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Триває  передплата на  
нашу газету на 2016 рік 

Усі поштові відділення й листоноші області
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-який 

термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатна ціна на нашу газету — незмінна і найнижча. 
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!
Кожному читачеві газети — ще одного-двох читачів 

Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайо-
мим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше 
буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інфор-
маційному просторі області. 

Наша передплата на 2016 рік зросла більш як удвічі
Звичайно, це ще лише 457 передплатників, але за один рік 

це немало. Адже газета тільки перший рік — 2015-ий — була в 
передплаті, вона порівняно нова, її ще мало знають.

Приємно, що всі торішні читачі залишилися з газетою і на 
цей новий 2016 рік, а багато хто з них долучив до передплати 
одного-двох нових читачів, своїх знайомих. І це чи не основне 
джерело  подальшого зростання тиражу газети, адже, якщо 
кожен із теперішніх читачів залучить, загітує нових, збільшен-
ня передплати гарантоване. 

Усім передплатникам — велике спасибі! 

До  нових читачів
Газета «Світ-інфо» виходить кожні два тижні, по четвергах, 

на 16 сторінках. Поки що нема фінансової можливості перейти 
на щотижневий випуск, але з нарощуванням тиражу передплати 
така можливість з’явиться. 

При цьому звертаємо увагу, що ми вже й зараз вийшли за 
обсягом на рівень районних газет (з набагато вищою передплат-
ною ціною), адже ці газети хоча й виходять щотижня, але на 8 сто-
рінках. До того ж у кожному випуску районок мінімум одна сто-
рінка — це телевізійні програми, а за два тижні — це 2 сторінки. 

Ми не друкуємо телепрограм не лише через те, що газета ви-
ходить не щотижня, а телеканали не можуть дати свою програму 
на 2 тижні наперед. Але навіть при щотижневому випуску, чесно 
кажучи, шкода витрачати цінну газетну площу на ці телепрогра-
ми, які в деяких тижневих обласних 16-сторінкових газетах за-
ймають по 4 – 5 сторінок. Щотижня! Нічого не маємо проти теле-
бачення, але, відверто кажучи, в ці телепрограми майже ніхто не 
заглядає: вмикають телевізор і клацають пультом, знаючи сітку 
тих нескінченних телесеріалів напам’ять.

У нашої газети — інша концепція. Після її перших інформа-
тивних сторінок основну площу займають аналітичні публікації з 
акцентом на історію, літературу. Отримавши газету, ви на наступ-
ні дні маєте серйозне і водночас цікаве читання. І багато цих пу-
блікацій можна вирізати, зберігати. А дехто з читачів зберігає і 
всі примірники нашої газети. Радимо дійсно робити цю, умовно 
кажучи, домашню підшивку, тим більше, що деякі публікації йдуть 
із продовженням у двох-трьох номерах. Чимало публікацій вам 
захочеться колись перечитати або комусь запропонувати почи-
тати. І читати в газеті  є що.

Останнім часом за ініціа-
тиви народного депутата Сер-
гія Тарути — екс-губернатора 
Донеччини, в минулому мі-
льярдера — відбулося кілька 
зібрань провідних бізнесме-
нів країни. За його словами, 
здійснена спроба виробити 
план дій щодо виходу країни з 
кризи. Оскільки — як зрозумі-
ло зі слів народного депутата 
— бізнес не дуже довіряє чин-
ній урядовій команді.

Гаразд, цій команді нині 
мало хто довіряє. Особливо її 
керівникам.

Але який бізнес? Ахметов, 
Пінчук, Коломойський, Хмель-
ницький — це бізнес?

Якщо «бізнес», то їхні іме-
на мають асоціюватися з ві-
домими торговими марками, 
унікальними виробами, якіс-
ною продукцією — власне, 
з тим, що принесло їм шале-
ні доходи, перетворивши їх із 
хлопців із підворіть в олігар-
хів із мільярдними статками.

Ви знаєте ці торгові мар-
ки, котрі представляють на-
звані чоловіки?..

Вони не бізнесмени. Вони 
— рантьє. Ті, кому дозволено 
продавати природні ресурси й 
сировину.

Хто з них може похва-
литися реальними бізнесо-
вими справами, спробами 
налагодити ефективне ви-
робництво, модернізувати й 
привести в сучасний стан ме-
талургійні комбінати — анах-
ронізми радянської доби? 
Вони просто збирачі данини з 
неефективного сировинного 
виробництва.

То чого доброго можна че-
кати від олігархів, котрі пере-
творили одну з найперспек-
тивніших країн пострадян-
ського табору в сучасну руїну? 
І схаменулися лише тоді, коли 
ця країна перестала їм прино-
сити мільйонні прибутки?

Чи, може, колись ці бізнес-
мени турбувалися долею своїх 

найманих напіврабів і намага-
лися платити їм достойні зар-
плати, таким чином оживляю-
чи внутрішній ринок?

Може, вони прагнули чес-
но наповнювати бюджет кра-
їни податками від свого біз-
несу і забезпечували соціаль-
ну сферу — освіту, медицину, 
культуру — належним фінан-
суванням? І не виводили весь 
свій прибуток по офшорах?

Може, вони, врешті, ство-
рили фонд підтримки Україн-
ської армії і наповнили його 
достатніми власними фінанса-
ми, коли виявилося, що ця ар-
мія без черевиків і без зброї 
змушена захищати країну від 
несамовитого агресора?

Може, хоч хтось, хоч ко-
лись зробив щось доброго 
для держави, котра нині має 
допомогти їм вижити і зберег-
ти свої статки?

Гаразд, це все справді ри-
торичні запитання, що не по-
требують відповіді. Але по-
милки роблять усі, й ніхто від 
них не застрахований.

Будемо сподіватися, що ці 
багаті люди (кілька десятків 
сімей),  котрі досі зневажали 
всіх останніх українців, вва-
жаючи їх «лохами» і невдаха-
ми, бо не вміють так вправно 
й нахабно, як вони, працюва-
ти ліктями і нічим іншим, — за-
раз під проводом Сергія Тару-

ти видадуть на гора суперпро-
позиції, котрі мають швидко й 
ефективно вивести країну з 
глибокої кризи.

А найбільше — повернуть 
свої глибоко заховані мільяр-
ди з офшорів, що лежать там 
мертвим багажем, створять 
Фонд модернізації країни, за-
лучать найкращих спеціаліс-
тів світу й країни для розробки 
реального і конкретного плану 
реалізації цієї модернізації.

А ще — закличуть сво-
їх представників у парламен-
ті, яких там ледь не половина 
складу, прийняти сприятливе 
для розвитку економіки зако-
нодавство, котре допоможе за-
лученню інвестицій у потенцій-
но багату й ефективну країну.

У країну, де високий рі-
вень умілості й освіти насе-
лення. У країну, де розташова-
но 30% світових чорноземів і 
де неймовірні водні ресурси, 
які незабаром стануть одним 
із вирішальних факторів ви-
живання й розвитку людства. 
У країну, де одна з найкращих 
у світі логістика розвитку важ-
кої промисловості. І де нині 
вже створена чудова база для 
розвитку ІТ технологій.

Будь ласка, шановний чи-
тачу, не стверджуйте, що це 
можливо. У вас для цього не-
має жодних підстав. Як немає 
їх і в автора цих рядків. Бо зі 

світової історії знаємо, що олі-
гархи ще ніколи і ніде не ста-
вали рушіями національного 
прогресу. За своєю природою 
вони не здатні цього зробити.

Можна не сумніватися, 
що ніхто з олігархів і пальцем 
не поворухне для створення 
такого Фонду модернізації. 
Це не їхня природа. І не треба 
цього від них чекати.

В Україні є значно пер-
спективніша й могутня сила, 
народжена Майданами, — 
громадянське суспільство й 
зокрема його інтелектуаль-
на частина, котра нині живе 
в паралельному світі, досі не 
затребувана й не використа-
на. І саме громадянське сус-
пільство має зорганізуватися 
таким чином, щоб примусити 
олігархів — за умови їхнього 
виживання в уже новій якос-
ті — взяти участь у повален-
ні влади олігархату і створен-
ні ліберальної, ринкової, але 
справедливої системи органі-
зації суспільства.

І як українцям не хочеть-
ся до цього повертатися, але 
взятися до розв’язання про-
блем модернізації немож-
ливо, не розібравшись із не-
справедливим, вульгарним і 
хамським процесом привати-
зації, проведеним за часів Ле-
оніда Кучми й продовженим 
режимом Віктора Януковича.

Тільки легітимізація при-
ватизації великих колись дер-
жавних підприємств, пере-
гляд того, що поставило краї-
ну з ніг на голову, може повер-
нути країні справедливість і 
перспективу відродження.

Для цього не потрібно 
революцій, жодна з яких у 
світовій історії не викону-
вала свого завдання. Не 
потрібно буде все відніма-
ти в супербагатіїв і потроху 
всім роздавати, як проде-
монстрували це прак-
тики вульгарного со-
ціалізму.

Як  подолати бідність 
і несправедливість?

Риторичні запитання Сергію Таруті

2015 року, починаючи від 1 квітня, 
держава в особі Пенсійного фонду за-
бирала, урізала в мене, як і в сотень ти-
сяч пенсіонерів, 15 відсотків пенсії. Кон-
кретно: з моєї не такої й великої пенсії у 
2500 гривень забирали, недоплачували 
десь по 350 гривень щомісяця. 

Це робилося згідно з ухваленим Вер-
ховною Радою 2 березня 2015 року За-
коном №213-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
пенсійного забезпечення».

Закон цей був ухвалений у руслі прийня-
тих в передноворіччя 2015-го нового Дер-
жавного бюджету і змін до Податкового ко-
дексу. І бюджет, і ці зміни стали черговим на-
ступом на життєвий рівень людей, адже суть 
обох головних фінансових документів дер-
жави була одна — урізати на простих людях.

На продовження цього урізання і був 
ухвалений отой березневий закон щодо 
пенсій. Мотивація у влади і в грудні, і в 
березні була стара й нудна — економіч-
на криза, якій, схоже, нема кінця. Та ще 

плюс демагогічно кивали на війну. 
Основним урізальним моментом 

цього закону стало те, що держава вирі-
шила відбирати 15 відсотків пенсії у пра-
цюючих пенсіонерів (окрім інвалідів І і ІІ 
груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників 
бойових дій). 15 відсотків пенсії заби-
ралося в тих, у кого вона перевищувала 
півтора прожиткових мінімуми — 1423 
грн 50 коп. У працюючих пенсіоне-
рів-державних службовців пен-
сія забиралася повністю. 

Обікрадені  пенсіонери
Президент, спікер і Прем’єр винні мені 3 тисячі гривень і ще понад мільярд — сотням тисяч пенсіонерів
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Бліц-інформ
Обласна рада висловила 
недовіру уряду 
Друга сесія обласної ради на своєму засідан-

ні 22 грудня ухвалила бюджет області на 2016 
рік, а також звернення до Президента і Верховної 
Ради про висловлення недовіри Прем’єр-міністру 
та уряду України. Приводом стали ініціативи уря-
ду щодо посилення податкового тиску на аграр-
ний сектор. 

Деякі депутати пропонували згадати у звер-
ненні також і представників малого та середньо-
го бізнесу, які потерпають від урядової політики. 

Результати голосування за звернення про не-
довіру уряду такі: «за» — 36, «проти» — 5, «утрима-
лися» — 4.

Створено 5 місцевих 
прокуратур на базі 
23-х існуючих
15 грудня розпочали свою роботу 5 місцевих 

прокуратур, юрисдикція яких розповсюджується 
на кілька адміністративно-територіальних оди-
ниць (замість 23-х раніше існуючих міських, ра-
йонних і міжрайонних прокуратур).

Генеральним прокурором призначено керів-
ників місцевих прокуратур. Ними стали: Бахмаць-
кої прокуратури — Котченко Федір Андрійович, 
Ніжинської — Лабадін Ігор Олексійович, Прилуць-
кої — Карась Валерій Миколайович, Менської 
— Клюй Іван Іванович, Чернігівської — Розинко 
Сергій Олександрович.

Новостворені прокуратури та райони, на які 
розповсюджується їх юрисдикція:

Бахмацька — Бахмацький, Борзнянський, 
Коропський, Талалаївський райони: 16500, м. 
Бахмач, вул. Шевченка, 46, тел./факс: (04635) 
5-20-55, e-mail: bahmach.prok@chrg.gp.gov.ua.

Ніжинська — Бобровицький, Козелецький, Но-
сівський, Ніжинський райони, місто Ніжин: 16600, 
м. Ніжин, вул. Овдіївська, 2, тел./факс: (04631) 
3-18-48, е-mаіl: nizhin.prok@chrg.gp.gov.ua.

Прилуцька — Варвинський, Ічнянський, Сріб-
нянський, Прилуцький райони, місто Прилуки: 
17500, м. Прилуки, вул. 1 Травня, 50а, тел./факс: 
(04637) 3-40-15, e-mail: priluki.prok@chrg.gp.gov.ua.

Менська — Городнянський, Корюківський, 
Менський, Новгород-Сіверський, Семенівський, 
Сосницький, Щорський райони, місто Новгород-
Сіверський: 15600, м. Мена, вул. Жовтнева, 9, 
тел./факс: (04644) 2-15-36, e-mail: mena.prok@
chrg.gp.gov.ua.

Чернігівська — Куликівський, Ріпкинський, 
Чернігівський райони, місто Чернігів: 14000, м. 
Чернігів, вул. Шевченка, 1, тел.факс: (0462) 77-71-89, 
е-mаіl: chernigiv.prok@chrg.gp.gov.ua.

Зайнятість і безробіття
Станом на 1 грудня 2015 року на обліку в 

центрах зайнятості області було 14,3 тис. без-
робітних.

За сприяння служби зайнятості в січні – лис-
топаді роботу отримали 13,8 тис. безробітних. 
Набували нових професій та підвищували квалі-
фікацію 4,8 тис. До участі у громадських та інших 
роботах тимчасового характеру залучено 7,6 тис. 
осіб.

Від  01.10.2014 року в центрах зайнятості об-
ласті послуги отримали 1312 переселенців, з них 
851 отримали статус безробітного. З них пра-
цевлаштовано 325 осіб, 214 переселенців взя-
ли участь у громадських та інших роботах тимча-
сового характеру, 44 — проходили професійне 
навчання.

«Жінка року-2015»
У Чернігові в міському палаці культури відбу-

лося вшанування лауреатів вісімнадцятого кон-
курсу «Жінка року-2015» міста Чернігова.

Організатори свята — відділ у справах сім’ї та 
молоді,  управління культури міської ради, «Спілка 
жінок м. Чернігова» та  міська Ліга (клуб) ділових 
та професіональних жінок. 

Лауреатами конкурсу стали:
Березенець Ірина Геннадіївна — керівник 

громадської організації «Сяйво Сіверщини», во-
лонтер, депутат міської ради;

Веруга Олена Іванівна — завідувачка відді-
лення дитячої стоматологічної поліклініки;

Костюченко Ольга Вікторівна — майстриня 
народної творчості, керівник творчої майстерні 
«Куделя»;

Мирошниченко Оксана Андріївна — доцент 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
К. Ушинського, генеральний директор ПП «Юри-
дична компанія «ТЕРРА»;

Несмирна Інна Василівна — директор 
рекламно-виробничого підприємства ТОВ 
«ВАРГО ІН».

Долучайтеся 
до благодійного 

фонду 
«Захистимо Україну!»

Просимо надати допомо-
гу пальним або коштами на під-
тримку діяльності Чернігівсько-
го  благодійного фонду «Захисти-
мо Україну!», який, у свою чергу, 
допомагає Українській армії, ро-
динам воїнів АТО.

Кошти можна  перерахову-
вати за такими реквізитами:

у гривнях — благодійний 
фонд «Захистимо Україну!», ПАТ 
«КРЕДОБАНК», МФО 325365, 
ЄДРПОУ 39479494, рахунок 
2600201586536.

Реквізити для здійснення 
переказів з-за кордону: в до-
ларах США (USD) Intermediary: 
BANK OF NEW YORK MELLON, 
New York, USA Банк-посередник 
SWIFT: IRVTUS3N Beneficiary’s 
bank: JSC «KREDOBANK». Банк-
одержувача Lviv, Ukraine SWIFT: 
WUCBUA2X.

B e n e f i c i a r y : 
A c c _ 2 6 0 0 2 0 1 5 8 6 5 3 6 _ C F 
«DEFEND THE UKRAINE» name 
Одержувач: рахунок відкритий 
у ПАТ «Кредобанк». Для юридич-
них осіб – назва одержувача та 
адреса.

Тел.: (063) 236-18-03.
Благодійний фонд 

«Захистимо Україну!»

На виконання Закону України про декомунізацію міський голова Черніго-
ва Владислав Атрошенко видав розпорядження, згідно з яким ліквідовано по-
передні назви ряду вулиць, пов’язані з комуністичним тоталітарним режимом 
СРСР. Цим вулицям повернули їх давні історичні назви. 

Ось попередні й відтепер такі назви вулиць: 
Вулиці Антонова-Овсiєнка повернуто назву Успенська; Бєлiнського — 

Єлецька; Борисенка — Громадська; Воровського — Хлібопекарська; Комсо-
мольська — Реміснича; Муринсона — Воскресенська; 18-го партз’їзду — Це-
гельна; Гліба Успенського — Іллінська; Чапаєва — Костомарівська.

Як бачимо, ряд вулиць, як і колись, відтепер носять назви на честь розта-
шованих на них чи поряд старовинних храмів, назви деяких пов’язані з тради-
ційно розвиненими колись там ремеслами. 

Цим же розпорядженням приведено у відповідність до норм українського 
правопису зрусифіковані досі назви деяких вулиць та провулків міста. Зокре-
ма, Василькова відтепер називається Волошкова, Землянична — Сунична, 
Кузнечна — Ковальська, Лiсна — Лісова, Музикальна — Музична, Овражна 
— Ярова, Рiчна — Річкова, Розсвiтна — Світанкова, Рябінова — Горобинова, 
Сиренєва — Бузкова. 

Тут перейменовано 29 вулиць, 28 провулків, 17 в’їздів.
Перейменування зробила новообрана міська рада 

Прилук. 
Наскільки вулиці давнього українського козацького 

міста були засмічені тоталітарною символікою, свідчить 
простий перелік перейменованих вулиць. Серед них, зо-
крема, були такі:

Артема, Бабушкіна, Войкова, Володарського, Воров-
ського, Гайдара, Енгельса, 30 років Жовтня, Калініна, Кол-
госпна, Комсомольська, Котовського, Луначарського, Пар-
хоменка, Піонерська, Фрунзе, Чапаєва, Червоноармійська, 
Щорса. Подібне — в назвах провулків і в’їздів. 

А ось деякі нові назви вулиць: Івана Мазепи, Петра До-
рошенка, Миколи Міхновського, Пилипа Орлика, Миколи 
Костомарова, Січових Стрільців, Гетьмана Сагайдачного, 
Миколи Яковченка, Любові Забашти, Петропавлівська, Со-
рочинська. 

Деекомунізація

Бллагодійність

Вулицям Чернігова 
повернули історичні назви

Прилуки: українське місто 
було просто засмічене 

комуністичною символікою

У культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
волонтери вручили подарунки дітям із родин заги-
блих учасників АТО і біженців. За святкові сюрпри-
зи подяка волонтерам із «Гуманітарного маршруту 
«Білорусь–АТО–Німеччина» та персонально Карині 
Кринко.

Також дітей із сімей загиблих привітали колядка-
ми, які виконала англійською, французькою і поль-
ською мовами старша група учасників безкоштов-
них курсів англійської мови для дітей із родин, що по-
страждали від війни.

Подарунки для дітей 
з інтернатів

В останній день 2015 року Святий Ми-
колай, в особі координатора «Самооборони 
Майдану» по Городнянському району Олек-
сандра Хомазюка, передав до Городнян-
ської школи-інтернату для дітей-сиріт ящик 
іграшок. Зібрали іграшки діти Щорської гім-
назії. На Новий рік у школі дітей залишило-
ся тільки двоє. Усі інші роз’їхалися святку-
вати по домівках, у хороші чи не зовсім, та 
все ж сім’ї.

Одразу після свят тут знову закипить 
життя. Дітей буде багато. А дивлячись, як 
реагували на іграшки маленькі Рома і Ка-
рина, потрапили подарунки точно куди слід. 
Хай щастить! 

Другу частину іграшок і книг, зібраних 
щорськими школярами, «Самооборона» 
відправила до інтернату, розташованого в 
зоні АТО.

Олександр ЯСЕНЧУК

Читаємо друзям
Працівники Чернігівської обласної бібліотеки для дітей 

утретє зустрілися зі своїми давніми друзями — вихованця-
ми й викладачами Чернігівського навчально-реабілітацій-
ного центру для дітей з вадами зору в рамках спільного про-
екту «Читаємо другу», розпочатого 2014 року. 

Бібліотекарі завітали з різдвяним подарунком — тре-
тьою аудіокнигою, яку  начитали самі  бібліотекарі. До неї 
увійшли різдвяні оповідання Сашка Дерманського, Всево-
лода Нестайка та братів Грімм. 

Послухати аудіокнигу можна на будь-якому пристрої, що 
підтримує формат mp3. 

Слухайте аудіокниги на сторінці бібліотеки:
http://ostrovskogo.com.ua/publ/metodychnui_portfel/

chitaemo_drugu/4-1-0-32
Олександр МАЙШЕВ

27 грудня в приміщенні Корюківського район-
ного будинку культури  проведено благодійний яр-
марок. Організатори — ГО «Корюківська спілка во-
їнів-учасників АТО» (керівник  Сергій Милейко),  міс-
цеві волонтери Денис Іванина, Олена Козік, Тетяна 
Приходько, Тетяна Соколовська, Оля Кияшко та інші. 

«Сувеніри й солодощі для цієї доброчинної 
справи зносили всі потроху, — розповіла  громад-
ський активіст і волонтер Тетяна Приходько (на 
фото). — Та найбільше хотіла б відзначити учас-
ників гуртка різьблення і випалювання по дереву, 
які надали свої роботи для благодійного продажу 
(на фото). Допомагати реалізовувати «лоти» при-
ходили представниці ветеранської організації ПАТ 
«Слов’янські шпалери» Надія Комаровська, Ольга 
Потапенко та Ніна Науменко, які у вільний час пле-
туть маскувальні сітки для наших захисників». 

