладає, аби з року на рік на гід-
ному рівні проводити Всеукраїнське лі-
тературно-мистецьке свято», — зазна-

чив у своєму виступі Леонід Сахневич.
Під час мистецького заходу двом те-

риторіальним громадам Чернігівсько-
го району було передано погруддя земля-
ків, загиблих у зоні АТО, — Геннадія Куца 
(с.Ковпита) та Сергія Нагорного (с. Слабин).

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю облдержадміністрації

Нещодавно в Україні від-
значався День фізичної куль-
тури і спорту. Це свято всіх, хто 
веде здоровий спосіб життя та 
об’єднує навколо себе одно-
думців. 

У селі Смолянка Кули-
ківського району створена і 
успішно діє молодіжна громад-
ська організація «Сільський 
молодий рух». Розповідає один 
із засновників цієї організації, 
депутат Куликівської районної 
ради Борис ЧУЯН.

— Борисе Володимирови-
чу, коли була заснована ваша 
громадська організація?

— Молодіжна громадська 
організація «Сільський моло-
дий рух» заснована в жовтні 
2008 року молодими однодум-
цями із села Смолянка, які вирі-
шили об’єднатися та здійснюва-
ти свою діяльність для задово-
лення спортивних, соціальних, 
творчих, культурних та інших 
інтересів. Основними напрям-
ками діяльності є популяриза-
ція громадського руху в сіль-

ській місцевості, пропагування 
активного і здорового способу 
проведення дозвілля, співпра-
ця з іншими громадськими ор-
ганізаціями.

МГО «Сільський молодий 
рух» — одна з небагатьох мо-
лодіжних організацій, яка не 
тільки зареєстрована на па-
пері, а й активно діє протя-
гом 7 років. На початку діяль-
ності організація налічувала 4 
представники (засновники — 
Б. Чуян, С. Клименко, В. Гон-
чар, Г. Лугина), а на сьогодні 
її членами є близько 50 осіб. 
«Сільський молодий рух» ак-
тивно співпрацює з місцевою 

владою, громадськими органі-
заціями, підприємцями. 

— З ким співпрацюєте 
найактивніше?

— Найактивніше ми спів-
працюємо із громадською ор-
ганізацією «Товариство «Черні-
гівське земляцтво» в м. Києві, 
члени якої допомагали як по-
радами, так і матеріально.

— У чому полягає діяль-
ність «Сільського молодого 
руху»?

— Протягом цих років про-
ведено низку культурно-масо-
вих, екологічних і спортивних 
заходів. Тільки 2014 року за-
вдяки співпраці вдалося залу-

чити близько 60 тисяч гривень 
на проведення всіляких моло-
діжних, патріотичних, культур-
них і спортивних заходів. Також 
основним напрямком організа-
ції є підтримка двох футбольних 
команд Смолянки. Перша ко-
манда протягом 5 років пред-
ставляла наш район у першості 
та Кубку Чернігівської області, 
у 2014 році стала бронзовим 
призером чемпіонату області, 
а вже  цього року достроково 
стала чемпіоном Куликівського 
району. Друга команда відшлі-
фовує свої вміння з ветерана-
ми, яким є що передати моло-
дим гравцям.

Недарма у Смолянці дві 
футбольні команди, адже Смо-
лянка — це «маленька Брази-
лія», і нам є ким і чим пишатися!

На фото: футбольна коман-
да «Колос» села Смолянка —
неодноразовий чемпіон і воло-
дар Кубка Куликівського райо-
ну,  призер обласних змагань. 

Фото Петра Антоненка

24 вересня в попередніх обсягах на 
Чернігівщині запрацювала УКХ та ФМ 
мережа УР-1 (Українського радіо). Також 
скасовано денну перерву на потужному 
СХ передавачі на частоті 549 кГц, який 
покриває південь України включно із 
Кримом. Про це повідомила прес-служба 
Національної радіокомпанії України. Від-
новлює роботу також УКХ мережа кана-
лів «Промінь» і «Культура». 

Це стало можливим після виділення 
коштів Національній радіокомпанії Укра-
їни на оплату ефірних трансляцій. Для 
продовження повноцінної роботи ком-
панія потребувала близько 3 мільйонів 
гривень.

Радіопередавачі вимкнули 9 верес-
ня через обмеження бюджетного фінан-
сування. Тож, аби не залазити в борго-

ву яму, керівництво «Українського радіо» 
відключило передавачі першого каналу 
(УР-1) всюди, окрім обласних центрів, а 
програми каналу «Промінь» (УР-2) і «Куль-
тура» (УР-3) поширювалися тільки в Києві.

Така ситуація несла чималу небез-
пеку для прикордонної Чернігівщини, де 
і без того частина населення отримує ін-
формацію з російських джерел. Тому в 
перший день припинення транслюван-
ня «Українського радіо» голова Чернігів-
ської облдержадміністрації Валерій Ку-
ліч звернувся до Президента України і 
висловив стурбованість такою ситуаці-
єю. Обласна адміністрація підготувала й 
відповідне звернення до уряду.

Наднебезпечним це явище визнали 
і в Міністерстві інформаційної політики, і 
в Національній раді з питань телебачен-

ня і радіомовлення, Державному комітеті 
телебачення і радіомовлення України та 
Концерні РРТ.

І самі жителі Чернігівщини були стур-
бовані відсутністю вітчизняного джерела 
інформації, зокрема мешканці Прилук, 
Щорського та Корюківського районів. 
Про причини припинення транслюван-
ня Українського радіо люди цікавилися в 
Кабміні, РДА, Департаменті інформацій-
ної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю ОДА, телефонували на «гарячу лі-
нію» голови облдержадміністрації.

Отже, спільними зусиллями «Україн-
ське радіо» знову заговорило, в тому чис-
лі на Чернігівщині.
Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

Традиційно, але з приємними сюрпризами, 
пройшла «Седнівська осінь-2015»

На Чернігівщині відновлено 
українське радіомовлення

«Смолянка — це маленька Бразилія, 
нам є ким і чим пишатися»,  
— говорить засновник молодіжної громадської організації «Сільський молодий рух»
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Фотовиставка із фронту
У Національному архітектурно-історично-

му заповіднику «Чернігів стародавній» відкри-
лася фотовиставка «Іловайськ». Вона створена 
вітчизняними фотографами і присвячена боям 
у зоні АТО. Перед цим виставка демонструвала-
ся в Києві. Представлені творчі доробки укра-
їнських фотокореспондентів Олександра Глядє-
лова, Маркіяна Лисейка, Максима Дондюка та 
Максима Левіна. 

Чернігівський філармонійний 
центр презентував мікс-мюзикл 
«Вікенд у Парижі»
Прем’єру мікс-мюзиклу «Вікенд у Парижі» 

(комедія в стилі селфі) показано 1 жовтня. Це 
справжнє свято музики і гумору. В основу виста-
ви лягла відома французька комедія Марка Ка-
молетті «Ох уже ця Анна!», динамічно доповнена 
світовими хітами у виконанні солістів обласного 
філармонійного центру.

Повна зала позитивно налаштованих гляда-
чів дуже підтримала артистів. Найближчим ча-
сом слід чекати повтору комедії. 

Звітує творча молодь 
Управління освіти і науки облдержадміні-

страції, обласний центр науково-технічної твор-
чості учнівської молоді, обласний палац дітей 
та юнацтва відкрили Десяту обласну дитячу ви-
ставку-конкурс декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 
край». Учасники — вихованці позашкільних на-
вчальних закладів області, районних центрів та 
будинків дитячої і юнацької творчості. 

Фото Віктора Кошмала
 

Повідомляє Державна служба 
з надзвичайних ситуацій

Вогнеборці ліквідували пожежу 
в колишній казармі
1 жовтня о 4.10 у Чернігові до Служби поря-

тунку «101» надійшло повідомлення про поже-
жу триповерхової неексплуатованої будівлі (ко-
лишня казарма на території колишнього Черні-
гівського військового льотного училища) по вул. 
Стрілецькій, 1. Горів дах і деякі приміщення 2-го 
і 3-го поверхів.

На місце оперативно прибуло 3 відділен-
ня пожежно-рятувальної частини аварійно-ря-
тувального загону спецпризначення. Загаль-
на площа пожежі складала близько 400 кв.м, 
і полум’я швидко поширювалося по дерев’яних 
конструкціях старої будівлі. 

На місце події прибули ще 7 відділень по-
жежно-рятувальних підрозділів міста. Пожежу о 
6.25 було локалізовано, а о 7.40 остаточно лік-
відовано. Не допущено поширення полум’я на 
більшу частину будівлі. Вогнем знищено частину 
даху і перекриття між поверхами будівлі на за-
гальній площі 600 кв.м. 

Жертв і постраждалих немає. Причина по-
жежі, збитки й відомча належність будівлі вста-
новлюються.

Рятувальники знищили 
авіаційну бомбу вагою 250 кг

1 жов-
тня о 13.04 
у Чернігові 
група піро-
технічних ро-
біт обласно-
го Управління 
ДСНС України 
на спецавто-

мобілі вивезла в супроводі ДАІ за межі міста та 
у спеціально відведеній місцевості знешкодила 
шляхом підриву фугасну авіаційну бомбу вагою 
250 кг часів Вітчизняної війни. 

Боєприпас був знайдений 30 вересня на ае-
родромному комплексі «Півці» під час патрулю-
вання військовослужбовцями території. Місце 
небезпечної знахідки одразу взяла під охоро-
ну військова комендатура. Під час обстеження 
прилеглої території рятувальники не виявили 
додаткових боєприпасів. 

Поки що така красива електричка

Під час операції «Павутина» співробіт-
ники відділу по боротьбі з кіберзлочинами 
УМВС України в Чернігівській області за-
тримали жителя Луганської області за роз-
повсюдження порнографії.

Близько року тому чоловік перебрався 
до Чернігова з території Луганщини, зайня-
тої бойовиками. Познайомився тут з місце-
вою мешканкою і став у неї жити. 

Співробітники УМВС знайшли в Інтернеті 
дуже відверті фотографії неповнолітньої ді-
вчини. Міліціонери технічним і оперативним 
шляхом встановили, що фотографії є оригі-
нальними та авторськими, проте розповсю-
джувалися вони зовсім з іншої IP-адреси. 

Зібравши достатню доказову базу, 
оперативники завітали до помешкан-
ня, де був встановлений потрібний їм 
комп’ютер. Там вони і познайомилися з 
переселенцем. Маючи доступ до Інтер-
нету, чоловік в одній із соціальних мереж 
знайшов дівчину, яка йому сподобалася. 
Той факт, що це була 13-річна школярка, 
анітрохи не засмутив зловмисника, на-
віть навпаки. Він залякав дівчину, погро-
жуючи в разі відмови вбити її батьків, та 
змусив зробити відверті фото. Проте на 
цьому знущання не закінчилися. Чоло-
вік почав пропонувати ці фотографії дру-
зям з особистої Інтернет-сторінки шко-

лярки. За кожну таку світлину правив 100 
гривень.

Розповсюджувач дитячого порно на-
віть виправдовував свою діяльність тим, 
що, мовляв, не має офіційної роботи і ле-
гальних засобів до існування. Проте чо-
мусь змовчав, що вже мав судимість на ма-
лій батьківщині.

Діяння чоловіка кваліфіковані за озна-
ками частини 4 статті 301 Кримінального 
кодексу України і караються позбавлен-
ням волі на строк до 5 років. Триває досу-
дове розслідування.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Винесено вирок міліціонерам, 
які займалися незаконним збутом наркотиків

Новозаводський районний суд Чернігова виніс вирок міліціонерам, які налаго-
дили незаконний збут наркотиків наркозалежним особам. 

Офіцери міліції, зловживаючи службовим становищем, вдалися до застосуван-
ня незаконних методів отримання інформації від наркозалежних осіб, пропонуючи 
їм за такі послуги як винагороду наркотики.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у червні минулого року після збуту 
ацительованого опію мешканцю обласного центру.

 Суд визнав працівників міліції винними за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Злочинців засуджено до 
чотирьох з половиною та шести років позбавлення волі. Вироком суду обох позба-
вили спеціальних міліцейських звань «старший лейтенант» та «лейтенант».

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Зникають телефони
Тут був телефон, вулич-

ний таксофон. Віднедавна 
його нема, як і в багатьох 
людних місцях Чернігова. А 
це самісінький центр міста, 
Красна площа, будинок на 
розі проспекту Миру і вули-
ці Шевченка. Від телефону 
залишилися лише дроти і 
пляма на стіні. 

Укртелеком знімає з ро-
боти все більше таких теле-
фонів-автоматів. Причиною називають значні витра-
ти на їх експлуатацію при мізерних доходах. Цікаво, 
чи дійсно такі вже великі витрати на якусь «експлу-
атацію»? Щодо доходів, то останнім часом вони дій-
сно знизилися взагалі майже до нуля. Річ у тім, що 
зв’язківці, бідкаючись про збитковість таксофонів, 
якийсь час тому пішли на небувалу щед рість — дозво-
лили телефонувати безкоштовно, не  потрібно було 
вставляти телефонну картку, продаж яких, власне, і 
становив дохід від цих телефонів. Безкоштовно можна 
було телефонувати по місту. Міжміські розмови і далі 
були з таксофонів платними, якщо хтось захотів би по-
дзвонити по тій же картці, наприклад, у Київ. 

Таксофони виживаються мобільними телефо-
нами, твердять зв’язківці. І в чомусь мають рацію, 
враховуючи бурхливе «омобільнення» населення. 
Дійсно, в людей тепер повні кишені мобільних те-
лефонів із заманливими тарифними планами, хоча 
навіть ці хитрі, часом майже безкоштовні тарифи 
все ж витягують з людей чимало грошей. Але вже 
якось звикли до цього блага цивілізації. 

Проте чи не рано отак відрізати таксофони? 
Були свого часу вони в приміщенні залізничного 
вокзалу, і не один. Уже нема. Порівняно недавно 
зник єдиний телефон при автовокзалі. І тепер два 
наші головні вокзали — без таксофонів. То чому 
б не зберегти їх бодай у найбільш людних громад-
ських місцях? На вокзалах, у лікарнях, аптеках і 
біля них, у парках та інших місцях масового відпо-
чинку. Ну, не в усіх же, врешті, є мобільники. Або 
якщо він розрядився, чи скінчилися кошти на рахун-
ку, а людині треба терміново зателефонувати. Отож 
нехай би ще пожили ці симпатичні вуличні телефо-
ни. Які, звичайно ж, громадянам треба берегти. 

Свято села
День села відсвяткували в суботу в моїй рідній Авдіївці Куликівського району. 

Вшанували людей праці, ветеранів, народні майстри представили свої вишивки, 
картини, інші роботи. Односельці привітали іменинників, багатодітні родини, госпо-
дарів кращих садиб. Вітали і молодих земляків — воїнів, що демобілізувалися із 
зони АТО; також побажали щасливого повернення тим землякам, які нині на Сході 
воюють за Україну. 

Було і пригощання 
смачною рибною юшкою, 
традиційною стравою при-
деснянського рибальсько-
го села.

Протягом свята лунали 
чудові пісні сімейного дуету 
— Валерія і Вікторії Ігнатен-
ків та інших аматорів сцени.

На фото: сільський голо-
ва Валерій Корявець (чет-
вертий зліва), дует Ігнатен-
ків та інші аматори сцени. 

Текст і фото 
Петра АНТОНЕНКА 

Таки ж є в нашому сьогоденні немало 
гарного. Я був приємно здивований ось 
цією приміською електричкою, що курсує 
між Черніговом і Ніжином. Поки пасажи-
ри в Ніжині не заповнили вагонів, зро-
бив цей знімок. Електропотяг щойно по-
вернули з капітального ремонту, мав він 
узагалі новенький вигляд, немов щойно 
із заводу. Сидіння обшиті гарним блакит-
ним матеріалом — невже в якогось жло-
ба потягнеться рука вирізати його і крас-
ти, як це було не раз у наших приміських 
потягах? У вагоні й навіть у тамбурах чи-
сто, гарно.

Хотілося б, щоб так було якомога до-
вше. Звичайно, це непросто. Електрич-
ки — найбільш доступний, популярний 
транспорт. Хто тільки в ньому не їздить, 
чого тільки не возять. Тому електро-
потяг нагадує вже не пасажирський, а 
вантажний транспорт. Особливо в дач-

ний сезон, коли люди тягнуть із городів 
свій урожай саме в електричках, свої-
ми колісними «кравчучками» і «кучмово-
зами». Де вже тут про чистоту, порядок, 
збереження громадського транспорту? 
Не кажучи про курців, точніше — «кур-
ців-плювців», які прокурюють і запльо-
вують вагони. І далі — безкарно. А так 
хочеться гарного, чистого, впорядкова-
ного транспорту! 

Міліція затримала розповсюджувач дитячої порнографії

Повідомляє Служба безпеки України

Викрито  факти протизаконного 
користування земельними ділянками 

історико-культурного призначення
Співробітники Служби безпеки України ви-

крили факти протиправного використання служ-
бовими особами одного із сільськогосподар-
ських товариств Прилуцького району 9 земель-
них ділянок, частина з яких має історико-куль-
турне призначення.

Землі загальною площею майже 100 га са-
мовільно використовувалися аграріями без від-
повідних дозволів та укладання договорів орен-
ди. Крім того, на ділянках, які оброблялися для 
вирощування сільгоспкультур, знаходиться гру-
па курганів ІІ – І тисячоліття до нашої ери, які 
були взяті на державний облік 1983 року. Унаслі-
док незаконного розорювання цих земель кур-
гани практично знищені, а зразки антропології 
та палеозоології зруйновані.

Відповідно до висновків Чернігівського на-
уково-методичного центру охорони культурної 
спадщини пошкодження археологічної частини 
курганів призвело до завдання збитків державі 
на суму майже 8 мільйонів гривень.

За матеріалами Управління СБ України в 
Чернігівській області органи міліції відкрили 
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197-1 (са-
мовільне зайняття земельних ділянок особливо 
цінних земель, земель в охоронних зонах) Кримі-
нального кодексу України. Триває досудове роз-
слідування.

СБУ не допустила вивезення з України 
військових авіадвигунів

Служба безпеки України викрила спробу однієї з київських фірм незаконно пе-
реправити для продажу до сусідньої країни військові авіаційні двигуни.

Ділки планували вивезти з України турбореактивні двигуни без дозволу Дер-
жавної служби експортного контролю України. Вантажівку з ними правоохоронці 
зупинили на митному пункті пропуску «Нові Яриловичі».

За попередніми висновками експертів, вилучені двигуни призначені для комп-
лектування військово-транспортних літаків і є товаром військового призначення, 
що підлягає державному експортному контролю.

Слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне проваджен-
ня за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що 
підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. 
Триває досудове розслідування.
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П’ять діб 
реанімації 

після зміїного 
«поцілунку» 

Останнім часом уже не 
вдивовижу стало зустріти 
отруйних плазунів у полі, на 
сіножаті, навіть на власному 
подвір’ї. Зазвичай вони хова-
ються від людей, але в спеку 
стають малорухливими і ча-
сом потрапляють людям під 
ноги. 

Того злощасного дня 
73-річна Любов Милейко, 
мешканка с. Хотіївка Корю-
ківського району, поралася 
на власному городі й не помі-
тила, як гадюка обвила її ногу 
і «вжалила».

— Шарпонула кілька ра-
зів траву, прогорнувши її ло-
патою, — каже жінка, — і 
почула наче якесь сичання, 
а вже за мить відчула біль у 
лівій нозі й побачила, як га-
дюка обвила ту ногу. Взута я 
була в простенькі «шльопки» 
на босі ноги, тому укус був 
дуже відчутний. 

Коли постраждала трош-
ки відійшла від переляку, ху-
тенько сіла на велосипед і по-
їхала до сусідів за поміччю, бо 
живе самотньо.

— Тільки-но я ступила до 
Валиної оселі та сказала про 
зміїний укус, як у мене в очах 
потемніло і дуже сильно по-
чало нудити, — продовжила 
розповідь Любов Іванівна. — 
Так тривало до самого приїз-
ду «швидкої допомоги»…

Валентина Милейко, най-
перша рятівниця, й виклика-
ла з райцентру «швидку», яка 
оперативно прибула.

— Привезли Любов Іва-
нівну до нас у дуже важкому 
стані, з низьким тиском, час 
від часу непритомніла, — роз-
повідає лікар терапевтичного 
відділення Євгенія Мехеден-
ко. — Вона одразу ж була на-
правлена до реанімаційного 
відділення. Сироватки в нас 
немає, тому постраждалу ми 
підключили до системи жит-
тєдіяльності й почали капати 
препарати дезінтоксикацій-
ної терапії. Також пацієнтці 
вводили протиалергійні пре-
парати. 

Після п’яти діб реанімації 
Любов Милейко перевели до 
палати терапії, загалом жінка 
пробула в лікарні 17 днів. 

На запитання, чому ж у лі-
карні немає сироватки про-
ти отрути, мені відповіли, що 
держава нині вітчизняних си-
роваток не виробляє, а купу-
вати імпортну дуже дорого і, 
зважаючи на термін її при-
датності, неефективно. 

Натомість порадили: 
якщо людину вкусила змія, 
треба негайно накласти 
пов’язку вище рани і якомо-
га швидше дістатися до най-
ближчого медзакладу. Голо-
вне — не нервувати, щоб не 
стрибав тиск і не прискорило-
ся серцебиття. Бо так отрута 
швидше поширюватиметься 
організмом.

Фахівці застерігають, що 
плазунів (змію, вужа чи без-
ногу ящірку) не можна чіпати. 
Напад будь-якого з них може 
бути небезпечним! Оскільки 
ці істоти харчуються миша-
ми і щурами, то під час укусу 
в кров людини потрапляють 
усі мікроорганізми, які зна-
ходяться у плазунів на зубах. 
Тому можливе зараження 
крові. 

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
м. Корюківка

* * * 
Радыё Рацыя. Гісторыя Белару-

сі і Украіны ў ХХ ст. у нечым падоб-
ная. У нас была задушаная Беларус-
кая Народная Рэспубліка, у нашых 
паўднёвых суседзяў — адпаведна, 
Украінская Народная Рэспубліка. І ў 
нас, і ва Украіне быў кароткі перыёд 
«росквіту нацыянальнай культуры» 
у 20-ых гадах, пасля чаго і беларус-
кія, і ўкраінскія культурныя дзеячы 
былі рэпрэсаваныя. І ў нас, і нашых 
суседзяў у 1933 годзе праводзілася 
«моўная реформа», з мэтай штучнага 
набліжэння нашых моваў «да брат-
няй расейскай». У выніку, і Бела-
русь, і Украіна ў 1991 годзе сустрэлі 
незалежнасць зрусіфікаванымі 
і здэнацыяналізаванымі. Як 
адбывалася ўкраінізацыя на 
Сівершчыне? Хто фінансаваў у 
Чарнігаве расейскіх нацыстаў з 
РНЕ? Што думаюць ва Украіне пра 
моўную сітуацыю ў Беларусі? Наш 
украінскі карэспандэнт Марцін Вой-
на гутарыць з Аляксандрам Ясен-
чуком — грамадскім актывістам і 
краязнаўцам Чарнігаўшчыны.

Аляксандр Ясенчук: Аднойчы 
ў Гомелі я патрапіў у неверагодную 
гісторыю. Іду з сябрам, а ён, як і я, 
з Менскага раёну Чарнігаўскай во-
бласці. І гаворым так, як прынята ў 
нас…

РР: То бок, гэта гаворка вельмі 
блізкая да беларускай мовы? 

А. Я.: Так, толькі без вашага «дз»! 
І пачулі ад аднаго дзеяча, напэўна, з 
Расеі, такую фразу: «Вось, шчырыя 
беларусы панаязджалі!» Мяне гэта 
вельмі здзівіла. Атрымліваецца, 
што гэты чалавек за ўсё сваё жыццё 
ніколі не чуў літаратурнай бела-
рускай мовы, бо ён прымае нашую 
чарнігаўскую ўкраінска-беларускую 
гаворку… Чарнігаў і Гомель былі ў ад-
нолькавай ступені зрусіфікаваныя. 
Магчыма, Гомель больш…

РР: Я добра памятаю Чарнігаў 
васьмідзесятых гадоў, нават у 
сямідзесятых. Па ўзроўні зрусіфіка-
ванасці горад быў на роўні Гомеля 
ці Магілёва. Выглядаў, бы звычайны 
расейскі губернскі горад…

А. Я.: Так. Я яшчэ памятаю ча-
сы, калі ў Чарнігаве можна было 
атрымаць у пысу толькі за тое, 
што ты гаворыш украінскай мо-
вай. Прынамсі, такія бойкі былі. 
Бо, на думку некаторых, украін-
ская мова была «сялянскай» і «кал-
гаснай». Было гэта яшчэ напачат-
ку двухтысячных гадоў… То бок, не 
так ужо і даўно. Але ж, пачынаючы 
недзе ад 2004 года, адбыўся 

першы пералом. Потым былі часы 
Віктара Юшчанкі, калі ён стаў 
прэзыдэнтам. Таксама сітуацыя 
крыху палепшылася. Ну, і астатнія 
гады… Толькі цяпер у Чарнігаве ста-
лі больш актыўна размаўляць укра-
інскай мовай і перасталі яе саро-
мецца. Прытым не толькі ўкраінскай 
мовы. Я нават чую, калі маладзёны 
дзе ў рэстарацыі звяртаюцца да 
афіцыянтаў дыялектам тае мясцо-
васці, адкуль яны паходзяць. То бок 
адчуваюць, што гэтыя гаворкі мена-
віта іх і што іх не варта саромецца ў 
тым ліку і «на людзях»!