Уся готівка (а зібрали того дня 1330 грн) буде 
використовуватися  залежно від того, що саме за-
мовлять учасники АТО.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

Гуманітарний маршрут 
«Білорусь – АТО – Німеччина» 

Ярмарок від волонтерів 

Потрібна допомога
Відомі в Україні волонтери Світлана Корольова та 

Оксана Рубан із Жіночої сотні Чернігова звернулися в ме-
режу з проханням про допомогу. 

Нижче наводимо пост Світлани Корольової (написано в не-
ділю) з мережі Fаcebook. 

«Так трапилося, що половину вечора ми провели в опіково-
му відділенні обласної лікарні — в нашого хлопчика-АТОшника 
трапилася велика біда, мама і тато через якісь проблеми з про-
водкою в результаті пожежі сильно обгоріли (80% і 90% опіків).

Обоє знаходяться в реанімації. Шукали через Київ верто-
літ, щоб транспортувати, але лікар сказав, що не долетять...

Низький уклін лікарям Київського опікового центру, вони примча-
ли в Чернігів і на даний момент мамі роблять операцію, потім татові.

Поки в лікарні, пішли в реанімацію. Я зустрілася з Танею 
Соколовою та зайшла в палату до її брата, про якого писала в 
попередньому пості.

Хлопцю 22 роки, в нього самого 3 діток. Найменшому — 4 
місяці. Сестра розривається і пов’язла в боргах. Щоденна кра-
пельниця коштує 500 грн. Кожні 3 дні — перев’язка: 50 м марлі 
плюс антибіотики і 10 бинтів.

Волею долі тепер у нас 3 людини, яким треба допомогти 
ВИЖИТИ наперекір усьому!

Зі спілкування з київськими лікарями: один день лікування 
одного опікового хворого обходиться від 3 до 5 тисяч гривень. 
Один флакон препарату коштує 2600, а треба два на добу.

Потрібно дуже багато плазми і альбуміну, тому прошу всіх 
стоячи на колінах: хто може, в понеділок будьте донорами і 
здайте кров для Подкупних Сергія Михайловича та Ольги Фе-
дорівни. Хто може допомогти фінансово — ПриватБанк 5168 
7572 7587 5328 на ім’я Подкупної Олени.

Для хлопця — на карту сестри Тані Соколової: ПриватБанк 
5168 7572 3188 0818.

Бинти і марлю можна приносити до нас у ЖСЧ на нову адре-
су біля Красної площі Чернігова, двір обласної адміністрації. 

ЯКЩО НЕ Я — ТО ХТО ?! РАЗОМ СИЛА!!!»
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Бліц-інформ
25-річчя 
олімпійського руху 
На рахунку спортсменів Чернігівщи-

ни — 2 золоті, 2 срібні й 4 бронзові ме-
далі літніх і зимових Олімпійських ігор. І 
першу олімпійську медаль незалежної 
України здобула наша землячка, біатло-
ністка Валентина Цербе з Прилук. 

Про це говорили під час заходу «Чер-
нігівщина олімпійська», присвячено-
го 25-річчю заснування Національного 
олімпійського комітету України.

Згадали й історію. Першим олімпій-
ським об’єднанням на Чернігівщині було 
товариство «Сокіл», засноване 1909 
року. Його учасникам, чернігівцям Кос-
тянтину Павленку і Владиславу Краєв-
ському, належать перші світові та вітчиз-
няні рекорди з важкої атлетики. 

У часи незалежності відзначилися 
чернігівські олімпійці Олена Костевич, 
Наталія Скакун, Ольга Коробка, Наталія 
Давидова, Андрій Дериземля та інші. 

Афіша
«Піккардійська терція»
Різдвяний концерт

Знаменитий вокальний колектив зі 
Львова виступить у Чернігові на сцені те-
атру ім. Т. Шевченка 14 січня. 

Початок — о 19.00. Квитки — від 80 грн. 

Фестиваль «Коза» в Чернігові
Традиційний щорічний  фольклорний 

фестиваль пройде 8 та 9 січня. Красна 
площа, 13.00 – 18.00. 

Фестивальна програма: тріо «Ка-
лита»,  автентичний колектив «Горли-
ця»,  група старовинних пісень «Древо»,  
«Хорея Козацька»,  «Муравський Шлях»,  
«Кутя-Бенд».

Море позитиву,  казкових персона-
жів, красива музика, ярмарок виробів 
ручної роботи, точки смачного і швидко-
го харчування.

Довідкове бюро газети
Розклад приміських потягів

По станції Чернігів
На Ніжин: 6.10 (Київ, регіональний); 

6.18; 8.17; 13.23; 17.31; 18.00 (Київ, рег., 
по неділях); 20.33.

На Неданчичі: 5.05 (до Йолчі); 8.15; 
14.58; 21.07.

На Горностаївку: 8.20; 21.16. 
На Славутич: 15.42 (рег., по нд.). 

По станції Ніжин: 
На Чернігів: 5.33; 9.20; 11.27; 14.03 

(рег., по нд.); 17.37; 19.49 (рег.); 20.45.
На Київ: 3.25; 4.17; 4.37; 5.02; 5.17 

(рег.); 5.22; 5.45; 7.00 (рег.); 7.34 (рег.); 
8.38 (рег.); 8.45; 9.42 (рег.); 10.08; 11.42; 
13.20; 15.31 (рег.); 15.38; 16.35; 17.57; 
19.23 (до Фастова, рег., по нд.); 20.03; 
20.46 (до Фастова, рег.) 

У напрямі Бахмача (Конотоп, Шост-
ка, Ворожба, Зернове): 5.38; 9.22 (рег.); 
10.18; 11.12 (по пт., сб., нд.); 11.39 (рег.); 
15.18 (рег.); 15.30; 17.32 (рег.); 18.40 
(Суми, рег.); 19.04 (рег.); 22.28 (рег.).

На Прилуки – Гребінку: 10.07; 19.53. 

У день енергетика України, 22 грудня, в се-
лищі Седневі неподалік Чернігова урочисто 
відкрили перший музей енергетики Чернігів-
щини. Створило його акціонерне товариство 
«Чернігів обленерго». До складу комплексу вхо-
дить діюча гідроелектростанція на річці Снов. 

У музеї представлено розвиток енергетики 
нашої області.

Перша електростанція області з’явилася в 
Чернігові на річці Стрижень. Побудував станцію 
телеграфний електромеханік Зюков, який 1893 
року взяв в оренду в міста водокачку біля ни-
нішньої вулиці Гетьмана Полуботка (район вій-
ськового госпіталю). Першу електроенергію 
Чернігів отримав через два роки після початку 
будівництва — 1895 року. Від неї живили 58 бу-
дівель у центрі міста і кілька ліхтарів, які освіт-
лювали площу і вулицю. Електростанція проіс-
нувала недовго, не витримала економічної кон-
куренції.

На початку ХХ століття електростанції поча-
ли з’являтися на Чернігівщині. 

7 листопада 1927 року в Чернігові було від-
криттю дизельну електростанцію. 25 серпня 
1941 року під час авіанальоту від прямих потра-
плянь бомб були зруйновані Борисоглібський 
собор і будівля дизельної електростанції. 

Відновлення електростанції сталося 1943 
року — після звільнення Чернігова. 1947 року на 
електростанції трапилася сильна пожежа, все 
обладнання згоріло. Будівлю дизельної електро-
станції відновили 1967 року. Сьогодні тут офіс 
ПАТ «Чернігівобленерго» (вул. Горького, 40).

А будівництво Седнівської ГЕС почали 1949 

року на кошти кількох довколишніх колгоспів. 
ГЕС забезпечувала електроенергією 6 сіл, 11 
колгоспів. Три німецькі гідротурбіни «Френсіс» 
потужністю 85,7 кВт і три генератори в 100 кВт 
видавали потужність у 235 кВт, робота була се-
зонна, через замерзання річки Снов.

Після введення в експлуатацію першої чер-
ги Чернігівської ТЕЦ (1961 р.) потреба в невели-
ких ГЕС і дизель-електростанціях почала скоро-
чуватися. У 1968 році Седнівська ГЕС була зу-
пинена. Після відновлювальних робіт ГЕС ввели 
в експлуатацію 1999 року.

18 грудня відбулася звіт-
на конференція Товариства 
«Чернігівське земляцтво» в 
Києві. Вона ухвалила провес-
ти чергові загальні збори зем-
ляцтва 15 січня 2016 року. 
Цього разу ювілейні, адже 22 
березня громадській органі-
зації виповнюється 20 років. 

На конференції було за-
слухано звіт Ради земляцтва 
про підсумки роботи організа-
ції за 2015 рік, з яким висту-
пив багатолітній голова «Чер-
нігівського земляцтва» Віктор 
Вікторович Ткаченко. Ось 
основні моменти цього звіту. 

Упродовж року ми не зра-
джували земляцьким традиціям:

– допомагали малій бать-
ківщині у вирішенні соціальних і 
економічних питань;

– допомагали нашим бійцям 
на передовій, а також поране-
ним воїнам у лікувальних устано-
вах, надавали допомогу сім’ям 
загиблих бійців;

– писали й видавали книжки 
історичного і краєзнавчого ха-
рактеру;

– брали участь в основних 
культурних та спортивних захо-
дах міст і сіл Чернігівщини;

– відвідували учасників Дру-
гої світової війни та надали їм 
матеріальну допомогу.

Життя внесло свої коректи-
ви в плани земляцтва з ураху-
ванням ситуації в державі. Звер-
таюся до вас, дорогі земляки, ко-
жен у своєму відділенні, взяти 

під опіку родини загиблих, ска-
лічених, допомогти в облашту-
ванні могил та увіковіченні їх 
пам’яті.

Дещо про роботу районних 
відділень. 

Бахмацьке. Почато будівни-
цтво козацького навчально-ви-
ховного закладу в с. Тиниця.

Бобровицьке. Дитсадку 
села Марківці придбано ноут-
бук, здійснено ремонт приміщен-
ня на суму близько 25 тисяч гри-
вень.

Борзнянське. Збір і переда-
ча книжок до Борзнянської ра-
йонної центральної бібліотеки. 
Упорядкування кладовищ у селі 
Плиски.

Варвинське. Закладено сад 
до 70-річчя Перемоги над нациз-
мом (смт Варва). Зібрано й пере-
дано бійцям у зону АТО продук-
тів харчування і коштів на суму 
4 тис. грн.

Городнянське. Консульта-
тивна допомога землякам при 
вступі до вищих навчальних за-
кладів та сприяння їх працевла-
штуванню.

Ічнянське. Допомога учас-
никам АТО в забезпеченні бро-
нежилетами, медикаментами, 
продуктовими наборами, те-
плим одягом, військовою фор-
мою, в лікуванні учасників АТО 
у шпиталі Києва. Фінансова під-
тримка у виданні «Альманаху лі-
тераторів Ічнянщини», «Щоден-

ників Костянтина Самбурського 
1918 – 1928 рр.», книги творів 
переможців творчих конкурсів: 
«Історія мого села, моєї вулиці», 
«Родина. Ічнянщина. Україна»; 
третього тому «Оживає минув-
шина». 

Козелецьке. Проведення 
щорічної зустрічі переселенців 
села Бондарі, зустрічі колишніх 
жителів затоплених виселених 
сіл Старий і Новий Глибів та Оку-
нинів.

Коропське. Сприяли ви-
данню біографічного довідника 
«Коропщина в іменах». 15 зем-
лякам із малої батьківщини на-
дана висококваліфікована ме-
дична допомога у столичних 
медзакладах.

Опіка над дитячим сиріт-
ським будинком у селі Вишеньки.

Корюківське. Передали до 
фонду соціального забезпечен-
ня м. Корюківки гуманітарну до-
помогу — одяг, взуття, посуд, 
дитячі іграшки на суму 10 тисяч 
гривень. Передали до Холмин-
ського будинку для людей літньо-
го віку 30 комплектів постільної 
білизни, до Холминської лікар-
ні — тонометр і завезли 200 кг 
картоплі, у дитячі садки і школи 
району — 800 кг фруктів.

Куликівське. Заступник го-
лови відділення Борис Чуян 
створив молодіжну громадську 
організацію «Сільський молодіж-
ний рух» у с. Смолянка.

Менське. Голова відділен-
ня Микола Ткач із дружиною 
Надією Данилевською писали 
нові книги з історії, дарували їх 
бібліотекам міст Чернігова та 
Менщини.

Ніжинське. Здійснені по-
їздки на малу батьківщину для 
участі в Покровському ярмарку 
в Ніжині, в село Заньки для вша-
нування пам’яті Марії Занько-
вецької.

Новгород-Сіверське. Для 
сіл Грем’яч, Лісконоги й Шепта-
ки надання благодійної допомо-
ги на підтримку історичної і куль-
турної спадщини.

Носівське. Цикл концертів 
по Чернігівщині та в м. Києві з 
нагоди ювілею творчості Васи-
ля Нечепи. Технічна консульта-
ція комунальному господарству 
м. Носівка.

Прилуцьке. В АТО передано 
20 комплектів військового одягу 
й 10 медичних аптечок. Продо-
вжували опікуватися Прилуць-
ким обласним будинком дитини 
«Надія», передали допомогу на 
6 500 грн. Школі села Гурбинці 
подарували комп’ютер. 

Ріпкинське. А. Гуртова допо-
магає фінансово Любецькому 
музею, Любецькому відділенню 
людей похилого віку. За участі 
М. Волохіна проводиться робо-
та із залучення коштів для за-
вершення будівництва дороги в 
смт Радуль та благоустрою цен-
тральної частини селища.

Семенівське. Ремонт примі-
щення народного музею Т. Шев-
ченка в Семенівці. Музею пере-
дані картини та інші експонати, 
придбані за кошти земляків.

Сосницьке. Проведена дуже 
велика робота на малій батьків-
щині і в місті Києві для своїх зем-
ляків. 

Чернігівське. Посприяли 
прийняттю рішення щодо ремон-
ту дороги від Остра до Смолина, 
Гончарівського.

Щорське. Музею гімназії 
«Либідь» подарували літерату-
ру. Організували поїздку земля-
ків до Києва на «Свято родини» з 
екскурсією «Древній Київ».

«Чернігівське земляцтво» Києва — 
на порозі 20-річчя

Віктор Ткаченко

Музей енергетики на Седнівській ГЕС
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Бліц-інформ
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Про все, що хвилює, що наболіло

Це урізання пенсій 
було введено законом 

тимчасово — від 1 квітня 
2015-ого по 1 січня 2016 року, 

тобто до кінця року. 
Ось так потрапив і я під ці по-

бори. До речі, чому теж потрапив, 
будучи вже кілька років на пенсії і 
ще влітку 2014 року звільнившись 
з останнього місця роботи, в од-
ній зі столичних газет? Виявляєть-
ся, тому, що з осені 2014 року був 
зареєстрований як приватний під-
приємець, що потрібно було для 
укладання з поштою угоди на пе-
редплату нашої газети  «Світ-інфо». 
Марно було доводити, що хоч би 
подивилися, який мізерний «дохід» 
дає таке підприємництво. У руслі 
густо декларованої «підтримки ма-
лого і середнього бізнесу» і я потра-
пив під цю «роздачу». Ось так за рік 
влада обібрала мене більш як на 3 
тисячі гривень.

Що ж у цілому по країні? Без 
урахування даних по окуповано-
му Криму, а також районах Луган-
ської та Донецької областей, не-
підконтрольних українській владі, 
на початок 2015 року на обліку в 
Пенсійному фонді України пере-
бувало 12 млн 147,2 тис. пенсіо-
нерів із середнім розміром пенсії 

1581,54 грн. З них 2 666 242 — 
працюючі пенсіонери.

Названі зміни в законодавстві, 
тобто урізання пенсій, торкнулися 
700 тисяч пенсіонерів. Орієнтовний 
економічний ефект від цих новацій 
у 2015 році склав 1,3 млрд грн. Це 
десь 50 мільйонів доларів — ска-
жіть, чи велика це сума для наших 
олігархів? Але ось зібрали, з миру 
по нитці, на бідність держави. 

Торік я вже писав і повторю: це 
пограбування людей. Якщо в нас 
нема заборони законом працюва-
ти пенсіонерам, і в багатьох ситу-
аціях їх робота потрібна (не марно 
ж їх  працює понад 2,5 мільйона!), 
якщо людина справляється з ро-
ботою, вона заробила свою зар-
плату? Однозначно. Якщо люди-
на заробила пенсію всім трудовим 
життям, вона має її отримувати? 
Безперечно. Тому мотивація, що 
держава бідна і в бюджеті нема ко-
штів, — від лукавого, бо цю мотива-
цію слід не перекладати на людей, 
а якраз переадресувати нездарно-
му уряду. 

Звісно, закони про побори 
ухвалював парламент і підписував 
Президент. Але подає такі законо-
проекти уряд, і саме на догоду тако-
му уряду вони ухвалюються й підпи-

суються. Відтак, кожен громадянин 
України, обібраний законами-по-
борами, має право подати до суду 
на громадян Яценюка, Гройсмана, 
Порошенка, чиї підписи стоять під 
подібними законопроектами й за-
конами. За порушення Конституції 
України. Насамперед статті 22, яка 
гласить: 

«Конституційні права і свободи 
гарантуються і не можуть бути ска-
совані».

Якщо хтось скаже, що побори 
чинилися на підставі закону, ухва-
леного парламентом, то ось маємо 
таке положення цієї ж статті Кон-
ституції України: 

«При прийнятті нових законів 
або внесенні змін до чинних зако-
нів не допускається звуження зміс-
ту та обсягу існуючих прав і свобод».

Або наяву порушення ось цього 
положення Конституції: 

«Стаття 41. Кожен має право 
володіти, користуватися і розпоря-
джатися своєю власністю, резуль-
татами своєї інтелектуальної, твор-
чої діяльності.

Конфіскація майна може бути 
застосована виключно за рішен-
ням суду у випадках, обсязі та по-
рядку, встановлених законом».

Де рішення суду про конфіска-

цію коштів у сотень тисяч працюю-
чих пенсіонерів? 

Є ще й стаття 56, згідно з якою 
кожен громадянин «має право на 
відшкодування за рахунок держа-
ви чи органів місцевого самовря-
дування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої незаконними рі-
шеннями влади». Є ще стаття 64 про 
недопустимість обмеження прав і 
свобод громадянина, крім випад-
ків, передбачених Конституцією. І 
далі в цій статті сказано, що навіть 
в умовах воєнного або надзвичай-
ного стану, які в нас до того ж офі-
ційно й відсутні, не можуть бути об-
межені права і свободи, вказані аж 
у 18-ти статтях Конституції, в тому 
числі у згаданій 56-ій.

…Перед самим Новоріччям, як 
і більшість пенсіонерів, я неспо-
дівано отримав пенсію за січень. 
Що сталося, що це за трюк вла-
ди — не будемо гадати. Отримали 
то й отримали. Правда, після цієї 
пенсії чимало людей чекатимуть 
нової по півтора місяці й більше. 

Але про інше. І ось щойно пен-
сію за січень я отримав зно-
ву урізаною. Чесно кажучи, пра-
цюючі пенсіонери в більшості й 
сумнівалися, що обрізання дійсно 

буде лише до кінця року. Звиклі до 
безсоромних поборів, люди звич-
но чекали гіршого. І все ж — щоб 
отак нахабно?..

Виявляється, цього разу побо-
ри було внесено вже до Державно-
го бюджету 2016 року. Це той, що 
депутати ухвалюють ночами, не чи-
таючи. Знову 15 відсотків урізання 
пенсії з усіх працюючих пенсіоне-
рів, і забрано всю пенсію в держ-
службовців.

Чи знайдеться якийсь україн-
ський суд, котрий постановив би, 
щоб підписанти таких законопро-
ектів і законів — громадяни Поро-
шенко, Гройсман і Яценюк — вне-
сли в бюджет, до Пенсійного фонду, 
оті пограбовані в пенсіонерів 1,3 
мільярда гривень? Щоб повернути 
ці кошти обібраним людям. До речі, 
цього року в бюджет цим урізанням 
планується «наторгувати» вже 3,2 
мільярда гривень. Утім, перша циф-
ра, як було сказано, — це всього 50 
мільйонів доларів, але навіть і дру-
га — це лише 128 мільйонів. Суми, 
цілком можливо, доступні для на-
ших небідних Президента, спікера і 
Прем’єра.

 
Петро АНТОНЕНКО 

Обікрадені  пенсіонери

Спорожніло 
ще одне село
86-річна Олена Божок, остання меш-

канка невеликого села Кучі, що входить до 
Атюшівської сільради Коропського райо-
ну, померла незадовго до Новоріччя. Село 
збезлюдніло. Офіційно воно ще не зняте з 
обліку, бо в Кучі числяться зареєстрова-
ними кілька людей, які мають тут будівлі 
й городи, обробляють їх. Але реально ще 
одне село області спорожніло. 

Маршруткам уже тісно в 
місті — в ДТП травмовані 
водій і шість пасажирів
25 грудня близько 18.30 у Чернігові 

32-річний чернігівець, керуючи автомобі-
лем ВАЗ-210991-20, рухаючись по вулиці 
1 Травня з боку проспекту Перемоги в на-
прямку вулиці Рокоссовського, не вибрав 
безпечної швидкості, виїхав на зустрічну 
смугу руху і зіткнувся з маршрутним авто-
бусом №12 «Еталон БАЗ», який рухався в 
зустрічному напрямку. 

У результаті  водій автомобіля  отри-
мав тяжкі тілесні ушкодження і був гос-
піталізований. Водій автобуса й шестеро 
пасажирів отримали тілесні ушкодження 
різного ступеня тяжкості. Для надання ме-
дичної допомоги  людей було доставлено 
до міської лікарні №2.