РР: Калі ў 70-я гады ў Чарнігаў 
прыехала ўнучка ўкраінскага літара-
турнага класіка Міхайлы Кацюбін-
скага і літаратурнай украінскай мо-
вай папрасіла таксіста правесці яе 
па Чарнігаву, адказ быў прыблізна 
такім: «Понаехало деревенщины!» 
Вы з падобным таксама сутыкаліся?

А. Я.: Багата разоў. Таксама ў 
Чарнігаве можна было пачуць і та-
кую рэакцыю на ўкраінскую мову: 
«У-у, прыехалі западэнцы!» Але з 
кожным годам украінскай мовы ста-
новіцца ўсё больш, больш і больш у 
нашым горадзе. 

РР: Які механізм украінізацыі, 
на ваш погляд? 

А. Я.: Гэта агульнадзяржаўны 
працэс. Яшчэ нядаўна ў Чарні-
гаве не было ніводнай украін-
скай школы. Не, была — «для ра-
зумова дэфектыўных», менаві-
та ўкраінская… Спачатку з’явіліся 
модныя музычныя гурты. Потым — 
модныя кнігі. Потым украінскай ста-
ла модна гаварыць палітыкам. Ра-
сейская мова цяпер засталася хіба 
што ў бізнэсе ды ў крымінале, дый і 
тое, наш украінскі крымінал таксама 
пераходзіць на ўкраінскую. 

РР: Напэўна, і крымінал хоча 
быць «у трэндзе»! Украінская мова, 
украінская сімволіка, украінская 
школа… Праявы «украінскасці» — 
толькі ў гэтым?

А. Я.: Ведаеце, не. Колькі ў нас 
цяпер нядаўніх «рэгіяналаў», былых 
паплечнікаў Януковіча, якія паапра-
налі вышыванкі і паўсюдна равуць 
«Слава Україні!» Але пры гэтым яны 
не сталі ўкраінцамі. Тут усё ідзе ад 
пачуццяў, думак і спраў. 

РР: Падчас украінізацыі 90-х 
была нейкая спроба супраціву ад 
гэтых людзей?

А. Я.: Так. Тады ў Чарнігаве былі 
нават баявыя атрады «Русского На-
ционального Единства».

РР: У Чарнігаве? Дык а хто іх тут 
утрымліваў і фінансаваў?!

А. Я.: Наколькі я ведаю, іх фінан-
савалі нашыя расейскія «браты». 
Быў такі ў Бранскай вобласці 
дэпутат Шандыбін, ужо нябожчык. 
Ён асабіста імі кіраваў, прыводзіў 
да ладу, даваў грошы… Самы 
іх знакавы акт быў — гэта калі 
яны зламілі і апаскудзілі помнік 
нашым героям у Крутах. Распачалі 
тады крымінальную справу. Част-
ка РНЕшнікаў паўцякала ў Расею, 
частка стала на шлях выпраўлення. 
Нават ведаю аднаго хлопца, які 
перайшоў на ўкраінскую пазіцыю… 

РР: Ці заміналі ўкраінізацыі 
вашыя чыноўнікі?

А. Я.: Яны любілі Украіну. Але 
якую: шаравары, галушкі, сала. І 
каб украінцы спявалі песні… І ўсё.

РР: То бок, выключна 
этнаграфічны складнік? 

А. Я.: Менавіта! Але, на іх 
капыл, больш украінцы не мелі пра-
ва нікуды падымацца. Правесці 
бізнэсовы семінар украінскай мо-
вай? «Вы над нами издеваетесь, 
или что? Это же просто не-воз-мож-
но!» 

РР: Украінізацыя, якая цяпер 
ідзе і ў Чарнігаве, і па ўсёй Украі-
не, — гэта, на ваш погляд, працэс 
незваротны?

А. Я.: Цяпер на Ўсходзе 
за нашу краіну ваюе бага-
та менавіта расейскамоўных 
грамадзянаў. І пытанне менаві-
та мовы трошкі адыйшло на дру-
гі план. Магчыма, гэта крыху і ня-
правільна. Цяпер ёсць багата 
ўкраінскіх патрыятычных людзей 
рускамоўных і багата рускамоўных 
праўкраінскіх тэкстаў. «Україна єди-
на — единая страна!» Гэта сённяшні 
лозунг. Дарэчы, калі браць сухую 
статыстыку, то нават украінскіх кніг 
на цяперашні момант не пабольша-
ла — калі параўноўваць з часамі 
Януковіча.

РР: Але ж і новыя ўкраінскія 
ўлады, і ваш Прэзыдэнт абяца-
лі ўсяляк спрыяць украінскай 
культуры. Хіба такога няма?

А. Я.: На жаль, такога няма. Тое, 
што гаворыцца пра Парашэнку, што 
ён нібыта «фашиствующий молод-
чик», то, на жаль, ён ліберал… Укра-
інская мова, паводле Канстытуціі, 
з’яўляецца ва Украіне адзінай 
дзяржаўнай. Але пры гэтым ніхто 
не забараняе размаўляць на якой 
заўгодна іншай мове.

Марцін ВОЙНА,
Беларускае Радыё Рацыя

(«Північний вектор», 29.09.2015)

Нинішня місцева вла-
да обрана аж 5 років тому на 

майже таких самих виборах на 
партійній основі. Взагалі лунали про-

позиції переобрати місцеву владу та-
кож торік. Не вийшло, злякалися трьох 
виборів за рік. Але, якщо дочасно пере-
обрали Президента, якщо попередній 
парламент, обраний 2012 року, відси-
дів усього 2 роки з 5-річної каденції і 
торік був переобраний, то місцеві орга-
ни влади чомусь відсиділи всі 5. 

Але що залишилося з тих обраних за 
партійними списками рад? Як обирали-
ся, так і посипалися. Нагадаю, що спер-
шу, на початку 2010 року, був обраний 
новий Президент Віктор Янукович від 
Партії регіонів. Саме вона стала черго-
вою партією влади. Улітку регіонали «пе-
реформатували» під себе парламент, 
розтоптавши Конституцію. До речі, по 
сьогодні за ту узурпацію влади ніхто ще 
не відповів. На осінь 2010-го всю місце-
ву еліту заганяли в нову партію влади, з 
попередньої «Наша Україна», партії пе-
реобраного Президента Ющенка. 

Так от, головам обласних і район-
них адміністрацій, меншим чиновникам 

була дана згори така вказівка. Перше — 
вийти з партії «Наша Україна». Друге — 
вступити до Партії регіонів. Третє — кри-
тикувати «попередню владу», якою, до 
речі, на місцях були вони ж самі. Четвер-
те — йти на місцеві вибори, очолюючи 
кандидатський список Партії регіонів. 
Вам це нічого зараз не нагадує? 

Якими могли бути такі місце-
ві ради? Відповідь зрозуміла. Але, до 
слова, не кращими виявилися і місце-
ві фракції партій, що у 2010 – 2014 ро-
ках опинилися в опозиції. Перебігання 
з одної фракції до іншої, зрада, ство-
рення якихось фейкових «фракцій» і 
«депутатських груп» — ось чим позна-
чені ці 5 років існування обраних за 
партійними списками місцевих рад.

У нас безліч усіляких громадських 
організацій, часом доволі галасливих, 
що спеціалізуються на виборах, начеб-
то контролюють їх і загалом політичний 
спектр. От би й оприлюднили просту ін-
формацію: поіменний склад таких-то ра-
йонних чи міських рад після обрання 
2010 року й на сьогодні, по партіях і фрак-
ціях. У багатьох випадках від тих структур 
у радах зосталися «ріжки та ніжки». 

З категорії не так закону, як мора-
лі ситуація, наприклад, коли три члени 
одної сім’ї є членами трьох партій: чоло-
вік — в одній, дружина — в іншій, син — 
у третій. Усі ходять по різних мітингах і 
акціях, щось десь підробляють. І нічого. 

Усе це до того, що наводити лад у 
політикумі мають найперше самі гро-
мадяни. Насамперед у сенсі об’єднання 
партій. Про нього балакаємо вже бага-
то років, а замість цього бачимо чер-
гові подрібнення і клонування партій. 
Якщо дрібнопартійність вигідна пар-
тійним функціонерам і вождям, то про-
стим громадянам це давно має на-
бриднути. Їм давно варто поставити 
ультиматум партійним вождям: або 
об’єднуєтеся, або виходимо з цих ва-
ших партій і партійок. 

Уся ця дрібнопартійність — ще й на-
слідок глибокої кризи давніх і автори-
тетних національно-демократичних сил. 
Могутній колись Народний Рух, що вів 
нас до Незалежності, спершу на 15 ро-
ків розколовся на 2 партії, потім поза-
торік начебто об’єднався, але зараз до-
жився до того, що взагалі не йде на міс-
цеві вибори. При тому, що йдуть бозна-

хто. І ось рухівські організації на місцях 
навіть утворюють структури інших пар-
тій, з якими йдуть на вибори. Далеко 
не рядові рухівці, а обласні та всеукра-
їнські функціонери і керівники йдуть на 
вибори від усіляких інших партій. 

І маємо те, що бачимо. Розгул по-
пулізму, демагогії, «чорнухи» у виборчій 
агітації. Ось типова агітація однієї з но-
вих партій — набір популістських гасел, 
де обіцяно все на світі. Наведу лише 
перші слова цих обіцянок:

«Ми виступаємо…»
«Ми змусимо…»
«Ми відновимо…»
«Ми зупинимо…»
«Ми запровадимо…»
«Ми не допустимо…»
«Ми відкриємо…»
«Ми пропонуємо…»
«Ми зробимо…»
«Ми викорінимо…»
Бідні-бідні виборці, як же не лови-

тися на таке?! Партійний виборчий «ло-
хотрон» триває. Як і «політична структу-
ризація» нашого недорозвиненого гро-
мадянського суспільства. 

Петро АНТОНЕНКО 

Білорусь — Україна

Што перашкаджае росквіту 
роднай мовы ва Украіне?

Передмова редактора 
Олександр Ясенчук — молодий, але до-

бре відомий у Чернігові й області громад-
ський діяч, журналіст, краєзнавець. Він го-
лова обласної організації «Самооборона 
Майдану», очолює благодійний фонд «За-
хистимо Україну», де разом із самооборо-
нівцями багато робить для допомоги воїнам 
АТО та їхнім родинам. Працюючи в культур-
но-мистецькому центрі «Інтермеццо», Олек-
сандр активно пропагує українську книгу і 
культуру, створив і веде при КМЦ Інтернет-
сайт «Північний вектор». А ще як краєзна-
вець досліджує маловідомі сторінки історії 
Чернігівщини, зокрема 1920-их років. 

І ще одна цікава грань діяльності: разом 
із такими ж ентузіастами Олександр узяв-
ся за збереження і популяризацію нашого 
унікального поліського діалекту — північ-
них і західних районів Чернігівщини, адже й 
сам родом звідти, з Менського району. Мо-
лоді поліщуки не лише не соромляться цьо-
го діалекту, який дехто вважає мовою про-
столюдинів-селян, навпаки, доводять, що це 
є розмаїттям нашої української мови, що в 
цій говірці збережено дух старовини ще від 
княжих, а то й язичницьких часів. Утім, це 
окрема тема, до якої наша газета ще повер-
неться.

До речі, слово «говірка» на цьому діалек-
ті звучить «гавуарка». 

Це оті самі дифтонги, тобто двозвуки, 
«іе», «уа». Точно так говорять і в Куликівсько-
му районі, принаймні в моїй Авдіївці та ін-
ших придеснянських селах по лівому берегу 
Десни, якраз навпроти Менщини. Порівняй-
мо: літературною українською мовою буде 
«ліс», «півень», «тінь», а поліською говіркою, з 
оцими красивими дифтонгами — «іе» — ка-
жуть так: «ліес», «піевень», «тіень». (До речі, 
це аналогічне явище з польською мовою, 
що свідчить про спорідненість слов’янських 
мов). Ще цікавіший дифтонг «уа». Це коли 
замість «віз», «віл», «кінь» у наших селах го-
ворять «вуаз», «вуал», «куань». Правда, по-
своєму красиво? 

Пропоноване інтерв’ю Олександра 
Ясенчука друкуємо БІЛОРУСЬКОЮ мовою, 
на яку багато в чому схожий згаданий наш 
діалект. Олександр давав інтерв’ю для біло-
руського радіо українською мовою, але жур-
наліст Марцін Война переклав на  білорусь-
ку. Так і друкуємо, щоб читачі нашої газети 
ще раз відчули, яка гарна братня сусідня бі-
лоруська мова. До речі, у «Світ-інфо» вже не 
раз були надруковані саме в оригіналі проза 
і поезія білоруських письменників. 

Тема бесіди двох журналістів цікава тим, 
що порушує мовне питання — дуже важливе 
як для досить зрусифікованої України, так і 
для дуже зрусифікованої Білорусі. Також ці-
кавий і обопільний погляд збоку: оцінка бі-
лоруським колегою нашої мовної ситуації, а 
українським колегою — білоруської. 

Петро АНТОНЕНКО

Партійно-виборчий «лохотрон»Партійно-виборчий «лохотрон»
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Олег ТЯГНИБОК, 
голова ВО «Свобода»

Сьогодні відбудеться 
черговий раунд перего-
ворів державних лідерів 
України, Німеччини, Фран-
ції та московського агре-
сора в так званому «нор-
мандському форматі» щодо 
ситуації на Сході України.

Чи не станеться знову так, що кремлів-
ський терорист доможеться свого: Україна 
пожертвує унітарним статусом і затвердить у 
Конституції фактичну автономію окупованих 
територій? А українська влада напередодні 
виборів фактичну капітуляцію розпіарить як 
«довгоочікуваний мир»?

Отже, як є насправді:
— Долю України вирішують не офіційний 

Київ і гаранти нашої безпеки — США і Велика 
Британія, а Путін і найбільш толерантні до ньо-
го посередники, яким їхні економічні і торго-
вельні відносини з Росією значно важливіші 
за долю України.

— З моменту підписання Мінських до-
мовленостей про припинення вогню ро-
сійські окупанти щодня їх порушували. За 
час так званого перемир’я було вбито со-
тні українських військових, захоплено со-
тні квадратних кілометрів нашої території. 
Фактично Україна виконує Мінські домов-
леності в односторонньому порядку. Нато-
мість влада називає це «перемир’ям», своїм 
«здобутком».

— Чого домагається Путін? Це очевидно: 
надання особливого статусу Донбасу, коли 
окуповані території отримають широку авто-
номію з повноваженнями, які значно переви-
щують повноваження навіть Автономної Рес-
публіки Крим до окупації. Дозволю собі нага-
дати: ще у 2006 р. «Свобода» ініціювала про-
ведення референдуму про зміну статусу Криму 
з автономного на обласний. Ми єдині застері-
гали: якщо цього не зробить українська влада, 
то статус Криму «змінить» Росія. Нас не чули, 
нашу позицію ігнорували, як наслідок — Укра-
їна втратила стратегічно важливу територію. 
Якщо знову не послухаєте «Свободу» — втра-
тите півкраїни.

Як має бути:
— Україні час працювати над зміною «нор-

мандського формату». Підтримку цієї ідеї од-
разу після свого обрання оголосив президент 
Польщі Анджей Дуда. У переговорах повинні 
брати участь сусіди України і гаранти її безпе-
ки, а не економічні партнери Путіна.

— Повну відповідальність за соціально-
економічну ситуацію на окупованих територіях 
мусить нести окупант — Росія.

— Громадяни України, які визнають себе 
такими, мають залишити окуповані території. 
Обов’язок влади — забезпечити їм права на-
рівні з іншими, а не коштом українців годувати 
окуповані території, фінансувати владу «гіві» і 
«моторол».

— Влада зобов’язана припинити будь-які 
економічні відносини з окупованими територі-
ями до часу їх повного визволення від росій-
ських окупантів.

— Проведення будь-яких виборів на 
окупованих територіях Донбасу можливе 
лише після їх звільнення від російських оку-
пантів та притягнення до відповідальності й 
позбавлення громадянства (а значить і ви-

борчих прав) сепаратистів.
Україна має закликати західних союзни-

ків посилювати санкції проти Росії до момен-
ту звільнення окупованих територій — Донба-
су та Криму — і вимагати виплати компенсацій 
за воєнні злочини.

— Офіційний Київ має вимагати від дер-
жав-гарантів за Будапештським меморанду-
мом 1994 року виконати свої зобов’язання 
і надати Україні всебічну підтримку, зокрема 
військову, для протидії російському агресору.

І головне. Влада в першу чергу сама повин-
на показати рішучість і бажання боронити ін-
тереси України. Слід перестати вести кулуарні 
торги із Кремлем, запровадити реальні, а не 
бутафорні, санкції проти Росії, розірвати тор-
гові відносини з агресором.

Це наші вимоги. З ними ми вийшли під сті-
ни парламенту 31 серпня, намагаючись не до-
пустити ганебних змін до Конституції. Саме за 
це зараз десятки свободівців арештовані вла-
дою і ходять на допити. Але правда — за нами, 
тож ми переможемо! Бо «Свобода» — вірний 
щит своєї нації!

02.10.2015 

«Нормандський формат» та інтереси України

Учорашні «паризькі перемовини» — черговий крок на шляху до 
повної здачі Донбасу агресору. Для нас, націоналістів, це не стало 
несподіванкою. Ми неодноразово попереджали, що так станеть-
ся. Востаннє — вчора зранку, перед самими перемовинами.

Коли «Свобода» казала про неприпустимість надання «осо-
бливого статусу окупованому Донбасу», що це призведе до ле-
гітимізації «ґіві» і «моторол», влада, не змигнувши оком, заявля-
ла, що ми брешемо, що жодного «особливого статусу» в проекті 
Конституції немає.

Але наші слова виявилися правдою, і вчорашні «домовле-
ності» це підтвердили. Путін добився того, чого хотів: спочатку 

— амністія сепаратистам, вибори і легалізація їхньої влади, їхні 
«судді», «прокурори» та «міліція», а лише потім, можливо, — по-
вернення Україні контролю над кордоном.

Путін фактично плює в обличчя українській владі. Він ви-
знає присутність російських військ на Донбасі. Ба більше, дає 
зрозуміти, що не забере своїх найманців, допоки не виконають 
його основної вимоги — повної легалізації влади промосков-
ських терористів. Тобто Москва продовжує контролювати оку-
повані території через своїх посіпак, а тягар фінансування, що 
найцинічніше, вішає на шиї українців.

Так сталося ще й тому, що перемовини відбувалися не в 

форматі «Україна і її друзі проти Путіна», а «Путін і його еконо-
мічні партнери проти України». І ще один результат такого фор-
мату — це вчорашня остаточна здача Криму, чого не приховує 
навіть Меркель. Може, це також було одним із таємних пунктів 
Мінських домовленостей?

Тепер зрозуміло, чому влада так боялася, що в людей від-
криються очі на те, за що проголосувало 265 зрадників 31 
серпня, і чому цю зраду приховали за димовою завісою і крива-
вою провокацією біля стін Верховної Ради.

03.10.2015,  
 «Українська правда»,  www.pravda.com.ua

«Нормандський формат»: українська влада капітулює перед Путіним

Це проста і давно перевіре-
на в нас численними виборчими 
кампаніями істина. І це звичай-
нісінький психологічний трюк — 
вкладати людям у голови те, що 
вони нібито так і думають. 

Тим не менше знову в цій ви-
борчій кампанії до місцевих ор-
ганів влади в партійній агітації 
зарясніли рейтинги. Йдеться про 
результати так званих соціоло-
гічних досліджень популярності у 
виборців тих чи інших партій, ре-
зультати опитувань, начебто про-
ведених «незалежними» соціоло-
гічними організаціями. Для біль-
шої достовірності наприкінці цих 
даних йдеться, що протягом таких-
то днів опитано стільки-то грома-
дян, результат можливої похибки 
— всього кілька відсотків. Цифру 
опитаних бажано вказати більшу, 
в кілька сотень осіб, а то й цілу ти-
сячу. Те, що «ціла тисяча», напри-
клад, для 300-тисячного Черніго-
ва — це навіть не 1%, а лише його 
третина, навіть 0,3%, авторів опи-
тувань не бентежить. І ось опиту-
вання, де висловилися 0,3% і не 
висловилися 99,7% мешканців 
міста, подається як глас народу. 

Це якщо взагалі вони висло-
вилися, бо часто ці опитування 
просто фальсифікуються або й 
«малюються» без усяких опиту-
вань у партійних штабах. 

А як же соціологічні фірми? 
Почнімо з того, що нерідко в та-
ких публікаціях не вказуються, 
як належало б при солідних опи-
туваннях, адреса, реквізити, інші 
координати, керівництво такої 
«соціологічної» контори. Макси-
мум — назва, для солідності — з 
солідним відтінком, наприклад, 
якийсь «центр» чи «бюро», а сама 
назва бажано англійською мо-
вою, латинськими літерами. Для 
помпезності. 

Але перейдімо до конкретного. 
По Чернігову, густо всіяному агіта-
ційними наметами партій, розда-
ються партійні газети з виборчою 

агітацією. Ось газета, точніше, ін-
формаційний бюлетень, як вони 
себе принаймні чесно іменують, 
«Наш край» — відповідної нової 
партії, за 24 вересня. Ось інформ-
бюлетень «Опозиційний блок» — 
такої ж партії, за 25 вересня. Тоб-
то практично одного часу.

Так от, партія «Наш край» по-
дає ось такий рейтинг підтримки 
виборцями нашої області партій 
(який відсоток виборців проголо-
сував би сьогодні за них): 

«Блок Петра Порошенка» — 14,5;

«Радикальна партія Олега Ляшка» 
— 10,4;

ВО «Батьківщина» — 8,5;

«НАШ КРАЙ» — 5,8;

 «Самопоміч» — 5,1;

«Громадянська позиція» — 3,9;

«Опозиційний блок» — 2,5;

ВО «Свобода» — 2,6;

УКРОП — 1,4.
Творцем рейтингу названий 

якийсь Центр досліджень і кому-
нікацій «Aktive Group».

Добре, беремо тепер бюле-
тень «Опозиційний блок». Тут уже 
такий рейтинг: 

«Солідарність» (БПП) — 27,7;

«Батьківщина» — 9,5;

«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» — 8,3;

«Самопоміч» — 7,9;

«Радикальна партія Ляшка» 
— 6,4; 

«Аграрна партія» — 5,1;

«Партія простих людей» — 3,2;

«Наш край» — 3,4.
Умисне виділяю жирним 

шрифтом і великими літерами 
дві партії. І наперед указав, які ж 
саме партії надрукували ці рей-
тинги. Але й без підказок еле-
ментарною для мислячого вибор-
ця є задачка:  які партії які саме 
плодять рейтинги? Ті «рейтинги», 
де треба проставити собі, рідній, 
гарні цифри. Іншим же партіям — 
які завгодно. Звісно, в межах ре-

алій, бо, хоч-не-хоч, треба віддати 
належне явно популярним парті-
ям, однак і тут — разючі контрас-
ти, досить порівняти в обох спис-
ках першу позицію, правлячу пар-
тію. А щодо інших — то повна воля 
і сваволя: малюй, що хоч. У ре-
зультаті виходять отакі дива, які 
й бачимо. 

У бюлетені «Нашого краю» 
собі відміряли почесне 4 місце з 
явно прохідним балом, а серед 
аутсайдерів опинився «Опозицій-
ний блок» з його 2,5%, що є лише 
половиною потрібного 5-відсот-
кового прохідного порога. 

Не знали бідаки в «НК», що 
«ОБ» у відповідь намалював свій 
рейтинг, де себе, рідного, поста-
вив на ще почесніше 3 місце з 
більш як півторакратним прохід-
ним балом — 8,3%, натомість тут 
«Наш край» опинився… на остан-
ньому місці. 

І можна не сумніватися, що, 
коли завтра свої рейтинги нама-
люють аутсайдери даних спис-
ків — УКРОП чи «простолюдини», 
вони будуть, де належить, — уго-
рі, а автори двох наведених рей-
тингів — де доведеться.

А знаєте, що найцікавіше? Ав-
тор другого рейтингу. У бюлете-
ні «Опоблоку» їх аж два. Перший 
указаний явно для солідності — 
Центр Разумкова. Це дійсно дав-
но відомий в Україні аналітичний 
центр, і цікаво було б знати: чи 
причетні вони до цього «рейтин-
гу», чи їх просто «пристебнули»? А 
другий автор? Здивуєтеся, але це  
той самий «Aktive Group». І нехай 
ділить «авторство» на двох, але і 
як співавтор повністю відповідає 
за такий «рейтинг». 

Якщо хтось збирається стида-
ти і соромити такі «соціологічні» 
центри по завершенні виборів, за 
їх результатами, разюче відмін-
ними від «рейтингів»-прогнозів, 
— справа марна. Усі ці «центри», 
якщо вони взагалі існують, лоп-
нуть наступного ж дня після вибо-
рів, як мильні бульки. Або це вза-

галі вигадані фірми «Роги й копи-
та», як у відомому романі. 

Гадаю, читачеві вже зрозумі-
ла ціна подібних «рейтингів», таких 
«соціологічних досліджень». Зро-
зуміла чи ні? Запитання не зайве, 
бачачи, як виборці цілком серйоз-
но ловлять цю дурню з телеекра-
на чи газет або бюлетенів. А воно 
таки діє на зомбованих виборців. 

Класичний приклад — пер-
ша президентська виборча кам-
панія 1991 року, коли основни-
ми претендентами були Кравчук 
і Чорновіл. І ось у розпал кампа-
нії в медіа з’явилося повідомлен-
ня, що перемогу Кравчука на ви-
борах, мовляв, передбачила зна-
менита болгарська провидиця 
Ванга. Не будемо зараз про цей 
феномен Ванги, про те, наскіль-
ки вона мала унікальні здібності, 
а наскільки цей феномен був зро-
блений і використовувався кому-
ністичними режимами. Головне, 
що Ванга, як згодом виявилося, 
взагалі такого не говорила, не пе-
редрікала. Але що з цього? Доро-
га ложка до обіду, а брехня — під 
вибори. І ось не Ванга вгадує, хто 
виграє вибори, а виборець по-
чинає голосувати так, як начебто 
прогнозувала провидиця. Знову 
старий психологічний трюк. 