Нелегальний спирт — 
тоннами
Під час проведення комплексної опе-

рації «Акциз-2015» оперативні співробіт-
ники головного управління Державної фіс-
кальної служби  у Чернігівській області у 
взаємодії з Національною поліцією та УСБУ 
в Чернігівській області виявили і припини-
ли незаконне транспортування значної 
партії спирту. На автомобільній трасі Київ 
– Чернігів спільна група зупинила вантаж-
ний мікроавтобус, яким керував мешка-
нець одного з райцентрів Чернігівщини. 
У  вантажному відсіку автомобіля було ви-
явлено 12 пластикових бочок  спирту. За-
гальна вага незаконного вантажу склала 
2,5 тонни. Документів про джерело похо-
дження і власника товару водій не надав. 

Виявлені  цінності вилучені. За цим фак-
том ГУ ДФС у Чернігівській області розпоча-
ло кримінальне провадження за ознаками 
злочину за ст.204 Кримінального кодексу 
України (незаконне виготовлення, зберіган-
ня, збут або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів).

У дискусійному клубі «Експертна 
думка» в Чернігові відбувся круглий 
стіл на тему «Чи знайдуться гроші в 
бюджеті, щоб захистити чернігівців 
від туберкульозу?». Участь узяли про-
відні медики області, громадські діячі. 

За словами начальника управ-
ління охорони здоров’я Чернігівської 
облдержадміністрації Петра Гарма-
ша, система охорони здоров’я остан-
ні кілька років перебувала в тоталь-
ному недофінансуванні: «Бюджет ме-
дицини на 80, а то і на 90 відсотків 
розрахований лише на забезпечен-
ня заробітної плати і комунальних 
послуг».

В області достатньо закладів, які 
можуть надавати допомогу хворим 
на туберкульоз, але, як зазначив но-
вопризначений головний лікар об-
ласного протитуберкульозного дис-
пансеру Микола Дейкун, цим закла-
дам необхідне матеріальне забез-
печення і відповідні умови. Хвороба 
прогресує, і туберкульоз, яким він 

був 40 – 50 років тому, змінився, на-
бувши нових форм.

Іншою загрозою, у зв’язку із за-
недбаністю закладу, стала екологіч-
на. 20 років не працює станція зне-
зараження стоків, які виходять з лі-
карні й виливаються в міську ка-
налізацію, а далі в річку Десну.  У 
жахливому стані — пральня закладу, 
дахи корпусів. За своїм станом за-
клад є одним із найгірших в Україні.

Нині гостро стоїть питання щодо 
мультирезистентного туберкульо-
зу. Це хвороба, яка потребує зна-
чно більших фінансових вливань. 
Наприклад, за 9 місяців року на лі-
кування одного хворого зі звичай-
ною формою туберкульозу витраче-
но 515 гривень, а лікування хворого 
на мультирезистентний туберкульоз 
коштувало близько 20000 гривень. 
У цьому випадку на допомогу при-
йшли міжнародні партнери. Держава 
забезпечує цих хворих приблизно на 
60%, решту коштів було перекрито за 

рахунок Глобального фонду. 
Незважаючи на обласний статус 

закладу, він також обслуговує всіх 
мешканців Чернігова, і без фінансо-
вої підтримки міста буде важко. По-
казовою стала ситуація щодо тубер-
куліну — препарату для діагностики 
туберкульозу в дітей. Міська рада 
виділила лише 20000 гривень на 
цю діагностику. За ці кошти закупи-
ли 4000 доз, обстежили 2000 дітей. 
А взагалі по місту було обстежено 
17402 дитини (за рахунок інших ко-
штів).

Водночас лікарі зазначили і по-
зитивні моменти. Чернігівський об-
ласний протитуберкульозний дис-
пансер розпочав застосування но-
вітньої діагностичної процедури 
«Джен-Експерт», яка дозволила ско-
ротити час встановлення діагнозу ту-
беркульозу (форми) протягом трьох 
годин. Раніше це потребувало близь-
ко трьох місяців.

Різкий стрибок цін та відсутність 

препаратів для щеплення і туберку-
лінодіагностики вважає основними 
проблемами головний лікар дитя-
чої поліклініки №2 міської ради Ган-
на Якубова: «Бракує вакцини БЦЖ, 
вона лише періодично з’являється. 
Немає туберкуліну в аптечній мережі. 
Росія нам не поставляє, тим більше 
зараз. Харківський завод більше сто-
їть, ніж працює. Рентгенівський апа-
рат у нашому закладі працює від дня 
заснування поліклініки — 1988 року. 
Він уже тричі вичерпав свій ресурс».

Круглий стіл показав, що ме-
дицина знаходиться у вкрай тяжко-
му стані, проте є люди, які прагнуть 
до змін. Лише напрацювавши дієву 
зв’язку «медики – влада – громада», 
можна зрушити питання фінансуван-
ня медичної галузі.

Прес-служба Чернігівської 
обласної громадської організації 

«Центр політичних студій 
та аналітики»

Туберкульоз є, грошей не вистачає

На Чернігівщині, повертаючись із полю-
вання, суддя Ріпкинського райсуду просто 
на гарячому з бензопилками в руках зловив 
браконьєрів. Роботу вони не припинили, про-
довжили вирубувати дуби на очах у працівни-
ка Феміди. Йому одразу повідомили, що пра-
цюють із дозволу та за вказівкою керівника 
місцевої поліції.

Камуфляжний костюм судді ввів в оману 
браконьєрів. Що це не звичайний перехожий, 
а суддя, лісоруби одразу не зрозуміли, тому й 
наговорили зайвого — що працюють за вка-
зівкою начальника місцевого відділу поліції.

Уже на місці правоохоронці з’ясували, що 
в одній із бригад працював співробітник полі-
ції нібито зі своїми родичами, але його колеги 
припускають, що він лише спостерігав за ви-
рубуванням.

Активісти місцевої «Самооборони» диву-
ються: вони регулярно патрулюють лісосмугу, 
але цієї вирубки не помічали.

Також активісти не розуміють, чому так 
повільно триває слідство. Кажуть, суддю, який 
застав лісорубів на браконьєрстві, за два 
тижні жодного разу не викликали на допит.

Чи справді до цього можуть бути причетні 
люди в погонах, з’ясовують у прокуратурі, там 
відкрили кримінальне провадження. Еколо-
ги запевняють: законною ця вирубка не може 

бути за будь-яких обставин. Дубові лісосмуги 
зараз не закріплені за жодною організацією, 
яка могла би видати такі дозволи. Але злови-
ти лісорубів за роботою зазвичай не вдається.

Це справжній шанс з’ясувати, хто стоїть 
за вирубуванням чернігівських дубів. Лише 
в Ріпкинському районі вже завдані мільйонні 
збитки. Дуб, який зловмисники не встигли ви-
везти, зберігають місцеві лісники. Припуска-
ють, що цінну деревину готували на експорт. 

Алла СКОРИК,
 кореспондент ТСН

(Телаканал «1+1», 18.12.2015 р.) 

Розслідування цього вирубування лісу  
веде прокуратура, воно також на контролі ке-
рівництва обласної  національної поліції. 

Поліція фіксує вирубування 
дерев військовими

До чергової частини Менського відділу поліції  на-
дійшла інформація, що на території виправної устано-
ви району знаходяться стовбури дерев і пиломатеріали 
без відповідних документів.

До вказаної установи була направлена слідчо-опера-
тивна група поліції. Поліцейські встановили, що дійсно на 
пилорамі виправної колонії лежать незаконно вирубані 
дуби і продукти їх переробки (пиломатеріали). Працівники 
виправної установи не змогли надати правоохоронцям від-
повідних документів на дерева і пиломатеріали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за стат-
тею 246 Кримінального кодексу України (незаконна поруб-
ка лісу). Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження 
волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той 
самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.

Того ж дня заступник начальника Прилуцького відді-
лу поліції майор Олег Малиш разом із начальником відділу 
превентивної діяльності майором Євгеном Гальонком ви-
явили автомобіль «Man», завантажений 30 кубометрами 
дуба без відповідних документів. На місце події терміново 
була направлена слідчо-оперативна група. Поліція встано-
вила, що водій перевозив деревину дуба, яку йому заван-
тажили у військовій частині в Ічнянському районі. Зі слів 
водія, відповідних супровідних документів йому не надали.

Автомобіль з лісоматеріалами поставлений на майдан-
чик Прилуцького відділу поліції Головного управління.  Три-
ває досудове розслідування.

Дубова лихоманка 
Суддя фіксує  вирубування дерев поліцією

Затриманий прокуратурою ліс. Затриманий прокуратурою ліс. 
Фото Олександра Ясенчука. Фото Олександра Ясенчука. 
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Партійний цирк України
Той фарс і карикатура, які є нині в українському політикумі, —
    просто компрометація «становлення громадянського суспільства»

Реєстр політичних партій України

№
Дата 

реєстрації
Назва партіїї

1 3.11.1990 Республіканська платформа

2 24.05.1991 Партія зелених України

3 28.06.1991 Демократична партія України

4 10.10.1991 Ліберальна партія України

5 25.11.1991 Соціалістична партія України

6 3.03.1992 Селянська партія України

7 17.07.1992
Ліберально-демократична 

партія України

8 30.10.1992
Українська національна 

консервативна партія

9 23.11.1992
Всеукраїнське об’єднання 

«Черкащани»

10 26.01.1993
Конгрес українських 

націоналістів

11 1.02.1993 Народний рух України

12 9.02.1993 Партія ветеранів Афганістану

13 4.03.1993
Соціал-демократична партія 

України

14 14.05.1993 «Віче»

15 21.05.1993 Партія відродження села

16 10.06.1993 Слов’янська партія

17 5.10.1993 Комуністична партія України

18 17.11.1993
 «Організація українських 

націоналістів»

19 22.03.1994
«Всеукраїнське об’єднання 

«Громада»

20 22.12.1994
Народно-демократична партія 

патріотів України

21 2.08.1995
Християнсько-ліберальна 

партія України

22 16.10.1995  «Свобода»

23 25.01.1996
«Демократи» 

(Демократична партія)

24 30.05.1996 Народно-демократична партія

25 1.07.1996
Соціал-демократична партія 

України (об’єднана)

26 9.07.1996
Прогресивна соціалістична 

партія України

27 30.12.1996 Народна партія

28 21.03.1997 «Жінки України»

29 27.03.1997
 «Християнсько-демократичний 

союз»

30 11. 06.1997 «Союз»

31 11. 06.1997 «Справжня Україна»

32 7.07.1997 Партія захисників Вітчизни

33 24.07.1997
Республіканська 

християнська партія

34 29.09.1997 «Правий сектор»

35 24.10.1997 «Реформи і порядок»

36 6.11.1997 Партія регіонів

37 19.01.1998 «Народний блок»

38 20.01.1998 «За права людини»

39 30.09.1998  «Русь»

40 20.10.1998
Всеукраїнська чорнобильська 
народна партія «За добробут та 

соціальний захист народу»

41 12.12.1998
Партія Наталії Королевської 

«Україна — Вперед!»

42 31.12.1998 Патріотична партія України

43 4.01.1999
Політична партія малого 

і середнього бізнесу України

44 11.01.1999 «Держава»

45 26.01.1999 «Довіряй ділам»

46 30.03.1999 «Громадська сила»

47 30.04.1999 «Україна — єдина країна»

48 13.05.1999 «Третя Українська Республіка»

49 20.05.1999 «Новий час»

50 9.07.1999 «Молода Україна»

51 3.09.1999 Молодіжна партія України

52 16.09.1999 «Батьківщина»

53 24.09.1999 Єдиний центр

54 2.11.1999 Партія вільних демократів

55 11.11.1999 Партія пенсіонерів України

56 3.12.1999
«Всеукраїнське об’єднання 

«Центр»

57 13.12.1999 «Родина»

58 16.12.1999 «Нова сила»

59 23.12.1999 «Солідарність жінок України»

60 31.12.1999 Українська народна партія

61 1.02.2000
Народна партія вкладників 

та соціального захисту

62 4.02.2000 Українська партія «Єдність»

63 20.04.2000
Партія промисловців 
і підприємців України

64 4.05.2000 «За Україну!»

65 5.05.2000
«Блок Петра Порошенка 

«Солідарність»

66 18.05.2000 «Справедливість»

67 21.06.2000 «Трудова Україна»

68 23.08.2000
Всеукраїнська партія 

народної довіри

69 1.09.2000
«Національно-демократичне 

об’єднання «Україна»

70 9.11.2000
Комуністична партія України 

(оновлена)

71 22.12.2000
Народний рух України 

за єдність

72 29.12.2000 «Християнський рух»

73 14.02.2001 «Нова політика»

74 20.03.2001
Зелена екологічна партія 

України «Райдуга»

75 27.03.2001
Українська морська партія 

Сергія Ківалова

76 30.03.2001
Комуністична партія 

робітників і селян

77 30.03.2001 «Жінки за майбутнє»

78 30.03.2001
Всеукраїнська партія духовності і 

патріотизму

79 1.08.2001 «Вітчизна»

80 11.12.2002 «Союз. Чорнобиль. Україна.»

81 28.12.2002 «Союз анархістів України»

82 5.06.2003 «Русь Єдина»

83 7.11.2003 Екологія та соціальний захист

84 15.06.2004 «Відродження»

85 7.07.2004
Соціально-християнська 

партія

86 5.08.2004 «Братство»

87 13.10.2004
Партія державного 

нейтралітету України

88 23.12.2004 «Соціалістична Україна»

89 29.12.2004 «Сила і честь»

90 18.01.2005
«Всеукраїнський 

патріотичний союз»

91 30.01.2005 «Третя Сила»

92 16.02.2005 «Наш Дім Україна»

93 17.02.2005 Партія угорців України «КМКС»

94 17.02.2005
Українська партія честі, 
боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю

95 25.02.2005 Народна екологічна партія

96 11.03.2005
Республіканська партія

 України

97 14.03.2005 «УДАР Віталія Кличка»

98 14.03.2005 «Нова демократія»

99 18.03.2005 Партія Народної Дії «НАДІЯ»

100 22.03.2005 «Наша Україна»

101 23.03.2005 Громадянська партія «Пора»

102 24.03.2005  «Громадянська позиція»

103 24.03.2005
Демократична партія угорців 

України

104 24.03.2005 «Зелена планета»

105 24.03.2005 «Україна соборна»

106 25.03.2005 Партія Труда

107 25.03.2005 «Громадянська солідарність»

108 25.03.2005 «Європейська платформа»

109 25.03.2005
Партія Сергія Тігіпка 

«Сильна Україна»

110 25.03.2005
Українська консервативна 

партія

111 25.03.2005 «Совість України»

112 25.03.2005 «Справедлива Україна»

113 20.07.2005
«Селянський блок «Аграрна 

Україна»

114 14.02.2006
«Соціал-патріотична асамблея 

слов’ян»

115 11.04.2006
«Народно-трудовий союз 

України»

116 10.07.2006 «Спільна дія»

117 3.08.2006
«Європейська партія 

України»

118 15.09.2006 «Велика Україна»

119 15.09.2006
«Ліберально-гуманістична 

партія «Товариш»

120 14.11.2006 Аграрна партія України

121 29.11.2006 «Козацька слава»

122 13.12.2006
«Політичне об’єднання 

«Пряма дія»

123 21.12.2006
Українська республіканська 

партія

124 27.12.2006 Українська партія

125 20.01.2007 «Українські соціал-демократи»

126 6.03.2007 Партія селян

127 13.04.2007 «Київська Русь»

128 26.04.2007
«Фронт змін» 

(у стадії припинення)

129 14.01.2008 «Права воля України»

130 28.01.2008 «Союз лівих сил»

131 1.02.2008 «Блок лівих сил України»

132 5.05.2008
Всеукраїнська козацька 

партія

133 7.05.2008 «Русичи»

134 10.06.2008 «Партія козаків України»

135 10.06.2008 «Козацька українська партія»

136 8.07.2008 «Україна майбутнього»

137 4.09.2008 «Авто-Майдан»

138 2.10.2008 «Воля народу»

139 2.10.2008
«Самоврядна Українська 

держава»

140 6.10.2008 «Партія захисту прав людини»

141 16.10.2008 «Зелені»

142 23.10.2008 «Кияни передусім!»

143 24.10.2008 «Єдина Країна»

144 28.10.2008 «Громадянський рух України»

145 18.11.2008 Партія розвитку України

146 17.11.2008 «Правда»

147 12.01.2009 «Право і справедливість»

148 14.01.2009
«Партія економічного 

відродження   України»

149 16.03.2009 «Народний порядок»

150 15.03.2009 «Соціальна справедливість»

151 27.03.2009
«Українська платформа» 

(у стадії припинення)

152 13.04.2009
«Всеукраїнська партія дітей 

війни»

153 14.04.2009
«Діти війни «Народна партія 

України»

154 20.04.2009 «Рідне місто»

155 20.04.2009 «Наш Дім»

156 9.07.2009 «Партія сильної влади»

157 9.07.2009 «Справедлива країна»

158 13.07.2009
«Партія місцевого 
самоврядування»

159 22.01.2010 «Праведність»

160 2.04.2010 «Солідарність правих сил»

161 2.04.2010 «Захист»

162 23.04.2010 «Опозиційний блок»

163 23.04.2010 «Твоя Україна»

164 30.04.2010
«За справедливість та добробут» 

(на стадії ліквідації)

165 30.04.2010 «Народна сила»

166 27.05.2010 «Рідна Вітчизна»

167 10.06.2010 «Молодь до ВЛАДИ»

168 8.09.2010 «Воля»

169 28.09.2010
Радикальна партія 

Олега Ляшка

170 28.09.2010 «Козацька народна партія»

171 16.03.2011 «Нове життя»

172 12.04.2011
«Мерітократична партія 

України»

173 19.04.2011 «Міст»

174 4.05.2011
«Всеукраїнське аграрне 

об’єднання «Заступ»

175 26.07.2011 «Успішна країна»

176 1.08.2011 «Інтернет партія України»

177 23.08.2011 «Наш край»

178 7.09.2011
ДемАльянс 

(Демократичний альянс)

179 10.10.2011 «Партія українського народу»

180 17.10.2011 «Народний парламент»

181 21.10.2011 «Духовна Україна»

182 7.11.2011 «Робітнича партія України»

183 11.11.2011 «Власна сила»

184 12.03.2012 «Нові обличчя»

185 14.03.2012
Робітнича партія України 
(марксистсько-ленінська)

186 11.05.2012 «Нова держава»

187 17.05.2012  «За краще життя»

188 19.06.2012 «Республіканців»

189 21.12.2012 «Самопоміч»

190 29.12.2012 «Об’єднання «Самопоміч»

191 10.04.2013 «Інтернаціональна»

192 11.04.2013 «Партія «Народна платформа»

193 29.05.2013 «Єдності та справедливості»

194 15.07.2013 «Ми Маємо Мету»

195 12.08.2013
«Блок Геннадія Чекіти 
«За справедливість»

196 21.02.2014
«Національна демократична 

партія України»

197 19.03.2014 «5.10»

198 27.03.2014
«Республіканська партія 

«Славутич»

199 28.03.2014 «Зелений Тризуб»

200 31.03.2014 «Народний фронт»

201 2.04.2014 «Республіка»

202 6.05.2014 «СІРІУС»

203 20.05.2014 «Сам за себе»

204 22.05.2014 «Ми Українці»

205 13.06.2014 «Сила нації»

206 13.06.2014 «Народний контроль»

207 13.06.2014 «Індустріальна партія»

208 27.06.2014 «Нова Україна»

209 2.07.2014
«Народні ініціативи 

Олександра Фельдмана»

210 7.07.2014 «Українська сила»

211 10.07.2014 «Сильна держава»

212 11.07.2014
«Відродження і розвиток» 

(на стадії анулювання)

213 17.07.2014 «Рух за реформи»

214 25.07.2014 «Могутня Україна»

215 6.08.2014 «Піратська партія України»

216 12.08.2014 «Українська перспектива»

217 18.08.2014 «Українська Галицька партія»

218 19.08.2014
«Контроль. Порядок. 

Справедливість»

219 20.08.2014 «Сила людей»

220 27.08.2014
«Спілка вільних людей 

«Сонце»

221 27.08.2014 «Нова солідарна Україна»

222 27.08.2014 «Соціалісти»

223 12.09.2014 «Час змін»

224 25.09.2014
«Українське об’єднання 

патріотів — УКРОП»

225 25.09.2014
«Партія європейських 

демократів»

226 6.10.2014 «Партія поляків України»

227 14.10.2014 «Соборність» 

228 17.10.2014 «Нова європейська Україна»

229 2.12.2014 «Вільна Україна»

230 4.12.2014 «Мир»

231 4.12.2014 «Опозиційна сила»

232 12.12.2014 «Відродження України»

233 15.12.2014 «Громадський контроль»

234 15.12.2014 «Рідна країна»

235 14.01.2015
«Вінницька європейська 

стратегія»

236 23.01.2015 «Контролюй владу»

237 27.01.2015
«Партія простих людей 

Сергія Капліна»

238 27.01.2015 «Партія гармонійного розвитку»

239 28.01.2015 «Гідність»
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А тепер давай-
те подивимося на цей 

партійний цирк, на цю паро-
дію, на партійну структуризацію 

як важливу складову становлен-
ня громадянського суспільства. 
Це «громадянське суспільство»? 
Це «партійна структуризація»? Чи, 
скоріше, щось інше? 

Почнімо зі старих, як їх нази-
вають, національно-демократич-
них сил, нині деградованих і від-
сунутих на узбіччя політикуму. А, 
між тим, саме ці сили на зорі не-
залежності очолювали рух до ста-
новлення України як незалежної 
демократичної держави. Анало-
ги цим політичним силам — на-
самперед «Солідарність» у Польщі 
і «Саюдіс» у Литві — привели свої 
країни до дійсно незалежних від 
Кремля і демократичних держав, 
до краху тоталітарних режимів. 
Ці сили прийшли до влади в сво-
їх країнах і очолили там гранді-
озні суспільні переміни. У нас, на 
жаль, так не склалося. 

Три партії були зареєстрова-
ні ще до офіційного проголошен-
ня незалежності України, до серп-
ня 1991 року. Першою по праву 
вважається Українська респу-
бліканська партія, тоді ще заре-
єстрована як Республіканська 
платформа, що постала зі створе-
ної дисидентами, політв’язнями 
за часів СРСР Української Гель-
сінської групи, пізніше — Гель-
сінської спілки за права людини.  
Подальша доля цієї партії така ж 
сумна, як і інших старих демокра-
тичних сил, — розколи, сповзання 
на узбіччя політикуму. Хоча її ядро 
існує й досі.