До речі, це чудово показано в 
австрійському фільмі «Ханнусен», 
про подібного провидця в Німеч-
чині часів початків нацизму. Він 
щось десь випадково вгадав. По-
тім нацисти «попросили» його пе-
редбачити пожежу на фабриці, 
яку потім самі ж і підпалили. Після 
цього вже попросили «передба-
чити» перемогу їхньої нацистської 
партії на виборах. І народ голосує 
— в тому числі й «за передбачен-
ням» провидця. 

Так то ж брудна нацистська 
геббельсівська пропаганда, ска-
же хтось. А що — в нас не дуже 
схоже? Принаймні розрахунок той 
самий — на очманіння виборців. 

Петро АНТОНЕНКО
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«Боривітри»«Боривітри»
Нова книга відомого українського 

письменника — гостросюжетний істо-
ричний роман «Боривітри» — це завер-
шальна частина трилогії «Кров — свя-
та», епопеї про путь і вибір українців у 
жахітті XX століття й сповнених надій 
перших роках століття XXI. Події роману 
відбуваються в Західній і Наддніпрян-
ській Україні від 1943 року до Євромай-
дану. Серед героїв книги — провідники 
ОУН та УПА Роман Шухевич, Василь Кук, 
Микола Лебедь, голова СБ ОУН «Михай-
ло» — Микола Арсенич, командир УПА-
Північ Дмитро Клячківський — «Клим 
Савур» та його соратники, сотенний 
«Кречет» і його побратими. А також во-
роги українців та їхні посіпаки, які так 
і не усвідомили себе українцями: Ми-
кита Хрущов, Олексій Кириченко, Ми-
кола Підгорний, Петро Шелест, Леонід 
Брежнєв. 

Цю та інші цікаві книги ви може-
те придбати в культурно-мистець-
кому центрі «Інтермеццо» (Чернігів, 
вул. Шевченка, 9).

Маразм рейтингів для дивних виборців
Не «рейтинги» відображають думку виборців, а виборці 

починають думати так, як їм підказують «рейтинги»

Що читають в «Інтермеццо»
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Пряма мова

Анатолій 
ГРИЦЕНКО, 

україн-
ський полі-
тик, міністр 
о б о р о н и 

(2005 – 2007), голова ко-
ординаційної ради партії 
«Громадянська позиція», 
доцент Києво-Могилян-
ської академії, полковник 
запасу. 

Через 100 днів 
Президент 
дає старт 

Земельному 
Клондайку
Кілька олігархічних 

родин, включно із пре-
зидентською, зараз 
принишкли в очікуван-
ні Нового року — 1 січ-
ня Президент дає старт 
Земельному Клондай-
ку. У парламенті 226 го-
лосів за продовження 
мораторію немає, тож 
стартує розпродаж, точ-
ніше скупівля за без-
цінь, мільйонів гектарів 
земель сільгосппризна-
чення. Олігархічні роди-
ни знають реальну (не 
кризову) вартість укра-
їнських земель, вони (і 
лише вони) зараз мають 
гроші для їх масової ску-
півлі по $500 – 1000 за 
гектар, тож нишком уже 
рахують свої майбутні 
надприбутки. А вони бу-
дуть захмарними — со-
тні мільярдів! Хтось ці со-
тні мільярдів заробить — 
значить, хтось їх напев-
но втратить. Втратять 
селяни, ясна річ. Неза-
лежно від бажання Пре-
зидента чи позиції Ради, 
люди могли би зупинити, 
не допустити Земельно-
го Клондайку. Згадай-
мо: Янукович теж плану-
вав скупити землі, але, 
коли відчув несприйнят-
тя ринку земель майже 
90% населення, він був 
змушений відкласти цю 
аферу і продовжив мо-
раторій до 1.01.2016 р. 
Зараз ситуація для олі-
гархічних родин набага-
то «сприятливіша», адже, 
плануючи Земельний 
Клондайк, влада завчас-
но «подбала» про масове 
збідніння людей — че-
рез обвал гривні втричі, 
через багатократне під-
вищення цін і тарифів. 
Із власного досвіду спіл-
кування з людьми знаю: 
зараз дуже важко за-
стерігати-переконувати 
селян не продавати за 
безцінь свою землю — 
фактично свій добробут 
і своє майбутнє — коли 
поряд їм обіцяють спла-
тити миттєво по $2000 
– 4000 за пай у чоти-
ри гектари. За цих умов 
Земельний Клондайк 
невідворотний. Утім, і 
я, і наша партія «Грома-
дянська позиція» буде-
мо продовжувати за-
стерігати-переконува-
ти людей. І вас до того 
закликаю. 

«Українська правда», 
26.06.2015 р.

Через конфлікт на Донбасі 
та дефіцит вугілля роль атомної 
енергетики зросла. Проте чи до-
бра це альтернатива? 

1. В Україні на чотирьох атом-
них електростанціях — Запорізькій, 
Хмельницькій, Южно-Українській та 
Рівненській — експлуатується 15 
атомних реакторів.

У загальному споживанні елек-
тричної енергії частка електрики з 
АЕС становить близько 50%. 

2. Кожен із 15 реакторів укра-
їнських АЕС працює на російському 
паливі. 

Ядерне паливо з Росії складає 
98% від загального обсягу свіжо-
го ядерного палива. Диверсифікува-
ти його поставки намагаються ще від 
2000 року, проте на перешкоді по-
літичним рішенням стають технічні. 
Ядерне паливо коштує Україні близь-
ко 600 мільйонів доларів на рік.

3. Українські АЕС не розраховані 
на експлуатацію в умовах війни.

Запорізька АЕС знаходиться на 
відстані менше 300 км від лінії фрон-
ту і менше 200 км від Криму. Сучасна 
військова техніка (наприклад, «Іскан-
дер») може влучати у цілі на відстані 
до 500 км. Будь-яка АЕС під час війни 
перетворюється зі станції з виробни-
цтва електроенергії на ядерно небез-
печну мішень для терористів.

4. До 2020 року для 9 з 15 укра-
їнських реакторів закінчаться про-
ектні терміни експлуатації. Ще три 
енергоблоки вже працюють у понад-
проектний термін: два блоки на Рів-
ненській станції та один — на Южно-
Українській.

Рішення про продовження тер-
міну експлуатації старих радянських 
реакторів приймають на основі зві-
тів експлуатуючої компанії — НАЕК 

«Енергоатом» — і результатів дер-
жавної експертизи ядерної та радіа-
ційної безпеки.

Незалежні експерти ставлять під 
сумнів повноту і коректність інформа-
ції про стан реактора. Тому дозвіл на 
продовження строку експлуатації не 
гарантує безпечної понадпроектної 
експлуатації енергоблоків.

5. Енергетичною стратегією 
України передбачено, що роботу 
всіх старих реакторів продовжать. 

В уряду немає запасного плану дій 
на випадок, якщо понадпроектну ро-
боту якогось із блоків АЕС визнають 
потенційно небезпечною. Крім того, 
відсутні і проекти зняття реакторів з 
експлуатації, що потребує значних фі-
нансових і людських ресурсів.

6. Переробка і тимчасове збері-
гання відпрацьованого ядерного па-
лива з трьох із чотирьох українських 
АЕС відбувається в Росії. За це Укра-
їна розраховується валютою: близь-
ко 200 мільйонів доларів щороку.

Під час переробки з відпрацьо-
ваного ядерного палива вилучають-
ся речовини, які є компонентами для 
виготовлення ядерної зброї. Ці компо-
ненти після переробки залишаються 
в Росії, а високоактивні радіоактивні 
відходи незабаром повертатимуться 
назад в Україну.

7. Електроенергія, вироблена на 
АЕС, не є найдешевшою в Україні.

До її вартості повною мірою не за-
кладено витрат на зняття з експлуата-
ції реакторів та поводження з радіо-
активними відходами. 

Зняття з експлуатації АЕС коштує 
дорого і триває більше 10 років. Так, 
реактори № 1 – 3 на Чорнобильській 
АЕС зупинили 2000 року, а почали ви-
водити з експлуатації тільки цього 
року.

Остаточне закриття та консерва-
цію станції заплановано провести до 
2028 року. Лише на 2064 рік запла-
новано демонтаж реакторних устано-
вок. Весь цей процес буде супрово-

джуватися значними фінансовими ви-
датками з бюджету України.

8. Україна, як і інші атомні краї-
ни, не знає, що робити з радіоактив-
ними відходами та відпрацьованим 
ядерним паливом. 

У запроектованому, але ще не по-
будованому централізованому схови-
щі в Чорнобильській зоні відпрацьо-
ване ядерне паливо може зберігатися 
не більше 100 років. Відсутні сховища 
для захоронення радіоактивних та ви-
сокоактивних радіоактивних відходів, 
що будуть повертатися в Україну після 
переробки відпрацьованого ядерного 
палива з реакторів № 1 та № 2 Рівнен-
ської АЕС.

9. Навіть безаварійна діяльність 
АЕС небезпечна для людей. 

Дослідження показали, що навіть 
в умовах нормальної роботи АЕС ви-
киди радіонуклідів через вентиляційні 
труби призводять до зростання кіль-
кості ракових захворювань навколо 
АЕС. Приміром, діти, молодші 5 років, 
які проживають на відстані менше 5 
км від атомних станцій, хворіють на 
рак частіше в 1,7 разу.

9,5. Україна планує розпочати 
експорт електроенергії з АЕС.

НАЕК «Енергоатом» реалізує 
проект для передачі електрич-
ної енергії з другого енергоблока 
Хмельницької АЕС до Польщі. Вод-
ночас Україна почала імпортува-
ти електроенергію з Росії для своїх 
потреб.

Тетяна ВЕРБИЦЬКА,
експерт 

Національного 
екологічного 

центру України 
з енергетичної політики 

(«Економічна правда», 25.09.2015)
http://www.epravda.com.ua 

Висновок, який уже можна зробити через 1,5 
роки після президентських виборів, невтішний: 
Президент Порошенко не зміг піднятися над між-
олігархічною боротьбою, а став її безпосереднім 
учасником. Схоже на те, що він намагається по-
слідовно реалізувати слоган культового сіквела 
«Highlander»: «Залишитися повинен тільки один». І 
таким єдиним олігархом в Україні бачить себе.

Ця стратегічна помилка в недалекому майбут-
ньому може не лише дорого обійтися Президенту 
Порошенку, а й створити нові серйозні ризики для 
Української держави.

Усе це особливо сумно на фоні оголошеної 
Президентом і схвально сприйнятої суспільством 
кампанії з деолігархізації та боротьби з корупцією, 
які, за згаданих обставин, позбавляються шансів 
на успіх.

Після Революції Гідності на Майдані навіть олі-
гархам стало очевидно, що часи їхнього безконт-
рольного владарювання в Україні закінчуються. 
Однак практика наступних 1,5 років показала: змі-
нюються радше дійові особи, але не принципи.

Показовим у цьому плані є коментар одного з 
найвпливовіших українських олігархів головному 
редактору тижневика «Дзеркало тижня» Юлії Мос-
товій: «У ньому [Порошенкові] немає державної ці-
лісності. Він мав зробити дві речі: відлучити всіх, я 
підкреслюю — всіх, від держбюджету і від прийнят-
тя державних рішень. Він мав нас примусити пра-
цювати на країну, а примушує — на себе. Це — ве-
лика різниця!»

Як наслідок такого стану речей, двоє найза-
можніших українських олігархів і непримиренних 
конкурентів у минулому — Ахметов і Коломой-
ський — уклали антипрезидентський альянс.

Головним інструментом захисту своїх активів 
від перерозподілу в інтересах Президента вони, 
схоже на те, вважають посилення політичних по-
зицій у Верховній Раді через організацію достро-
кових парламентських виборів. Можливий термін 
проведення — травень – червень 2016 року.

Призначені на 25 жовтня 2015-ого вибори до 
місцевих органів влади українські «господарі жит-
тя» розглядають як проміжний тренувальний етап, 
інвестуючи в підконтрольні або дружні політичні 

структури серйозні кошти та надаючи інформацій-
ну підтримку через свої медіаімперії.

Додаткову інтригу до цієї ситуації привносить 
той факт, що і Ахметов, і Коломойський мають дав-
ні й приязні ділові стосунки із Прем’єром Арсенієм 
Яценюком.

На фоні оголошеної Президентом боротьби з 
корупцією країну струшують гучні корупційні скан-
дали, де фігурують або найближчі соратники Поро-
шенка і Яценюка, або самі очільники держави.

Так, днями газета «Kyiv Post» опублікувала від-
повідь прокуратури Швейцарії на запит щодо роз-
слідування корупційної справи стосовно одного 
з найближчих соратників Яценюка — народного 
депутата Миколи Мартиненка. Мартиненко вмо-
тивовано підозрюється в отриманні хабара в 30 
мільйонів доларів від чеської компанії «Skoda JC». 
Згадана сума заблокована на рахунку у швейцар-
ському банку «Hottinger». Водночас, за повідомлен-
ням поінформованих джерел, запит швейцарської 
прокуратури про правову допомогу Генпрокурату-
ра України «поклала під сукно».

Гучний скандал розгортається навколо компа-
нії «Нафтогазвидобування» — найбільшої приват-
ної газовидобувної компанії в Україні.

10 років тому Петро Порошенко був співвлас-
ником цієї структури, але потім втратив свою част-
ку через конфлікт із бізнес-партнером. За повідо-
мленнями ЗМІ, нині Президент Порошенко вирі-
шив, що настав час «відновити справедливість». 
Декілька разів Генпрокуратура блокувала роботу 
компанії, підштовхуючи нових власників до більш 
«поступливої позиції».

Усі вищевикладені події відбуваються в Укра-
їні на фоні трьох факторів, що посилюють суспіль-
ну напругу:

– соціологи констатують зростання радикаль-
них настроїв як реакцію громадян на прояви кри-
чущої несправедливості під патронатом держави;

– суттєве падіння життєвого рівня в країні в 
умовах анексії Криму Росією і організованої нею 
війни на Донбасі;

– втрата державою монополії на застосуван-
ня насильства і знаходження на руках у громадян 
мільйонів одиниць незареєстрованої зброї.

Схоже на те, що лише небажання підіграти екс-
пансіоністським планам Путіна та наявність масш-
табної тіньової економіки як амортизуючої еконо-
мічної прокладки утримують радикалізоване сус-
пільство від третього Майдану в умовах неефек-
тивного державного менеджменту.

Давньогрецькому філософу Платону належить 
вислів: «Народи будуть щасливими, коли справ-
жні філософи будуть царями, або коли царі будуть 
справжніми філософами».

Важко передбачити, коли така ідилія настане 
в Україні.

Але якщо українські очільники держави не пе-
рестануть розглядати державну владу як інстру-
мент задоволення своїх бізнесових інтересів, то 
дуже швидко повторять долю своїх недолугих по-
передників.

Ярослав МЕНДУСЬ,
«Українська правда», 28.09.2015

www.pravda.com.ua
* * *

Довідково про автора
Ярослав Петрович 

Мендусь — український 
політик, народний депутат 
5-го скликання. Народив-
ся 01.01.1960 р. у с. Ва-
ряж Сокальського району 
Львівської області. Закін-
чив історичний факультет 
Львівського державного 
університету імені Івана Франка та Київський ін-
ститут політології і соціального управління. Канди-
дат історичних наук. Працював в Адміністрації Пре-
зидента Кравчука. Обіймав посаду генерального 
директора ТОВ «Кінокомпанія «Сінема». У 2005-му 
був генеральним продюсером фільму «Помаранче-
ве небо» (про Помаранчеву революцію).

Від 2011 р. працював радником депутата Єв-
ропейського парламенту від Республіки Польща 
Марека Сівеця. Від 15 листопада 2014 р. — по-
літичний радник віце-президента Європейського 
парламенту. Автор книги «Азбука української по-
літики», англомовна версія книги вийшла 2014 р.

9,5 фактів про атомну енергетику 
в Україні, які приголомшують

Помилка Президента, 
або Залишитися повинен тільки один
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У Білорусі суд оштрафував 
лідерів опозиції 
Центральний районний суд Мінська 30 вересня оштра-

фував колишнього кандидата в президенти Миколу Статке-
вича на суму близько 500 доларів за проведення несанкці-
онованого мітингу в центрі Мінська 16 вересня. Статкевич 
був раніше оштрафований на суму 400 доларів через прове-
дення несанкціонованого мітингу в Мінську 10 вересня.

Колишнього кандидата у президенти Володимира Некля-
єва також  оштрафували на суму 300 доларів за тими ж зви-
нуваченнями.

Лідер опозиційної «Об’єднаної громадянської партії» Анато-
лій Лебедько був оштрафований на суму близько 400 доларів. 

Некляєв отримав два роки умовно за участь у грудні 2010 
року в акції протесту проти суперечливого, за твердженням 
опозиції, переобрання президентом Олександра Лукашенка.

Лідери опозиції та активісти провели у вересні серію несанк-
ціонованих мітингів і пікетів у Мінську, ставлячи під сумнів про-
зорість президентських виборів, запланованих на 11 жовтня.

У Мінську білоруси протестували 
проти російської авіабази 
У Мінську відбулася акція протесту проти розміщення на 

території Білорусі військової бази російських збройних сил. 
За повідомленням Білоруської редакції Радіо Свобода, у не-
ділю, 4 жовтня, близько півтисячі людей з плакатами, біло-
червоно-білими національними прапорами та знаменами 
Євросоюзу вийшли на вулиці столиці країни.

Акція не була дозволена владою. Водночас силовики не 
стали припиняти мітинг у силовий спосіб.

На організаторів — Анатолія Лебедька, Олексія Мароч-
кіна, Володимира Некляєва, В'ячеслава Сивчика і Миколу 
Статкевича — складено протоколи за ст. 23.34 КзАП Респу-

бліки Білорусь (пору-
шення порядку орга-
нізації і проведення 
несанкціонованого 
масового заходу).

Наприкінці ве-
ресня кілька опози-
ційних білоруських 
політиків підписали 
заяву під назвою «За 
Білорусь без чужих 
військових баз». 
Вони вважають, що 
розміщення в Біло-
русі іноземної вій-
ськової бази супе-
речить конституції, 
за якою країна праг-
не до нейтралітету.

Як відомо, 19 
вересня президент РФ Володимир Путін розпорядився під-
писати угоду про створення російської авіабази у Білорусі.

Угода діятиме протягом 15 років і автоматично продо-
вжуватиметься на наступні 5-річні періоди — за умови згоди 
російської і білоруської сторін.

Російські ЗМІ повідомляють, що російська авіабаза по-
чне функціонувати у Білорусі вже у січні 2016 року.

Німеччина святкує 
25 років об’єднання
Німеччина відзначає ювілейну 25-ту річницю об’єднання. 

До цього після поразки в Другій світовій війні вона була 
розділена на Федеративну Республіку Німеччина і Німець-
ку Демократичну Республіку. Крах соціалістичного табо-
ру, в тому числі НДР, призвів до об’єднання Німеччини, що 
стала найбільшою за населенням державою Європи і одні-
єю з найсильніших економічно. Центром урочистостей став 
Франкфурт-на-Майні. Серед майже 1500 запрошених гостей 
— багато політичних знаменитостей.

У святкуваннях, які розпочалися 2 жовтня, взяли участь 
близько мільйона людей. У 300 заходах уздовж набережної 
Майну 16 федеральних земель презентували своє розмаїття.

У Львові запрацював 
муніципальний велопрокат 
У Львові розпочали вста-

новлювати перші в Україні 
станції муніципального вело-
прокату NextbikeUkraine.

Перші станції з’явилися 
біля Технопарку, на площі Ри-
нок, біля університету Фран-
ка, Політехніки та аквапарку.

Як розповіли у «Некстбайк Україна», в інших містах також 
можлива поява велопрокату: «Усе залежить від влади. Інші 
міста-мільйонники потенційно цікаві для нас». 

Nextbike — це публічна система прокату велосипедів. У 
2004 році ця компанія була заснована в Лейпцигу й нині має 
представництва в більше ніж 80 містах Німеччини, Австрії, 
Польщі, Латвії, Туреччини, Угорщини, Хорватії, Болгарії, Кіпру, 
Азербайджану, Великобританії, ОАЕ та Нової Зеландії.

Для кожного міста є відповідна концепція. Велосипеди мон-
туються або в громадському просторі, або в постійно встановле-
ному прокатному терміналі. Прокат і повернення всюди однако-
во прості і здійснюються автоматично за допомогою телефону, 

додатків або клієнтської картки в прокатному терміналі.

Бліц-інформ

1 жовтня 1946 року в Нюрнберзі був 
проголошений вирок Міжнародного вій-
ськового трибуналу, що засудив головних 
військових злочинців нацистської Німеч-
чини. Це був один із найбільших судових 
процесів в історії людства. Уперше на 
лаві підсудних опинилися лідери, які зро-
били злочинною цілу державу.

До початкового списку обвинуваче-
них увійшли 24 представники вищого вій-
ськово-політичного і партійного керівни-
цтва Німеччини. Звинувачення охоплю-
вали такі категорії: плани нацистської 
партії, злочини проти миру, воєнні злочи-
ни, злочини проти людяності. Нюрнберзь-
кий трибунал встановив, що обвинуваче-
ні протягом низки років до часу капітуля-
ції Німеччини брали участь у плануванні, 
підготовці, розв’язанні та веденні агре-

сивних воєн, які також були війнами, що 
порушували міжнародні договори, угоди і 
зобов’язання. 

Також обвинувачені проводили по-
літику переслідування, репресій і вини-
щення ворогів нацистського уряду  як у 
Німеччині, так і на окупованих нею тери-
торіях.

11 нацистських лідерів було засудже-
но до смертної кари через повішання, 
більшість інших отримали тривалі строки 
тюремного ув’язнення.

Кремлівське керівництво погано за-
своїло уроки історії. Так само, як і на-
цисти, путінський режим спекулює гас-
лами «захисту співвітчизників», «повер-
нення ісконних територій» та розв’язує 
агресивні війни. Наступною після Грузії 
стала Україна. На окупованих територі-

ях незгодні стають жертвами вбивств і 
ув’язнення, тисячі змушені тікати зі сво-
їх домівок.

Керівництву Російської Федерації 
варто нагадати, що Нюрнберзький трибу-
нал відбувся не відразу. Спочатку Гітлер 
безкарно окупував Австрію і розчлену-
вав Чехословаччину. Потім демократич-
ні держави вирішили покласти край на-
цистській агресії, але для цього знадо-
билося майже 6 років тотальної війни. 
Агресор може деякий час радіти, але він 
дочекається заслуженої кари. Лише від 
російського народу залежить, чи знадо-
биться для цього воєнна капітуляція Ро-
сійської Федерації.

Максим МАЙОРОВ, 
Український інститут 
національної пам’яті

В історико-меморіальному музеї Михай-
ла Грушевського в Києві відбулася пам’ятна 
академія «Від депортації до депортації». Її 
учасники вшанували 800 тисяч українців, де-
портованих із Холмщини, Підляшшя, Надсян-
ня, Лемківщини в ХХ столітті.

У період Першої світової війни уряд 
царської Росії насильно вивіз із Холмщи-
ни і Підляшшя вглиб Росії понад 300 ти-
сяч українців. Під час Другої світової війни 
польський Комітет національного визво-
лення разом з урядом Української РСР де-
портував із Холмщини, Підляшшя, Надсян-
ня, Лемківщини в УРСР близько 500 тисяч 
українців.

«Депортація українців — це трагічна сто-
рінка історії, яка не повинна забутися. Це 
злочин, якому має бути дана належна оцін-
ка. Адже сотні тисяч людей були позбав-
лені рідних домівок та силоміць переміще-
ні на інші території, де їм часто доводилося 
боротися за виживання», — вважає заступ-
ник директора Українського інституту націо-
нальної пам’яті, учасник академії Володимир 
Тиліщак.

Саме історії депортованих родин і спога-
ди тих, хто ще живий, а також світлини і копії 
архівних документів містить тритомник «Від 
депортації до депортації. Суспільно-полі-
тичне життя холмсько-підляських україн-
ців (1915 – 1947). Дослідження. Спогади. 
Документи». Епіграф усієї масштабної до-
слідницької праці: «Пам’яті мертвих — в на-
уку живим». 

Книга вийшла друком у видавництві «Бу-
крек» (Чернівці) за підтримки Меморіального 
фонду Теодоти та Івана Климів із Канадсько-
го інституту українських студій в Альберт-
ському університеті. Вихід третього тому за-

вершив масштабний дослідницький проект, 
що тривав понад десятиліття (перший том був 
опублікований у 2011-му, другий — у 2014-
му). Автори книги — Юрій Макар, доктор іс-
торичних наук, автор понад 500 історичних 
праць та уродженець історичної Холмщини; 
Михайло Горний, заступник голови Всеукра-
їнського громадського об’єднання «Конгрес 
українців Холмщини і Підляшшя»; Віталій Ма-
кар, директор Центру канадських студій ім. 
Рамона Гнатишина.

Основне питання, яке червоною ниткою 
проходить крізь книгу і крізь заходи вша-
нування депортованих: чому так сталося, 
що в першій половині ХХ століття найзахід-
ніша гілка українського етносу жила в рід-
нім краю як на якомусь пересильному пунк-
ті? Автори говорять і про імперську політи-
ку Росії, яка в боротьбі за поширення свого 
впливу на польські території не припиняла 
спроб асимілювати місцевих українців, а 
інколи вбачала в них загрозу; і про склад-
ні польсько-українські взаємини; і про рі-
вень національного самоусвідомлення са-
мих українців.