Партія зелених України свого 
часу була представлена в парла-
менті держави, мала помітну по-
пулярність, поки не почали плоди-
тися, паразитуючи на проблемах 
екології, інші екологічні й «зелені» 
утворення.

Демократична партія України, 
до якої спершу пішла інтелекту-
альна еліта країни, могла б спіль-
но з Рухом, доповнюючи його, 
скласти основу національно-де-
мократичних сил. На жаль, також 
— розколи, партія пішла по руках, 
її приватизували олігархи, і нині 
вона там, де є — лише в історії. А 
шкода! 

Урешті — про Народний Рух 
України. Першу потужну масову 
державницьку й демократичну ор-
ганізацію, за задумом — аналог 
отих самих «Солідарності» і «Саю-
дісу». Донині не вщухають дебати, 
чи треба було Рух як потужну гро-
мадську силу на одному з перших 
його з’їздів, 1993 року, трансфор-
мувати в політичну партію чи вар-
то було залишити як об’єднання 
громадських організацій. Можли-
во, паралельно виокремивши з 
цього й політичну партію. 

Трагічним для Народного Руху 
став його розкол на початку 1999 
року, досі не проаналізований. 
Тоді більша частина Руху утворила 
нову партію, що пізніше прибрала 
назву УНП — Українська народ-
на партія, проголосивши, що це 
«весна оновлення» партії. «Вес-
на» обернулася крахом для обох 
частин розколотого Руху — і УНП, 
і тої частини, яка зберегла назву 
НРУ. Обидві партії, які 14 років іс-
нували окремо, в подальшому, ін-
коли «з тріском», програли всі на-
ступні загальнонаціональні вибо-
ри — президентські й парламент-
ські, на деякі взагалі не пішли. 
Так само на місцевих виборах. Ді-
йшло до того, що на останні місце-
ві вибори в жовтні вже начебто ж 
об’єднаний Рух узагалі не пішов, 
хоч на них пішли всі, кому не лінь. 
Щодо об’єднання, начебто прове-
деного у травні 2013 року шляхом 
самоліквідації УНП і влиття її до 
НРУ, то по сьогодні нічого не зро-
зуміло. Бо тодішній уряд Азарова 
– Януковича, його Мін’юст, не за-
твердив цього об’єднання. І досі 
УНП благополучно числиться в 
реєстрі партій. 

Усе, що відбувалося далі в ца-
рині партій, вже нагадувало цирк і 
фарс. Роками тривало безрезуль-
татне волання низів і декларуван-
ня партійних верхів, що час на-
решті «об’єднуватися». Натомість 
— численні подрібнення і так мі-
зерних партій на партійки. Плюс 
«партієтворення» у вигляді підго-
довуваних олігархами політичних 
холдингів — у форматі кишенько-
вих партій. 

І ось маємо такий потворний 
реєстр політичних партій України. 
Гляньмо на нього уважніше. Кіль-
ка явищ уже в назвах партій. 

Перше — безмірне паразиту-
вання на святому понятті «Укра-
їна». Охочі можуть порахувати, 
скільки десятків разів у назвах 
партій зустрічається це слово і по-
хідні від нього, насамперед «укра-
їнська».

Далі — паразитування на та-
ких благородних поняттях, як 
«честь», «справедливість», «пра-
во», «народ» і т.д. 

Десятки партій, які дублю-
ють одна одну, в тих чи інших ва-
ріантах, своїми назвами, а отже, 
спрямованістю. Подивіться, скіль-
ки тут, приміром, селянських та 
аграрних партій, які просто пара-
зитують на дійсно складних про-
блемах українського села. 

Або козацькі партії. Здава-
лося б, якраз козацтво є взірцем 
патріотичності, державності. Де 
там! У нас в Україні добрих півто-
ра десятки козацтв, якщо не біль-
ше, причому кожне називає тіль-
ки себе єдино істинним і правиль-
ним, виблискуючи лампасами, по-
гонами і шевронами. Давай ще 
наплодимо і козацьких партій. Ді-
йшло до того, що дві різні козацькі 
партії реєструються в один день, у 
червні 2008 року. 

Прикро, що паразитують уже 
й на таких поняттях, як Майдан, 
АТО, волонтерство. Щойно озву-
чено створення чергової пар-
тії — «Єдиного союзу патріотів 
України», начебто з учасників 
АТО, волонтерів. Але в нас уже іс-
нує партія УКРОП — Українське 
об’єднання патріотів, теж з учас-
ників АТО, волонтерів та інших па-
тріотів. 27 липня була зареєстро-
вана «Волонтерська партія Украї-
ни», 17 вересня — одразу дві пар-
тії: «Воїни АТО і «Патріоти України». 
Невже цього мало, і треба плоди-
ти партію вже під номером 298?

Пішла мода брати старі, що 
ледве жевріють у політикумі, пар-
тії, перелицьовувати їх і подава-
ти під новими іменами. А наївні 
виборці навіть і не здогадували-
ся, що така галаслива і результа-
тивна на останніх місцевих вибо-
рах партія «Наш край» — це пе-
рейменована партійка, утворена 
кілька років тому депутатами-ре-
гіоналами. Або ось з’являється 
партія Наталії Королевської, точ-
ніше, з’являється під такою «імен-
ною» назвою, адже зареєстрова-
на вона була ще 1998 року, коли 
про Наталку в політикумі України 
виборці не чули сном і духом.

До речі, про «іменні» партії. 
Дивна мода — вставляти в офіцій-
ні назви партій імена їхніх голів. 
Ну, ще зрозуміла офіційна назва 
Радикальної партії Олега Ляшка 
— чоловік став «бронзовим при-
зером» останніх президентських 
перегонів, та й партія нині пар-
ламентська. На імені голови, по-
пулярного політика Сергія Тігіп-
ка, попіарилася на виборах і його 
партія, правда, невдало. Виявля-
ється, свою партію має і одіозний 
Сергій Ківалов, чомусь морську, 
хоч він очолює юридичну акаде-
мію. Може, тому, що в Одесі? І це 
той Ківалов, до якого, від часу 
його скандального головування 
в Центрвиборчкомі під час прези-
дентських виборів 2004 року і По-
маранчевої революції, міцно при-
клеїлося прізвисько «Серьожа-
підрахуй» — за вміння гарно ра-
хувати, як потрібно тодішній владі.

Не менш скандальний Генна-

дій Кернес — харківський мер, 
нині під судом за кримінальною 
справою, але теж має власну пар-
тію, назва якої благозвучно роз-
шифровує прізвище її голови. 

Але іменні партії означили 
і ще декотрих персонажів. Ска-
жіть на милість, шановний чита-
чу-виборцю, ви щось чули про 
таких осіб, чиї імена фігурують у 
назвах партій, як Геннадій Чекі-
та, Станіслав Сенюта, Володимир 
Миколаєнко? Невже замовни-
ки цих «партій» дійсно вважають, 
що загал громадян повинен зна-
ти тих персон? Звичайно, так не 
вважають, але створюють. Нащо і 
навіщо? 

Оце і є ключове питання цього 
політично-партійного цирку. 

Пояснень кілька. Найпростіше 
пояснення — вкладати й відмива-
ти гроші, плодити політичних марі-
онеток. Є й серйозніші мотиви — 
це все складові брудної техноло-
гії на виборах, коли в них начебто 
«беруть участь» десятки партій, на-
справді — участь у тому, щоб напо-
внити своїми членами виборчі ко-
місії і спостерігачами — виборчі 
дільниці, заморочити і заплутати 
виборців. Говорячи загальніше — 
щоб спотворювати, доводити до 
карикатури становлення грома-
дянського суспільства, без якого 
демократична держава неможли-
ва. Але ж у нас і так багато що спо-
творене в суспільстві, країні. Не-
вже недостатньо? 

Укотре доводиться робити 
порівняння з суспільствами нор-
мальними, в тій же Європі, куди 
ми начебто так прагнемо і йдемо. 
То порівняймо. У сусідній з нами 
Польщі, на яку ми часто рівняємо-
ся щодо реформ, — 11 політичних 
партій. З них 7 брали участь у жов-
тні у виборах парламенту, 5 туди 
потрапили. Беремо країни ста-
лої давньої демократії, найбіль-
ші в Європі. Німеччина (найбіль-
ша за населенням країна конти-
ненту — 80 мільйонів мешканців) 
— 23 політичні партії, з них ряд 
—  у землях, як у Баварії. Фран-
ція — 19 партій. Великобританія 
— 18 партій. Причому ця держа-
ва фактично є конфедерацією 4-х 
державних утворень з величез-
ною самостійністю — Англія, Шот-
ландія, Уельс, Північна Ірландія. І 
більшість з тих 18 партій — саме в 
цих утвореннях, а на загальнона-
ціональному рівні діють фактично 
кілька партій. 

Що нам робити? Дещо можна 
і треба впорядкувати на рівні дер-
жави, законодавства. Навіть іс-
нуюче треба просто виконувати. 
Наприклад, там, де воно вимагає 
фіксованого членства партійців, 
відтак недопущення перебування 
людини в кількох партіях, вимагає 
наявності партійних структур, від 
осередку до обласної організації, 
а також періодичної звітності ке-
рівних органів і їх переобрання. 

Нащо триває існування де-
сятків чи й сотень партій, які ро-
ками, а то й десятиліттями не бе-
руть участі у виборах, навіть міс-
цевих? Існує майже 300 партій, а 
десяток – півтора ідуть на вибо-
ри. Абсурд? 

Чимало залежить у наведенні 
ладу й від самих громадян. Звіс-
но, вони вже збайдужіли до цьо-
го партійного безладу, але нащо 
й далі освячувати його своєю при-
сутністю в партійних списках, втя-
гувати себе в ці партійні ігри на 
стадії утворення нових партійок? 
Між тим, вакханалія триває: лише 
за один 2015 рік зареєстровано 
64 нові партії! Навіть за неповні 
три квартали. Бо, можливо, щось 
ще реєструвалося наприкінці року, 
про що дізнаємося трохи згодом.

…А ви, шановний читачу-ви-
борцю-громадянине, часом не 
член української, народної, еколо-
гічної, чесної, справедливої, силь-
ної, патріотичної, гармонійної, гід-
ної партії? 

Петро АНТОНЕНКО

Партійний цирк України
5

240 30.01.2015 «Поруч»

241 3.02.2015 «Об’єднана Україна»

242 6.02.2015 «Альтернатива»

243 9.02.2015 «Офіцерський корпус»

244 9.02.2015 «Сила громад»

245 12.02.2015 «Платформа ініціатив»

246 14.02.2015 «Дружба»

247 19.02.2015 «Перемога»

248 20.02.2015 «Право народу»

249 23.02.2015
«Альянс за соціальну 

справедливість»

250 25.02.2015 «Добрий самарянин»

251 3.03.2015 «Прогрес»

252 4.03.2015 «Наша земля»

253 5.03.2015 «Нова дія»

254 10.03.2015 «Блок Дарта Вейдера»

255 10.03.2015
«Партія національного 

відродження»

256 11.03.2015 «Відродження України»

257 13.03.2015
«Громадський рух «Народний 

контроль»

258 16.03.2015
«Незалежна політична 

платформа»

259 19.03.2015
«Громадянський рух 

«Спільна справа»

260 23.03.2015 «Громада і закон»

261 24.03.2015 «Перспектива»

262 26.03.2015
«Об’єднані демократичні сили 

України»

263 26.03.2015 «Український вибір»

264 26.03.2015 «Національний рух»

265 26.03.2015 «За конкретні справи»

266 26.03.2015 «Команда Святослава Сенюти»

267 26.03.2015 «Рідний дім»

268 26.03.2015 «Херсонці»

269 26.03.2015 «Соціальна партія України»

270 11.03.2015 «Патріотичний рух»

271 11.06.2015 «Олімп»

272 17.06.2015 «Партія рішучих громадян»

273 25.06.2015 «Блок Володимира Миколаєнка»

274 25.06.2015 «Блок за зміни»

275 25.06.2015 «Лейбористська партія України»

276 2.07.2015 «Україна завтра»

277 6.07.2015
«Українська православна 

асамблея»

278 6.07.2015
Політична партія 

«Конкретних справ»

279 6.07.2015 Суверенна Україна»

280 20.07.2015 «Волонтерська партія України»

281 20.07.2015 «Громадянське суспільство»

282 20.07.2015 «Єдина сила»

283 22.07.2015
«Європейська ліберальна 

партія»

284 22.07.2015 «Українська патріотична партія»

285 5.08.2015 «Злагода»

286 13.08.2015 «Народна опозиція»

287 20.08.2015 «УНА-УНСО»

288 28.08.2015 «Адвокат»

289 7.09.2015 «Майбутнє України» 

290 9.09.2015
«ЗА КЕРНЕСА» (За Конструктивні 

Економічні  Реформи, Несприйняття  Екс-
тремізму, Спротив  Авторитаризму)

291 17.09.2015 «Воїни АТО»

292 17.09.2015 «Республіканська партія»

293 17.09.2015
Політична партія 
«Миру і розквіту»

294 17.09.2015 «Народна правда»

295 17.09.2015 «За Європейську Україну» 

296 17.09.2015 «Європейська перспектива» 

297 17.09.2015 «Патріоти України»  

Пряма мова
Анатолій 
ГРИЦЕНКО, 
голова 
координаційної 
ради партії 
«Громадянська 
позиція»

Для народного 
споживання 

і для власного
Відбулося засідання Націо-

нальної ради реформ.
Перше повідомлення — для 

народного споживання: жбурлян-
ня Аваковим у Саакашвілі склян-
ки з водою, жорстка перепалка і 
взаємні звинувачення за участю 
Яценюка, Авакова і Саакашвілі.

Друге повідомлення — для 
власного споживання владою: 
Порошенко оголосив твердий 
курс на прискорену привати-
зацію тисяч державних підпри-
ємств.

Власні підприємства Прези-
дент-олігарх продавати не хоче 
— йому це невигідно, бо в умовах 
кризи ціна продажу низька. Зате 
державні підприємства він хоче 
розпродати швиденько, з тієї ж 
самої причини — йому і придвор-
ним олігархам вигідно скупити їх 
саме в умовах кризи, в кілька ра-
зів дешевше, ніж довелося б за-
платити в стабільних умовах.

Моралі — нуль, цинізм і жа-
дібність — зашкалюють!

Перше повідомлення виплес-
неться на всі канали — нехай на-
род споживає це видовисько. 
Друге повідомлення на цьому га-
ласливому фоні загубиться і не 
приверне уваги людей, що, влас-
не, злодійкуватій владі й потріб-
но.

Хто це може зупинити? Пар-
ламент. Як? Не голосує за при-
ватизаційний проект уряду Поро-
шенка – Яценюка. 

Мустафа 
НАЙЄМ, 
народний 
депутат 
України 

Страх 
и нерешительность: 

неискреннее 
заявление трёх

(Щодо заяви Президента, 
Прем’єра і голови парламенту 
про єдність гілок влади). 

Мне «повезло», и в силу 
разных обстоятельств я по рабо-
чим вопросам сталкиваюсь как 
с представителями парламента, 
так и правительства и админи-
страции Президента. И я с пол-
ной ответственностью могу ска-
зать: там нет единства. Ни на 
каком уровне — ни наивысшем, 
ни на среднем, ни на уровне 
рядовых сотрудников.

Только ленивый не знает о 
бюрократических битвах в ко-
ридорах власти, основным лей-
тмотивом которых выступает 
вовсе не украинский успех, а 
попытка друг друга подставить, 
«спалить» и согреться вокруг 
этого пламени. На это уходят 
колоссальные ресурсы — сил, 
времени, денег и нервов. Война 
с самим собой.

Страх и нерешительность 
— вот что объединяет сейчас 
власть. И продиктованы они 
не «антивластной, антиправи-
тельственной или антигосу-
дарственной кампанией». Нет. 
Это страх проиграть друг дру-
гу, страх перед людьми, и как 
следствие — нерешительность 
в принятии необходимых и 
важных решений.

«Українська правда», 
15.12.2015
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Пряма мова
Ігор ЛУЦЕНКО, 

народний депутат України 

Щодо зупинки 
слідства по Майдану
Так звана «реформа МВС» через діяль-

ність заїжджих аферистів зупинила 13000 
кримінальних справ.

Так звана «реформа прокуратури» зупинила щонайменше 400 
справ (10 тисяч томів).

Зокрема, у провадженнях, котрі стосуються Майдану, не менше 
5000 томів, 3000 епізодів.

Ще ніколи правоохоронна система України не була в такому жа-
люгідному стані, як зараз.

Прокуратура
Слідство щодо злочинів проти Майдану зараз знаходиться у па-

ралічі. За новоприйнятим законодавством, Управління спецрозслі-
дувань (УСР) Генпрокуратури з 19 листопада вже не має права роз-
слідувати злочини, оскільки з’являється підслідність НАБУ, і вона 
поглинає левову частку майданівських справ...

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і спеціалізована ан-
тикорупційна прокуратура ще не мають спромоги (через брак ка-
дрів, ресурсів) для того, щоб почати розслідувати ці справи.

Та й навіть якщо б НАБУ та їх прокурори мали б таку спромогу 
— це б не порятувало ситуацію. Для того, щоб вникнути в ту чи іншу 
справу — а це далеко не найпростіші провадження, там є вбивства 
та інші тяжкі злочини — потрібно від двох до шести місяців. Потрібно 
не тільки прочитати весь обсяг матеріалів. Слідчому необхідно вник-
нути в покази свідків, а для цього просто конче необхідно поспілку-
ватися оф-рекордз хоча б із ключовими джерелами свідчень і т.п...

А час — головний ресурс. Кримінальне провадження має свої 
процесуальні терміни, і вихід за їх межі означає, що злочинці уник-
нуть покарання. 

УСР розслідують створення злочинної організації (ч.1 ст. 255 
ККУ). Під час досудового розслідування аналізуються всі ланки цієї 
злочинної організації. По суті, за уявленням слідчих це — один вели-
чезний злочин, скоєний у багатьох регіонах країни та в багатьох сфе-
рах. Схеми ставлеників Арбузова в НБУ дозволяли через крадіжку 
рефінансування НБУ оплачувати послуги тітушок і беркутів — такою 
була діалектична єдність вуличного бандитизму, міліцейського сва-
вілля і макрокорупції, проти якої повстали українці.

Віталій ШАБУНІН, 
голова правління Центру протидії 

корупції, експерт антикорупційної 
групи Реанімаційного пакета реформ 

В оновленій прокуратурі 
ПороШокіна  — 

0 нових прокурорів
«Нові кадри мають стати двигуном реформування органів проку-

ратури», — Віктор Шокін.
Все, що потрібно знати про реформу прокуратури у виконанні 

ручного генпрокурора.
Генеральний прокурор В. Шокін призначив 154 керівників міс-

цевих прокуратур. З них: 71% — колишні керівники районних та місь-
ких прокуратур; 13% — колишні перші заступники чи заступники; 
16% — прокурори, які раніше не обіймали керівних посад; 0% — зо-
внішні кандидати. 

Цитати. Липень 2014 року, в день ухвалення змін до закону про 
прокуратуру:

Петро Порошенко, Президент України: «Прошу негайно почати 
впровадження цього закону, що дозволить сотням працівників ззов-
ні стати прокурорськими працівниками через процедуру відкрито-
го конкурсу і створити соціальні ліфти, які дадуть можливість діючим 
працівникам прокуратури через конкурсні комісії зайняти місце в 
прокурорському керівництві».

Віктор Шокін, Генеральний прокурор України: «Цей закон є 
першим правовим актом, який дозволить створити дійсно нову про-
куратуру». «Буде нова хвиля боротьби з корупцією в прокуратурі, тому 
очищення прокуратури — вимога сьогоднішнього дня».

(«Українська правда», 15.12.2015) 

Микола ТОМЕНКО, 
народний депутат України 

Бюджет проти  народу
Народний депутат Микола Томенко вирішив 

вийти із фракції «Блоку Петра Порошенка» і зі скла-
ду парламентської коаліції. Він заявив журналіс-
там у парламенті, пояснивши свій крок процесом 
ухвалення державного бюджету на 2016  рік.

«Те, що відбулося вчора, — це не те, що не личить європейсько-
му парламенту, а це ганьба, якої парламент повинен позбуватися.

Реальний текст бюджету отримали кілька десятків народних де-
путатів. Я думаю, що кілька з них навіть встигли прочитати його до 
кінця. Насправді ключові речі вчора ніхто не сказав».

«Цей бюджет фактично написаний під кальку Міжнародного ва-
лютного фонду. І в прикінцевих положеннях фактично зупинені 37 со-
ціальних та гуманітарних законопроектів. Якщо ви подивитеся пункт 
6-ий прикінцевих положень, побачите, що всі закони, які регулюють 
підтримку і функціонування освіти, культури, спорту, чорнобильські 
проблеми, питання ветеранів війни, будуть виконуватися лише в тій 
частині і в тих розмірах, які спеціальним рішенням Кабінет Міністрів 
визначить залежно від того, скільки в нього грошей».

На його думку, цим фактично ліквідовано всі соціально вразливі гру-
пи, бо допомогу їм визначатимуть «у ручному режимі» кілька чиновників.

«Ми отримали бюджет проти українського народу».
Також Томенко розкритикував закон про фінансову стабіліза-

цію, «перш за все за рахунок сільської місцевості», через який він пе-
редбачає скорочення робочих місць у селах.

Депутат наголосив, що був категорично проти ухвалення держ-
бюджету без обговорення. 

(«Українська правда», 25.12.2015)

Наша газета не вперше друкує за-
мітки цього цікавого автора, журна-
ліста з Івано-Франківська. І не вперше 
констатуймо: наскільки в таких розду-
мах-дослідженнях точна констатуюча 
частина — що відбувається і навіть хто 
винен — настільки непросто, неодно-
значно з конструктивною частиною — 
що ж робити?

Щодо першого — все точно: аналіз 
нашого суспільства, від того, що відбу-
валося понад два десятиліття, до сьо-
годення, включно з недолугими діями 
влади. 