Дослідження болісної сторінки історії та 
участь у присвячених цій темі заходах поль-
ських істориків дає змогу говорити про про-
грес у порозумінні між Україною і Польщею. 
Але особливий трагізм і символізм історії 
полягає в тому, що в наш час вона повторю-
ється на Донбасі: депортованими стають на-
щадки тих родин, які свого часу були переве-
зені на схід із Холмщини й Підляшшя.

Ольга ШАРГОВСЬКА, 
прес-служба Українського інституту 

національної пам’яті

Україна і Польща 
обмінялися 

копіями цінних 
історичних документів

У Києві представники Ар-
хіву Служби безпеки Украї-
ни та Інституту національної 
пам’яті Польщі обмінялися 
електронними копіями доку-
ментів про Організацію Укра-
їнських Націоналістів. Зага-
лом це близько 17 тисяч сто-
рінок.

Таким чином обидві інсти-
туції роблять більш доступни-
ми історичні матеріали для 
громадян обох країн. 

Торік в Україні відновле-
но вільний доступ до розсе-
кречених у 2008 – 2010 ро-
ках документів колишньої ра-
дянської спецслужби — ЧК-
НКВС-КДБ, які зберігаються 
в архіві СБУ. Доступ до цих 
матеріалів має бути гаранто-
ваний кожному на виконання 
законів України та рекомен-
дацій Ради Європи.

Як відомо, навесні в Укра-
їні набув чинності Закон Укра-
їни про доступ до архівів ре-
пресивних органів СРСР. Він 
запроваджує вільний доступ 
до архівів та передачу їх з-під 
відомств силових органів до 
Галузевого державного архі-
ву Українського інституту на-
ціональної пам’яті (ГДА УІНП). 
Польща взагалі відкрила свої 
архіви часів тоталітаризму 
майже одразу після звільнен-
ня від комунізму.

21 листопада 2015 року 
— термін, до якого органи 
місцевого самоврядування 
зобов’язані Законом Украї-
ни «Про засудження комуніс-
тичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тота-
літарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої 
символіки» провести пере-
йменування назв населених 
пунктів, назв вулиць, площ, 
провулків та інших об’єктів 
топоніміки в населених пунк-
тах, демонтувати відповід-
ні пам’ятники, пам’ятні зна-
ки, меморіальні дошки та інші 
меморіальні об’єкти. Іншими 
словами, звільнити духовний 
простір України від символіки 
комуністичного тоталітарного 
режиму.

У місті Новгороді-Сівер-

ському досі на водонапірній 
башті, що знаходиться по 
вул. Базарній, висять пор-
трети В. Леніна і Й. Сталіна. 
Башту обслуговує товари-
ство «Комунальник». 

Питання: чи треба чекати 
до 21 листопада 2015 року, 

щоб прибрати портрети цих 
осіб?

Керівник виконавчої вла-
ди Новгорода-Сіверського за 
короткий термін може очисти-
ти цей об’єкт від портретів ка-
тів українського народу. Не-
вже новгород-сіверська місь-

ка влада не розуміє, що це 
факт пропаганди символіки 
комуністичного тоталітарно-
го режиму — осіб, які винні в 
організації масових убивств, 
геноцидів і голодоморів, агре-
сивних війн, у тому числі проти 
України? Публічна демонстра-
ція в місті портретів цих зло-
чинців світового рівня — об-
раза, знущання з пам’яті міль-
йонів жертв комуністичного 
режиму. 

Така бездіяльність — пі-
дігрування на користь сучас-
ного російського агресора, 
який є спадкоємцем Леніна і 
Сталіна.

Сергій БУТКО, 
представник Українського 

інституту національної 
пам’яті в Чернігівській 

області

Доки терпіти портрети 
організаторів масових репресій?

Нюрнберг: 
уроки кремлівським 
злочинцям

Тритомник 
«Від депортації до депортації»

До 100-річчя першої депортації українців
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В Україні впроваджується адмі-
ністративна реформа. За приклад 
усім ставиться Польща.

Селищні громади в Україні 
сприймають «децентралізаційні» 
дії влади вороже, бо надважливу 
для країни реформу здійснюють 
екс-регіонали у своїх, а не їхніх ін-
тересах. 

Аби на власні очі побачити, як 
живуть поляки, польські колеги за-
просили українських журналістів 
відвідати невеличкі міста навколо 
Варшави.

Ці міста подібні до міст і селищ 
Приірпіння, де за землю під Києвом 
йде війна між забудовниками та ак-
тивістами. Але польські децентралі-
зовані міста живуть без багатопо-
верхівок і процвітають.

Одне з таких міст — Юзефів. Міс-
то поряд зі столицею, має розвине-
ну інфраструктуру, великі лісові ма-
сиви, кількість населення — більше 
20 тисяч. Місто так само, як Буча та 
Ірпінь, навпіл розділене залізнич-
ною колією.

Доїхати до Юзефова можна від 
самого центру Варшави на сучасній, 
майже безшумній електричці. Доро-
га займає близько 30 хвилин.

Приміське сполучення вражає 
тим, що воно комфортне і для вело-
сипедистів, і для людей з особливи-
ми потребами.

Про те, з яким «комфортом» у го-
дини пік добираються мешканці з 
Приірпіння до столиці, годі й гово-
рити.

На вокзалі в Польщі перше, що 
кидається в очі, — велика велопар-
ковка. Узагалі велосипеди й велодо-
ріжки тут скрізь. Люди їдуть із дому 
на велосипеді, залишають його до 
вечора біля електрички, якою діста-
ються до Варшави на роботу.

Місто Юзефів розташоване в 
лісі, але відмінність від наших міст 
разюча. Одразу помітна відсутність 
багатоповерхових будинків. Є кіль-
ка 4-поверхових для кількох родин, 
але переважно все — приватний 
сектор.

Бурмістр міста Станіслав Кру-
шевський каже, що пропозиції бу-
дувати багатоповерхівки в Юзефові 
були, і квартири б тут, звісно, прода-
валися, адже місто межує зі столи-
цею, але є рада Юзефова, яка про-
голосувала проти багатоповерхової 
забудови.

«Є рада, яка приймає рішення 
про те, яким має бути місто. Бо рад-
ні (депутати — прим. авт.) також жи-
вуть у цьому місті. Зараз ми має-
мо таке місто, куди хочуть приїзди-
ти і жити. Щоб навколо були сосни, 
гарна природа, свіже повітря. Коли 
я починав працювати бурмістром, 
а це було 20 років тому, мешканців 
у Юзефові було 14 тисяч, а зараз — 
понад 20 тисяч. Усі, що приїздили і 
хотіли тут жити, залишилися. Завдя-
ки цьому маємо гарні прибутки: по-
будували басейн, спортивну залу, 
нову гімназію. Як я прийшов, у міс-
ті не було ні води, ні каналізації. Але 
були програми Євросоюзу зі збере-
ження навколишнього середови-
ща — вони виділяють нам кошти», — 
розповідає бурмістр.

Басейн комунальний, він вра-
жає розмірами та оснащенням. Для 
дітей, які мешкають у Юзефові, ба-
сейн безкоштовний.

Для порівняння: в Бучі, де міс-
цеві депутати виділяють зелені зони 
під багатоповерхівки, соціальна інф-
раструктура не розвивається. От і 
виникає питання до наповнення на-
шого бюджету. 

Приємно дивують у Юзефові ве-
лодоріжки поруч із тротуаром по 
всьому місту.

Навчені мерами-забудовни-
ками Приірпіння, які твердять, що, 
окрім забудови, місто розвиватися 
не може, журналісти поцікавилися в 
пана Станіслава, за рахунок чого по-
повнюється бюджет міста, де немає 
багатоповерхівок.

«Є три складових. По-перше, це 

податок мешканців гміни, які пра-
цюють незалежно де, але платять 
податок від своїх прибутків туди, де 
проживають. Гміна з тих усіх подат-
ків мешканців має близько 40%. У 
нас переважно мешкають заможні 
люди, які гарно заробляють. І це десь 
30% спільного бюджету. 

Другий складник поповнення 
бюджету — податок від усіх будин-
ків у місті, 90%  яких приватні. Кіль-
ка відсотків — це спільна власність. 
Також є власність комунальна — 
близько 400 помешкань, які ми ви-
діляємо для бідних або багатодітних 
родин. Кожен мешканець від своєї 
ділянки і свого помешкання платить 
податок до гміни. Наприклад, у мене 

ділянка — тисяча метрів, на ній маю 
два будинки, в одному живу я з дру-
жиною, а в іншому — донька. То не 
дуже великі кошти. Будинки в Юзе-
фові не дуже великі.

Третій складник — дотації, які 
ми одержуємо на утримання шкіл. 
Там, де в гмінах є початкові школи 
й гімназії, маємо на кожного учня 
певні дотації від держави. Нато-
мість садочки — повністю на утри-
манні гміни.

Також гміна може заробляти з 
того, що продає землю або якусь 
власність. Вона це продає на відкри-
тих торгах, де може купити кожен, 
хто хоче», — ділиться бюджетоутво-
ренням бурмістр.

Бюджет міста повністю прозо-
рий, звіти про використання коштів 
можна побачити на сайті ради, на 

стенді поряд із приміщенням ради.
Журналісти з України поцікави-

лися в бурмістра про адміністратив-
ну реформу, наскільки вона покра-
щила життя простих людей.

«У нас ця реформа була досить 
вдала, її зробили швидко і своє-
часно. Одразу після відходу від ко-
муністичного режиму 1989 року. У 
нас цю реформу робив один чоло-
вік, пан Бальцерович, якого до цьо-
го часу деякі згадують із негативом, 
але здецентралізовано було досить 
добре. Він був економістом, який за 
один день перевів країну з економі-
ки соціалістичної на економіку рин-
кову. Це все відбулося одного дня. 
Але ми спостерігаємо за тим, що від-
бувається в Україні: в нас була вели-
ка й суттєва відмінність від вас — у 
нас не здавалася державна влас-
ність на розкрадання олігархам. 
Просто в нас не були розкрадені пу-
блічні гроші так, як це було і є у вас, 
— розповідає бурмістр. — Багато 
підприємств у Польщі залишилися в 
державній власності, але деякі під-
приємства  виставили на продаж. 
Проте ціна була не занижена, а рин-
кова».

Цікавило питання, як же вдало-
ся при всьому цьому зберегти ліс до-
вкола міста від забудови.

«У нас чітко поділена територія 

— на місце під забудову й на ліс, де 
не можна будувати. Потім, де можна 
і що можна будувати, визначає план 
забудови міста. Цей план приймає і 
затверджує рада гміни. Він у нас є 
від початку. Раду обирають кожні 4 
роки, також вибирають бурмістра. У 
такому місті як Юзефів — 15 депута-
тів (радних), і окремо обирають бур-
містра. Такі вибори відбулися в нас 
рік тому».

Бурмістру Юзефова журналісти 
з України вирішили розповісти для 
порівняння про одне з міст під Киє-
вом — Бучу. Зокрема, про сімейний 
бізнес мера, екс-регіонала Анатолія 
Федорука та його кума Володимира 
Карплюка, про виділення землі на 
підставних осіб. Про те, що земля ви-
дається під ведення особистого се-
лянського господарства в лісі, а на 
ній будують багатоповерхівки і по-
тім заднім числом змінюють цільове 
призначення.

Почувши історію про наших при-
ірпінських мерів, бурмістр був щиро 
здивований: «Як то безкоштовно 
земля? Не може бути безкоштовно. 
Якщо хтось хоче дозвіл на забудову, 
то, по-перше, в нас кожен шматок 
землі має власника. І її треба купи-
ти на відкритому аукціоні. Власни-
ком може бути держава, гміна або 
приватна особа. Якщо ця земля спо-
чатку була державна, а хотіла на ній 
будувати фірма мера, то в нашому 
випадку було б так: усі дозволи на 
будівництво видає повіт (до якого 
входить гміна).

Є така книга, де описані всі зе-
мельні ділянки, — там написано, хто 
є власник і що там згідно з планом 
може бути збудовано. Якщо я маю 
витяг із плану, що там можна буду-
вати, і маю проект, що я там хочу бу-
дувати, — немає проблем. Якщо це 
все є і забудовник або власник зем-
лі хоче будувати те, що передбаче-
но планом, повіт дає дозвіл. Це була 
фірма гміни? Мера? Але то вже не-
законно. У нас, якщо ти є бурмі-
стром, не маєш права мати жодної 
приватної фірми».

За нашим законодавством мер 
теж не може бути власником таких 
фірм, от у Приірпінні, як повідомля-
ють ЗМІ, куми-мери-забудовники 
оформили все на своїх дружин.

Не розуміючи, як можуть відбу-
ватися в місті такі безчинства, бур-
містр засумнівався, що в Бучі є місь-
ка рада.

Журналісти пояснили, що в Укра-
їні існує практика отримання дозво-
лів постфактум. Коли почали зводи-
ти ці будинки, місто не мало гене-
рального плану забудови. Але де-
путатів ради, яких практично всіх 
пов’язує спільний інтерес, не бенте-
жить порушення закону.

«Як таке може бути? А чия то була 
земля, в чиїй власності? Ви подава-
ли до прокуратури?» — допитується 
бурмістр.

Бурмістру важко віриться в те, 
що подавали, судилися і так далі, але 
нічого не змінюється, і адмінрефор-
му в нас втілюють ті ж люди, що роз-
крадали країну.

«Пані розповідає про якусь нау-
кову фантастику. Я не скажу, що ми 
в Польщі святі, але те, про що ви роз-
повідаєте, ніби з іншого світу. Якби в 
нас відбулася одна така річ і хтось би 
звернувся до прокуратури, то мене б 
тут уже не було. Був би вже на безко-
штовному харчуванні. У нас теж іно-
ді пишуть про щось подібне, але не 
в таких масштабах. Ви повинні самі 
врегулювати певні речі від основи», 
— говорить бурмістр.

Велика недовіра в Україні до ад-
мінреформи, зокрема, через те, що 
її втілюють ті ж люди, що за режиму 
Януковича були при владі й дериба-
нили майно громади — землю, озе-
ра, комунальні підприємства. 

І от постає питання: що ж потріб-
но зробити в Україні, аби адміністра-
тивна реформа була така ж вдала, 
як і в Польщі?

«Перше, що треба зробити, — 
це навести порядок. Не вдавати, а 
справді зробити. Але у вас ситуація 
дуже складна. Лише коли однаково 
поважатимуть власність публічну і 
свою — тоді буде шанс.

Я людина, яка трохи жила в тій 
системі, але в нас ніколи не було так, 
як у вас, — нас ніколи не заярмлю-
вали так, як вас. У Польщі землі 80% 
були завжди приватні, в нас була 
невелика кількість колгоспів. У нас 
весь час більшою чи меншою мірою 
існувало приватне виробництво, 
приватні ремесла, приватні фірми. Я 
з 15 років працював у родинній при-
ватній фірмі, виробляв дитячі іграш-
ки, які експортував до інших країн. 
І під час комуністичного режиму в 
Польщі ніхто не забирав у нас наші 
приватні фірми, землю і так далі. Нас 
нікому не вдалося націоналізувати», 
— говорить Станіслав Крушевський.

Поки в Польщі люди насолоджу-
ються довкіллям і розвивають міс-
та, в Україні в регіонах депутати і так 
звані «нові» команди будуються до-
вкола забудовників та колишніх ре-
гіоналів. Багато хто й досі, після Ре-
волюції Гідності, боїться сказати бо-
дай слово проти незаконних дій міс-
цевих екс-регіоналів. А громадські 
активісти, яких б’ють у Приірпінні, є 
такими собі Ланселотами, котрі хо-
чуть врятувати тих, хто часто навіть 
не розуміє, що ошуканий.

Звісно, не в усіх містах Польщі 
так гарно, як у Юзефові. Є гміни бід-
ніші, є багатші. Але скрізь діє закон, і 
його виконують.

У сусідньому місті Отводську 
мешканці жаліються, що все там зу-
пинилося в розвитку ніби в 1950-их 
роках. Але їхні 1950-ті роки, очевид-
но, кращі за нашу сучасність.

Усе залежить від людей, наскіль-
ки вони вимогливі, та від господаря 
міста.

І ще не забувайте, що в Польщі 
всіх «попередників» не на одну ка-
денцію відсторонили від влади. А ад-
мінреформа в Польщі відбулася од-
разу після відходу від комуністично-
го режиму.

Олена ЖЕЖЕРА, 
журналіст,

«Українська правда», 30.09.2015 

Досвід ПольщіБурмістр Юзефова: 
«Якби я поводився, як ваші мери, 
давно був би на безкоштовному харчуванні»

Авторка і бурмістр пан Станіслав
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Панорама

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Українська недільна школа в Естонії — 
визнання 

Директор і вчитель-
ка української неділь-
ної школи міста Маар-
ду Ганна Смірнова була 
відзначена подякою Мі-
ністерства культури Ес-
тонії — «за тривалу плід-
ну діяльність щодо збе-
реження української 
культури та ідентичності». Це краща українська школа в Естонії. 

Ганна Смірнова отримала і статус кращого вчителя україн-
ської мови серед закордонних українців, конкурс на який про-
водила Українська всесвітня координаційна рада. 

Жертви серед паломників
Кожен правовірний мусульманин має 

хоча б один раз у житті здійснити паломни-
цтво до священного для всіх мусульман сві-
ту міста Мекка, що в Саудівській Аравії. Ве-
личезний наплив паломників із десятків кра-
їн не раз призводив до трагедій. Масштабна 
трагедія сталася 24 вересня. Під час хаджу до 
Мекки кількість жертв становила до 769 осіб. 
Вони загинули внаслідок масової тисняви, 
більше 800 паломників отримали поранення. 
Трагедія сталася після того, як на перехресті 
за кілька кілометрів на південь від священ-
ного міста зіткнулися групи паломників, які 
йшли в Мекку, з тими, що звідти повертали-
ся. Кількість загиблих стала найбільшою за 
останні 25 років.

Сенсаційна заява NASA: 
американські вчені 

знайшли на Марсі воду 
Американське космічне агентство NASA 

зробило сенсаційну заяву: знайдено докази 
того, що під час теплих пір року на Марсі тече 
солона вода. Від того, наскільки солоною є ця 
вода, залежить, чи можливе життя на Марсі.

«Якщо вода повністю насичена хлорнокис-
лою сіллю, то життя, таке, як ми його знаємо 
на Землі, буде в ній неможливе», — прокомен-
тував відкриття Луджендра Оджа з технологіч-
ного інституту Джорджії в Атланті, який пред-
ставив звіт.

Лінії на схилах (темні патьоки, котрі 

з’являються, видовжуються, а потім блідніша-
ють) — і так відбувається кожного марсіан-
ського року — вже давно здавалися вченим 
схожими на воду, що тече.

Тепер ці їхні здогадки підтверджують дані 
спектрометра станції Orbiter. Він аналізує відо-
бражене сонячне світло, аби виявити присут-
ність на поверхні тих чи інших мінералів. 

Солі можуть абсорбувати воду з атмосфе-
ри і знижувати температуру її замерзання. Та-
ким чином вода в рідкому стані здатна існува-
ти навіть у холодному кліматі Марса.

Спектральні дані, взяті з чотирьох різних 
точок, вказують на присутність водних солей, 
швидше за все це перхлорат магнію, хлорат 
магнію та перхлорат натрію.

Франція і Нідерланди 
почали суперечку 

за дві картини Рембрандта
Міністерство культури Франції зробило 

дуже щедру пропозицію сімейству Ротшиль-
дів у вигляді 160 мільйонів євро. За цю не-

чувану суму уряд хоче купити дві рідкісні кар-
тини голландського художника Рембрандта 
ван Рейна. Полотна планують виставити в 
Луврі.

Пропозиція надійшла вже через три дні 
після того, як Нідерланди заявили, що хочуть 
придбати ці роботи свого знаменитого спів-
вітчизника. І французи запропонували таку ж 
саму суму. 

Картини є весільними полотнами Маарте-
на Соолманса і його дружини Оопйєн Коппит. 
Полотна були продані Ротшильдам 1634 року.

Ротшильди — це європейська династія 
банкірів і громадських діячів єврейського по-
ходження, чия історія походить від кінця XVIII 
століття. 1816 року імператор Австрійської ім-
перії Франц II надав Ротшильдам баронський 
титул. Ротшильди потрапили до вищого сві-
ту австрійського дворянства. Британська гіл-
ка династії була прийнята при дворі королеви 
Вікторії. Вважається, що від XIX століття Рот-
шильди мають найбільший статок у світі.

Книга 
рекордів Гіннеса

Це довідник, який виходить щороку й міс-
тить всесвітньо визнану колекцію світових 
рекордів — людських досягнень і екстре-
мальних фактів природи. Нині «Книга рекор-
дів Гіннеса» є виданням з найбільшим накла-
дом серед усіх книг (за винятком Біблії).

Уперше опублікована 1955 року на за-
мовлення ірландської пивоварної компанії 
«Гіннес». Ідея належала Х’ю Біверу, якому спа-
ло на думку створити для відвідувачів ірланд-
ських і британських пабів авторитетне дже-
рело стосовно рекордності певного явища. 
Ідея втілилася в життя стараннями Кріса Ча-
тевея і братів Мак-Уайртерів, і 27 серпня ви-
йшов перший випуск Книги.

Спочатку «Книга рекордів Гіннеса» міс-
тила перевірені наукові факти, але з часом 
у Книзі стало з’являтися все більше дивних і 
екстравагантних досягнень різних людей. 

Компанія Guinness World Records, яка за-
ймається збором інформації для Книги, є від-
повідальною і авторитетною стороною під 
час фіксації рекордів. Якщо рекорд зарахо-
ваний, він потрапляє до певної тематичної 
категорії, входить до одного з десяти розділів 
(«Багатство», «Слава», «Відвага», «Мистецтво 
і ЗМІ», «Досягнення», «Людина», «Небезпеки і 
катастрофи», «Спорт», «Знання», «Сучасні тех-
нології»).

Щороку в жовтні друкується нова версія 
книги.  

Останні видання фокусуються на рекор-
дах, встановлених людьми. 

Деякі світові рекорди, що потрапили до 
Книги Гіннеса, були вилучені з етичних мір-
кувань. Адже Книга може провокувати інших 
намагатися побити цей рекорд, навіть за ра-
хунок свого здоров’я та безпеки. Наприклад, 
часто не публікуються рекорди, пов’язані з 
пірнанням на час.

Наша газета починає публікацію 
цікавих рекордів, зафіксованих у «Кни-
зі рекордів Гіннеса». 

* * *
Найдовший стаж пожежника
Густав Еберс (США) прослужив в одній із 

пожежних команд Нью-Йорка від листопада 
1932-го по 1997 р. Він помер у 1998 р.

Із найбільшої висоти з парашута 
Югославська стюардеса Весна Вулович 

залишилася живою, впавши з висоти 10160 
м після вибуху літака «Боїнг ДС-9», що стався 
в небі над| Чехословаччиною 26 січня 1972 р.

Пережив найбільше 
ударів блискавки 
Під час удару блискавки виникає напруга 

100 млн вольт (за сили струму близько 20000 
амперів). Єдина людина, що пережила 7 уда-
рів блискавки, — Рой Селліван (США), в ми-
нулому лісник, якого називають «людина-гро-
мовідвід». Уперше блискавка вразила його 
1942 p., і Рой утратив ніготь великого паль-
ця ноги. У 1969-му йому обпалило брови, а 
в 1970-му поранило ліве плече. Під час 4-го 
удару (16 квітня 1972 р.) у Роя згоріло волос-
ся, під час 5-го (7 серпня 1973 р.) знову по-
страждала шевелюра, що встигла відрости, й 
обпекло ноги. 6-ий удар (5 червня 1976 р.) по-
шкодив щиколотку, а 7-ий (25 червня 1977 р.) 
укрив опіками груди й живіт. 

Щороку від удару блискавки в США гине 
понад 100 людей.

Найдовше під водою 
У 1986 р. дворічна Мішель Фанк (США), 

упавши в струмок, провела під водою 66 хви-
лин. Відтак здоров’я дівчинки повністю відно-
вилося.

Підкорив Еверест 
найбільше разів 
У період між 1989 і 2011 pp. непальський 

шерпа Aпa 21 раз успішно досягав вершини 
гори Еверест.

Найшвидше сходження 
на Еверест 
21 травня 2000 р. Бабу Чхірі Шерпа (Не-

пал) за 16 год. 56 хв. здійснив найшвидше 
сходження з базового табору на вершину 
гори Еверест (висота 8848 м) по південному 
схилу. Під час сходження він також устано-
вив рекорд найтривалішого перебування (21 
год.) на вершині гори без кисневого балона.

Найбільша відстань на ходулях 
Найбільшу відстань — 4841 км від Лос-

Анджелеса (Каліфорнія, США) до Боувена 
(Кентуккі, США) — пройшов на ходулях від 
20 лютого по 26 липня 1980 р. амери-
канець Джо Боувен.

У Новосибірську відкрили 
пам’ятник Тарасу Шевченку 

29 вересня в місті Новосибірськ (Ро-
сія) відбулося довгоочікуване відкриття 
пам’ятника Тарасові Шевченку.

Це стало можливим перш за все за-
вдяки жертовній і наполегливій праці 
активістів Національної культурної ав-
тономії українців міста Новосибірська, 
голови організації Володимира Паву-
ка, меценатів і жертводавців як серед 
українців Новосибірська, так і україн-
ських громад Росії. Українці Новосибір-
ська по 100 – 200 рублів відкладали зі 

своїх пенсій і заробітків, щоб бути причетними до символу укра-
їнства в центрі Сибіру.

Пам’ятник постав біля будинку Законодавчих зборів Ново-
сибірської області. Робота над пам’ятником тривала три роки. 

Авторами є новосибірські майстри, хоча розглядалися про-
позиції скульпторів із Москви та Києва. Обрано класичне зо-
браження. 

На постаменті — слова Тараса: «Обніміться ж, брати мої, 
молю вас, благаю!» 

У відкритті пам’ятника взяли участь керівники області, а 
Шевченкове «Реве та стогне Дніпр широкий» виконували всі 
учасники свята, які ще довго не розходилися, читаючи вірші Та-
раса Шевченка і радіючи знаку рідної землі. 

Біля пам’ятника буде насаджено сквер, поки що висаджено 
вербу з Мангишлаку, де відбував покарання Великий Кобзар. 

У США відкрили перший 
пам’ятник Небесній Сотні 
У США відбулося урочисте відкриття та освя-

чення першого в США пам’ятника Небесній Со-
тні та всім героям, що поклали життя за Украї-
ну. Його встановили поряд з Українською право-
славною церквою Святого Андрія у Блумінгдейлі 
поблизу Чикаго.

Ц е р е м о н і ю 
освячення про-
водив Святійший 
Патріарх Київ-
ський та всієї Ру-
си-України Філа-
рет.

Урочисте відкриття було здійснене за учас-
ті генерального консула України в Чикаго Лари-
си Герасько, губернатора штату Іллінойс Брюса 
Раунера.

Спорудження монумента підтримав сенатор 
Джон Маккейн. А українська громада долучила-
ся збором коштів на спорудження пам’ятника.

Журналіст Андрій Шевченко 
став новим послом 

України в Канаді 
Новим послом України в Канаді став відомий 

тележурналіст, політик і громадський діяч Андрій 
Шевченко.

Під час зустрічі з новопризначеним послом 
Президент України Порошенко зазначив, що в Ка-
наді український фактор відіграє найбільшу роль 
за межами нашої держави, адже Канада була од-
нією з перших країн, яка в умовах агресії Росії 
«блискавично» надала Україні військово-технічну допомогу, є одним із найпо-
тужніших адвокатів та надійним партнером України в світі.

Андрій Шевченко обирався народним депутатом Верховної Ради V, VI 
та VII скликань, очолював парламентський комітет з питань свободи сло-
ва та інформації. Активний учасник Революції Гідності. Володар премій 
«Телетріумф» та Press Freedom Award від організації «Репортери без кор-
донів».

Андрій — син відомого журналіста, політичного і громадського діяча Віталія 
Федоровича Шевченка, нашого земляка, уродженця міста Ічні, постійного чита-
ча газети «Світ-інфо». 

Українці Канади передали чотири 
автомашини для військових шпиталів 

Українська діаспора Кана-
ди і парамедики передали чо-
тири машини швидкої допомо-
ги для українських військових 
шпиталів.

Машини не нові, але в 
доброму стані й оснаще-
ні всім медичним обладнан-
ням та ліками. Вартість ма-
шин — близько $100 тис., ко-
шти надала тамтешня грома-
да. «Швидкі» відправлять до 
військових шпиталів Харкова, 
Дніпропетровська та Вінниці.

Найближчим часом канад-
ці планують доправити до Укра-
їни ще понад 10 таких машин.

Серіал американської українки 
отримав шість нагород Еmmy 

У Лос-Анджелесі про-
йшла 67-ма церемонія вру-
чення телевізійної премії 
Emmy. Найбільшою несподі-
ванкою цьогорічної телепре-
мії стало те, що телесеріал 
51-річної американської ре-
жисерки українського похо-
дження Лізи Холоденко «Що 
знає Олівія?» отримав одразу 
6 нагород.

Чотирисерійний фільм знято за мотивами однойменного ро-
ману, відзначеного Пулітцерівською премією.

Ліза Холоденко — відомий у США режисер, найяскравішою 
роботою якої досі вважався серіал «Дітки в порядку». Холоден-
ко народилася в США, а її бабуся і дідусь мігрували з Києва на 
початку минулого сторіччя.
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Історія України ХХ століття ціл-
ком може розглядатися як історія 
руху за національне визволення. 
Кожного разу, коли здавалося, що 
його нещадно знищено, він, як Фе-
нікс, повставав із попелу й наби-
рався нової сили.

Українське селянство завзя-
то пручалося колективізації, на-
слідком якої було масове виселен-
ня українців у східні області СРСР у 
1931 р. і штучний голод 1932 – 1933 
рр., який забрав декілька мільйо-
нів життів. Формально розвиваю-
чи українську державність у формі 
союзної республіки і національної 
культури, комуністичний режим не-
щадно знищував національну інте-
лігенцію, викорінював національну 
самосвідомість українців [1] .

Приєднання до Української 
РСР у 1939 р. західноукраїнських 
земель, що були до Першої світо-
вої війни у складі Російської та Ав-
стро-Угорської імперій, а між війна-
ми включені до території Польщі, Че-
хословаччини та Румунії, дало новий 
поштовх українському визвольному 
руху. Українське населення цих те-
риторій жило національною ідеєю, і 
мрія про незалежну Українську дер-
жаву не вмирала протягом декіль-
кох поколінь. От чому на західних 
землях збройний опір і коричневим, 
і червоним виявився таким трива-
лим. Основною політичною силою 
цього опору була Організація Укра-
їнських Націоналістів (ОУН). Ство-
рена наприкінці 1920-их у тій час-
тині Західної України, що належала 
Польщі, ця організація боролася пе-
реважно з польським пануванням, 
застосовуючи при цьому і терорис-
тичні методи. Радянська адміністра-
ція чітко розуміла, що українські на-
ціоналісти аж ніяк не схильні пере-
творюватися в слухняне знаряддя 
в її руках, та й узагалі нова влада 
не мала наміру терпіти існування 
на приєднаних територіях будь-якої 
організації, що не є маріонеткою. У 
1940 – 1941 рр. було заарештовано 
більшість керівників ОУН, що знахо-
дилися в Західній Україні.

Аналогічний сюжет, але в при-
скореному темпі, повторився влітку 
1941 р., коли Україна була окупова-
на гітлерівською Німеччиною. Уряд 
Третього рейху відмовився визнати 
проголошену у Львові незалежність 
України і заарештував декількох лі-
дерів ОУН. Від 1942 р. велика час-
тина ОУНівців, очолювана С. Банде-
рою, стала на шлях партизанської 
боротьби з німцями [2]. Створена 
ними Українська Повстанська Армія 
(УПА) продовжила цю боротьбу і піс-
ля того, як Україна повернулася під 
контроль СРСР. Партизанська війна 
в Західній Україні тривала до почат-
ку 1950-их.

Радянська історіографія ви-
ставляла бійців УПА як бандитів, що 
грабували і вбивали жінок, старих і 
дітей, що влаштовували єврейські і 
польські погроми. Очевидно, це був 
щонайменше однобічний погляд [3]. 
Терор проти повстанців був жорсто-
ким: сотні тисяч пішли в табори зі 
стандартним 25-річним терміном. 
Цілі села в Західній Україні були ви-
селені «за допомогу УПА».

На початку 1950-их партизан-
ська війна в сільській місцевості 
майже зійшла нанівець, але підпіль-
ні організації в містах продовжува-
ли діяти. За даними КДБ, протягом 
1954 – 1959 рр. в Україні було лік-
відовано 183 «націоналістичні та 
антирадянські угруповання», засу-
джено 1879 осіб, із них 46 угрупо-
вань (245 осіб) — у середовищі ін-
телігенції та молоді [4]. Найбільші 
масштабні політичні репресії після 
смерті Сталіна припадають саме на 
ці роки.

У 1950 – 1960-ті національний 
рух був локалізований, як і раніше, 
на Заході України. Більшість роз-

критих у 1958 – 1969 рр. підпільних 
організацій діяли тут, у них прева-
лювала національна ідея, й ідеоло-
гічно вони приєднувалися до ОУН. 

Проте серед підпільних органі-
зацій з’явилися й ті, що заперечува-
ли збройну боротьбу і надавали пе-
ревагу ненасильницьким методам, 
наприклад, Українська робітничо-
селянська спілка (1961). Фактично 
з появою в 1950-ті ідей ненасиль-
ницького опору і зародився укра-
їнський дисент як сукупність націо-
нального (найбільш масового і по-
мітного), релігійних і громадських 
рухів [5]. Як і скрізь, дисидентська 
діяльність усе менше виявлялася у 
створенні підпільних організацій і 
все більше — набувала рис відкри-
тої суспільної активності. 

Протягом 1960-их – почат-
ку 1970-их в українському дисен-
ті превалював національно-куль-
турний суспільний рух. У сучасній 
українській літературі активістів 
цього руху часто називають шістде-
сятниками. При цьому в цей термін 
вкладається цілком інший, істотно 
вужчий і визначений зміст, ніж той, 
який асоціюється з поняттям «шіст-
десятництво» стосовно до радян-
ської культури в цілому у світовій 
культурології та який був предме-
том пожвавленої суспільної дискусії 
в Росії. Українське шістдесятництво 
— це рух творчої (в першу чергу, гу-
манітарної) інтелігенції, спрямова-
ний головним чином на відроджен-
ня національної культури і боротьбу 
з русифікацією. Центром був Київ, 
хоча цей рух поширювався на всю 
Україну. Шістдесятники не порушу-
вали питання про відділення Украї-
ни від СРСР, вони сподівалися на лі-

бералізацію режиму і на вирішення 
національної проблеми в складі Со-
юзу [6]. Вони викликали співчуття й 
у частини української партійно-дер-
жавної номенклатури — можливо, 
тому до 1965 р. не зазнавали кри-
мінальних переслідувань, а бага-
то хто з них робив успішну кар’єру. 
Рух шістдесятників не був моноліт-
ним. У ньому знаходимо витоки всіх 
напрямків політичної думки сучас-
ної України. Шістдесятників можна 
розділити на «культурників» — тих, 
хто прийшов до руху через літера-
туру й мистецтво і не міг змиритися 
з режимом, морально опираючись 
йому, та «політиків» — тих, хто від 
самого початку ставив перед собою 
політичні цілі й завдання. 

Після «відлиги» частина шістде-
сятників ввійшла у відкриту конф-
ронтацію із владою. Коли в 1963 
– 1965 рр. заборонили публікува-
ти шістдесятників у часописах і га-
зетах, припинили видання їхніх 
книг, їхні твори друкувалися в укра-
їномовних виданнях Польщі (газета 
«Наше слово», «Український кален-
дар»), Чехословаччини (часописи 
«Дукля», «Дружно вперед» і «Народ-
ний календар»), на Заході (видав-
ництво «Сучасність»), почали поши-
рюватися в самвидаві. Був він спо-
чатку чисто літературним, переваж-
но поетичним, проте в 1963 – 1965 
рр. український самвидав стрімко 
політизувався. З’явилася політич-
на публіцистика. Спочатку це були 

анонімні або псевдоанонімні статті; 
від другої половини 1960-их почали 
переважати відкриті виступи, стат-
ті й листи протесту з приводу репре-
сій. Самвидав фактично став інфра-
структурою руху шістдесятників, за-
собом консолідації нонконформіст-
ської інтелігенції.

Український самвидав зосере-
джений головним чином на націо-
нальній проблемі (в цьому сенсі він 
значно вужчий, ніж російський), яка 
аналізується в політичному, істо-
ричному і культурному аспектах. З 
цієї причини велика частина україн-
ського самвидаву залишилася над-
банням тільки україномовного чита-
ча. В українському самвидаві іноді 
зустрічалася соціально-економічна 
публіцистика і філософські праці. 
Проте саме книги і статті Івана Дзю-
би, Євгена Сверстюка, Івана Світ-

личного, Леоніда Плюща, Валенти-
на Мороза, В’ячеслава Чорновола, 
які поширювалися в самвидаві, на-
лежать до кращих зразків україн-
ської публіцистики.

Один із найбільш популярних 
текстів самвидаву середини 1960-
их — памфлет «З приводу проце-
су над Погружальським», написа-
ний Євгеном Сверстюком та Іваном 
Світличним (поширювався анонім-
но). Він присвячений страшній по-
дії — пожежі в Київській централь-
ній науковій бібліотеці 24.05.1964 
р., яка знищила величезну кількість 
коштовних книг [7]. У статті піддава-
лася сумніву офіційна версія виник-
нення пожежі (підпал, зроблений 
психічно неврівноваженим співро-
бітником бібліотеки) і стверджува-
лося, що це — чергова акція прини-
ження українського народу. «Вимо-
ривши голодом мільйони українців у 
1933 р., — писали автори, — зака-
тувавши кращих представників на-
шої інтелігенції, душачи найменшу 
спробу мислити, із нас зробили по-
кірних рабів... Не втішаймо себе ві-
чною істиною про безсмертя наро-
ду — його життя залежить від нашої 
готовності постояти за себе».

Найбільш відомою роботою 
самвидаву другої половини 1960-
их була книга Івана Дзюби «Інтер-
націоналізм чи русифікація?», що 
стала маніфестом шістдесятників і 
одержала широку популярність, ро-
зійшлася по Україні тисячами копій, 
була перекладена декількома єв-
ропейськими мовами і високо оці-
нена різноманітними політичними 
силами поза СРСР. Користуючись 
офіційним ідеологічним інструмен-
тарієм марксизму-ленінізму, Дзюба 
піддав переконливій критиці офіцій-

ні концепції з національного питан-
ня, зокрема тези про незмінність 
політики партії в національному пи-
танні і про рівне становище україн-
ців і росіян в Україні, а також ідею 
майбутнього злиття націй при ко-
мунізмі. Найбільш вражаючі місця 
книги присвячені русифікації та її 
деструктивним соціально-психоло-
гічним наслідкам для українського 
народу. Поширена думка, що книга 
була популярна і серед національно 
орієнтованої частини партійної но-
менклатури; перший секретар ЦК 
КПУ Петро Шелест особисто прочи-
тав рукопис Дзюби і наказав озна-
йомити з нею вищих партійних чи-
новників [8].

На території України поширю-
вався і російський самвидав. Це, а 
також знайомство російського чита-
ча з кращими творами українського 
самвидаву — велика заслуга Леоні-
да Плюща. Він розмножував у Києві 
привезені ним із Москви рукописи 
й одночасно організував переклад 
російською мовою з української 
самвидаву для передачі до Москви 
і за кордон. Саме завдяки йому за 
межами України стали відомі книга 
Дзюби, «Лихо з розуму» В’ячеслава 
Чорновола й інші. 

Географічно національний рух 
був поширений на всій Україні (на-
приклад, у 1972 р. на Заході і Схо-
ді України заарештували приблиз-
но однакову кількість людей), але в 
Західній Україні й у Києві він був на-
багато чисельнішим. Можна ствер-
джувати, що в Західній Україні ди-
сидентський рух переважно набу-
вав форму національно-визвольно-
го, а в Східній Україні національний і 

релігійний рухи з’єднувалися із пра-
возахисним.

Правозахисна активність, яка 
не ставила головною національну 
проблему, була більш помітна у ве-
ликих містах Сходу і Півдня України: 
Харкові, Чернівцях, Луганську, За-
поріжжі, Донецьку. Вона дуже схо-
жа з аналогічною активністю в Ро-
сії; можливо, навіть її варто розгля-
дати як частину загальнорадянсько-
го правозахисного руху. Водночас у 
другій половині 1970-их почала ви-
являтися тенденція зімкнення пра-
возахисників із національним ру-
хом на його платформі. Особливо це 
виявлялося в таборах.

Між українськими шістдесят-
никами-«культурниками» і росій-
ськими правозахисниками багато 
спільного. Обидва рухи були інтелі-
гентськими і дуже близькими за ду-
хом, соціальним складом учасників, 
аргументацією вимог і засобами 
самовираження. Зв’язки між май-

бутніми активістами цих рухів уста-
новилися ще до того, як сформува-
лися самі рухи. Знайомство тривало 
в мордовських політичних таборах, 
де сиділи разом українці, заарешто-
вані у 1965-ому, Синявський і Да-
ніель, пізніше Гінзбуpг і Галансков. 
«Шлях з України в Мордовію лежить 
через Москву. Родичі заарештова-
них, що їздили їх відвідати, і ті, що 
звільнилися з табору, обов’язково 
потрапляли в Москву. Вони зупиня-
лися в родичів і друзів московських 
політзеків» (Людмила Алексєєва), 
передавали через них інформацію 
в «Хроніку поточних подій» і за кор-
дон. Українці-шістдесятники долучи-
лися до кампанії навколо москов-
ського «процесу чотирьох» (1968). 

Євген ЗАХАРОВ, 
голова Харківської 

правозахисниї групи
Вступна стаття до українського 

розділу Міжнародного біографічно-
го словника дисидентів Централь-
ної та Східної Європи і колишнього 
СРСР (2009 р.). 
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Сьогодні, коли Україна веде 
боротьбу за збереження влас-
ної незалежності, варто зга-
дати події, які стали початком 
краху комуністичного режиму 
та відновлення незалежності 
1991 року.

Акція протесту і голодуван-
ня студентської молоді в Києві 
на площі Жовтневої революції 
(нині — Майдан Незалежнос-
ті), що тривала з 2 по 17 жовтня 
1990 року, дала поштовх демо-
кратизації тогочасного україн-
ського суспільства. Студенти-
мітингувальники «кинули» жит-
тя і здоров’я на київський хо-
лодний граніт заради бажання 
жити у вільній демократичній 
державі.

Історична 
довідка
Студентській революції 1990 

року, або Революції на граніті, пере-
дували події, які сталися в Україні у 
1980-их роках.

Період перебудови в СРСР (1985 
– 1991 роки) відзначився різки-
ми змінами в усіх сферах суспільно-
го життя. Унаслідок політики демо-
кратизації і гласності постало бага-
то громадських організацій, спілок і 
товариств, метою яких була бороть-
ба за ліквідацію монополії впливу 
комуністичної ідеології на суспільне 
життя. Ініціативний комітет зі ство-
рення Української студентської спіл-
ки (УСС) розпочав діяльність у серпні 
1989 року під час походу козацькими 
місцями, організованого студентами 
Київського державного університету 
імені Т. Шевченка.

Першою справжньою перевір-
кою організаційних можливостей 
щойно створених студентських ор-
ганізацій, зокрема УСС, стала ак-
ція студентського єднання в лютому 
1990 року. Спершу запланована як 
страйк, вона надалі діяла в різнома-
нітних формах. Страйки, мітинги і пі-
кети проводилися у вищих навчаль-
них закладах Києва, Львова, Хар-
кова, Чернівців, Дніпропетровська, 
Дніпродзержинська. Документи, зо-
крема відозви організаторів, свід-
чать, що студенти висували не лише 
економічні, а й політичні вимоги.

У березні 1990 року в Україні 
було проведено перші альтернатив-
ні вибори до Верховної Ради УРСР, за 
результатами яких сформовано про-
комуністичну більшість — «групу 239» 
і демократичну опозицію — Народ-
ну Раду, що складалася переважно з 
українських дисидентів. 

16 липня 1990 року Верховна 
Рада УРСР проголосила Декларацію 
про державний суверенітет України, 
чим розпочала новий етап боротьби 
українців за незалежну державу. 

На початку 1990-их років масо-
ві акції протесту відбувалися в бага-
тьох республіках СРСР, проте особли-
вість української  Революції на гра-
ніті в тому, що її рушійна сила — сту-
дентська молодь, а не політики.

Ідея проведення акції протесту та 
голодування зародилася влітку 1990 
року в середовищі УСС у Києві. Зами-
сел швидко підхопило Студентське 
братство Львова. Було обрано спів-
голів акції, якими стали: Олесь Доній 
(голова УСС Києва), Маркіян Іващи-
шин (голова Студентського братства 
Львова), Олег Барков (голова УСС 
Дніпродзержинська). 

11 вересня Верховна Рада УРСР 
ухвалила рішення про заборону про-
ведення будь-яких мітингів на відста-
ні одного кілометра від будівлі пар-

ламенту, однак 2 жовтня акція про-
тесту все одно розпочалася. Зранку 
того дня кілька десятків активістів зі-
бралися на площі Жовтневої револю-
ції і, розстеливши на граніті матраци 
та спальники, розпочали голодуван-
ня. Трохи згодом з’явилися плакати 
із гаслами. Увечері було розгорну-
то наметове містечко, яке мало чітку 
організацію. Усі рішення приймалися 
координаційною радою табору. Були 
окремо намети для прес-групи (за 

зв’язки із громадськістю відповідали 
Сергій Бащук і Олег Кузан), а також 
медслужби (Олег Тягнибок і Тарас Се-
мущак). Було організовано охорону 
наметового містечка (керував Андрій 
Кліщ).

Усього упродовж Революції голо-
дувало близько 150 осіб, ще стільки 
ж допомагали. 

Міліція так і не наважилася розі-
гнати демонстрантів, а згодом Київ-
ська міська рада дала дозвіл на про-
ведення масових акцій у центрі міста.

Наступного дня з голодувальни-
ками зустрілися представники Вер-
ховної Ради УРСР, Міністерства вищої 
і середньої освіти, політики, зокрема 
Ігор Юхновський, голова опозиції 
групи «Народна рада» в парламен-
ті. Студенти проголосили основні ви-
моги: 

1) відставка голови Ради Міні-
стрів В. Масола;

2) проведення позачергових ви-
борів Верховної Ради УРСР на бага-
топартійній основі не пізніше, аніж 
весною 1991 року; 

3) прийняття постанови про наці-
оналізацію майна КПРС та ВЛКСМ в 
Україні;

4) відмова від підписання нового 
союзного договору; 

5) повернення на територію рес-
публіки військовослужбовців, які 
проходять строкову службу за ме-
жами України, та забезпечення про-
ходження військової служби на те-
риторії республіки цьогорічного і на-
ступних призовів.

Наступними днями до мітингу-
вальників приєднувалася молодь з 
усіх куточків України. На захист сту-

дентів стали як прості кияни, які не-
сли теплі речі й чай, так і багато укра-
їнських діячів. Так, Олесь Гончар по-
вністю підтримав вимоги студентів.

Серед учасників голодування 
були студенти, багато з яких у майбут-
ньому стали відомими громадськи-
ми діячами, політиками, очільниками 
міністерств, відомств, керівниками 
творчих гуртків і колективів, журна-
лістами, музикантами, художниками, 
успішними підприємцями тощо.

9 жовтня відбувся круглий стіл 
за участю представників Верховної 
Ради УРСР та делегації протестуваль-
ників, яку очолив Олесь Доній. На-
ступного дня Верховна Рада УРСР 
відмовилася внести до порядку ден-
ного обговорення вимог, які висува-
ли студенти.

Вирішальні події відбулися про-
тягом 12 – 17 жовтня. Більшість ви-
шів Києва підтримала вимоги демон-
странтів. Маніфестації пройшли у 
Львові та Луганську. Заклики до за-
гальнонаціонального страйку були 
озвучені по телеканалу УТ-1. 

І вже 17 жовтня 1990 року Вер-
ховна Рада УРСР ухвалила Постано-
ву «Про розгляд вимог студентів, які 
проводять голодування в м. Києві з 2 
жовтня 1990 року» — вимоги студен-
тів було виконано. 23 жовтня 1990 
року Верховна Рада України проголо-
сувала за відставку В.Масола.

Акції громадянської непокори, 
які охопили Україну в жовтні 1990 
року, заклали традиції проведення 
демократичних акцій протесту, по-
дальшими виразниками яких стали 
Помаранчева революція та Револю-
ція Гідності.

Активісти 
згадують…
Олесь Доній: 
«Акцію придумали в гуртожитку 

філософського факультету універси-
тету імені Тараса Шевченка, в кімна-
ті В’ячеслава Кириленка».

«Починалося все з великого на-
тхнення, а завершилося втраченим 
шансом для країни. Проукраїнські 
депутати не підтримували наших ви-
мог щодо перевиборів до Верховної 
Ради. Вони раділи наявній у них на 
той час третині місць, ми ж розуміли: 

для можливості прийняття рішень 
потрібен 51 відсоток голосів. Владу 
слід було брати тоді. Це був невели-
кий проміжок часу, коли комуністич-
на сила похитнулася, а суспільство 
прагнуло змін. Більше такої нагоди 
не випало. Студенти те розуміли, а 
депутати — ні, але постраждали не 
студенти, а вся країна».

Михайло Свистович:
«Ми однак у меншості, нам треба 

ще довго боротися, але народ уже 
почав замислюватися про незалеж-
ність України, хоча раніше це мало 
кому могло спасти на думку. Після 
голодування ідея незалежності по-
чала активно обговорюватися».

«До нас приходили КДБісти і ка-
зали, що довго терпіти не будуть і по-
давлять танками. Навіть намагалися 
нацькувати афганців, які мітингува-
ли за свої права (їм обіцяли викона-
ти їхні вимоги, якщо вони нас розже-
нуть, але врешті-решт вони до нас 
приєдналися, бо серед нас теж були 
афганці). Тому ми постійно очікува-
ли, що буде якийсь напад. Ми були 
готові до всього. І ти не знаєш, що 
буде. Увесь час переслідують думки 
про смерть».

«Ми не сиділи і не лежали на 
Майдані постійно — ходили по уні-
верситетах, заводах, піднімали на-
род. Останній день голодування зу-
стрів на заводі «Буревісник». У нас 
були такі мобільні групи, які їзди-
ли по підприємствах… Приїхали на 
збори колективу. Нас посадили за 
стіл, поставили воду в трилітрових 
банках (зустріч тривала години три, 
і за цей час свою банку я всю спо-
рожнив). У залі в перших рядах сіли 
комуністи з парткому. Деякі навмис-
но їли смачні канапки з ковбасою, 
баликами, ікрою. Періодично пропо-
нували нам. Це щоб вивести з рівно-
ваги. Вони сперечалися з нами, але 
ми все одно загітували робітників на 
страйк, приїхали щасливі назад і по-
бачили натовп значно щасливіших 
за нас людей. Виявилось, що ми що-
йно перемогли. От тільки загітували 
людей на страйк, а тут — перемога».