При грандіозних перемінах після 
розпаду СРСР (перехід України від ста-
тусу колонії Росії до незалежної держа-
ви і від дикунської соціалістичної еко-
номіки до ринкової) в нас, особливо 
в другому аспекті, пішло якось не по-
людськи. Простіше кажучи, запанував 
так званий дикий капіталізм (це якщо 
послуговуватися доволі спрощеними 
термінами — «соціалізм» і «капіталізм»). 
Народ твердо впевнений, що наші но-
вітні капіталісти, насамперед олігар-
хи, — це звичайнісінькі хапуги, які на-
жили колосальні статки несправедли-
во, перш за все через наближеність до 
влади, «змичку» з нею чи й перебуван-
ня там. Мова про так звану «приватиза-
цію», яку ще понад 20 років тому влучно 
назвали «приХватизація». 

Приватизація була необхідною, щоб 
перейти від демагогічного соціалістич-
ного принципу «всенародної» власнос-
ті, насправді ж від принципу «гуртове 
— чортове», до конкретного власника, 
до приватної власності, яка давно домі-
нує в економіці планети. На жаль, у нас 
вийшло так, як вийшло. Маємо дикий 
капіталізм. Причини можна, звичайно, 
означувати, починаючи від національ-
ного моменту, того, що українці останні 
століття не були господарями на своїй 
землі, і до соціального моменту, адже 
саме тут, на території колишньої Росій-
ської імперії (значить, і в Україні) та її 
продовжувачі — комуно-радянській ім-
перії СРСР — було проведено перший 
на планеті соціальний експеримент під 
назвою «соціалізм». І як зворотна реак-
ція на потворність цього експерименту 

відбувся отой дикий капіталізм.
Володимир Мороз точно показує, 

що наш основний великий бізнес — це 
хапуги, які не просто грабували, а ви-
возили награбоване, знекровлюючи 
свою ж державу. За останні 10 років 
олігархи нелегально вивезли з Укра-
їни за кордон 116 мільярдів доларів. 
Вдумайтеся: це в середньому 11,6 мі-
льярда на рік, за нинішнім курсом ва-
лют — 290 мільярдів гривень. Щороку! 
Це майже половина річного державно-
го бюджету України. 

Так що ж робити? Автор цілком 
слушно пише, що годі чекати від хапуг-
олігархів, що в них прокинеться совість 
і вони перестануть красти, а головне — 
повернуть накрадене в Україну, наро-
ду. То як бути? Відібрати награбоване 
— пропонує автор. До речі, відхрещу-
ється від примітивного грабіжницького 
методу більшовиків — «грабуй награбо-
ване», «відібрати і поділити». 

Останній варіант, у нинішньому 
трактуванні, автор називає інакше — 
«легітимізація приватизації», тої дикун-
ської, проведеної ще в 1990-ті роки. 
Тобто, не відбираючи вже приватизо-
ваного, «примусити доплатити» за те, 
що «безпідставно й грубо» нахапали. 

І, виявляється, вже є світова прак-
тика, досвід Великої Британії. Це 
«windfall tax — податок на безпідставні 
доходи, обумовлені обмеженням кон-
куренції або винятково сприятливою 
ринковою кон’юнктурою». 

Нині це сприймається як те ж таки 
«відняти і поділити», тобто, коли, скажі-
мо, в певного нашого олігарха є 5 мі-
льярдів доларів, то треба «вичавити» з 
нього (у вигляді вищезгаданого подат-
ку) 2 чи 3 мільярди, які він нажив ко-
лись, унаслідок «обмеження конкурен-
ції або винятково сприятливої ринкової 
кон’юнктури». Зрозуміло, що і «обме-
ження», і «кон’юнктура» — за сприяння 
тодішньої влади.

Наскільки все це реально? Хто і 
як це виконуватиме? Ось нові питан-
ня, що постають із попереднього — як 
«відібрати прихватизоване». Можли-
во, реальним робить цей варіант сама 
реальність. А вона така. По-перше, не-

скінченна економічна криза в Україні. 
По-друге, загроза державності. Мова 
насамперед про першу в історії нашої 
чвертьвікової незалежності втрату те-
риторії — Криму, його окупацію сусід-
ньою державою, і про війну на Донба-
сі з тою ж державою і сепаратистами. 
Остання — це також втрата (в реаліях) 
території — третини Донбасу (геогра-
фічно), а за населенням і економікою 
— значно більшу частину цього регіо-
ну. Ця втрата, крім іншого, — прямий 
удар не просто по економіці держави, 
а й по бізнесу олігархів, для декого — 
дуже потужний удар. Чи спонукає хоча 
б це олігархів бодай не чинити спротиву 
«відбиранню і діленню»? 

Хто і як це здійснюватиме? Майдан 
— ось відповідь автора. Громадянське 
суспільство, утворене двома Майдана-
ми. Прекрасно. Як саме здійснювати-
ме? Очевидно, таки ж через держав-
ні інституції, закон і законність, тобто 
через владу, оскільки ота «легітиміза-
ція приватизації», отой податок windfall 
tax — усе це пропонується, щоб було на 
державному, законному рівні. 

Тоді знов постає питання влади: 
така вона чи не така на даний момент? 
Очевидно, не така, оскільки не робить 
очевидного. Мало того, «приХватиза-
ція» триває й сьогодні, через 20 з лиш-
ком років після її початку. Тоді знову 
питання: як оновити владу? Поки що 
не вдається, при всіх наших численних 
«виборіадах». 

Що ж, тоді уповання — на оте саме 
громадянське суспільство, його ста-
новлення. І якщо вже говорити про за-
конність, про те, щоб дикий капіталізм, 
дику приватизацію не змінила дика 
реприватизація, давайте говорити 
про політичну структуризацію суспіль-
ства. Це непросто. Це не так швидко і 
хвацько, як «відібрати і поділити», але 
це вкрай необхідно. А з цим у нас про-
блеми чи не більші, ніж в економіці (про 
це публікація в номері «Партійний цирк 
в Україні»). Сподіваймося, що Майдан, 
особливо останній, таки ж дав поштовх 
становленню такого громадянського 
суспільства. Слово за громадянами. 

Петро АНТОНЕНКО

Треба просто засто-
сувати універсальну еконо-

мічну формулу, однакову й рів-
ну для всіх, провести через неї весь 

поперед ній процес приватизації й пос-
тприватизації — і примусити доплатити 
те, що безпідставно й грубо було вилу-
чено до приватних кишень купкою над-
то кмітливих людей.

І для цього не варто щось придуму-
вати й вигадувати велосипед — є фор-
мула уряду Тоні Блера, котрий швидко, 
успішно й ефективно провів у 
Великій Британії легітимацію 
приватизації інфраструктур-
них об’єктів наприкінці 90-их 
років.

В основі британської схе-
ми легітимаційної доплати був 
запропонований так званий 
windfall tax — податок на без-
підставні доходи, обумовле-
ні обмеженням конкуренції 
або винятково сприятливою 
ринковою кон’юнктурою.

Українські економісти вже давно 
порахували можливий ефект від про-
цедури застосування цієї універсальної 
формули — десятки мільярдів доларів, 
таких необхідних для виживання країни 
й модернізації її інститутів. 

Але чи не найбільший капітал — 
повернення справедливості й віри у 
власну державу мільйонів її громадян. 

Вони цього вже майже не чекають. 
Але цілком заслуговують.

Тому, здається, поважний, розум-

ний та енергійний чоловік Сергій Тару-
та цього разу не з того боку зайшов, 
примушуючи олігархів думати над до-
лею країни. Це геть невластива для них 
функція. Їх для початку треба примуси-
ти не думати — а віддати нелегітимно 
привласнене. При тому залишивши їм 
перспективу розгортання власного біз-
несу за умови законодавчого забез-
печення обов’язку сплачувати своїм 
робітникам не 3 – 4% від собівартості 
продукції, а хоча б так, як у країнах Схід-

ної Європи — 30 – 40%.
До речі, це в їхніх інтере-

сах, адже отримають тепер 
цілком легітимну власність і 
спатимуть спокійно.

А далі вже — шлях, про-
кладений нашими успішними 
сусідами. Усе дуже просто.

Чому українцям не піти 
цим шляхом?

Віктор МОРОЗ
(«Українська правда», 

27.12.2015)

Як  подолати бідність 
і несправедливість?

Риторичні запитання Сергію Таруті
1

Як «відібрати і поділити»?
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Кузьма Скрябін
На 47-ому 

році життя у 
ДТП у Дніпро-
петровській об-
ласті 2 люто-
го загинув ві-
домий та всіма 
улюблений співак Кузьма Скрябін 
(Андрій Кузьменко). Українці любили 
його за філософські тексти, чарівну 
музику і гумор.

Вадим Іллєнко
8 травня у 

віці 84 років по-
мер видатний 
український кі-
нематографіст 
Вадим Іллєнко. 
У 29 років він 
зняв свою най-
відомішу опера-
торську роботу 
— «За двома зайцями». Відомі його ре-
жисерські роботи — «Повернення Ве-
роніки», «Зозуля з дипломом». 

Роман Лубківський
23 жовтня по-

мер 74-річний 
письменник і гро-
мадський діяч Ро-
ман Лубківський 
зі Львова. Він був 
депутатом першо-
го демократично-
го скликання Вер-
ховної Ради, в 1990-их роках — послом 
України в Чехії та Словаччині, отримав 
Шевченківську премію.

Борис Нємцов
Харизматичного 

російського опозиці-
онера Бориса Нємцо-
ва вбили 27 лютого в 
Москві. Говорять, що 
він міг конкурувати з 
Путіним і мав комп-
рометуючі матеріали 
на нинішню російську 
верхівку.

Лев Дуров
20 серпня в 

столиці Росії по-
мер на 84-ому 
році життя відо-
мий актор Лев 
Дуров. Він зі-
грав понад дві 
сотні ролей у 
кіно. Найвідомі-
ші — в фільмах «Сімнадцять миттєвос-
тей весни», «Велика перерва», «Я кро-
кую по Москві», «Старики-розбійники», 
«Д’Артаньян і три мушкетери».

Міхай Волонтір
Видатно -

го молдав-
ського акто-
ра, котрий 
помер 15 ве-
ресня у 81 
рік, найкраще 
пам’ятають за 
роллю Буду-
лая у стрічці 
«Циган» і її продовженні —  «Повернення 
Будулая».

Ельдар Рязанов
Н а й в и д а т -

ніший режи-
сер сучаснос-
ті на радян-
ському і пост-
р а д я н с ь к о м у 
просторі зняв 
надзвичайно по-
пулярні фільми, 
зокрема: «Іронія 
долі, або З легким паром!», «Службо-
вий роман», «Гараж», «Вокзал для двох», 
«Карнавальна ніч», «Бережись автомо-
біля». Після російської агресії висловив 
підтримку Україні, підписавшись під 
зверненням до українських колег. По-

мер 30 листопада у віці 88 років.

У Росії стирають пам’ять про 
тоталітарний режим: музей ГУЛАГу 
«Перм-36» заявив про самоліквідацію
Крайовий уряд перестав сплачувати кому-

нальні рахунки установи.

У Польщі відзначили 200-річчя від дня 
народження автора українського гімну 
Михайла Вербицького
У Польщі відбулися урочисті заходи з нагоди 

200-річчя від дня народження відомого україн-
ського композитора, громадського діяча, свяще-
ника УГКЦ Михайла Вербицького. У селі Явірник 
Руський Підкарпатського воєводства Польщі, 
де народився композитор, відкрито меморіаль-
ну таблицю на його честь, а в українському На-
родному домі в Перемишлі відкрилася виставка, 
присвячена життю і творчості відомого українця.

Помер Вербицький 1870 року і похований у 
селі Млини біля Перемишля.

Лія Ахеджакова отримала відзнаку 
«За честь і гордість» 
Російська актриса Лія Ахеджакова, яка від-

верто підтримує Україну і критикує владу Росії, 
отримала почесний приз кінопремії «Ніка» в но-
мінації «Честь і гідність».

У Японії 100-річна жінка пропливла 
1,5 кілометра і встановила рекорд
Столітня японка Міеко Нагаока змогла про-

плисти 1500 метрів вільним стилем, ставши ре-
кордсменкою. На те, щоб подолати цю дистан-
цію, японці знадобилася 1 година 16 хвилин. 

У Бразилії відкрили 
третій пам’ятник Кобзареві
У Бразилії встановили третій пам’ятник 

українському поету Тарасу Шевченку. 

У діаспорі споруджено 128 пам’ятників 
Шевченку в 35 країнах світу.

Литовцям збільшують «мінімалку» 
до 325 євро
Від 1 липня мінімальна місячна зарплата в 

Литві підвищиться на 25 євро до 325 євро. Це 
вже третє підвищення від кінця 2012 року.

Половина мов світу може зникнути 
Менше тисячі людей розмовляє 2000 мо-

вами із семи тисяч, що існують у світі. Фахівці 
ЮНЕСКО вважають, що до кінця цього століття 
2000 мов можуть зникнути з планети.

Україна і Польща обмінялися тисячами 
документів часів Другої світової війни

У Нью-Йорку картину Пікассо продали 
за рекордну ціну — майже $180 млн

У Криму знищують книги кримськота-
тарською та українською мовами

У Криму перші призовники пішли до 
російської армії

У Польщi, в Гданську, вiдкрили 
пам’ятник хрестителю Русi-України, 
князю Володимиру Великому 
Автор пам’ятника — скульптор із Чернігова 

Геннадій Єршов, котрий останніми роками живе 
і успішно працює в Гданську. 

102-річний француз Робер Маршан за 
годину проїхав 27 км на велосипеді

В Іспанії освятили першу українську 
церкву 

Україна і Австралія створюють спільну 
торгово-промислову палату 

Німеччина святкує 25 років об’єднання

Уперше в історії космічний апарат 
США долетів до Плутона

Вісім країн підтримали ідею міжнарод-
ного розслідування злочинів комунізму

Всесвітньо відомого письменника 
Маркеса перепоховають у рідній Колумбії

За півроку українці переказали з-за 
кордону додому понад мільярд заробле-
них доларів

У США відкрили перший пам’ятник Не-
бесній Сотні 

Українці Канади передали чотири ав-
томашини для військових шпиталів 

Новий лауреат Нобелівської премії з лі-
тератури — білоруська письменниця Світ-
лана Алексієвич, народжена в Україні, 
українка по матері 

У Римі відкрито пам’ятник Володимиру 
Великому 

Понад 10 українців стали депутатами 
парламенту Канади 

У новому уряді Канади — двоє міні-
стрів українського походження 

Росія — в центрі допінгового сканда-
лу: російські легкоатлети відсторонені від 
усіх міжнародних змагань 

У Вашингтоні відкрили Меморіал жерт-
вам Голодомору в Україні

25-річчя Об’єднання українців Польщі

Франція запустила ракету-носій з 
українським двигуном

«Чернігівські шляхи Софії Русової»
Презентація історико-туристичного маршруту з такою 

назвою в Олешні Ріпкинського району, на батьківщині видат-
ного педагога, громадської діячки. 

Допомога для бійців: і речами, і молитвою
Із чергової поїздки із зони АТО повернулися волонтери 

Чернігівської «Самооборони Майдану» — Віталій Курач, Юніс 
Аскеров, Станіслав Астахов, а також Центру підтримки ба-
тальйону ОУН у Чернігові — о. Євген Орда. Цього разу вони 
відвідали місто Щастя, де надали допомогу бійцям добро-
вольчого батальйону «Айдар», яким передали допомогу від 
чернігівської громади і земляків-полтавців з-за океану.

Білоруський альманах на підтримку України
У Чернігівському культурно-мистецькому центрі «Інтер-

меццо» відбулася презентація першого випуску періодично-
го білорусько-українського видання — літературного альма-
наху «Справа», виданого Товариством української літератури 
при Спілці білоруських письменників. 

Фермери дають 10 відсотків 
сільгосппродукції
Фермерський рух в області має близько 400 госпо-

дарств, що виробляють понад 10% обсягу сільгосппродукції. 
Основним напрямком є рослинництво.

Мобільних телефонів більше, ніж населення 
На 1 квітня ц.р. в області налічувалося 1461 тис. абонен-

тів мобільного зв’язку. Це 137% загальної кількості населен-
ня. Інтернету в області — 84,3 тис. абонентів, у т.ч. 77,3 тис. 
— у домашніх умовах.

Маршрутка до Києва — вже 80 гривень
Лише близько двох тижнів протрималася ціна 70 гри-

вень на проїзд маршруткою між Черніговом і Києвом. Від 27 
лютого проїзд уже 80 гривень. Основна мотивація перевіз-
ників — зростання цін на бензин, плюс через різкий стрибок 
курсу долара подорожчали запчастини.

Олена Костевич — чемпіонка Європи
Вона виборола перше місце на чемпіонаті Європи з ку-

льової стрільби у голландському місті Арнем — у стрільбі з 
пневматичного пістолета на 10 метрів.

Чернігів патрулюють міліція і «Самооборона»
Правоохоронці Чернігівщини в координації з «Самообо-

роною» посилили заходи безпеки в області і проводять спіль-
не патрулювання. 

Російське телебачення замість українського
У п’яти районах, на відстані близько 20 км від російсько-

українського кордону, глядачі впевнено можуть прийняти лише 
два українські канали в аналоговому просторі, а в цифровому 
просторі програми не транслюються взагалі. Натомість Росія 
транслює на ці прикордонні території до 30 своїх телеканалів.

В області більшість пенсіонерів працює 
На Чернігівщині — близько 376 тисяч пенсіонерів, з яких 

65% — працюють. Працюючим пенсіонерам від 1 квітня і до 
кінця року будуть виплачувати 85% пенсії (тим, у кого пенсія 
більша 1423 гривень). 

Чернігів — у всеукраїнському проекті 
«7 історичних чудес України»
Вийшов DVD-диск «7 історичних чудес України», де міститься 

10 фільмів про переможців і спецномінантів всеукраїнської акції 
«7 історико-архітектурних чудес України». Серед них — «Чернігів 
стародавній». 

Від спалювання трави горіло село
На Пасху внаслідок загорання сухої трави горіло неве-

лике село Гасичівка Городнянського району. Внаслідок без-
контрольного і безкарного підпалювання сухої трави в об-
ласті сталися сотні пожеж, які завдали величезних збитків. 

Медицина області 
На початок року в області працювали 56 лікарняних закла-

дів системи Міністерства охорони здоров’я України на 11,2 тис. 
ліжок та 87 амбулаторно-поліклінічних закладів на 23,6 тис. від-
відувань за зміну. Медичну допомогу надавали близько 4 тис. 
лікарів та майже 11 тис. — середнього медичного персоналу.

Музеї області
На початок 2015 р. в області налічувалося 35 самостій-

них музеїв. Архітектурно-історичний заповідник «Чернігів ста-
родавній», історико-культурні заповідники «Качанівка» і «Геть-
манська столиця» в Батурині мають статус національних.

Область прихистила понад 11 тисяч пересе-
ленців з окупованих територій та зони АТО

57 кримінальних справ 
щодо виборів у Чернігові
У Чернігові за період проведення передвиборної кам-

панії і проміжних виборів до Верховної Ради на окрузі №205 
було відкрито 57 кримінальних проваджень. 

Різко подорожчав газ, але й вугілля теж — 
села переходять на дрова

В обласному архіві — виставка до 70-річчя 
завершення Другої світової війни 

Білоруси щомісяця купують у Чернігові това-
рів на 600 тисяч доларів

Театр імені Шевченка готується до ювілей-
ного 90-го сезону 

ХХХІ сезон Чернігівський Молодіжний театр ого-
лосив сезоном української сучасної прози на сцені

Учні Чернігова зібрали 300 кілограмів відпра-
цьованих батарейок

150 років тому було створене Чернігівське гу-
бернське земство 

 У чернігівської «Легенди» — срібні медалі 
чемпіонату України з футболу серед жінок

Отримують житлові субсидії 
Станом на 23 жовтня в Чернігівській області житлові суб-

сидії отримують 139 тисяч сімей. Ще близько 20 тисяч заяв 
перебувають на розгляді в управліннях соціального захисту. 

Борги за газ перевищили 90 мільйонів 

Видано довідник «Поляки в Ніжині»

Північ області — з українським телебачен-
ням: оновлено передавальну станцію «Холми»

У військовому містечку відкрито котельню 
на альтернативному паливі

Чернігівка Наталія Смаль — чемпіонка світу 
з самбо

Мешканці області можуть ефективно вчити 
польську мову в Інтернеті 

Благодійний фонд «Захистимо Україну!» по-
чинає набір на безкоштовні курси з англійської 
мови

Будується тролейбусна лінія
У Чернігові почалося будівництво тролейбусної лінії по 

вул. 50 років ВЛКСМ. Протяжність її від проспекту Миру до 
вулиці Любецької становитиме 3,8 км. 

Чернігівському технологічному університету 
— 55

Киянам і гостям столиці 
доведеться або чекати 
громадський транспорт 
ще довше, або платити 
більше
Комунальне підприємство 

«Київпастранс» 12 січня на 177 
одиниць скоротило кількість 
громадського транспорту в сто-
лиці й закрило кілька маршру-
тів автобусів, трамваїв, тролей-
бусів. 

Закон про заборону 
російських серіалів
6 квітня опубліковано За-

кон «Про внесення змін у де які 
закони України щодо захисту 
інформаційного телерадіопрос-
тору України», який передбачає 
через 2 місяці заборону пев-
них російських серіалів — будь-
якої аудіовізуальної продукції, 
яка шкодить національній без-
пеці України, зокрема прослав-
ляє збройні формування дер-
жави-окупанта.

Українка Марія Музичук 
— чемпіонка світу з шахів
П’ятнадцятою чемпіонкою 

світу з шахів серед жінок ста-
ла 22-річна Марія Музичук зі 
Львова. 

Із Донбасу і Криму ста-
ном на 13 липня зареєстру-
валися майже 1,4 мільйона 
переселенців 

Майже половина еконо-
міки — «тіньова»

Заборгованість із зар-
плати — близько 2 млрд грн 

Мільйон пенсіонерів з 
окупованого Донбасу отри-
мують пенсії в Україні, 200 
тисяч — ні

Загазована столиця
Забруднення повітря в Києві 

перевищує норму в 4 – 6 разів. 