«Голодування стало централь-
ною подією, і взагалі без цього голо-
дування не було б незалежної Укра-
їни. Тоді мав бути підписаний союз-
ний договір, який зробив би вихід 
республіки зі складу СРСР фактично 

неможливим. У цьому новому союз-
ному договорі був прописаний ме-
ханізм, який був настільки склад-
ним, що практично здійснити вихід 
було неможливо... Тому непідписан-
ня Україною нового союзного дого-
вору було головною умовою голоду-
вання».

Маркіян Іващишин:
«Це був десятий день голодуван-

ня, і не було жодної реакції. Тоді май-
же половина студентів виступила 
з ідеєю про самоспалення. Це було 
просто неймовірно, ці люди усвідом-
лювали, що там, на граніті, їхнє жит-
тя може закінчитися». 

Вахтанг Кіпіані:
«Акція носила характер «за», а не 

«проти». Провідною була ідея свобо-
ди для всієї української нації, яка на-
роджувалась якраз тоді, і в цьому не 
було нічого вульгарно націоналістич-
ного». 

«Була спроба замінувати наме-
тове містечко. Це було, здається, 
15-го, пізно ввечері. Прийшла мілі-
ція й повідомила: отримали інфор-
мацію, що табір заміновано. Напру-
га була неймовірна. Якраз відбува-
лися останні перемовини в парла-
менті. Керівництво табору наказало 
вийти і заховатися за пам’ятником 
Жовтневої революції, який тоді був 
приблизно на тому місці, де тепер 
височіє скляна стіна «Глобуса». Але, 
розуміючи, що може початися захо-
плення табору, охорона наметового 
містечка лягла по кордону табору, 
тримаючись за руки. Якби міліція по-
бігла захоплювати намети, то вони 
стали б на заваді. А ми бачили це 
з-за пам’ятника, метрів зі ста. Нам 
було дуже смішно, що ми сховалися 
за Леніним. Але так нічого не зна-
йшли — і ми повернулися на ніч до 
наметів».

Андрій Салюк:
«Я не знаю психічно здорову лю-

дину, яка не боїться, що її поб’ють, 
або що вона помре. Тільки є питання 
страху, а є питання мети. Було страш-
но, але ми усвідомлювали, чому ми 
це робимо».

Ігор Островський, 
Сергій Черненко, 
 «Великий злам. Хроніка Револю-

ції на граніті, 1990»:
«Із самого голодування мені най-

більше запам’яталось єднання мо-
лодих демократичних сил. До того 
Київ лякали «бандерівською загро-
зою». А в жовтні 1990 року вперше 
на демонстрації зібралося все сту-
дентство вузів і технікумів міста, а 
також учні старших класів київських 
шкіл. Це було колосальне єднання 
представників тодішнього молодого 
покоління». 

«…ЦК Компартії в паніці давив 
на заводські парткоми: дайте своїм 
робочим горілки, хай розгонять тих 
сопляків — розрахунок на «інерт-
ну массу». А маса раптом перестала 
бути інертною. «Це наші діти!» — за-
явив у відповідь і «червоний Арсе-
нал», і завод «Більшовик», і «Ленін-
ська кузня». 

«Революція на граніті залишить-
ся прикладом того, що навіть для 
найбезжаліснішої тоталітарної сис-
теми приходить час, коли вона пе-
ретворюється на гнилу стіну. І тоді її 
цілком здатні здолати молоді люди, 
озброєні лише справедливою ідеєю, 
єдністю і бажанням перемогти».

 
Прес-служба Українського 

інституту національної пам’яті

Революції на граніті
25-та річниця 

Студентів прийшла підтримати Студентів прийшла підтримати 
видатна поетеса Ліна Костенко. видатна поетеса Ліна Костенко. 

Наметове містечко.Наметове містечко.

Разом зі студентами в акції голодування Разом зі студентами в акції голодування 
взяв участь відомий політв’язень, взяв участь відомий політв’язень, 

дисидент Степан Хмара.дисидент Степан Хмара.
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Борис ДОМОЦЬКИЙ

Новгород-Сіверський 
— європейське місто

Перелік найвідоміших людей, 
яким навчальний заклад відкрив до-
рогу до уславлення на теренах Євро-
пи, очолює лікар-академік І. В. Бу-
яльський (1789 – 1866). У Новгоро-
ді-Сіверському, прийшовши із сусід-
нього села Вороб’ївки, він навчався 
в головному народному училищі. На-
ступними роками Ілля Буяльський 
досяг найвищого рівня в хірургії, 
першим застосував у практиці ро-
сійських хірургів ефір та хлороформ 
під час операцій. Цікавим є факт, що 
відомий лікар ще й читав як профе-
сор курс анатомії в Академії мис-
тецтв. Був присутнім у нього на лек-
ціях і Тарас Шевченко. 1978 року По-
становою Ради Міністрів УРСР ім’я 
І. В. Буяльського присвоєно Новго-
род-Сіверській районній лікарні. 

Чи знайдеться сьогодні інте-
лігентна людина, котра б не зна-
ла про таких діячів, як П. О. Куліш 
— неперевершений майстер укра-
їнського історичного роману, М. О. 
Максимович — перший ректор Ки-
ївського університету, вчений ен-
циклопедичного рівня, Д. Я. Само-
квасов — археолог, історик права, 
М. К. Чалий — друг К. Д. Ушинського, 
директор Ніжинського юридичного 
ліцею, письменник, перший біограф 
Т. Г. Шевченка. 

ХІХ століття стало найуспішнішим 
за результатами підготовки випус-
кників Новгород-Сіверської чолові-
чої гімназії. Недарма 1816 року гім-
назію відвідав М. П. Рум’янцев, син 
відомого фельдмаршала російської 
армії часів російсько-французької 
війни 1812 року. Тодішня атмосфе-
ра в навчально-виховному процесі 
закладу маленького містечка вра-
зила його своїм рівнем, а особливо 
сподобалися відповіді учнів на уро-
ках. Рум’янцев попіклувався про за-
безпечення бібліотеки найкращими 
друкованими виданнями того часу 
— підручниками, журналами. Піс-
ля від’їзду поважної особи з міста 
до гімназійної бібліотеки надійшли 
у великій кількості «Історія государ-
ства Російського», посібники, часо-
писи, кілька десятків книжок з кабі-
нету російського імператора. 

Після переходу навчальної уста-
нови до нового приміщення (30 
серпня 1844 року) частими гостями 
тут були різні відомі особи, в тому 
числі уповноважені представники 
імператорського двору. Уже за тра-
дицією вимогливість викладачів до 
вихованців щодо рівня знань була 
помітною за результатами іспитів та 
перевірок інспекторами. За підсум-
ками іспитів 1875 року якість знань 
з певних дисциплін сягала 98%.

Привертає увагу широкий 
спектр напрямків, за якими вихо-
ванці закладу прагнули відшукати 
своє життєве кредо. Я. І. Костенець-
кий (1811 – 1855) після Новгород-
Сіверської гімназії з 1827 року на-
вчався в Московському університеті 
на юридичному факультеті, товари-
шував з М. Огарьовим і О. Герценом, 
формував риси сильної філософ-
ської особистості з «декабристськи-
ми» поглядами. Він брав участь у ро-
боті революційного гуртка, за що 
потрапив під суд і отримав смерт-
ний вирок, який пізніше замінили 
позбавленням дворянського титулу 
і направили Я. Костенецького на га-
рячий Кавказ. 

Інший випускник — І. І. Пантюхов 
— після навчання в Новгород-Сівер-
ській гімназії студіював на медично-
му факультеті університету Святого 
Володимира в Києві, в наступні деся-
тиліття пройшов дорогами авантюр-
ної російської військової кампанії на 
Кавказі як медик на різних посадах. 
Але він, ще з гімназійної лави маю-
чи літературний хист, співпрацював 
з такими виданнями, як «Чернигов-
ские губернские ведомости», «Киев-
ский телеграф», «Современная меди-
цина», в яких друкував свої твори. У 
медичні видання писав з проблема-
тики расології, етнографії, епідеміо-
логії. Під час проходження служби на 
Кавказі увагу молодого інтелектуала 
привертали антропологічні дані схід-
них народів. Расові та психологічні 
аспекти досліджував безпосеред-
ньо під час кривавих військових опе-
рацій. 1909 року в Києві побачила 
світ праця «Значення антропологіч-
них типів у російській історії», яку піз-
ніше російські націоналісти назвали 

«однією з найблискучіших і всеохо-
плюючих історій держави Російської, 
до речі, до цієї пори єдиної, що пояс-
нює історичний процес становлення 
нашої країни не за допомогою аб-
страктних політичних осмислень і не 
за допомогою пісного марксистсько-
ленінського історизму, а на підґрун-
ті взаємодії конкретних расових ти-
пів…». 

У етнічно спорідненому Брян-
ську, що входив колись до складу 
Новгород-Сіверського князівства, 
свідома громадськість намагається 
відновити справедливість минувши-
ни, повертаючи із забуття подвиж-
ницькі подвиги вірного служіння міс-
ту непересічних представників дво-
рянської родини Могилевцевих, з 
яких прославили край брати Семен 
і Павло. 

С. С. Могилевцев навчався в 
Новгород-Сіверській чоловічій гім-
назії, після закінчення якої всту-
пив до Петербурзького університе-
ту. Працював у Брянську нотаріусом, 
був почесним мировим суддею, ди-
ректором Київської міської кредит-
ної спілки. Разом із братом Павлом 
мав декілька лісопилень, лісопиль-
них заводів, 4000 десятин лісових 
земель, маєток. Кожного року по 
Десні аж до Києва брати Могилев-
цеви сплавляли ліс.

Але найпомітнішою справою 
життя цих неординарних людей ста-

ла благодійність. Зусиллями бра-
тів у місті звели десять будинків під 
оренду квартир, збудували дві лінії 
водогону, електростанцію, церков-
но-приходську школу, церкву в тех-
нічному училищі, жіноче ремісниць-
ке училище, приміщення для жіночої 
гімназії і ще багато інших об’єктів со-
ціального спрямування. Недаремно 
ще за життя благодійників вдячні го-
родяни встановили пам’ятник одно-
му з шанованих братів. 

Микола Кибальчич мав усі під-
стави називатися успішним студен-
том технічного університету в Петер-
бурзі, закінчивши Новгород-Сівер-
ську чоловічу гімназію. Проте гро-
мадянська позиція отримала гору. 
Найдорогоцінніші хвилини останніх 
днів життя перед стратою за замах 
на російського імператора Кибаль-
чич присвятив конструкторській і 
винахідницькій справі, не залиша-
ючи місця важким докорам сумлін-
ня за участь у терористичному акті. 
Поспішаючи накреслити свою систе-
му принципової схеми реактивного 
двигуна для міжпланетних перельо-
тів, він раз по раз нервував, кидаю-
чись від умовного столу в буцегарні, 
де лежали жовтуваті папірці на сто-
лі, до сирої  запліснявілої казематної 
стіни, на якій грудкою викришеної зі 
стіни крейди викреслював найбільш 
складні вузли нової чудо-техніки.

Участь у терористичних органі-
заціях перекреслила здійснення за-
повітної мрії ще в одного з випускни-
ків тієї самої гімназії — Олексія Ми-
хайлова, успішного народовольця, 
члена керівництва «Народної волі».

На подвір’ї унікальної за мину-
лих століть школи стоїть погруддя од-
ного з найвідоміших випускників — 
К. Д. Ушинського (1823 – 1870). Пе-
дагогічна наука, в яку занурився зі 
студентської лави Костянтин Ушин-
ський, зробила його ім’я відомим 
упродовж багатьох десятиліть.

К. Д. Ушинський до Новгорода-
Сіверського «повертався» не раз 
упродовж століття після спочину в 
Києві. Спочатку для цього титанічну 
роботу провів І. К. Коломієць — учи-
тель історії з Новгород-Сіверської 
школи-інтернату імені славного ви-
щезгаданого випускника. І. Коломі-
єць першим в Україні здійснив гли-
бокі й фундаментальні дослідження 
життя педагога в контексті генези 
роду Ушинських, залучивши багатю-
щий матеріал архівів Чернігова, Киє-
ва, Москви, Ярославля, Петербурга.

Наступною сходинкою зустрічі 
поколінь із земляком стало повер-
нення справжньої дати народження 
К. Д. Ушинського: вчитель зі школи, 
що дарувала світові ім’я педагога, 
примусив світил науки погодитися 
зі справжньою датою — 1823 роком 
народження. 

Третє повернення здійснювало-
ся впродовж трьох з лишком десяти-
літь, коли звичайна школа-інтернат у 
Новгороді-Сіверському стала відо-
мою на весь Союз та Україну. Причи-
на — створення Іваном Коломійцем 
модернового шкільного музею з ти-
сячами документів, світлин, друко-
ваних видань різних століть, речови-
ми знахідками.

Роботу Івана Коломійця аж до 
виходу на заслужений відпочинок 
можна назвати діяльністю новатора, 
оскільки він поєднав навчання учнів 
з дослідницькою практикою. 

Додамо, що у 1960 – 1970-ті 
роки велику наполегливість у спра-
ві пізнання учнями історії краю ви-
являли керівники школи-інтерна-
ту Білодід, Зеленський, Тимошенко, 
Горбач разом з усім педагогічним 
колективом. Гуртківці побували в 
різних містах Чернігівської області, 
України, Радянського Союзу.

Учні в кожному класі мали кон-
кретні теми і напрямки роботи, гли-
боко занурювалися в друковані 
джерела. Важливого значення на-
бували особисті зустрічі з сучасни-
ками історичних подій чи їхніми на-
щадками. 

Збережений особистий архів 
Коломійця тільки за епістолярними 
документами з різних інституцій на-
вколо імені Ушинського налічує сотні 
одиниць. А ще стільки ж власних ста-
тей на «ушинськознавчу» тему в біль-
ше двадцяти виданнях колишнього 
Радянського Союзу.

Від 1972 року з метою посилен-
ня краєзнавчої, пошукової та дослід-
ницької роботи серед вихованців 
школи-інтернату створили істори-
ко-краєзнавче товариство «Літопи-
сець», яке за декілька місяців налі-
чувало близько 100 членів.

Про «Літописець» написали і цен-
тральні видання. «А юні краєзнавці 
Новгород-Сіверської школи-інтер-
нату надіслали чудову знахідку, — 
писало щорічне видання «Сообще-
ние Государственного Эрмитажа» 
(1977) з тодішнього Ленінграда, 
— викопані на подвір’ї своєї шко-
ли п’ять золотих іменних нагрудних 
знач ків, чотири з яких є пам’ятками 
будівництва морського каналу, пор-
ту і двох кораблів».

У Новгород-Сіверському райо-
ні мало знайдеться археологічних 
пам’яток, на яких би не залишили 
сліду юні літописці зі школи-інтерна-

ту. Перш за все — у придеснянських 
селах, де найбільше стоянок первіс-
ної людини, часів Київської Русі та 
інших епох: Комань, Чулатів, Дроби-
шів, Араповичі, Путивськ, Юхнів, Куд-
лаївка, Мізин, Пушкарі, Смяч та інші.

Отже, музей, що постав у школі-
інтернаті, став результатом титаніч-
ної праці І. К. Коломійця, його вихо-
ванців, а також надійних помічників 
— колег-учителів. Більше трьох ти-
сяч людей за рік відвідували музей 
в інтернаті.

Подвижницька діяльність шкіль-
ного історика дозволила глибоко і 
всебічно вивчити й дослідити історію 
Новгород-Сіверської чоловічої гім-
назії від дня її заснування 1789 року 
(ще як народне училище). У фондах 
музею зберігалося декілька тисяч 
листів, повідомлень, газет, листівок, 
малюнків, афіш, картин, репродукцій, 
книжок та інших речових матеріалів. 

1974 року Рада Міністрів УРСР 
ухвалила постанову про надання 
Новгород-Сіверській школі-інтерна-
ту імені К. Д. Ушинського. Основну 
вагу в цьому рішенні мав факт на-
явності відомого на теренах України 
шкільного музею. 

Наукова, пошукова і дослідниць-
ка діяльність подвижника з Нов-
город-Сіверської школи-інтернату 
І. К. Коломійця знайшла зацікавле-
ність у наукових колах сусідньої країни. 
Особливо це стосується досліджень 
всесвітньо відомих імен Ушинського, 
Сороки-Росинського, Чалого, Куліша, 
Самоквасова та інших авторитетних 
особистостей, які мали стосунок чи до 
проживання в місті над Десною, чи до 
навчання в Новгород-Сіверській чоло-
вічій гімназії до 1917 року. 

1985 року видавництво «Радян-
ська школа» випустило книгу «Коли 
оживає історія», в якій Іван Коломі-
єць як досвідчений педагог-настав-
ник, дослідник, краєзнавець уза-
гальнив чвертьвікову пошукову ді-
яльність школярів.

На жаль, 200-ліття і 220-ліття 
Новгород-Сіверської чоловічої гім-
назії не набули того рівня урочис-
тостей, на які заслуговував один із 
найстаріших навчальних закладів 
такого типу на Лівобережній Украї-
ні. Зрозуміло, що основною причи-
ною цього є втрата разом із поже-
жею п’ятилітньої давнини відповід-
ного духу, енергетичної сили.

Людське невігластво зруйнува-
ло справжній музейний храм у шко-
лі. Натомість пробуджується націо-
нальна свідомість представників ін-
телігенції, котрі хочуть докласти зу-
силь, аби місто й надалі залишалося 
відомим як на українському просто-
рі, так і на європейських теренах. 

Земля Божої 
благодаті й високого 

українського духу
Не загубилися в Сіверському 

краї перекази від мудрих людей про 
ймовірність відвідин Андрієм Перво-
званим новгород-сіверських пагор-
бів (перед київськими). Такі суджен-
ня є ймовірними, адже шлях апос-
тола міг пролягти через Сіверщину. 
Хоча нині небагато  прихильників ле-
гендарного припущення, та все ж до-
цільно згадати про помітну силу цієї 
землі в процесі формування непере-
вершеного українського Духу.

Ще в польські часи Новгород-Сі-
верський став церковно-освітнім 
центром у контексті заходів, окрес-
лених королем Володиславом у ви-
голошеному привілеї від 18 лютого 
1635 року, де йшлося про передачу 
Спаського монастиря ордену єзуїтів 
та про заснування єзуїтського коле-
гіуму, школи, костелу. Без сумніву, 
ці події перетворилися на потужний 
ідеологічний захід у поширенні впли-
ву католицького духівництва. З цією 
метою і заснували колегіум з латин-
ською мовою навчання. Хоча, за ви-
могами привілею, «духовенство гре-
ческой религии не должно иметь дру-
гих школ, в которых бы обучали по 
латыни», діти православних не від-
сторонювалися від можливості на-
вчання та отримання ґрунтовної осві-
ти в Новгород-Сіверському колегіумі. 

 Продовження. 
Поч. у №№ 58 – 61, 63.

 Далі буде 

Гімназія ім. К.УшинськогоГімназія ім. К.Ушинського

Микола Кибальчич — Микола Кибальчич — 
революціонер-народник, революціонер-народник, 

винахідник реактивного двигунавинахідник реактивного двигуна

Костянтин УшинськийКостянтин Ушинський



№64   8 жовтня 2015 року№64   8 жовтня 2015 року       Світ історії Чернігівщини 1313

Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині
Садистські розваги 

комуністичних 
активістів 

На початку 1930-их радянську владу 
на місцях представляли постаті, цілком гід-
ні тієї комуністичної держави СРСР, яка під-
няла їх нагору. Наївні ідеалісти-романтики, 
що проявили себе в подіях 1917 – 1921 ро-
ків на боці більшовицького агресора, давно 
опинилися на узбіччі владних коридорів. Од-
них змусила відсторонитися совість, інших 
відтіснили безперервні чистки і тасування 
кадрів за сумніви щодо доцільності такої 
вакханалії. Відтак у страшні роки колективі-
зації і Голодомору-геноциду годі було споді-
ватися на людяність чи співчуття з боку міс-
цевих чиновників. Честь, совість, доброта та 
м’якість у ті часи були не в пошані. Злочин-
на спрямованість політики сталінського уря-
ду збирала на місцях у зграї таких собі цер-
берів, ладних продати рідних батька й ма-
тір, і без жодних докорів совісті перегризти 
горло один одному. Вони почувалися абсо-
лютними диктаторами на своїх територіях 
і, насолоджуючись владою, чинили суціль-
не свавілля, за яке майже ніколи не відпо-
відали.

Останні дні 1932 року надовго 
запам’яталися багатьом мешканцям села 
Івашківка, нині Городнянського району. 25 
грудня місцева бригада (Свирид Радченко, 
Олексій Григорович Дашко, Іван Володими-
рович Рись, Пилип Петрович Рябенко і Сер-
гій Іванович Куліда) вирішила дещо нетра-
диційними методами покращити показники 
хлібоздачі (ці бригади відбирали всю їжу в 
тих селян, хто не виконав плану — мова про 
так звані «натуральні штрафи»). Спершу про-
вели «банальний» обшук у 60-річної Васи-
лини Максимівни Седневець, нічого не зна-
йшли, тоді й почався «креатив»: Сергій Кулі-
да дістав револьвер, «направив у рот Седне-
вець», інші скрутили їй руки та вийняли з-за 
пазухи 381 карбованець. З яких 181 при-
власнили.

Схоже, активістам сподобалася влас-
на «вигадливість», тож вирішили продовжи-
ти справу. 28 грудня делегація на чолі з го-
ловою сільради Барабашем, вже знайоми-
ми нам Сергієм Кулідою та Іваном Рисем, 
а також Максимом Яковичем Стельмахом і 
Олексієм Єгоровичем Гошком навідалися до 
Афанасія Дем’яновича Потапенка. Подальші 
події так описані в міліцейському секретно-
му «спецзведенні»: «При допиті дітей палаю-
чими сірниками палили дітям ніс і підклада-
ли пальці дітей під дошку, тиснули останню, 
влаштовуючи дітям тортури».

Ця ж бригада побила селянина Петра Са-
велійовича Ребенка, а Онуфрія Петровича 
Могилевця роздягнули і прикладали лід на 
голе тіло. «Інновації» швидко перейняли інші 
місцеві бригади. Степан Єлисейович Пиріг і 
Тимофій Петрович Бандола роздягли «конт-
рак тантку» (термін із більшовицького жар-
гону, що означає «контрреволюційний акти-
віст») Тетяну Василівну Баран і в одній спід-
ній сорочці, босоніж, вивели на вулицю, по-
грожуючи розстрілом, якщо не здасть хліба. 

А от із Савою Омеляновичем Приходь-
ком ці ж Пиріг і Бандола «розмовляли» більш 
жорстоко: підвішували його, «палаючою 
свічкою припікали йому пальці і палаючими 
сірниками припікали тіло».

Ще більшу «вигадливість» проявили ак-
тивісти Дмитро Потапенко і колгоспний бри-
гадир Фроленко: арештували «контрактан-
тів» Куліду і Марію Могилевець, затопили 
піч у хаті, закрили трубу і напустили диму, 
аби затримані вчаділи. А самі горлали через 
двері: «Хліб давайте, інакше удушимо вас». 

Можна лише уявити, наскільки фантас-
тичними були спущені згори норми хлібо-
здачі, якщо навіть такими «надзвичайни-
ми мірами» не вдалося їх виконати. З іншо-
го боку, вищенаведені факти якщо і мають 
якісь асоціації, то хіба що з часами нацист-
ської окупації (1941 – 1944) України або ж 
російсько-терористичної окупації (2014 – ?) 
частини українського Донбасу.

Саме тому спадкоємці комуністичного 
режиму і тих активістів — так звана терорис-
тична «ДНР» — вирішили демонтувати на оку-
пованій території пам’ятники і пам’ятні знаки 
жертвам Голодомору-геноциду 1932 – 1933 
років і комуністичних політичних репресій. 
Знають, чию справу продовжують в ім’я «від-
новлення історичної справедливості»…

«Бандгрупа» Олійника
Неспокійним видався січень 1933-го в 

селах Чернігівської приміської смуги, які 
нині у складі Чернігівського району Черні-
гівської області. 

2 січня в Количівці невідомий вистрілив 
із нагана у вікно будинку активіста-бідняка, 
члена сільської ради Лук’яна Лук’яновича 
Шуби. Не влучив. Міліція затримала серед-
няка-одноосібника Миколу Дмитровича 
Чміля, який ворогував із Шубою.

Того ж дня в Довжику згоріла клуня ра-
хівника сільради Коготя.

У ніч на 4 січня в Козерогах невідомі на 
підводі збили замок на сараї і вкрали коро-
ву в Іллі Павловича Семенця, потім таким 
же чином забрали кабана у Трохима Пав-
ловича Семенця. На шум збіглися люди, тож 
зловмисники покинули корову, здійснили 
декілька пострілів і зникли.

У селі Хмільниця на вулиці знайшли під-
воду Мирона Бруса, на якій лежав труп 
власника.

О 9-ій годині вечора 5 січня на шляху біля 
села Янівка (сучасна Іванівка) вантажний 
автомобіль наскочив на Семена Степанови-
ча Пузирного, мешканця сусіднього Олишів-
ського району (існував до 1962 року), якому 
завдано тяжких тілесних ушкоджень. 

Увечері 7 січня в Лукашівці голова сіль-
ради Олійник намагався витурлити із сіль-
ради п’яних колгоспників Н. П. Коробку та 
М. С. Аникитенка, при цьому «необережно 
поводився з револьвером» і примудрився 
поранити самого себе. А потім намагався 
довести, що стріляли в нього колгоспники.

У ніч на 10 січня в Кувечичах загорівся 
колгоспний сарай, пожежа знищила також 
два сусідніх двори колгоспників.