 У Львові запрацював 
муніципальний велопрокат 

Російську мову в укра-
їнських паспортах замінять 
на англійську 

Справи Майдану зупинили-
ся, бо всі підозрювані втекли

За 10 років з України 
нелегально вивезено 116 
мільярдів доларів

Про все це детально писала наша газета 
Чернігівщина

Світ

Україна
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Товариство української мови 
США допомагає 

«Просвіті» в Україні 
Товариство української мови ім. Шевченка в США (ТУМ) стара-

ється допомагати просвітянам України в їх дуже важливій праці, пе-
ресилаючи їм книжки, друковані в діаспорі з різних ділянок, кошти 
на видавничу працю «Просвіти» та на стипендії для студентів.

Улітку було вислано до університету «Острозька академія» 12 
пакунків української літератури (665 одиниць) — праці із всесвіт-
ньої та української історії, мемуаристики, літератури, світового та 
українського мистецтва. Ці матеріали будуть використані виклада-
чами і студентами Острозької академії, а рівно ж дослідниками з ін-
ших міст, які працюють в Острозькій бібліотеці. Також було надісла-
но 52 альбоми — колекцію поштових марок.

До «Просвіти» в Рівному ТУМ висилає книжки з різної тематики 
вже від 1996 року. У жовтні за ініціативи просвітянина Михайла Бо-
рейка та голови міського об’єднання «Просвіти» Катерини Сичик від-

булася презентація лі-
тератури за такими ка-
тегоріями: історична лі-
тература, шкільництво, 
мемуаристика, літерату-
рознавство, художня лі-
тература, мистецтво.

Презентація викли-
кала жваву дискусію 
серед присутніх викла-
дачів рівненських ВНЗ, 
представників шкіль-
них та міських бібліо-
тек, просвітян.

А від 5 жовтня роз-
почалися курси з ви-
вчення української 
мови для дітей пересе-
ленців зі Сходу України 
та Криму.

Віра БОДНАРУК,
професор, голова ТУМ,

США

Щирі вітання! 
Товариство української мови ім. Т. Шевченка (США) щиро ві-

тає вас із Різдвом Христовим та Новим роком і бажає мужності 
й витривалості в цей неспокійний час. 

Українські громади в усьому світі переживають теперішній 
стан України, коли її народ мусить захищати кордони Батьків-
щини від ворожих нападів своїх яничарів та Росії. Ми стараємо-
ся, щоб уряд Америки допомагав Україні на світовому рівні, але 
провід України мусить вимагати від своїх олігархів вкладати ко-
шти на захист держави, а не ховати їх за кордоном. 

На поміч українським воякам та їхнім родинам ми переводи-
ли грошові збірки, також передавали потрібні медикаменти для 
потерпілих і поміч осиротілим родинам. Ми віримо, що ви пере-
можете ворогів та осягнете краще майбутнє. 

У 2015 році було передано, крім гуманітарної помочі, кошти 
на видавничу діяльність «Просвіти» в Києві, Харкові, Полтаві, 
Рівному, Чернівцях і Самборі. Також передано кошти на стипен-
дії для здібних студентів із бідних родин, які студіюють україніс-
тику, до Острозького університету та через видавництво «Смо-
лоскип» у Києві для студентів інших університетів.

Найкращих успіхів у вашій праці для добра України та її 
народу! 

Віра БОДНАРУК, 
голова ТУМ, професор, 

США 

*   *   * 

Любі брати і сестри!
Шановні й дорогі співвітчизники! 

Прийміть наші найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом 
Христовим. Нехай ці свята — вісники оновлення, мрій і споді-
вань — принесуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток, 
а рік 2016 стане для нашої рідної України роком миру, злагоди 
та процвітання.

Бажаємо, щоб у Hовому році ви зробили все те, про що так 
давно мріяли, віримо, що в Hовому році ви відчуєте турботу, те-
пло друзів та близьких. 

Щастя вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших 
мрій!

     Центральна спілка українців Німеччини

*   *   *
З нагоди традиційного українського Різдва з дідухом, кутею, 

узваром, ковбаскою та святим днем народження Ісуса Христа 
й Новим роком щиросердечно вітає вас із цими світлими свя-
тами редакція журналу «Прозріння». Молимо Бога, щоб газета 
«Світ» стала світилом Божої нашої правди на увесь світ. Бо світ 
так мало знає про варварські злочини націонал-шовіністичної 
Кремлівської імперії: тюрми, тортури, концтабори й штучний го-
лодомор-геноцид над українською нацією.

Щасти вам Боже у здійсненні ваших намірів. Веселих свят!
Від імені редакції журналу «Прозріння», видання українців 

Австралії, — Федір ГАБЕЛКО, давній читач газети «Світ-інфо» 

Президента Польщі 
оштрафували за неправильне 

паркування
Президента Польщі Анджея Дуду оштрафували за 

неправильно припарковане авто. Як повідомляє «Поль-
ське радіо», оскільки сам президент зараз їздить на 
службових лімузинах, червоний Golf біля його будинку 
в Кракові, ймовірно, залишив хтось із членів сім’ї Дуди. 
Через те, що автомобіль був неправильно припаркова-
ний, його колеса заблокували співробітники дорожньої 
служби.

16 грудня донька глави держави Кінга Дуда 
з’явилася біля автомобіля, зареєстрованого на ім’я 
президента, щоб перепаркувати авто. Вона також за-
платила штраф.

Тисячі канадців зустріли 
Новий рік моржуванням

Канадці по всій країні взяли  участь у морозній но-
ворічній традиції — «запливі полярних ведмедів».

Масові «моржування» відбуваються по всій країні, 
але цього року найбільше людей узяло в цьому участь 
у місті Оквіль, поблизу Торонто, де в озеро Онтаріо за-
нурилося одразу 800 любителів зимового купання. 
Сніг не став на заваді й кільком сотням торонтійців, 
які взяли участь у щорічному масовому зимовому ку-
панні, яке відбулося в найбільшому місті Канади вже 
водинадцяте.

У  «запливі полярних ведмедів» у столиці країни 
Оттаві взяли участь  близько 250 плавців, частина з 
яких була вбрана у різноманітні карнавальні костюми.

Найстаріший у Канаді «клуб полярних ведмедів» був 
заснований у Ванкувері 1920 року, звідки традиція ку-
пання в перший день нового року поширилася на всю 
країну.

Будують хмарочос 
заввишки кілометр 

У Саудівській Аравії будують хмарочос заввишки 
1 кілометр. Це буде абсолютний рекорд з висоти будівлі.

Проект оцінюється у 8,4 млрд саудівських ріалів 
(2,2 млрд доларів).

Будівля матиме вежу, яка реально досягатиме 
хмар. Хмарочос уже побудували до 26-го поверху. За-
вершити його планують 2020 року. Архітектор проекту 
— американець Едріан Сміт. Хмарочос матиме 200 по-
верхів.

Таким чином, Бурдж Халіфа в Дубаї (ОАЕ) може 
втратити звання найвищого хмарочоса за версією Кни-
ги рекордів Гіннеса: його висота — 827 метрів.

До п’ятірки найвищих будівель світу входять також 
Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку (541 м), Вілліс 
Тауер у Чикаго (527 м), Тайбей 101 на Тайвані (508 м) та 
Шанхайський всесвітній торговий центр (494 м). Бурдж 
Халіфа очолює список найвищих хмарочосів від 2010 
року.

Доінкські поховання в Перу
Учені виявили на території столиці Перу міста Ліми 

поховання культури ічма. Це перші відомі археологам 
поховання доінкської цивілізації. Виявили чотири піра-
мідальні гробниці. Їхній вік оцінюють у тисячу років. Є 
чотири поховання дорослих людей, трьох жінок і чоло-
віка, які жили в період з 1000 до 1450 року.

У гробницях знайшли загорнуті в тканини останки 
сидячих людей, обличчя яких були повернені в бік оке-
ану. Поруч з ними лежали предмети домашнього начин-
ня, зокрема керамічний посуд.

За даними вчених, культура ічма існувала на тери-
торії сучасного Перу близько тисячі років тому. При-
близно 550 років тому її асимілювали інки.

Надміцне «сталеве» скло
Японські вчені створили скло, що не поступається 

за міцністю сталі. Розробка призведе до появи ново-
го типу матеріалу, який обіцяє революціонізувати вико-
ристання скла. Технологія стане доступна споживачам 
протягом найближчих п’яти років.

Новий матеріал, наприклад, захистить фасад буді-
вель від руйнування в разі стихійного лиха, а крихкий 
дисплей смартфону перестане бути проблемою.

Фахівці Інституту промислових наук Токійського 
університету знайшли спосіб підвищити міцність скла 
до рівня сталі. І при цьому воно буде легким і тонким. 
Секрет полягає у використанні більшої кількості окси-
ду алюмінію. Раніше такі спроби не мали успіху. Тепер 
учені розв’язали цю проблему. Виробництво скла про-
ходило у спеціальній печі з левітуючими інгредієнтами. 
Серійні продукти на основі суперскла з’являться у про-
дажу в найближчі п’ять років.Презентація книг у Рівному.

Зустріч із ректором 
І. Пасічником (третій зліва) перед 
входом до Острозької академії. 

Поруч — Віра Боднарук. 

Роздержавлені газети 
переформатовувати 

не  можна 
Президент Петро Порошенко підписав 

Закон України  «Про реформування дер-
жавних і комунальних друкованих засобів 
масової інформації».

Закон був ухвалений Верховною Ра-
дою 24 листопада. Але Президент наклав 
на нього вето, зробивши ряд зауважень. І 
ось 24 грудня парламент урахував ці заува-
ження і ухвалив закон із цими поправками. 

Основна пропозиція Президента сто-
сувалася збереження під час реформуван-
ня не лише назви і цільового призначення, 
тематичної спрямованості, а й мови видан-
ня. «В умовах інформаційної агресії питан-
ня захисту мовно-інформаційного простору 
України набуває особливого значення. Від-
повідно до Конституції держава забезпечує 
всебічний розвиток і функціонування укра-
їнської мови в усіх сферах суспільного жит-
тя на всій території України; в країні також 
гарантується вільний розвиток, викорис-
тання і захист мов національних меншин», 
— йшлося в зауваженнях Президента.

Нагадаємо, що законом передбачено 3 
роки ( 2016 – 2018) для реформування пре-
си, яка є виданнями органів місцевої влади.

За цей час органи влади повинні вийти 
з числа співзасновників таких газет. Єди-
ними засновниками залишаться самі ре-
дакції видань. Причому на період рефор-
мування і певний час далі цим газетам на-
даватиметься суттєва підтримка держави, 
зокрема пільги з оренди приміщень, фі-
нансова допомога. 

Утім, усе одно далеко не всі газети змо-
жуть вижити, будучи виданнями лише ре-
дакцій. Подекуди доведеться допускати у 
співзасновники якісь бізнесові структури 
чи бізнесменів. Але суттєво, що ці спонсо-
ри не зможуть поміняти ні назви газети, ні 
її призначення і спрямованості, а також і 
мови видання. Тобто, наприклад, та ж чер-
нігівська газета «Деснянська правда» не 
зможе бути трансформована новими влас-
никами до невпізнання. Якщо хтось із бізне-
су захоче мати власне видання, йому дове-
деться створювати нове, з іншою назвою. 

«Історія без цензури» вже 
в книгарнях 

Серія «Історія без цензури» — це спільний 
проект видавництва КСД, Українського інсти-
туту національної пам’яті, Інституту історії Укра-
їни Національної академії наук та громадсько-
го просвітницького проекту «Likбез. Історичний 
фронт».

Перший том «Народження країни. Від краю 
до держави» розповідає, як формувалася Укра-
їнська держава впродовж століть: як творилася, 
змінювалася її символіка, державні кордони.

Другий том «Поле битви — Україна. Від «во-
лодарів степу» до «кіборгів» — про воєнні кон-
флікти, які відбувалися на території нинішньої 
України, про те, як місцеве населення брало в 
них участь: формувало армії, воювало, перема-
гало й часом програвало. Упродовж останніх 
століть це були війни українців за свою свободу.

Український інститут національної пам’яті

Бібліотекам — 
на українські книги

У 2016 році бібліотеки країни отрима-
ють додатково 42 мільйони гривень на купів-
лю українських книг. Відповідна сума перед-
бачена в бюджеті-2016, повідомляє прес-
служба Мінкульту. Це додаткове збільшення 
порівняно з проектом бюджету. 

У міністерстві нагадали, що 2014 року 
вся сума складала 9 мільйонів гривень.

У Луганську встановили 
пам’ятник Сталіну

Представники бойовиків «ЛНР» 18 груд-
ня спільно з делегацією з Росії відкрили 
пам’ятник Йосипу Сталіну. Погруддя встанов-
лене на території офісу так званого «Союзу 
комуністів Луганщини».

«Те, що відкрили тут погруддя Сталіну, — 
це данина великій країні, яку ми з вами все 
одно побудуємо, об’єднаємося. І буде вели-
кий союз братніх народів, де будуть і росія-
ни, і українці, і білоруси, і всі 200 національ-
ностей, які населяли нашу велику державу — 
СРСР», — заявив представник делегації Росії 
Казбек Тайсаєв.

Саудівська Аравія купить 
30 українських Ан-178

Держпідприємство «Антонов» і «Тaqnia 
Aeronautics» (Королівство Саудівська Аравія) 
підписали «Меморандум про взаєморозу-
міння», який підтверджує наміри сторін здій-
снити поставку 30 багатоцільових літаків Ан-
178 Королівським ВПС Саудівської Аравії.

«Ми вже підписали відповідні докумен-
ти щодо взаємодії за проектом нового тран-
спортного літака Ан-132 та спільного просу-
вання спеціальних варіантів літака Ан-148», 
— зазначив президент «Тaqnia Aeronautics» 
Алі Мохаммед Аль-Гамді. 

«Вибір на користь Ан-178 ми зробили, бе-
ручи до уваги хороші характеристики цього лі-
така. Його значними перевагами порівняно 
з іншими літаками цього класу є ціна й низь-
кі експлуатаційні витрати. Ми також будемо 
реалізовувати спільну маркетингову політи-
ку з просування Ан-178 на ринки інших кра-
їн близькосхідного регіону, а потім плануємо 
спільне виробництво цих машин», — додав він.

Для Росії війни — 
це ще й тренування

Президент Російської Федерації Воло-
димир Путін вважає воєнну операцію ро-
сійської армії в Сирії «найкращим навчан-
ням» для військовослужбовців. 

Про це він заявив на прес-конференції 17 
грудня. Путіна запитали, чи вистачить у Росії ре-
сурсів на воєнні операції, на збільшення військо-
вої присутності в Сирії. «Ми проводимо окремі 
операції з використанням наших ВПС, косміч-
них сил, систем ПВО, розвідки. Це не пов’язане 
із серйозним навантаженням на бюджет, — від-
повів Путін. — Частину коштів, що ми планували 
на військові навчання, ми просто переорієнту-
вали на операцію наших ВПС у Сирії». І далі: «У 
нас проводяться масштабні навчання. Тисячі 
людей задіяно, тисячі перекидаються з одного 
«театру» на інший. Сотні літальних апаратів і так 
далі. Ми просто частину цих коштів направляє-
мо туди для проведення операції в Сирії».

«Кращого навчання важко собі уявити. 
Ми досить довго можемо там тренуватися 
без суттєвої шкоди для нашого бюджету», 
— заявив російський президент.
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24 квітня 1926 року Раднарком 
затвердив новий відкритий «Перелік 
відомостей, що є за своїм змістом дер-
жавною таємницею», який спеціально 
охороняється. Відомості були розді-
лені вже на три групи: військового ха-
рактеру, економічного, іншого харак-
теру. Окрім цього, ввели три категорії 
секретності: «цілком таємно», «таєм-
но» і «не підлягає розголошенню». 

У найбільших наркоматах були 
створені секретні відділи, в інших — 
секретні частини, в дрібніших органі-
заціях — секретні відділення.

1929 року контроль щодо дотри-
мання вимог секретного діловод-
ства був покладений на низові відді-
ли ОДПУ.

Період 1930 – 1953 років у роз-
витку радянської цензури називають 
«епохою тотального терору», «тоталь-
ної партійної цензури». У ті роки оста-
точно склалася багаторівнева сис-
тема цензури — від самоцензури до 
партійного контролю за цензорським 
апаратом. Цензурної заборони зазна-
вали не лише будь-які твори репресо-
ваних авторів, а й навіть згадки про 
них. Цілі напрямки в науці (особливо в 
гуманітарній сфері) виявилися під за-
бороною.

До Великої Вітчизняної 
війни

5 вересня 1930 року Політбю-
ро ЦК ВКП (б) ухвалило рішення, згід-
но з яким був створений інститут упо-
вноважених Головліту при держав-
них і громадських видавництвах, ра-
діомовних організаціях, телеграфних 
агентствах, поштамтах і митницях. 
Кількість уповноважених визнача-
лася Головлітом, але утримувалися 
вони за рахунок тих організацій, при 
яких діяли. Від 1931 року за пропуск 
до друку секретних, «антирадянських 
або тих, що спотворювали радянську 
дійсність» матеріалів уповноважені 
несли відповідальність аж до кримі-
нальної.

На початку 1930-их років були за-
боронені згадки про голод у СРСР, про 
стихійні лиха і навіть погану погоду. У 
той період ввели заборону на будь-яку 
інформацію про прояви антисемітиз-
му в СРСР, а антисемітизм у дореволю-
ційний період вважали виключно як 
провокований царським урядом. У ре-
зультаті видане 1937 року оповідан ня 
Олександра Купріна «Гамбрінус» у зі-
бранні творів письменника було опу-
бліковане з купюрами.

У 1933 – 1935 роках після наказу 
Наркомосу РРФСР у лютому 1933 року 
«Про порядок комплектування, збе-
рігання і вилучення книг з бібліотек» 
вилучення книг дещо скоротилися. 
Проте потім чищення бібліотек знову 
продовжилося. За один тільки липень 
1935 року «500 перевірених комуніс-
тів Ленінграда перевірили 1078 біблі-
отек і книжкових магазинів, вилучили 
близько 20 тисяч книг, які були спале-
ні на сміттєспалювальній станції» (Ар-
сен Блюм).

У 1935 році сталася реорганізація 
роботи Радіокомітету згідно з рішен-
ням Оргбюро ЦК ВКП (б) від 9 липня 
1935 року. Радіокомітет розробив де-
тальну регламентацію для перевірки 
попередньою цензурою всіх текстів 
радіопередач.

З 1930 по 1937 роки найвищі пар-
тійні органи (Політбюро, Оргбюро і Се-
кретаріат ЦК РКП (б) — ВКП (б) ухвали-
ли 19 постанов, що стосувалися робо-
ти Головліту.

У 1937 – 1938 роках політика 
цензури змінилася: якщо раніше конт-
ролювався зміст книг на предмет іде-
ологічних розбіжностей з політикою 
партії, то далі основою для вилучення 
книги у спецхран стала особа автора. 
Якщо автор потрапляв до списків «во-
рогів народу», його книги негайно ви-
лучалися з бібліотек. Характер видан-
ня не мав при цьому жодного значен-
ня — вилучалася будь-яка література, 
включно з науково-технічною. Окрім 
вилучення самих книг, знищували-

ся посилання з інших видань і просто 
згадки цього прізвища.

За 2 роки з бібліотек і книготорго-
вої мережі було вилучено 16 453 на-
йменування книг загальним накла-
дом 24 138 799 екземплярів. Перші 
такі акції відбувалися від 1933 року.

До кінця 1930-их років Головліт 
контролював 70 000 бібліотек, близь-
ко 1800 журналів, заздалегідь цен-
зурував майже 40 000 назв книг за-
гальним накладом близько 700 млн 
екземплярів. Штат Головліту 1938 
року складав 5800 осіб.

Після укладення пакту Молотова 
– Ріббентропа з бібліотек була вилу-
чена антифашистська література, з 
репертуарів театрів і кінопрокату зня-
ті твори з критикою фашизму. Крити-
ка Гітлера й інших нацистських ліде-
рів, яка публікувалася до серпня 1939 
року, була заборонена. Більше того 
— під забороною виявилися твори 
про російсько-прусську війну і будь-
які інші згадки про війни між Росією і 
Німеччиною в історії. Заборону зняли 
тільки після початку Великої Вітчизня-
ної війни.

Під час війни
25 червня 1941 року постановою 

РНК СРСР населенню було наказано 
здати наявні радіоприймачі і радіо-
передавачі на тимчасове зберігання 
до органів Всесоюзного радіокоміте-
ту (фактично — в найближче пошто-
ве відділення). Натомість видавала-
ся розписка, згідно з якою після ві-
йни або повертали здане, або видава-
ли інший приймач аналогічного класу, 
або виплачували грошову компенса-
цію. Приймачі, встановлені в органі-
заціях, закріплювалися за конкрет-
ною особою, яка несла відповідаль-
ність за зміст передач, що прослухо-
вувалися.

16 грудня 1943 року наказом на-
родного комісара оборони № 0451 
було введено «Положення про вій-
ськову цензуру в Червоній Армії (на 
військовий час)». У положенні вказу-
валося, що «Органи військової цензу-
ри Червоної Армії здійснюють конт-
роль за змістом усіх друкованих ви-
дань, радіопередач і фото-кінопро-
дукції, стежачи за тим, щоб ці органи 
пропаганди не були засобом для роз-
голошування військової таємниці».

Цензурну роботу оголосили се-
кретною: «Всі цензурні зміни, викрес-
лювання і вилучення можуть бути ві-
домі, окрім цензора, тільки редакто-
рові, його заступникові і їхнім прямим 
начальникам».

Публічна згадка про існування 
цензури в СРСР заборонялася.

Після війни
Після закінчення військових дій 

знову розгорнулося ідеологічне чи-
щення. Наприклад, 1946 року була 
заборонена «Чорна книга» Іллі Ерен-
бурга і Василя Гроссмана — перший 
документальний твір про злочини ні-
мецьких окупантів проти єврейсько-
го населення СРСР під час Холокосту. 
Ідеологічна установка вимагала не 
виділяти жодної національності в рам-
ках усього потерпілого протягом війни 
населення СРСР.