Посеред дня 15 січня в сільбуді (тобто 
клубі) Халявина п’яні колгоспники Олексій 
Костянтинович Топчина (26 років, колишній 
середняк), його брат Григорій та «7% розкур-
кулений» Петро Никифорович Корж через 
якісь особисті рахунки напали на колгосп-
ника-активіста Буштрука і завдали остан-
ньому ножових поранень, від яких Буштрук 
помер. Зловмисники намагалися сховатися 
в лісі, проте були затримані.

Але найбільше потішило міліцію «затри-
мання бандгрупи Олійника в селі Вербичі» 
(нині Ріпкинського району Чернігівської об-
ласті).

Сталося це достатньо випадково. Хоча 
ніхто й не вводив комендантської години, 
однак місцеві активісти затримали на вули-
ці підозрілого і забажали супроводити його 
в сільраду «для перевірки особистості». Не-
відомий намагався чинити опір, а тут ще в 
селі перебував дільничний інспектор міліції, 
який швидко прибув на місце подій. Затри-
маним виявився Михайло Дмитрович Пінчук 
із села.

Від Пінчука стало відомо, що на кварти-
рі в Михайла Дмитровича Солов’я перебу-
вають ще двоє невідомих. Їх також затри-
мали (називатися вони відмовилися), заод-
но дізналися, що кінь, на якому прибули за-
тримані, стоїть у дворі Афанасія Івановича 
Литвина. Коли активісти навідалися до Лит-
вина, у дворі стикнулися з невідомим, а ще 
один виявився в будинку — лежав на ліжку, 
самого ж господаря не було видно. Як тіль-
ки активісти зайшли в хату, слідом за ними 
увійшов невідомий з вулиці, напився води 
і вихопив револьвер. Активісти вибігли на 
вулицю, здійняли крик. Невідомі стали тіка-
ти, а до активістів приєдналися дільничний 
інспектор Коробот, уповноважений райви-
конкому, інші товариші, які й почали пере-
слідування. Утікачі відстрілювалися, тоді 
один із них раптом розвернувся і став насту-
пати на переслідувачів. До нього направив-

ся Порфирій Михайлович Хвост, один із ак-
тивістів, якого було вбито пострілом із гвин-
тівки. Тим часом міліціонер Коробот набли-
зився до зловмисників, одного вбив (того, 
що вистрілив у Хвоста), інший зміг утекти.

Пізніше впізнали вбитого, ним виявив-
ся 33-річний житель села Трудове (колиш-
ня Білоцерківка) Ріпкинського району Пи-
лип Семенович Олійник. На його рахунку — 
вбивство голови сільради Трудового Кузь-
ми Адрущенка 1922 року (нібито через те, 
що Адрущенко переслідував Олійника як 
дезертира з Червоної армії), активіста Ти-
мофія Адрущенка 1926 року (через рік Олій-
ника засудили до розстрілу, вирок замінили 
на 10 років ув’язнення в концтаборі, звід-
ки втік у 1929-му), а також убивство Дави-
денка — голови комітету незаможних селян 
села Трудового (спільно з родичем, «курку-
лем» Кресем, якого затримали). Ще однією 
жертвою став житель села Табаївка Євту-
шенко, який знав про минуле Олійника і зби-
рався повідомити про це карально-репре-
сивним органам.

Інші затримані у Вербичах виявилися 
спільниками Олійника:

1) Дмитро Лукич Євтушенко, 45 років, 
«куркуль» із хутора Протопопівка (нині не іс-
нує, знаходився північніше від села Рогощі), 
в якого Олійник мешкав цілий рік у спеціаль-
ній схованці;

2) Михайло Дмитрович Пінчук, 35 років, 
середняк із села Рогощі, був затриманий за 
підпал і втік з-під варти;

3) Никифор Іванович Чернов, 25 років, 
середняк із Сибережа (нині Ріпкинського 
району), судимий за крадіжки.

Встановили і особу останнього зловмис-
ника, що втік під час перестрілки: Ілля Сте-
панович Марченко, також із Сибережа.

Як з’ясувалося, у Вербичі до Литви-
на група заявилася, уникаючи виявлення 
в Протопопівці, куди прибули представни-
ки влади «у питанні виконання хлібозаготі-
вель». Також були затримані 6 жителів Вер-
бичів як посібники бандитів.

Подібних «бандгруп» каральні органи в ті 
часи «розкривали» чимало. Хоча цілком оче-
видно, що вся «група» являла собою по суті 
одного Пилипа Олійника, який мав особли-
ві рахунки з місцевим комуністичним акти-
вом. На жаль, причину конфлікту зведення 
не пояснюють, як і те, в чому полягало «пе-
реслідування» Олійника з боку голови сіль-
ради Адрущенка, його першої жертви. При-
кметно інше: в умовах повного панування 
радянського активу, коли той мав повну і не-
обмежену владу, Олійник цілий рік перехо-
вувався в Євтушенка, і ніхто його не видав. 
Це наштовхує на думку, що в очах простого 
люду Олійник аж ніяк не сприймався кримі-
нальником, і йому, як здається, співчували. 
У Вербичах поряд з Олійником спостеріга-
ємо осіб, які теж мали проблеми з радян-
ською владою. Однак у секретному міліцій-
ному зведенні ми не знайдемо згадок про 
інші злочини «бандгрупи», воно лише перелі-
чує вчинки кожного «бандита» окремо. 

Як павуки в банці…
Займаючись беззаконням, радянсько-

компартійний актив чинив насилля не тіль-
ки над беззахисними селянами. Трапля-
лося, що і «своїх» ладні були вбити, аби ті 
не викрили їхніх злочинів, чи не поділивши 
вкраденого. Це наочно бачимо зі спецпові-
домлень обласного відділення ДПУ щодо по-
дій у селах сучасного Чернігівського району 
Чернігівської області.

27 березня 1933 року через вікно сіль-
ради в Левковичах, у приміщенні якого міс-
тилася також і канцелярія управи колгоспу 
ім. Сталіна, комірник Іван Степанович Дуби-
на вчинив замах на голову колгоспу Степана 
Максимовича Поклада. Останнього вряту-
вала миттєва реакція: побачив, що відчиня-
ється ставня і направлену на себе рушницю, 
стрімко впав на долівку, скинув пальто і на-
кинув на лампу, яка стояла на столі, потушив-
ши світло. А оскільки ніч була місячна, По-
клад ще й устиг розгледіти нападника. Через 
добу Дубину затримали співробітники ДПУ.

Як з’ясувало слідство, в січні 1932 року 
при перевірці колгоспу в коморі було ви-
явлено 700 пудів необлікованого жита. 
За пропозицією члена КП(б)У Степана По-
клада, тодішнього голови сільради, Дубину 
звільнили. Але, як  часто траплялося, звіль-
нили якось дивно. Виявляється, коли Покла-
да 10 лютого 1933-го призначили головою 
колгоспу, він найперше «остаточно звіль-
нив» комірника, а управа його рішення під-
тримала. Не питайте, чим відрізняється 
«просте» звільнення від «остаточного». Во-
чевидь, під першим мається на увазі щось 
на зразок «останнього попередження». Ви-
тримати таку наругу з боку Поклада Іван Ду-
бина не міг і вирішив помститися. Але діяв 
занадто незграбно.

5 жовтня 1933 року в селі Черниш се-
кретар комсомольського осередку Перга-
мент пострілом із нагана в обличчя вбив 
рахівника колгоспу Левошича, а потім, усві-
домивши, що накоїв, намагався вчинити са-
могубство і вистрілив у ділянку серця — не 
влучив, усе завершилося важким поранен-
ням.

Через що така люта ненависть до Лево-
шича? Колгоспу були передані 45 га озимих 
посівів, відібраних у «куркулів». Урожай на 
33 га зібрав колгосп. А де ж решта, 12 га? 
А їх привласнив Пергамент, який із групою 
в кількості 22 осіб зібрав на цій площі вро-
жай, а отриманий хліб — майже 16 тонн — 
поділили поміж собою. До цього Пергамент 
уже «притягався міліцією» за розкрадан-
ня 4 тонн колгоспного жита на молотарці. 
Як саме він «притягався», сказати важко, 
оскільки, як бачимо, і далі обіймав керів-
ні посади в селі. Тепер же Пергамент став 
підо зрювати Левошича, що той повідомив у 
міліцію про оборудку з «розкуркуленими» 12 
гектарами землі, через що і вбив.

А в Пакулі голова колгоспу «Вільне жит-
тя» Максиміхин і член управи Олексій Нуж-
няк не поділили грошей за розпродану на 
ринку колгоспну продукцію, тож останній, 
добряче випивши, 7 січня 1934 року нама-
гався зарізати Максиміхина.

Коли районна міліція заглибилася в па-
кульські справи, то виявила чимало ціка-
вого. Наприклад, стали спостерігатися час-
ті випадки крадіжок колгоспного зерна і 
хліба. Декілька пудів жита вкрадено саме 
7 січня, під час вартування Федора Михейо-
вича Деркача, який насправді нічого не охо-
роняв, бо цілу ніч пропиячив. 

Систематично пиячив і голова колгос-
пу Максиміхин, що були готові засвідчити 
голова сільради Покотило і секретар парт-
осередку Сичава. Максиміхин і Нужняк ще 
з весни 1933-го розпродавали колгоспне 
зерно, льон, муку, пшоно, картоплю, греч-
ку, а на отримані гроші разом випивали. Як 
зазначалося в цілком секретному міліцей-
ському донесенні, деталі оборудок колгосп-
ного начальства могли засвідчити Тит Івано-
вич Каранда, Пилип Мельник і… сам Олек-
сій Нужняк.

Восени 1933 року в колгоспі мала місце 
крадіжка люпину. Кількість вкраденого так і 
не порахували, але цей люпин продавали в 
м. Комарині (сучасна Білорусь). Тоді ж у Па-
кулі так забуртували 1000 пудів картоплі, 
що вся вона померзла й загинула. Причина 
того — «дуже мало насипано землі». А ще в 
колгоспі «Вільне життя» восени згнило 250 
кіп колгоспного жита. 75% згнило повніс-
тю, решту просушено, змолочено і роздано 
колгоспникам на трудодні. Управа колгоспу 
особливо не переймалася, оскільки керів-
ництво продовжувало пиячити.

Ось так вони й жили. Ледь що — хапали-
ся за револьвери, рушниці, ножі. Не особли-
во розбираючи, хто там перед ними. Бо зви-
кли до безкарності за будь-які дії.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів

За матеріалами Державного архіву 
Чернігівської області
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Дмитро
Бортнянський

«Я не знаю, чи був би я таким Ти-
чиною, якби не дружба з Аркадієм 
Казкою», — говорив Павло Тичина.

Поет, перекладач, педагог Ар-
кадій Казка народився 125 років 
тому 23 вересня 1890 року в міс-
течку Седнів на Чернігівщині. По-
ходив із багатодітної родини. З гор-
дістю носив своє козацьке прізви-
ще. Противився переформатуван-
ню його у «Сказкіна», коли діловоди 
Чернігівського реального училища, 
де він навчався, намагалися при-
вести українські прізвища учнів у 
відповідність до російського зву-
чання.

У Чернігові Казка разом із Ти-
чиною співав у церковному хорі. 
12-річними хлопцями вони писали 
для юнацького журналу і отримува-
ли по дві грудки цукру від інших хо-
ристів за статті. А вже працюючи 
учителем, тішився з того, що одер-
жав у користування старенький ро-
яль. Це спонукало Казку створити 
хор при Межигірському дитячому бу-

динку, який давав безкоштовні кон-
церти. Заснувати хор із дорослих се-
лян не вдалося. Ті боялися запису-
ватися, бо, мовляв, «за цим списком 
потім запишуть до комуни».

Після проголошеної більшови-
ками політики коренізації Аркадій 
Казка планував здійснити украї-
нізацію шкіл в Одесі. Брав участь 
у спробі створити із громадських 
активістів комісію для просуван-
ня справи українізації. Але місце-
ві більшовики заборонили. Відтак 
Казка викладав українську мову й 
літературу в Одеській 77-ій трудовій 
школі.

Перекладав українською мо-
вою поезії Маяковського, Буніна, 
Мюллера.

У вересні 1929 року був за-
арештований за «причетність до 
контрреволюційної організації — 
Спілки визволення України», якої 
насправді не існувало. Так радян-
ська влада позбувалася дорево-
люційної української інтелігенції, 

до якої належав і Аркадій Казка.
Через півтора місяця після аре-

шту, 23 жовтня, наглядачі слідчого 
ізолятора знайшли Казку на камер-
них нарах горілиць, на шиї — широ-
кий пруг від задушення. Судмедекс-
перт констатував смерть від само-
повішення на рушнику. На думку 
друзів Аркадія Казки, це не було са-
могубство.

Наталя СЛОБОЖАНІНА, 
Український інститут 
національної пам’яті

Центральна виборча комісія роз’яснила, що роз-
біжність у назві вулиці в списку виборців та паспор-
ті громадянина, спричинена перейменуванням, не 
може бути перешкодою для реалізації права голо-
су. Зокрема на місцевих виборах 25 жовтня цього 
року: «Розбіжності у виборчій адресі виборця у спис-
ку виборців та паспорті громадянина України щодо 
найменування вулиці (проспекту, бульвару, площі, 
провулка, кварталу, кутка тощо) чи номера будинку 
в разі, якщо вони стосуються тієї самої вулиці чи того 
самого будинку та пов’язані з перейменуванням ву-
лиці, зміною нумерації існуючого будинку, не можуть 
бути перешкодою для реалізації виборцем свого 
права голосу на відповідних виборах».

Відповідно до Закону України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарного режимів та заборону пропа-
ганди їхньої символіки» до 21 листопада має бути пе-
рейменована низка населених пунктів і вулиць. Про-
цес рухається жваво, тож у ряді міст перейменування 
вже відбулися або пройдуть найближчим часом, тоб-
то ще до виборів.

Закон не вимагає від громадян змінювати доку-
менти після зміни назви населеного пункту або вули-
ці — це можна зробити у зручний час, не обмежений 

ніякими рамками, або не змінювати взагалі.
«Документи залишаються чинними безстроково, 

незважаючи на зміну назви адреси об’єкта — міста, 
району чи вулиці. Єдиний випадок, коли треба буде їх 
змінити, — якщо ви захочете квартиру, будинок або 
їх частку подарувати, продати, залишити в спадщину. 
Тоді в нових документах автоматично буде вказана 
нова адреса», — роз’яснює юрист Українського ін-
ституту національної пам’яті Сергій Рябенко.

Довідка. 21 травня набули чинності декомуніза-
ційні закони. Згідно з одним із них, до назв, які слід 
перейменовувати, належать ті, в яких використа-
ні імена (псевдоніми) осіб, що обіймали керівні по-
сади в Комуністичній партії (від секретаря райкому 
і вище), вищих органах влади та управління СРСР, 
УРСР, інших союзних або автономних республік, пра-
цівників органів держбезпеки.

Також підлягають зміні найменування, в яких ви-
користано назви СРСР, УРСР, інших союзних або ав-
тономних республік та похідні від них. Назви, які 
пов’язані з діяльністю Комуністичної партії (включаю-
чи партійні з’їзди), річницею Жовтневого перевороту, 
встановленням радянської влади на території України.

Прес-служба Українського 
інституту національної пам’яті

9 жовтня
1731 — Російська імперія анексува-

ла Казахстан.
Народилися: 1874 

— Микола Реріх, росій-
ський художник; 1904 
— Микола Бажан, укра-
їнський письменник.

Померли: 1967 — 
убито Ернесто Че Гева-
ру, аргентинця, кубин-
ського революціонера; 
2007 — Анатолій По-
грібний, український лі-

тературознавець, письменник, критик і 
публіцист.

10 жовтня
1932 — у Запоріжжі запустили Дні-

проГЕС.
Народилися: 1813 — Джузеппе 

Верді, італійський композитор; 1861 — 
Фрітьоф Нансен, норвезький полярний 

дослідник-мандрів-
ник; 1882 — Михайло 
Бойчук, український 
художник; 1889 — 
Михайло Драй-Хмара, 
український поет.

Помер: 1825 
— Дмитро Бортнян-
ський, український 
композитор.

11 жовтня
1881 — американець Г’юстон Девід 

запатентував першу фотоплівку.
1931 — у СРСР ухвалено рішення 

про повну ліквідацію приватної торгівлі.
1944 — СРСР анексував Туву.

12 жовтня
1492 — Христофор Колумб відкрив 

першу землю в Америці — острів, якому 
він дав назву «Сан-Сальвадор» (один із 
Багамських островів). Вважається да-
тою відкриття Америки.

1905 — Норвегія розірвала унію зі 
Швецією і стала незалежним королів-
ством.

Народилися: 1860 
— Софія Тобілевич, 
українська письмен-
ниця; 1937 — Степан 
Хмара, український по-
літик, правозахисник.

Помер: 1924 — 
Анатоль Франс, фран-
цузький письменник, 
лауреат Нобелівської 

премії з літератури 1921 року.

13 жовтня
1884 — Гринвіч затверджений як 

місце проходження нульового мериді-
ана.

14 жовтня
Християни візантійського обряду 

відзначають свято Покрови Пресвятої 
Богородиці. В Україні — День україн-
ського козацтва.

1942 — офіційна дата заснування 
Української Повстанської Армії, сфор-
мованої протягом 1942 року із розріз-
нених повстанських загонів бандерів-
ського крила ОУН.

1964 — Леонід Брежнєв став Ге-
неральним секретарем КПРС, главою 
СРСР, замінивши Микиту Хрущова.

Народилися: 1940 — Лесь Сердюк, 
український актор; 1943 — Раїса Кири-
ченко, українська співачка.

15 жовтня
1928 — німецький дирижабль «Граф 

Цепелін» здійснив перший комерційний 
рейс через Атлантичний океан.

1964 — уведений у дію найбільший 
у світі нафтопровід «Дружба».

Народилися: 1814 — Михайло Лер-
монтов, російський поет; 1844 — Фрі-
дріх Ніцше, німецький філософ.

Померли: 1817 
— Тадеуш Костюшко, 
національний герой 
Польщі; 1833 — Мі-
хал Огінський, поль-
ський композитор і 
політичний діяч; 1959 
— убили Степана Бан-
деру, українського по-
літика, голову проводу 
ОУН (1940 –1959).

16 жовтня
1978 — Іван Павло II став 264-им 

Папою Римським.
Народився: 1907 — Петро Григо-

ренко, український генерал-майор, пра-
возахисник.

17 жовтня
1113 — завершено спорудження 

Києво-Михайлівського Золотоверхого 
собору.

1956 — в Англії відкрита перша 
атомна електростанція.

Н а р о д и л и с я : 
1814 — Яків Голо-
вацький, україн-
ський поет, пись-
менник; 1936 — 
Іван Драч, україн-
ський письменник, 
громадський діяч.

Померли: 1849 
— Фредерік Шо-
пен, польський композитор і піаніст; 
1937 — Гаврило Базильський, генерал-
хорунжий Армії УНР.

18 жовтня
1867 — Росія продала Аляску Аме-

риці.
1918 — утворена республіка Чехо-

словаччина.
1927 — створено англійську компа-

нію Бі-Бі-Сі.
1955 — запущено Каховську ГЕС.
Народилися: 1868 — Євгенія 

Ярошинська, українська письменни-
ця; 1876 — Сергій Єфремов, україн-
ський державний діяч; 1931 — Вітаутас 
Ландс берґіс, литовський політик.

Померли: 1931 — Томас Едісон, 
американський учений; 1941 — Воло-
димир Свідзінський, український поет.

19 жовтня
1918 — Українська Національна 

Рада, політичний представницький ор-
ган українського народу в Австро-Угор-
ській імперії, проголосила Західноукра-
їнську Народну Республіку.

20 жовтня
1924 — у Харкові відкрита перша в 

Україні радіостанція.
1929 — ЦК ВКП (б) офіційно прого-

лосив суцільну колективізацію.
Помер: 1994 — Сергій Бондарчук, 

кіноактор і режисер.

21 жовтня
1665 — українські козаки на чолі з 

гетьманом І. Брюховецьким підписали 
Московські статті, за якими визначали-
ся взаємини козаків із Росією.

1879 — американський винахідник 
Томас Едісон випробував свою першу 
лампу розжарювання з вугільною нит-
кою.

1947 — почалося масове вивезен-
ня українців до Сибіру — операція «За-
хід». Протягом доби виселили 26 644 
родини, загалом 76 192 особи: 18 866 
чоловіків, 35 152 жінки і 22 174 дитини.

1950 — Китайська армія захопила 
Тибет.

1993 — на Всеукраїнському Право-
славному Соборі Володимир Романюк 
обраний Патріархом Київським і всієї 
Руси-України.

Н а р о д и в с я : 
1672 — Пилип 
Орлик, гетьман 
України у вигнанні 
в 1710 – 1742 ро-
ках.

Помер: 1964 
— Григорій Ве-
рьовка, україн-
ський композитор 
і хоровий диригент.

22 жовтня
Народилися: 1811 — Ференц Ліст, 

угорський композитор, піаніст; 1870 — 
Іван Бунін, російський письменник, ла-
уреат Нобелівської премії з літерату-
ри 1933 року; 1935 — Борис Олійник, 
український поет і громадський діяч; 
1943 — Катрін Деньов, французька 
актриса.

Помер: 1835 — Устим Карма-
люк, керівник повстанського руху на 
Поділлі.

Микола
Реріх

Степан 
Хмара

Тадеуш
Костюшко

Іван Драч

Григорій 
Верьовка
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24 вересня 1801 р. на Пол-
тавщині народився Михайло Ост-
роградський, математик. За нау-
кові праці 1828 року був обраний 
Петербурзькою Академією наук 
ад’юнктом, а в 29 років став ака-
деміком.

Остроградський був нащадком 
козацького роду, що походив від 
миргородського полкового судді. 
Навчався при Полтавській гімна-
зії в пансіоні для збіднілих дворян. 
Вихователем там був Іван Котля-
ревський. Він, колишній штабс-
капітан, розповідав про військові 
походи. Це вплинуло на Остроград-

ського, який вирішив стати офіце-
ром. Не маючи успіхів у навчанні, 
Михайло полишив гімназію. Роди-
на вирушила до Петербурга  вла-
штовувати Михайла у гвардій-
ський полк. По дорозі Остроград-
ські заїхали до дядька в Чернігів. 
За сімейною розмовою той пере-
конав батьків віддати юнака до 
Харківського університету. Там 
відкрилася схильність Остроград-
ського до математики.

Автор понад 40 наукових 
праць французькою мовою з ма-
тематичного аналізу і теоретич-
ної механіки. Член-кореспондент 

Паризької, Російської, Римської, 
Американської академій наук. По-
мер 1862-го.

У 2001 році ЮНЕСКО внесла 
ім’я Михайла Остроградського до 
списку видатних математиків світу. 

Михайло Остроградський 
у 29 років став академіком, 
почувши пораду дядька з Чернігова

24 вересня 1816 р. у м. Нов-
городі-Сіверському народився 
Михайло Чалий — педагог, біо-
граф Тараса Шевченка, автор 
спогадів про Костянтина Ушин-
ського. 1882 року видав книгу 
«Жизнь и произведения Тараса 
Шевченко», яка майже півсто-
ліття вважалася найповнішим 
життєписом поета. Чалий позна-
йомився з Шевченком у спіль-
ного товариша Івана Стешенка. 
«Друзів я застав за сніданком, 
який, зважаючи на Успенський 

піст, був доволі скудним… у ру-
ках обох приятелів було по поло-
вині солоного платаного судака, 
яким вони ласували без допомо-
ги ножа», — пише Чалий. Це ста-
лося після його приїзду до Києва 
у 1858-му. Відтоді Шевченко на-
зивав Чалого «мій великий київ-
ський друг».

Він був інспектором 2-ої Ки-
ївської чоловічої гімназії. Пра-
цював директором гімназії в Бі-
лій Церкві. Деякий час викладав 
у Ніжинському ліцеї князя Безбо-

родька. Створював недільні шко-
ли. Входив до редколегії «Киев-
ской старины». Помер 1907-го.

Михайло Чалий 
з Новгорода-Сіверського, 
біограф Тараса Шевченка

Як із Аркадія Казки 
хотіли зробити Сказкіна

Нові назви вулиць не завадять 
проголосувати на місцевих виборах 
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Поезія лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського

Продовжуємо знайомити читачів із поезією лауреатів обласної літературно-мис-
тецької премії імені Михайла Коцюбинського. Торік у Чернігові видана «Антологія 
творів лауреатів премії імені М. Коцюбинського. Поезія». З неї і друкуємо ці твори.

Видатний фран-
цузький письменник, 
класик європейської 
і світової літератури 
Гі де Мопассан (1850 
– 1893) — автор чудо-
вих, психологічно тон-
ких романів, повістей, 
оповідань. Ось деякі 
цитати з його творів. 
Говорить і сам автор, і 
його герої.

Дружба між чоловіком 
і жінкою — це стосунки ко-
лишніх або майбутніх ко-
ханців.

Слова кохання завжди 
однакові, все залежить 
від того, з чиїх вуст вони 
виходять.

У житті немає нічого 
справжнього, окрім без-
розсудності кохання.

Якщо ми, жінки, чого-
небудь не знаємо, то май-
же завжди здогадуємося.

Наша пам’ять — доско-
наліша, ніж Всесвіт: вона 
повертає життя тим, кого 
вже немає на світі!

Удавати із себе людину 
досвідчену зовсім неваж-
ко. Вся річ у тім, щоб тебе 
не викрили в явному не-
уцтві. Потрібно лавірувати, 
уникати скрутних ситуацій, 
обходити перешкоди і за 
допомогою енциклопедич-
ного словника саджати в 
калошу інших. Усі люди — 
круглі неуки і бездарні, як 
колоди.

Людина часто припус-
кається помилок. Більше 
того, вона все життя тільки 
і займається тим, що при-
пускається помилок. Голо-
вне — вчасно помітити по-
милку і виправити її.