На початку 1950-их років у Ле-
нінграді пройшла широкомасштабна 
цензурна акція: вилучалися твори не-
щодавно репресованих у «Ленінград-
ській справі» авторів, а крім того, ма-
теріали, пов’язані з ленінградською 
блокадою. Зокрема була вилучена 
книга Ольги Берггольц «Говорить Ле-
нінград», видана 1946 року.

До 1947 року у складі Головліту 
було 7 відділів, з яких один займався 
охороною військових і державних та-
ємниць, ще один контролював інфор-
мацію іноземних кореспондентів, що 
відправлялася із СРСР, а інші 5 займа-
лися ідеологічною цензурою всереди-
ні СРСР.

Після війни на екранах кінотеатрів 
деякий час демонструвалися так звані 

«трофейні фільми», надалі твори Голлі-
вуду зникли з екранів, і з усієї світової 
кінопродукції радянський глядач міг 
знайомитися лише з французькими 
комедіями та індійськими мелодрама-
ми. Утім, і «кінотрофеї» були заздале-
гідь відцензуровані, частину пропоно-
ваних фільмів не допускали до показу, 
частину перемонтували, в частині змі-
нені субтитри. А довоєнний фільм «Зві-
яні вітром» радянський глядач зміг по-
бачити тільки 1990 року.

Для історії цензури в кінемато-
графі примітна також ситуація з філь-
мом режисера Олександра Довженка 
«Прощай, Америко!». Фільм був заду-
маний як агітаційний памфлет за мо-
тивами книги Аннабелль Бюкар, полі-
тичної перебіжчиці зі США в СРСР. Але 
коли фільм був майже готовий, режи-
сер отримав розпорядження припи-
нити зйомки. Фільм так і залишився 
незавершеним, пролежав в архіві 46 
років і тільки в 1995 році потрапив на 
екрани.

Схожа доля спіткала другу се-
рію картини «Іван Грозний» Сергія Ей-
зенштейна, яка була заборонена до 
показу через незадовільне відобра-
ження офіційної історичної доктрини 
і вийшла на екрани тільки 1958 року. 

З 1932 по 1952 роки включно Го-
ловліт СРСР і його місцеві відділення 
видали 289 списків, бібліографічних 
покажчиків і наказів на вилучення 
друкованих видань із загального ко-
ристування. На місцях цензори про-
водили досить активну роботу: напри-
клад, 1949 року із текстів, виданих у 
Хабаровському краї, було 239 вилу-
чень, а 1952 року — вже 630.

Кадрові проблеми 
Працівники органів цензури в той 

період часто не мали не лише вищої, 
а й середньої освіти. Наприклад, у 
РРФСР 1940 року з п’яти тисяч цензо-
рів лише 506 мали вищу освіту. 

Некомпетентність цензорів дохо-
дила до курйозів. У 1937 році цензор 
викреслив уривок із вірша Маяков-
ського, тому що, на його думку, цей 
уривок «спотворював Маяковського». 
Один із районних уповноважених за-
пропонував зняти замітку про роботу 
заводу тільки тому, що в ній згадува-
лися револьверні верстати. Він вва-
жав, що на револьверних верстатах 
робилися револьвери, тобто матері-
ал порушував військову таємницю. 
З аналогічного приводу військовий 
цензор перейменував «Слово о пол-
ку Ігоревім» на «Слово про підрозділ 
Ігорів». 

Партійний контроль 
Найбільш виразне пряме партій-

не втручання в роботу цензури роз-
почалося від 1925 року і різкими тем-
пами посилилося в 1930-ті. З’явився 
ряд постанов ЦК ВКП (б): «Про полі-
тику партії в сфері художньої літера-
тури» (1925), «Про видавничу роботу» 
(1931), «Про перебудову літературно-
художніх організацій» (1932), «Про ви-
давництво дитячої літератури» (1933), 
«Про літературну критику і бібліогра-
фію» (1940), а також ряд постанов у 
період з 1946-ого по 1948 рік (зокре-
ма, постанова «Про журнали «Зірка» і 
«Ленінград»).

«Партійний диктат і разом з ним 
партійна цензура розвивалися в 30 
– 40-ві роки з геометричною прогре-
сією. Усе вирішували партійні струк-
тури, починаючи від Політбюро, його 
сімки, п’ятірки, трійки, Генсеки» (Про-
фесор Г. В. Жирков. Історія цензури в 
Росії XIX – XX ст.)

Місцеві органи видавали власні 
цензурні вказівки. У травні 1950 року 
ЦК Комуністичної партії Білорусії ухва-
лив постанову «Про заходи з ліквідації 
фактів розголошування державних 
таємниць у музеях». У музеї Великої 
Вітчизняної війни вилучили з експози-
ції умовні позначення народно-госпо-
дарських об’єктів БРСР, відомості про 

кількість худоби, отриманої в рахунок 
репарацій, карти дислокації парти-
занських загонів під час війни і багато 
чого іншого.

Цензура і репресії
Цензори тісно співпрацювали з 

органами безпеки. Начальник Голов-
літу (1935 – 1938) Сергій Інгулов пи-
сав ще 1928 року: «Критика повинна 
мати наслідки! Арешти, судову роз-
праву, суворі вироки, фізичні і мораль-
ні розстріли».

Відома безліч випадків, коли зви-
чайні друкарські помилки, помічені 
цензорами, прирівнювалися до анти-
державних злочинів.

21 червня 1943 року начальник 
Головліту (1938 – 1946) М. Г. Садчи-
ков відправив секретареві ЦК ВКБ 
(б) Пузіну секретне донесення про по-
мічені в газеті Красноводська «Кому-
ніст» дві друкарські помилки: 21 черв-
ня у слові «головнокомандувач» про-
пущена літера «л», а 14 травня в сло-
ві «Сталінград» пропущена літера «р»: 
«Повідомляючи про це, вважаю, що ці 
контрреволюційні друкарські помил-
ки — справа рук ворога. Про ці фак-
ти мною повідомлено також у НКДБ».

Самі цензори також зазнавали 
репресій: 1937 року десятки праців-
ників апарату Головліту були зааре-
штовані, а начальник організації Сер-
гій Інгулов розстріляний. Як «ворогів 
народу»  викрили також начальників 
Головлітів Грузинської, Азербайджан-
ської і Української РСР. Цензорський 
корпус за роки великих чисток оно-
вився практично повністю.

У подальші роки одним з істотних 
елементів цензури стали статті Кри-
мінального кодексу РРФСР № 70 («ан-
тирадянська агітація і пропаганда») 
і № 190-1 («поширення завідомо не-
правдивих вигадок, що порочать ра-
дянський лад») і аналогічні їм статті 
КК союзних республік. За цими стат-
тями, за даними КДБ СРСР, з 1958 по 
1966 роки було засуджено 3448 осіб, 
а з 1967 по 1975 роки — ще 1583 осо-
би. Усього за обома цими статтями з 
1956 по 1987 роки було засуджено 
8145 осіб.

Цензура  
1953 — 1966 років
Після смерті Сталіна сталося не-

значне загальне послаблення цензур-
них обмежень (так звана «Хрущовська 
відлига»), проте пізніше, приблизно у 
1964 – 1966 роках, заборони знову 
посилилися.

Засудження культу особи Сталіна 
на XX з’їзді КПРС 1956 року багато хто 
в країні сприйняв як початок демокра-
тизації і свободи.

Головною платформою прибічни-
ків «відлиги» став літературний жур-
нал «Новый мир». Деякі твори цього 
періоду здобули популярність і на За-
ході, в тому числі роман Володимира 
Дудинцева «Не хлібом єдиним» і по-
вість Олександра Солженіцина «Один 
день Івана Денисовича». Іншими зна-
чними представниками періоду «від-
лиги» були письменники і поети Віктор 
Астаф’єв, Володимир Тендряков, Бел-
ла Ахмадуліна, Роберт Рождествен-
ський, Андрій Вознесенський, Євген 
Євтушенко.

Статус Головліту (який на той 
час уже називався ГУОТ — «Головне 
управління з охорони військової і дер-
жавної таємниці при Раді міністрів») 
був знижений — його перевели в під-
порядкування Держкомдруку.

Скоротили кадри в цензурі, зо-
крема були ліквідовані цензори при 
редакціях, які існували за рахунок га-
зет. Книги реабілітованих авторів по-
чали переміщатися зі спецхранів до 
відкритих фондів. Зокрема, в Цен-
тральному державному архіві літера-
тури і мистецтва до відкритих фондів 
передали близько 30 тисяч архівних 
справ, у тому числі матеріали Бабе-
ля, Бальмонта, Замятіна, Мейєрхоль-
да, Мережковського, Пильняка, Роза-
нова, Сіверянина, Ходасевича і бага-
тьох інших.

Надалі, після 1961 року, окремі 
документи з уже переданих на загаль-
не зберігання знову повернулися до 
спецхрану.

Продовження. Поч. у № 69. 
Далі буде

Цензура в СРСР
Радянський 

антирадянський 
фольклор 

Політичний 
анекдот у СРСР

— Іваненко, чи були у 
Вас коливання при про-
веденні генеральної лінії 
партії?

— Були. Коливався 
разом із лінією партії. 

* * *
У колгоспі виступає з 

лекцією лектор райкому 
партії:

— У Радянському Со-
юзі кожен добре їсть і 
красиво вдягається, люди 
добре заробляють, жи-
вуть у прекрасних квар-
тирах.

По закінченні лекції 
каже, чи є в когось запи-
тання, побажання. Встає 
конюх Іван і каже:

— Я хочу в Радян-
ський Союз.

* * *
На прийомі у психіа-

тра:
— Лікарю, в мене 

«розтроєння» особи: ду-
маю одне, кажу інше, а 
роблю третє.

— Це лише доводить, 
що Ви цілком нормальні!

* * *
— Чи є в СРСР опози-

ціонери?
— Якби вони й були, їх 

би вже не було!

* * *
Розмова двох робо-

тяг:
— Скоро буде підви-

щення цін на м’ясо!
— Погано. 
— Подорожчає хліб!
— Зовсім погано.
— Кажуть, подорож-

чає горілка. 
— От цього вже партія 

не допустить.

* * *
Бог створив три якос-

ті — чесність, розум і пар-
тійність, але нікому не дав 
більше двох. Тож якщо 
людина розумна і чесна, 
то безпартійна. Якщо чес-
на і партійна, то нерозум-
на. А якщо розумна і пар-
тійна, то нечесна.

* * *
У магазині:
— Дайте мені керівно-

го оселедця!
— Якого це керівно-

го? 
— А отого — жир-

ного, товстого і без 
голови!

* * *
Вірменське радіо. 
— З яких груп склада-

ється населення СРСР? 
— Із задоволених і 

незадоволених. Неза-
доволеними займається 
КДБ, а задоволеними — 
ОБХСС.

* * *
— Які будуть оголо-

шення в магазинах при 
комунізмі, якщо товарів 
не буде? Ну, наприклад, 
вершкового масла? 

— Сьогодні у грома-
дян у вершковому маслі 
потреби немає.
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Люди правди: ті, хто говорив світу про Голодомор

Матеріали на сторінці — Українського інституту національної пам’яті.

Радянський функціонер, 
автор книг «Я обрав свободу», 
«Я обираю справедливість», 
став відомим у світі після пу-
блікації своїх мемуарів про 
життя в комуністичному СРСР, 
де був свідком репресій і Го-
лодомору. 

«На полі бою люди по-
мирають швидко, вони стрі-
ляють у відповідь, їх підтри-
мують побратими і почуття 
обов’язку. Тут я побачив лю-
дей, що помирали на само-
ті, повільно, помирали стра-
хітливо, безцільно, без надії, 
що їхня жертва виправда-
на. Вони потрапили в паст-
ку і залишились там помира-
ти від голоду, кожен у влас-
ному домі, за політичним рі-
шенням, прийнятим у далекій 
столиці за столами для нарад 
і банкетів».

24 січня 1949 року роз-
почався процес між Вікто-
ром Кравченком і виданням 
«Lettres Francaise», за яким 
стояла Французька комуніс-
тична партія. Видання звину-
ватило Віктора Кравченка в 
оббріхуванні Радянського Со-
юзу в книзі «Я обрав свобо-
ду». Кравченко подав до суду. 
На процесі знову публічно за-
звучала тема Голодомору в 
Україні.

Під час Другої світової ві-
йни Віктор Кравченко пра-
цював у закупівельній комісії 
СРСР у Вашингтоні. 4 квітня 
1944 року він не з’явився на 
службу. Натомість попросив 
політичного притулку у США. 
Певний час переховувався і 
жив під псевдонімом.

Після виходу книги «Я об-
рав свободу» Міністерство 
державної безпеки СРСР ор-
ганізувало міжнародну кам-
панію із дискредитації Вікто-
ра Кравченка, до якої залу-

чило західних прорадянських 
діячів. Частиною цієї кампанії 
були і публікації проти Крав-
ченка у «Lettres Francaise».

Хоча холодна війна вже 
розпочалася, у Франції про-
довжували сприймати Радян-
ський Союз як жертву напа-
ду Гітлера та його перемож-
ця. Членами Французької ко-
муністичної партії були такі 
знакові постаті, як Пабло Пі-
кассо і Жан-Поль Сартр. Піс-
ля початку судового процесу 
на боці «Lettres Francaise» ви-
ступив фізик Фредерік Жоліо-
Кюрі та низка інших відомих 
осіб. Протиставити цій інфор-
маційній хвилі вирішили свід-
чення тих, хто на власні очі 
бачив, що відбувалося в Ра-
дянському Союзі, зокрема в 
Україні у 1932 – 1933 роках. 
Через кількість залучених з 
обох боків свідків процес на-
звали «процесом століття». 
Суд став на бік Кравченка.

1966 року Віктор Крав-
ченко загинув за підозрілих 
обставин у своїй квартирі в 
Манхеттені. Є підозри, що це 
була інсценізація самогуб-
ства радянськими агентами. 
Родичі Кравченка, які зали-
шилися в СРСР, зазнали полі-
тичних репресій.

Улас 
Самчук

Улас Самчук 
(1905 — 1987) наро-
дився в селі Дермань 
Дубенського повіту 
Волинської губернії 
в родині заможних 
селян. У 22-річному 
віці переїхав до Ні-
меччини, потім — до 
столиці Чехії Праги, 
де разом із Олексан-
дром Олесем, Оле-
гом Ольжичем став 
частиною бурхливо-

го наукового і культурного життя української 
еміграції.

1941 року в складі однієї з похідних груп 
ОУН-М повернувся до Рівного, де був редакто-
ром місцевої газети. У 1942-ому потрапив до 
нацистської в’язниці, але завдяки клопотан-
ню німецького знайомого невдовзі вийшов на 
волю. Від 1944-ого мешкав у Німеччині, а че-
рез чотири роки перебрався до Канади. Най-
відоміший художній твір — трилогія «Волинь».

Роман «Марія» (1934 р.) Уласа Самчука — 
перший великий художній твір на тему Голодо-
мору, який має посвяту «Матерям, що загину-
ли голодною смертю на Україні в роках 1932 
– 1933».

У романі сенсаційним для української і сві-
тової літератури став детальний та реалістич-
ний опис страшних подій Голодомору. Самчук 
із глибоким психологізмом зображує пережи-
вання головної героїні Марії. 

Після виходу 1934 року у Львові, що на той 
час не входив до складу радянської України, 
роман «Марія» вдруге був виданий на батьків-
щині Уласа Самчука лише 1991-ого.

З ВІДОЗВИ до вірних 
єпископату Галицької 

церковної провінції 
«УКРАЇНА В ПЕРЕДСМЕРТ-

НИХ СУДОРОГАХ»: 
«Україна в передсмерт-

них судорогах. Населення 
вимирає голодовою смер-
тю; [побудована — авт.] на 
несправедливости, обмані, 
безбожництві та деправа-
ції людоїдна система дер-
жавного капіталізму довела 
багатий недавно край до по-
вної руїни.

Перед трьома рока-
ми Зверхник Католицької 
Церкви, св. отець Папа Пій 
XI енерґічно протестував 
проти всего, що в больше-
визмі є противне христи-
янству, Богови та людській 
природі, перестерігаючи 
перед страшними наслідка-
ми таких злочинів. І цілий 
католицький світ, а з ним і 
ми, лучилися з тим протес-
том. Днесь бачимо наслід-
ки поступовання больше-
виків: положення з кожним 
днем стає страшніше. Воро-
ги Бога і людства відкинули 
релігію — основу суспільно-
го ладу, відібрали свободу 

— найбільше добро людини, 
зі свобідних горожан-селян 
— зробили невільників, і не 
мають досить розуму, щоби 
їх кормити за тяжку невіль-
ничу працю в поті чола. На 
вид таких злочинів німіє 
людська природа, кров сти-
нається в жилах.

Безсильні принести 
яку-небудь матеріяльну по-
міч конаючим братам, взи-
ваємо наших вірних, щоби 
молитвами, постами, все-
народною жалобою, жерт-
вами і всіми можливими 
добрими ділами християн-
ського життя, випрошували 
з неба помочі, коли на зем-
лі нема ніякої надії на люд-
ську поміч.

А перед цілим світом 
знову протестуємо проти 
переслідування малих, убо-
гих, слабих і невинних, та 
гонителів оскаржуємо пе-
ред Судом Всевишнього. 
Кров робітників, що в голо-
ді орали чорнозем України, 
кличе о пімсту до неба, а го-
лос голодних женців дійшов 
до ушей Господа Саваота. 
Усіх християн цілого світа, 
усіх віруючих в Бога, а осо-
бливо всіх робітників і се-

лян, передовсім усіх наших 
земляків просимо прилучи-
тися до цього голосу протес-
ту та болю і розповсюдити 
його у якнайдальші країни 
світа. Усі радіостанції про-
симо рознести наш голос 
цілому світови: може дійде 
він і до убогих хатин кона-
ючих з голоду селян. Нехай 
перед страшною смертю се-
ред лютих страждань голоду 
буде для них хоч малою поті-
хою гадка, що їх брати зна-
ли про їх страшну долю, над 
ними боліли і терпіли, за них 
молилися.

Мілена Рудницька (1892 – 
1976) — громадський та полі-
тичний діяч, депутат польсько-
го Сейму в 1928 – 1935 роках. 
У 1933-ому стала заступницею 
голови Громадського коміте-
ту рятунку України, створено-
го після пастирського послання 
Андрея Шептицького «Україна в 
передсмертних судорогах». 

Мілена народилася у відо-
мій на Галичині родині Рудниць-
ких у Зборові (тодішня Австро-
Угорська монархія, нині Терно-
пільщина). Освіту отримала у 
Львівському та Віденському уні-
верситетах. Маючи диплом учи-
теля філософії та математики, 
у Відні працювала над матері-
алами дисертації «Математич-
ні основи естетики Ренесансу». 
Вийшла заміж за адвоката Іва-
на Лисяка, знаного економіста 
й журналіста-редактора. У роки 
Першої світової війни їхній дім 
у Відні був центром зустрічей 
української політичної та куль-
турної еліти. 1927 року у Від-
ні народився єдиний син, який 
пізніше став видатним україн-
ським істориком, — Іван Лисяк-
Рудницький.

Своє життя Мілена присвя-
тила українській громадсько-
політичній роботі, стояла біля 
витоків українського фемініс-
тичного руху. Жила в різних міс-
тах Європи: Львові, Відні, Кра-
кові, Женеві, а також у США.

У 1928 році Мілена Рудниць-
ка стала головою Союзу украї-
нок і депутатом польського Сей-
му від Українського національ-
но-демократичного об’єднання. 
Після заклику Андрея Шептиць-
кого політичні кола західно-
українського суспільства спря-
мували свої зусилля на те, щоб 
проінформувати про Голодо-
мор політикум Західної Європи 
та організувати допомогу на-

селенню УРСР, для чого й був 
створений Громадський комітет 
рятунку України.

Робота проводилася у двох 
напрямках: офіційним звер-
ненням передували зустрічі й 
розмови в кулуарах. Комітето-
ві допомагав уряд Української 
Народної Республіки в екзилі, 
зокрема Олександр Шульгин 
надавав докази Голодомору в 
Парижі на конференції міжна-
родної організації комбатантів, 
потім — у Люксембурзі в серп-
ні 1933 р. 

Мілені Рудницькій вдало-
ся зустрітися з головою Ради 
Ліги Націй Йоганном Людвігом 
Мовінкелем і переконати його 
підтримати позицію українців. 
Хоча Мовінкель 4 рази вино-
сив питання Голодомору на го-
лосування, з 14 країн-учасниць 
лише три висловилися за допо-
могу українцям — Ірландія, Іта-
лія і Німеччина. Західна Європа 
тоді була зацікавлена у співпра-
ці з Радянським Союзом проти 
гітлерівської Німеччини...

Мілена Рудницька померла 
в Мюнхені 1976 року, згодом її 
прах перепоховали на Личаків-
ському цвинтарі у Львові.

Рафаель 
Лемкін

Рафаель Лем-
кін (1900 – 1959) 
— американський 
юрист, що перший 
назвав Голодомор 
геноцидом. Він за-
провадив термін 
«геноцид» 1944 
року. Визначив 
його як «координо-
ване планування 
різних дій, спрямо-
ваних на знищен-
ня основоположних 
основ життя націо-

нальних груп, з метою повного винищення са-
мих цих груп». Зусиллями Лемкіна термін «ге-
ноцид» було додано до переліку звинувачень 
проти найвищого командування нацистів. Він 
був одним із авторів Конвенції про запобіган-
ня й покарання злочинів геноциду, в якій було 
дано остаточне юридичне визначення цього 
злочину.

1953 року Рафаель Лемкін виголосив до-
повідь «Радянський геноцид в Україні» перед 
3-тисячною аудиторією, що зібралася в Ман-
хеттен-центрі в Нью-Йорку вшанувати 20-ту 
річницю Великого Голоду 1932 – 1933 ро-
ків. «Це не просто масове вбивство. Це — 
геноцид, винищення не лише окремих осіб, 
а й культури і нації», — заявив він тоді. Оха-
рактеризував Голодомор як «класичний при-
клад радянського геноциду, його найдовший 
і найширший експеримент русифікації — ви-
нищення української нації». І додав в іншо-
му місці: «Якщо радянська програма досяг-
не успіху, якщо інтелігенцію, священиків і се-
лян вдасться ліквідувати, Україна загине так 
само, наче було б убито всіх без винятку укра-
їнців, бо вона втратить ту частину народу, що 
зберігала і розвивала її культуру, її віруван-
ня, її об’єднавчі ідеї, які прокладали їй шлях і 
давали їй душу, тобто зробили її нацією, а не 
просто населенням».