У ній самій, в її погля-
ді було щось підступне, не-
вловиме, таке, що збуджує 
почуття ненависті. І, мож-
ливо, саме тому я так шале-
но кохав її.

І я дізнався, що всі вони 
були катами своїх близь-
ких, лиходіями, негідника-
ми, лицемірами, брехуна-
ми, шахраями, наклепни-
ками, заздрісниками, що 
вони крали, обманювали, 
здійснювали найганебні-
ші, наймерзотніші вчинки 
— всі ці люблячі батьки, ві-
рні подружжя, віддані сини, 
цнотлива дівчина, чесний 
торговець, цей чоловік, що 
славився доброчесністю.

 Хто не поважає себе, 
той — нещасний, зате той, 
хто занадто задоволений 
собою, — безглуздий.

Усі вони писали на по-
розі своєї вічної обителі не-
щадну, страшну і святу прав-
ду, якої не знають або ро-
блять вигляд, що не знають. 

У серця є загадки, недо-
ступні розуму.

Кохання сильне, як 
смерть, зате крихке, як 
скло.

Я кохав її шалено. Чому 
ми кохаємо? Хіба не дивно 
бачити в цілому світі тіль-
ки одну істоту, мати в голові 
тільки одну думку, в серці — 
тільки одне бажання і на вус-
тах тільки одне ім’я — ім’я, 
яке невпинно піднімається 
з надр душі, піднімається, як 
вода в джерелі, підступає до 
губ, яке твердиш, повторю-
єш, шепочеш завжди і всю-
ди, немов молитву?

Нинішні чоловіки не лю-
блять сучасних жінок до та-
кої міри, щоб дійсно страж-
дати через них.

Нічого немає жахливі-
ше, як на старості років по-
ринати у свою молодість.

Коли приходить кохан-
ня, душа наповнюється не-
земним блаженством. А 
знаєш, чому це відчуття ве-
личезного щастя? Тільки че-
рез те, що ми уявляємо, ніби 
настав кінець самотності.

Життя — гора: підніма-

єшся повільно, а спускаєш-
ся швидко.

Ілюзії свої оплакуєш 
іноді так само гірко, як по-
кійників.

У країні горбатих дово-
диться або бути горбанем, 
або принаймні здаватися 
ним.

Ні з чим не можна по-
рівняти радість першого 
рукостискання, коли одна 
рука запитує: «Ви мене ко-
хаєте?», а інша відповідає: 
«Так, кохаю».

Жінки завжди чекають 
чогось іншого, не того, що 
існує насправді.

Переконуюся: дві люди-
ни не можуть проникнути 
в душу, в приховані думки 
один одного, вони йдуть по-
руч, іноді тісно обнявшись, 
але зовсім не зливаючись, 
і духовна наша істота поне-
віряється самотньою все 
життя.

Припустимо, у Франції є 
зо п’ять геніальних людей.
Додамо з такою ж щедріс-
тю двісті високоталанови-
тих, тисячу інших, теж та-
лановитих, кожен у своїй 
сфері, і десять тисяч осіб, 
так чи інакше видатних. За 
ними йде армія посеред-
ніх, за якою йде маса дур-
нів. А оскільки посереднос-
ті і дурні завжди складають 
величезну більшість, не-
мислимо уявити, щоб вони 
могли вибрати розумний 
уряд.

Ми кохаємо тільки один 
раз! Але серце часто може 
відчувати хвилювання при 
зустрічі з іншою істотою, бо 
кожна з них або притягує, 
або відштовхує кожного з 
нас. З усіх флюїдів виникає 
дружба, примха, жадан-
ня володіння, сильні, хоча і 
швидкоплинні спалахи яко-
гось почуття, але зовсім не 
справжнє кохання.

Дзюба (Мурзенко) Тетяна Анатоліївна народилася 19 липня 
1966 року в селі Брусниця Кіцманського району Чернівецької об-
ласті. Закінчила з відзнакою факультет журналістики Київського 
державного університету імені Т. Шевченка та аспірантуру Інсти-
туту літератури НАН України. Кандидат філологічних наук, доцент. 

Поетичні добірки друкувалися в літературно-художніх журналах, 
альманахах, антологіях в Україні, часописах Білорусі, США, Німеччини. 

Автор книги поезій «Акомодація до часу», автор та упорядник 
антологій сучасної української поезії, прози і літературної крити-
ки молодих письменників. Численні літературно-критичні й літе-
ратурознавчі розвідки опубліковані в наукових виданнях. Лауре-
ат міжнародних, всеукраїнських та обласних премій і конкурсів. 

Живе в Чернігові. 

Чарльз Діккенс не міг працювати, 
якщо столи і стільці в його кабінеті стоя-
ли не так, як треба. Як треба, знав тіль-
ки він і щоразу починав роботу з переста-
новки меблів.

Діккенс настільки не любив 
пам’ятників і монументів, що в заповіті 
суворо заборонив зводити їх йому. Єдина 
бронзова статуя Діккенсу встановлена у 
Філадельфії. 

Оноре де Бальзак обожнював каву 
— за день випивав близько 50 чашок 
міцної турецької. Якщо не було можли-
вості зварити кави, письменник молов 
жменьку зерен і жував їх із величезним 
задоволенням.

Едгар Аллан По все життя боявся 
темряви. Можливо, однією із причин ви-
никнення цього страху стало те, що в ди-
тинстві майбутній письменник навчався 
на цвинтарі. Школа, куди ходив хлопчик, 
була така бідна, що підручники для ді-
тей купити не вдавалося. Винахідливий 
учитель математики проводив заняття 
на прилеглому кладовищі, серед могил. 
Кожен учень вибирав собі надгробний 
пам’ятник і підраховував, скільки років 
прожив покійний, віднімаючи від дати 

смерті дату народження. Не дивно, що 
По виріс і став засновником літератури 
жахів.

Льюїс Керролл мав церковний сан 
диякона. Автор «Аліси» був пристрас-
ним шанувальником технічного прогре-
су і сам особисто винайшов триколіс-
ний велосипед, мнемонічну систему для 
запам’ятовування імен і дат, електричну 
ручку.

Марк Твен — літературний псевдо-
нім письменника, якого звали Семюел 
Ленгхорн Клеменс. «Марк Твен» — тер-
мін із галузі навігації, що означає «від-
міряй два» (йдеться про морські сажені): 
саме так позначали мінімальну глибину, 
придатну для судноплавства. Цей термін 
Твен запам’ятав, коли в юності курсував 
пароплавом по Міссісіпі. 

Письменник запатентував кілька ви-
находів, зокрема саморегульовані під-
тяжки і альбом для вирізок із клейкими 
сторінками.

Джек Лондон був соціалістом, при 
цьому першим в історії американським 
письменником, що заробив власною 
працею мільйон доларів.

Іванов Дмитро Йосипович народився 22 жовтня 1946 року в селі 
Тарасівці Новгородківського району на Кіровоградщині. 

Літературний успіх прийшов до нього 1976 року на Ірпінському семі-
нарі молодих літераторів. Робітник теплиці з радгоспу імені Фрунзе Чер-
нігівського району вразив присутніх новизною тематики і своєрідністю 
її художнього втілення. 

У журналі «Вітчизна» з післямовою Івана Драча з’явилася добірка 
творів Іванова. Це був переконливий дебют. 

А невдовзі побачили світ книги поезій Дмитра Іванова «Зерно і лю-
бов», «Грай, сопілонько моя», «Там, де народжуються райдуги», «Заповіти 
мого роду» . Потім — нові книги: «Стремено», «Червоний корінь» та «Ма-
миних слів чорнобривці», «Зорі над Україною», «Здрастуйте! Я повернувся!», «Монолог з 33-го». 

Дмитро Іванов закінчив філологічний факультет Київського державного університету ім. 
Т. Шевченка, працював в обласному Будинку народної творчості, а потім перейшов на роботу до 
редакції газети «Гарт», яку очолює від 1991 року.

За цей час він став заслуженим журналістом України, лауреатом премії імені І. Нечуя-Ле-
вицького (1997) та міжнародної української премії імені Г. Сковороди (2001 р.), премії імені 
М.Коцюбинського (2008 р.).

У 2010 р. за книгу «Село в терновому вінку» удостоєний Національної премії України імені 
Т. Шевченка. 

* * *
Таки дочекалися воленьки ми.
І в світі нарешті зовуть нас 

людьми.
Усі нам віватять, 

бо годять усім
Нащадки святої Вкраїни-Русі!
Ми все продаємо:

честь,
                              славу, 

добро,
Чорнозем з могилами предків, 

Дніпро;
Братів православних,

                         сусідів,
дітей —

За дядькове Семове
тлусте «Окей!».

За бакси, які в лоні Сатан-гори
Штампує нам, гордим,

Люципер старий…
Які ж ми Вкраїнці?!

Окраїнці ми!
Співуче ніщо —

під ганьби чобітьми,

Юрба боягузів, п’яниць і лакиз,
Колишнього лісу могутнього 

хмиз.
І гнити нам, 

доки
із судних долонь

Не прийде за нами
спасенний вогонь…

* * *
Юлію Коцюбинському

Ні, не злякався я надсад!
Я просто зупинивсь, 
Щоб подивитися назад.
Та... краще б не дививсь.

Бо там, де сад мій пінив цвіт, —
Пеньки.
А поміж них
Мевріє кладовище літ
В надгробках кам’яних.

Хоч довго кладовищем брів,
Три слова лиш знайшов
Серед надгробкових карбів —

«БОГ», «МАТИ» і «ЛЮБОВ».
Все інше стерлось в давнині...
Все, чим горів-болів, 
Немов привиділось мені
У серіалі снів.

І де ж воно?! 
Почуй лишень:
Луна, де ти пройшов,
Найблагодатніша з пісень
«БОГ, МАТИ і ЛЮБОВ»!

А ще ж — реальний, а не в сні, —
Удач людських носій,
Стоїть лелека у весні
На золотій нозі...

* * *
Ми більше не зустрінемось 

з тобою.
Ми житимем,
Як небо із рікою:
Воно — у ній,
вона — у нім.
І любо їм,
і горе їм.

* * *
І буде тиша кольору надії, 
І буде спокій кольору щастя, 
І впаде яблуко, розлетівшись надвоє, 
Його половинки з’їдять щасливі закохані, 
І не помітять за гіллям заплаканої Єви, 
Яка прокляла свій давній авітаміноз.

* * *
Королівни завше діставались дурням — 
переконує народна
мудрість. 

* * *
Сніг лапатий — син слухняний віхоли. 
Полозки санчат — півусмішки. 
Ми з планети круглої в небо їхали. 
Звісно, білі ангели — діти трішки.

І кидалось сонце вслід цуценям рудим, 
І від сміху в кров розсікались губи. 
Як розтане швидко цей зимовий дим — 
Хтось у ньому лиш рукавичку згубить…

Чи зоріла доля нам, чи звізда вертепу 
Крізь шинельних буднів непохитний стрій?
…Не сахайсь закляклих серед степу 
Кам’яних бабів — невідбулих мрій.

Сніг лапатий — син слухняний віхоли. 
Полозки санчат — півусмішки. 
Ми з планети круглої в небо їхали. 
Звісно, білі ангели — діти трішки.

* * *
Біля кляштору Босих Кармелитів 
Я вперто раз-по-раз повторюватиму молитву,
Так, наче вкотре, набираючи потрібний номер:
«Почуй мене, Господи, почуй...».
У костелі на березі річки

серед впокорених гордих шляхтянок,
з силуетами запалених свічок,
свічками зусібіч обступлених.
І тягтимуться вени, напнуті, шорсткі, тротуарів
до тебе, до річки.
І перетяті до води за полегшенням 

спадатимуть,
Де на листках-човнах осінь відпливає,
Багряними ордаліями за собою
спаливши мости.

А ще ж недавно тут тріпотіли лускою
пругкі, грайливі сині літні дні,
спіймані на вудки міських антен.
І пущена навесні шкаралуща крашанок
чіплялася за весла водяними лілеями.
І ти, мій Боже, непомітно з’являвся
прихожанином у костел, до вечірні,
на цьому березі річки. 

* * * 
Сріблясте хутро, коштовна здобич для 

Мономаха.
Там, де немає, мій друже, віри — немає страху.
Сніги лягали, нерівні, білі, — псальми пророчі.
Там, де немає, мій друже, світла — 

не видно ночі. 

А треті півні склюють зірниці вогнем і криком.
Живих не бійтесь, а бійтесь Бога і мрій 

безликих.
Втонулим дзвоном озвалась осінь в сліпій 

пустелі:
«Усі стежини, криві і кволі, дай перестелю,

Усі слідочки, бліді й непевні, як анемія,
Зберу докупи з вчорашнім снігом — і занімію».
Здавалось, осінь не зійде з серця мого ніколи,
А календар віщує інше: стрічай Миколи…

Гі де Мопассан: 
«Життя — гора: піднімаєшся 
повільно, а спускаєшся швидко»

Цікаве про письменників
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Несподівані 
думки
 Історія змушена по-

вторюватися, тому що ніхто 
її не слухає. (Лоренс Пітер).

 Історія — занадто 
серйозна справа, щоб до-
вірити її історикам. (Я. Ма-
клеод).

 Історія подібна до 
гвіздка, на який можна по-
вісити все, що завгодно. 
(О. Дюма).

 Там, де шлюб без 
кохання, буде і кохання без 
шлюбу. (Бенджамін Фран-
клін).

 Кохання — єдина 
пристрасть, що не визнає ні 
минулого, ні майбутнього. 
(Оноре де Бальзак).

Було колись...
Хуліо Іглесіас у моло-

дості був футбольним во-
ротарем і виступав за мад-
ридський «Реал». Однак 
його футбольна кар’єра пе-
рервалася у віці 20 років, 
коли він потрапив в авто-
катастрофу і пролежав у 
лікарні три роки. Хлопець 
був паралізований, віль-
но працювали тільки руки. 
Іглесіас навчився грати на 
гітарі і згодом став відомим 
співаком.

* * *
Вольтер одночасно пи-

сав по кілька творів. Сідаю-
чи за робочий стіл, залежно 
від настрою він брав пев-
ний рукопис і продовжував 
над ним працювати.

* * *
Франц Кафка був дуже 

скромною людиною. Усе, 
що писав, майже не публі-
кував, зате обов’язково 
читав уголос трьом своїм 
празьким друзям. Будучи 
змореним тяжкою хворо-
бою, письменник попросив 
свого друга на ім’я Макс 
Брод спалити після смер-
ті всі його твори, включно 
з кількома незакінчени-
ми романами. Брод не ви-
конав цього прохання, на-
впаки — забезпечив публі-
кацію творів, що принесли 
Кафці всесвітню славу по-
смертно.

Куточок 
гумору

Якби спорт був дійсно 
корисним, то на кожному 
турніку висіло б по п’ять єв-
реїв... 

* * *
Якось піймав Микола 

золоту рибку. Рибка забла-
гала відпустити її і пообіця-
ла виконати три бажання. 
Замовив він три бажання, 
і... стало в Миколи три сви-
ні.

* * *
— Яка різниця між тео-

рією і практикою? 
— Теорія — це те, чого 

ми не знаємо, а практика 
— те, чого не вміємо. 

* * * 
— Петре Петровичу, Ви 

так змінилися! Худі стали, а 
були повні. Були кучеряві, а 
стали лисі. Щоки були чер-
воні, а зараз бліді. 

— Та я ж не Петро Пе-
трович! 

— Ти лишень подумай! 
То ви й ім’я змінили? 

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

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Тверді сливи, недостиглі помідори і грона винограду можна 

зберегти свіжими протягом декількох тижнів у сухому піску або в су-
хій тирсі.

 Якщо хочете перевірити, чи свіжі консерви, які збираєте-
ся відкрити, натисніть на дно банки так, щоб на жерсті утворилася 
вм’ятина. Якщо через деякий час втиснуте місце почне трохи випрям-
лятися — консерви зіпсовані.

 Якщо скло окулярів протерти гліцерином, вони не будуть за-
потівати.

 Чим біліше борошно, тим менше в ньому міститься білків, віта-
мінів групи В і мінеральних солей. Тому сніданок зі склянки чаю і білої 
булочки не можна вважати задовільним. Додайте до сніданку хоча б 
скибочку житнього хліба.

 Запаху часнику з рота можна позбутися кількома способами: 
випити склянку молока, пожувати петрушку, шкірку лимона або ка-
вове зернятко.

 Не можна кип’ятити воду більше одного разу, при повторному 
кип’ятінні виділяється діоксин — отруйна речовина, що викликає рак.

 На кожну людину припадає приблизно 200 
мільйонів комах.

 До 65 років більшість людей проводить у цілому 
9 років біля телевізора.

 Після удару по хокейній шайбі вона може летіти 
зі швидкістю 190 км/год.

 Арахісова олія є одним із компонентів динаміту.

 Акула — єдина риба, яка може кліпати обома очима.

 Око страуса більше, ніж його мозок.

 Тигри мають смугасту шкіру, не тільки хутро.

 Спікеру англійського парламенту заборонено 
говорити під час засідань.

 Якщо б ви їли дуже багато моркви, стали б 
помаранчевими.

 Щороку при використанні виробів, призначених для 
правшів, гинуть 2500 лівшів.

 Кожен рік Сонце стає легше на 360 мільйонів тонн.

 Людина за своє життя випиває в середньому 
35 тонн води.

Золотий фонд української естради
Тарас 

ПЕТРИНЕНКО 
Народний артист Украї-

ни, заслужений діяч мистецтв 
України, співак, поет, компо-
зитор, син видатної оперної 
співачки Діани Петриненко.

Народився 10 березня 
1953 року. На початку 1969 
року створено ансамбль 
«Еней» за участю учнів спеціа-
лізованої музичної школи ім. 
Лисенка, в якому Тарас грав 
на клавішних і співав. Через 
рік «Еней» дебютував на теле-
баченні і майже два роки був 
безперечним лідером україн-
ської рок-музики. Наприкінці 
1971 року Петриненко ство-
рив новий ВІА «Дзвони», а че-
рез три роки знову об’єднався 
із друзями з «Енея».

Ансамбль одразу запро-
сили до Укрконцерту, де під 
вивіскою «Гроно» він проісну-
вав майже рік. Після служби в 
армії Петриненко недовго ке-
рував знаменитою «Мрією», 
але після того, як їм заборо-
нили виконувати власні піс-
ні (зокрема такий шедевр як 
«Пісня про пісню»), Тарас пев-

ний час виступав у складі ВІА 
«Чарівні гітари», а потім пере-
їхав до Росії. Від 1982 року 
Петриненко працював у туль-
ському ансамблі «Красные 
маки», який на той час скла-
дався виключно з україн-
ських музикантів. З «Мака-
ми» він записав свої перші 
російськомовні хіти («Погас-
шие звёзды», «Перелётная 
птица», «Я скоро вернусь»), та 
згодом повернувся в Україну. 
1986 року Петриненко разом 
із гітаристом Ігорем Шаблов-
ським та співачкою Тетяною 
Горобець відродив ансамбль 
«Гроно». 

Улітку 1997 року на «Тав-
рійських іграх-VI» Петриненко 
отримав Всеукраїнську пре-

мію в галузі музики і масових 
видовищ «Золота жар-птиця» 
в номінації «Жива легенда». 
Наприкінці року фірма «Нова 
Рекордс» випустила третій 
сольний альбом Петриненка 
«Любов моя». 

Восени 2004 року Та-
рас Петриненко брав актив-
ну участь у Помаранчевій ре-
волюції, де на Майдані Неза-
лежності неодноразово вико-
нував свої пісні, в тому числі 
знамениту «Україну».

Якби захотів, Тарас Пе-
триненко давно вже співав 
би в Росії, а може, в Амери-
ці. З його голосом діапазону в 
чотири октави, з його унікаль-
ним талантом поета, компо-
зитора, музиканта неважко 
було б влаштуватися в житті. 
Але тоді це вже не був би Та-
рас Петриненко. Де б він не 
бував з концертами, завжди 
наголошує, закликає, волає 
про те, що допомогти україн-
цям стати гідними свого слав-
ного минулого, багатовікових 
культурних надбань і тради-
цій можуть лише самі україн-
ці, тобто кожен з нас, якщо ми 
об’єднаємося. 

Улюблені пісні

Óêðà¿íà
Музика і вірші: 
Тарас Петриненко

Дороги іншої не треба,
Поки зорить Чумацький Шлях.
Я йду від тебе і до тебе
По золотих твоїх стежках.
Мені не можна не любити,
Тобі не можна не цвісти.
Лиш доти варто в світі жити,
Поки живеш і квітнеш ти.

Приспів:
Україно, Україно!
Після далечі доріг
Вірне серце твого сина
Я кладу тобі до ніг.

Бо ми кохаєм до нестями,
І ще не скоро наш кінець.
Ще, може, нашими серцями
Розпалим тисячі сердець.
Ще наша свічка не згоріла,
Ще наша молодість при нас.
А те, чи праве наше діло, —
Те скажуть люди, скаже час.
Приспів.

Ï³ñíÿ ïðî ï³ñíþ
Музика і вірші: 
Тарас Петриненко

Зорепадом летять роки
У минуле, у віки.
Шлях, що пройдено, не пройдеш,
Що минуло — не вернеш.
Тільки пісня нам зупинить час,
Що так біжить від нас.
Тільки пісня нам поверне знов
Нашу юність і любов.

Нам дано будувать мости
У незнанії світи,
І додому, де вірно ждуть,
Довгих років довга путь.
Тільки пісня у чужім краю
Здолає сто доріг,
І кохану нагада твою,
І далекий твій поріг.

Зорепадом летять роки
У майбутнії віки.
Серед радощів і біди
З нами пісня назавжди.
Тільки пісня поміж тисяч мрій
Поведе до майбуття.
Пісня — матір щастя і надій,
Без пісень нема життя!

Книга 
рекордів Гіннеса

Найбільша відстань по канату 
13 липня 1969 р. канатоходець Анрі Роштен (Франція) 

пройшов по канату, натягнутому над ущелиною в Клер-
мон-Феррані (Франція), 3465 м за 3 год 20 хв.

Найглибше занурення 
з аквалангом 
Найбільш глибоководне занурення з аквалангом — 

307,8 м. Його здійснив 6 листопада 2001 р. англієць Джон 
Беннет в Ескарсіа Пойнт (Філіппіни). Спуск із вантажем 
тривав усього 12 хвилин, а підйом — 9 год. 36 хв.

Перші люди, 
що досягли Північного полюса
Першим досягнув Північного полюса дослідник Арк-

тики Роберт Пірі (США). Разом із Меттом Генсоном (США) 
вони вийшли від мису Коламбіа (о. Еллесмер, Канада) 1 
березня 1909 p., і 6 квітня того ж року Р. Пірі дійшов ви-
сновку, що досягнув мети свого походу. 

Найбільша відстань на повітряній кулі
Офіційний рекорд дальності польоту на повітряній 

кулі, зареєстрований Міжнародною федерацією аеронав-
тики, — 40814 км — належить Бертрану Пікарду (Швейца-
рія) і Брайану Джонсу (Великобританія). Вони подолали цю 
відстань на повітряній кулі «Брейтлінг Орбітер-3» з 1-го до 
21 березня 1999 р.

«Брейтлінг Орбітер-3» перетнув фінішну пряму в точці 
з координатами 9,27° з. д. у Мавританії (Північно-Західна 
Африка), завершивши подорож за 15 днів 10 год. 24 хв. 
і ставши першою повітряною кулею, що облетіла Землю 
без посадки. Його пілотам, крім цього, належить рекорд 
найшвидшої навколосвітньої подорожі на повітряній кулі.

Найдалі на ковзанах
Від 29 травня по 22 червня 2000 р. фіни Я. Койстінен 

і В.-П. Пойконен подолали на ковзанах 2815 км. Ця пара 
стартувала в Гельсінкі (Фінляндія) і проїхала до Утсекі (Фін-
ляндія) й назад завдяки техніці, що має назву «скандинав-
ська хода», лише зрідка користуючись лижними палицями.

Британець встановив рекорд зі швидкісної 
їзди на задньому колесі мотоцикла

Британець Гері Ротвелл встановив новий світовий ре-
корд швидкості, проїхавши на задньому колесі мотоцикла 
зі швидкістю 337,56 кілометра на годину.

Дистанція рекорд-
ного заїзду склала 
один кілометр. Ризи-
ковану поїздку брита-
нець здійснив на Suzuki 
Hayabusa потужністю в 
540 к.с. Рекордсмену 
вдалося досягти швид-
кості, яка перевищує 
встановлений ним же 
рекорд 1999 року.
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Благодійний концерт 
«Серце в долонях»

Благодійний концерт «Серце в долонях» та благодійний аук-
ціон творчих робіт відбудеться сьогодні, 8 жовтня, о 18.00 в ак-
товій залі Чернігівського національного технологічного універ-
ситету (вул. Шевченка, 95) у рамках проекту «Паліативна допо-
мога дітям: від розуміння проблеми до реальних дій”.

Метою заходу є інформування громади міста Чернігова про 
проблеми паліативної допомоги та збір коштів на придбання ме-
дичних препаратів для онкологічно хворих дітей — Нікогди Артема 
Вікторовича (16.08.2011 р.н.) та Свиридовича Артема Сергійовича 
(02.01.2011 н.р.). Діагноз хлопчиків — гострий лімфобластний лей-
коз, comnon, І гострий період. Сім’ї хлопчиків мають статус багатодіт-
них. Середня вартість лікування хлопчиків за 1 день — від 1000 грн. 

Організатори  заходу: Міжнародний фонд «Відроджен-
ня», ГО «Чернігів Європейський», Чернігівський національний 
технологічний університет, ННІ права і соціальних технологій 
ЧНТУ, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  
обласна дитяча лікарня.