2015 року в Російській Федерації внесли 
праці Рафаеля Лемкіна про радянський гено-
цид в Україні до «федерального списку екс-
тремістських матеріалів».

Андрей Шептицький
Населення Західної України не було бай-

дужим до горя співвітчизників, які стражда-
ли від Голодомору по інший бік Збруча. Од-
ним із найпотужніших голосів, що лунали на 
підтримку жертв геноциду, був голос Україн-
ської греко-католицької церкви та її глави 
— митрополита Андрея Шептицького (1865 
– 1944).

24 липня 1933 року Андрей Шептиць-
кий і вище духовенство Української гре-
ко-католицької церкви проголосили відо-
зву «Україна в передсмертних судорогах». 
У ній закликали християн усього світу по-
ширювати правду про Голодомор в Украї-
ні і надавати допомогу голодуючому укра-
їнському народові.

Пастирське послання зачитували у гре-
ко-католицьких церквах у Галичині та поза її 
межами. Про нечуваний злочин у радянській 
Україні владика Андрей поінформував Вати-
кан. Наступного дня після оголошення відо-
зви 35 українських громадських організацій 
та партій, серед яких Українська парламент-
ська репрезентація, Товариство «Просвіта», 
Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Укра-
їнський католицький союз, Союз українок 
та інші, об’єдналися в Український громад-
ський комітет рятунку України, який став ко-
ординатором допомоги голодуючим.

Згодом подібні комітети виникли в низці 
західноєвропейських країн, намагалися ор-
ганізовувати акції допомоги вмираючим від 
голоду українцям. Утім, радянська влада від 
будь-якої зовнішньої допомоги відмовляла-
ся, приховуючи факт геноциду в Україні.

Віктор Кравченко Мілена Рудницька
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100-річчя Чернігівського 
педагогічного університету 

і 150-річчя від дня 
народження його першого 
ректора Олексія Флерова

Саме патріархом класичної філології назива-
ли Олексія Павловича Флерова ті, хто знав його 
особисто. Він і зовні був схожим на патріарха. 
Від його портрета струменіє тепла благодать, сві-
тяться добротою очі, в них відбиваються душев-
на чистота, благородство, гідність. Тернистий, 
але світлий і плідний його шлях, особливо в науці. 

2016 рік принесе нам два ювілеї — 150-річ-
чя від дня народження Флерова (14 березня 
1866 року) і 100-річчя заснованого ним Черні-
гівського педагогічного інституту, нині — Націо-
нального університету ім. Т. Шевченка. 

Олексій Павлович Флеров народився в 
селі Янівка Глухівського повіту, тоді — Чернігів-
ської губернії. Його батько Павло Миколайо-
вич був священиком, мати Євдокія Пилипівна 
— донька священика. Ось як пише у своєму ру-
кописі про життєвий шлях Олексія Павловича 
його син Павло: «Неприхотливые условия жиз-
ни, скудные достатки с ранних лет привили чув-
ство довольства во всём, даже самом малом. В 
глубоко религиозной, благочестивой семье были 
заложены высокие душевные и духовные каче-
ства ребёнка. Позже семья переехала в Новго-
род-Северский, к месту службы отца». 

У 1875 році Олексій Флеров вступив до Нов-
город-Сіверської гімназії, де за 42 роки до цьо-
го навчався Костянтин Дмитрович Ушинський. 
Йому Олексій Флеров присвятив статтю «Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский. По поводу вос-
поминаний о его высоких заслугах для русской 
педагогики», написану до 25-річчя від дня смерті 
видатного педагога. 

Після гімназії — навчання в Петербурзькому 
історико-філологічному інституті (1884 – 1888), 
де студенти виховувалися в дусі класицизму. На-
друковану 1893 року в «Педагогическом сборни-
ке» статтю «Митрополита Иллариона слово о Вет-
хом и Новом Завете и похвала князю Владимиру» 
Олексій Флеров присвятив улюбленому професору 
Миколі Петровичу Некрасову. 11 липня 1888 року 
Флерова направили до Одеської Рішельєвської 
гімназії, потім — праця в реальному училищі, ка-
детському корпусі, Маріїнській жіночій гімназії. 

1889 року двадцятитрирічний Олексій Фле-
ров став членом історико-філологічного товари-
ства при Новоросійському університеті, був об-
раний головою педагогічного відділу, редакто-
ром «Педагогического сборника».

1892 року вийшла його перша друкована 
праця — «План «Слова о полку Игореве», видана в 
Ревелі. Загалом у дореволюційний час було вида-
но понад 200 робіт Флерова. Крім того, окреми-
ми виданнями виходили «Грамматика церковно-
славянского языка сравнительно с русским» та 
інші праці. «Грамматика…» витримала сім видань, 
була удостоєна великої премії Петра Першого.

Олексій Флеров був серед тих, хто підписав 
Маніфест до уряду щодо реформи школи, відсто-
ював необхідність реформи правопису. Радів, 
коли вона була здійснена після революції. 

Ідею щодо видання творів російських класи-
ків виношував кілька років. Діяльністю О. Флеро-
ва зацікавилося Міністерство освіти, особисто 
міністр Ігнатьєв.

1913 року Олексія Павловича перевели до Пе-
тербурга, де він викладав у другому кадетському 
корпусі, Павлівському військовому училищі, Олек-
сандрівському ліцеї, публікував наукові праці в 
«Педагогическом сборнике» та інших виданнях. 

1916 року Олексій Флеров переїхав до Чер-
нігова для організації тут педагогічного інституту, 
де він став першим ректором. 

У 1923 році Народний комісаріат освіти Укра-
їни, що знаходився в тодішній столиці Харкові, за-
просив Олексія Павловича очолити відділ шкіль-
ної освіти. У листі було сказано: «Вас знав весь 
педагогічний світ Росії». Але через релігійні пере-
конання, які Флеров не приховував, призначен-
ня не відбулося. Олексій Павлович зостався без 
роботи. Та й будучи на пенсії, він продовжував 
займатися науковою роботою, проводив групові 
заняття вдома, в класах. Але статті, які надсилав 
до журналів, з різних причин поверталися назад. 

У роки Другої світової війни згорів дім Флеро-
ва, його велика бібліотека, рукописи. Врятувати 
вдалося зовсім мало. Проте злидні, голод не зла-
мали вченого, його робота тривала. 

Відстоюючи класику в філології, Олексій Пав-
лович досліджував роман М. Лермонтова «Герой 
нашого времени». Він писав: «По истечении ста лет 
после его появления в печати, роман никем не по-
нят, его герой не разгадан… Создавая роман и цен-
тральную в нём фигуру Печорина, Лермонтов исхо-
дил из живого чувства. Этим чувством было омерзе-
ние, отвращение от той лжи, которая часто бывает 
прикрыта внешним благородством, видом порядоч-
ности… Такую манеру раскрытия внутренней не-
состоятельности он назвал — иронией. Лермонтов 
считал, что художественная ирония, скрытая в изо-

бражении чего-либо, достигает своей цели, откло-
няет от дурного, подлости, гадости… Чем тонь-
ше ирония, тем более требуется размышления для 
проникновения в истинную природу ложного яв-
ления, тем сильнее застраховывает людей такое 
показывание порока».

Олексій Павлович наполягав на вивчен-
ні класичних художніх творів у своїх працях «Об 
изучении русских классиков для школы», «Клас-
сицизм в школе» та ін. Ця тема проходить через 
усю його творчість. Окрім виданих ним друкова-
них творів, у доробку Флерова такі рукописи: 26 
— з літератури, 15 — з мови, 10 — з математики. 
І це неповний перелік. Син Павло любовно збе-
ріг, зброшурував безцінні рукописи батька.

Син священика Олексій Павлович Флеров, 
який справою життя обрав філологію, був глибо-
ко віруючим. Його дружина Анна Петрівна пізніше 
прийняла постриг під іменем Євпраксії. Син Пав-
ло, доньки Марія, Ольга, Анна духовно наставля-
лися на той час чернігівським старцем Лавренті-
єм (Проскурою), пізніше відомим як святий препо-
добний Лаврентій, схиархімандрит Чернігівський. 
Мощі його нині перебувають у Чернігівському 
Свято-Троїцькому кафедральному соборі. 

У сім’ї Олексія Павловича понад півстоліття 
таємно зберігалася частина мощей святителя Ди-
митрія Ростовського, архієпископа Чернігівсько-
го. Перед цим ковчег зі святинею знаходився у 
Спасо-Преображенському соборі Чернігова, по-
тім — у Свято-Успенському Єлецькому монастирі. 
Під час його закриття святиню врятував єпископ 
Ювеналій (Молчанов). Перед своєю смертю він 
передав святиню священику Іоану (Смоличеву), 
який сповідував владику. Мощі довго зберігала 
його дружина Олександра Федорівна — згодом 
монахиня Анна. Ковчег зі святинею вона довіри-
ла лише сім’ї Олексія Павловича Флерова. 

Олексій Павлович помер 5 серпня 1954 року, 
на 89-ому році життя. Залишив рідним прощаль-
ного листа, в якому написав: «Ещё вначале моей 
болезни последней меня всё интересовало. Я хо-
тел ещё кое-что написать, закончить некоторые 
свои работы, вникал в ваши дела, а теперь всё 
это от меня отнято… Боже, возьми мою душу, 
унеси меня из этого мира! Боже, не поставь мне 
этого в грех, я хочу уже христианской кончины. 
Довольно… Довольно…».

Ковчег із мощами святителя Димитрія Рос-
товського берегли діти, потім — невістка Олек-
сія Павловича, Віра Аркадіївна Флерова. 3 жов-
тня 1997 року, в День пам’яті мучеників — кня-
зя Чернігівського Михайла і боярина Федора, в 
урочистій обстановці, з благословення митропо-
лита Чернігівського і Ніжинського Антонія (Ва-
карика) вона передала цю святиню настоятелю 
Полонського (Прилуцький район) храму Архістра-
тига Михаїла — митрофорному протоієрею Во-
лодимиру. Окрім відновленого головного при-
ходського храму Архістратига Михаїла, батюшка 
Володимир побудував храми на честь святителя 
Димитрія Ростовського, на честь ікони «Неждана 
радість», яку свого часу описав цей святий. Також 
зведено храм на честь святого Миколи Чудотвор-
ця. Тепер у цьому невеликому, віддаленому від 
райцентру селі Полонки діють чотири храми. 

Того ж дня часточки мощей святого були вру-
чені ігумені чернігівського Свято-Успенського 
Єлецького монастиря матушці Амвросії (Іванен-
ко), ігумені Прилуцького Свято-Троїцького монас-
тиря матушці Вірі (Таран), настоятелю Свято-Ки-
рилівського храму Києва митрофорному протоіє-
рею Феодору (Шеремету). 

Понад півстоліття нема в живих Олексія 
Павловича Флерова. Але, на жаль, залишила-
ся байдужість місцевих чиновників, у тому числі 
Чернігівського педуніверситету, на будівлі яко-
го нема навіть меморіальної дошки на честь ви-
датного вченого. Він і впокоєний у скромній мо-
гилі, до якої не протоптали стежки викладачі й 
студенти університету… 

Лариса МАХІНА, 
член Національної спілки журналістів України, 

м. Чернігів 

Виповнилося 140 років 
від дня народження військо-
вого діяча України Олексан-
дра Петровича Грекова. Він 
походив із давнього грець-
кого роду Легофетусів. На-
родився 3 грудня 1875 р. у 
с. Сопич Глухівського повіту 
Чернігівської губернії. Вищу 
юридичну освіту здобув у 
Московському університе-
ті, однак вибрав кар’єру вій-
ськового. Після додаткового 
навчання у військовому учи-
лищі та російській академії 
генштабу служив у гвардій-
ських частинах, викладав у 
військових училищах Петер-
бурга. Під час Першої світової 
війни Греків служив началь-
ником штабу дивізії. За бо-
йові заслуги його нагородили 
орденом Святого Георгія 4-го 
ступеня і підвищили до зван-
ня генерал-майора. 

Коли в лютому 1917 року 
в Росії відбулася революція, 
її піддані постали перед вибо-
ром. На запрошення Симона 

Петлюри генерал Греків пе-
реїхав до Києва і став україн-
ським офіцером. Він займав-
ся організацією українських 
військових частин, обіймав 
посаду заступника військо-
вого міністра УНР. Після при-
ходу до влади Директорії УНР 
Греків обіймав посади коман-
дувача Південної групи Армії, 
військового міністра, Наказ-
ного отамана Армії УНР. У січ-
ні 1919-ого в Одесі він вів пе-
реговори з військовою деле-
гацією Антанти.

Через політичні інтриги 
Греків залишився без посад, 
але його відразу запросили 
очолити Українську Галицьку 
армію. На чолі УГА генерал Гре-
ків провів найуспішнішу вій-
ськову операцію ЗУНР — так 
звану Чортківську офензиву. 
За два тижні 25 тисяч україн-
ських солдатів і офіцерів при-
мусили відступити по всій лінії 
фронту більш ніж 100-тисячну 
польську армію, добре озбро-
єну і оснащену французами. 

Після поразки Укра-
їнської революції 1917 – 
1920 років генерал Греків 
емігрував до Австрії. Спокій-
не життя закінчилося, коли 
туди в 1945-ому прийшла 
Червона армія. 1948 року 
генерала викрали і вивез-
ли до СРСР радянські спец-
служби. Грекова засудили 
до 25 років таборів. На щас-
тя, він потрапив під амністію 
і 1956 року повернувся до 
Австрії, де й помер 2 грудня 
1959 року.

 
Максим МАЙОРОВ,

Український інститут 
національної пам’яті

Про виконання «Програми археологічних 
досліджень у Чернігівській області на 2013 – 
2020 роки» звітували в ОДА археологи.

Чернігівська археологічна експедиція 
проводила вивчення пам’яток стародавньої 
міської забудови на території дитинця, дослі-
дження Іллінської церкви. 

Новгород-Сіверська експедиція вивча-
ла залишки стародавньої міської фортеці в 
урочищі Замкова гора (Замок). На території по-
саду в урочищі Заручав’я було відкрито залиш-
ки давньоруського міського некрополя, бага-
торічні пошуки якого науковцями раніше були 
безрезультатними.

Мезинська експедиція продовжила до-
слідження на території Мезинського націо-
нального парку. Крім того, було здійснено роз-
копки на території Свято-Миколаївського Пус-
тинно-Рихлівського монастиря.

Седнівська експедиція проводила робо-
ти на південно-західній околиці селища Седне-
ва, де на городищі було зроблено розріз обо-
ронних споруд, а також на південній околиці 
селища в районі городища Орешня.

Батуринська експедиція здійснювала 
дослідження на території фортеці, поблизу бу-
динку Кочубея і на території заміської рези-
денції гетьмана Івана Мазепи в урочищі Гон-
чарівка.

Виповзівська експедиція проводила ро-
боти на городищі та посаді Виповзівського ар-
хеологічного комплексу. Було досліджено жит-
лові й господарські споруди давньоруського 
часу, а також поховання кінця XVII – початку 
XVIII ст.

Любецька експедиція продовжила роз-
копки в урочищі Монастирище. Завершено 

дослідження залишків церкви Св. Іоакима 
та Анни, локалізовано залишки Покровської 
церкви. Серед унікальних знахідок — іконка.

Лиственська археологічна експедиція 
продовжила дослідження Городища-2 в селі 
Малий Листвен Ріпкинського району. Виявле-
но залишки споруди XVII – XVIII століття з муро-
ваним фундаментом.

Отримані археологічні матеріали дозволя-
ють істотно збагатити історико-культурний по-
тенціал Чернігівської області. Колекції знахі-
док поповнять зібрання музейних установ Чер-
нігівщини.

Що і де шукають археологи 

Патріарх класичної філології Генерал армії УНР 
з історичної Чернігівщини

Чернігів.  Іллінська церква. Чернігів.  Іллінська церква. 

Батурин.  Будинок Кочубея.
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Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині

«Нове чернігівське 
дворянство»

Свого часу Володимир Ульянов (Ленін) 
наводив у своїх роботах цікаві цифри: мов-
ляв, 3% експлуататорів (дворян, поміщиків, 
буржуазії) нещадно експлуатують 97% селян 
і робітників. Захопивши владу, цей вождь 
«пролетаріату» та його соратники не вважа-
ли колишню еліту за людей, тож їх безжаль-
но знищували або ж експлуатували найбільш 
жорстким чином. Власне, мало б вийти 97% 
щасливих людей та 3% ізгоїв і приречених до 
страти. 

Однак чомусь подібна арифметика не 
працювала — ну ніяк не виходило 97% за-
доволених життям людей за комуністичного 
режиму. Вони б, може, і раділи змінам, однак 
на шляху до повного щастя постійно виника-
ли якісь перешкоди: майже знищили дворян, 
поміщиків, буржуазію, ще й колишніх офіце-
рів для певності, аж тут тобі середовище се-
лян і робітників заполонили куркулі, націона-
лісти, опортуністи, контрреволюціонери і т.д. 
Їх більшало з кожним днем. А після колекти-
візації кількість «щасливих людей» зменши-
лася ледь не до рівня соціологічної похибки. 
Власне, цілком закономірно все повернуло-
ся до звичних 3-х і 97 відсотків. Колишніх екс-
плуататорів змінила нова комуністична еліта, 
яка перетворила решту на суцільних рабів. 

Улітку 1933 р. у всіх селах Чернігівського 
району (тодішня Чернігівська приміська сму-
га) лютував голод. Оті самі 97% населення, 
яких мало чекати за радянської влади щастя 
та райське життя, рятувалися, як могли, вжи-
ваючи в їжу будь-що. І тисячами помирали. 
Але були ще й інші 3% — «обрані», які пройшли 
жорстокий відбір, аби потрапити до елітно-
го кола. Які не мали совісті, не мали жалю і 
співчуття, не мали моральних перепон. Зате 
вони мали зброю, владу над іншими, доступ 
до продовольства і від голоду практично не 
потерпали. Навіть у наявних спогадах тра-
пляються вельми промовисті факти.

Свідчення Байрак Марії Андріївни з Рої-
ща (1925 р. н.): «Мати ходила глядіти дітей до 
бригадира, який відав колгоспною клунею. 
То матері той бригадир давав трохи хліба. Ми 
ситі не були, але від голоду не пухли, як було в 
інших сім’ях. Пам’ятаю, що ходили такі брига-
ди людей по хатах, шукали зерно та продук-
ти харчування. До нас не приходили, бо наш 
дядько був комуністом». 

Бондар Федора Пилипівна (1913 р. н.) із 
Довжика: «Мати померла рано… Батько шив 
чоботи, тому був у пошані. Пошив начальнику 
з села Левоньки, в знак подяки той влашту-
вав мене на роботу за кусок хліба». 

Полулях Віталіна Олексіївна (1930 р. н. ) 
із Киїнки: «Наша сім’я не голодувала, бо бать-
ко працював у заготзерні, так міг виписати і 
собі, і родичам зерна». 

Тур Григорій Антонович (1925 р. н.) із 
Друцького: «Ми не голодували, бо батько 
працював у колгоспі, був активістом».

Палій Тетяна Петрівна (1923 р. н.) із Круг-
лого: «Нестачі їжі не було, тому що батько пра-
цював бригадиром. А також мали корову в 
господарстві».

Притиковський Олексій Пилипович (1922 
р. н.) із Пісок: «Ті сім’ї, які йшли в колгосп, не 
голодували. А наш батько не пішов у колгосп, 
то ми бідували. Але коли до нас прислали го-
лову колгоспу з Києва, то я здружився з його 
сином і ходив до них гуляти. У них була служни-
ця, то коли я приходив, вона давала мені їсти». 

Нітченко Ганна Федорівна (1922 р. н.) із 
Рудки: «У роки голодомору мене мати віддала 
у служниці до багатої пані, я доглядала її дітей. 
Пані мене не ображала, добре ставилася».

Певно, не потрібно нагадувати, що в 
1933 році колишніх дворян уже майже не за-
лишилося. А ті, що доживали віку в окремих 
садибах і кімнатках комунальних квартир під 
пильним наглядом чекістів та активу, давно 
вже забули, що таке багатство. Тож «пані» мо-
гла представляти тільки нову владу. 

У Петрушині голова колгоспу Георгій Са-
довий вечорами награвав на гармошці — ве-
село йому було. А в деяких сім’ях тоді по двоє 
– троє дітей за день помирало. 

11 липня 1933 року бюро Чернігівського 
міськпарткому КП(б)У ухвалило рішення для 

умовних 97%: «Суворо заборонити партосе-
редкам і управам колгоспів у цьому році випі-
кати хліб для громадського харчування. Кол-
госпники мусять споживати хліб власного ви-
пікання з того, що вони одержать як аванс».

А ось які рішення ухвалювалися тим же 
органом для тогочасної еліти.

21 квітня 1933 року розглядалося питан-
ня «Про поліпшення постачання райпартак-
тиву». Міськпартком констатує, що постачан-
ня «керівного складу робітників» незадовіль-
не. Тож необхідно «протягом 3 днів накресли-
ти ряд заходів щодо покращення постачання 
керівного складу». Згадали і про масовий 
десант міських комуністів у приміські села, 
направлений туди місяцем раніше. Для них 
пропонується відкрити другий (тобто окре-
мий) «відповідний закритий розподільник». І 
останній пункт: «Зобов’язати комісію вжити 
негайних заходів до поліпшення якості випі-
кання хліба».

Минає трохи більше місяця, голод поси-
люється. Люди в селах починають масово по-
мирати, а 1 червня 1933 року міськпартком 
знову розглядає «Питання постачання міськ-
партактиву». Вирішено доручити «покращити 
постачання міськпартактиву, що поза 20-тку, 
через другий розподільник з тим, щоб цей роз-
подільник було призначено виключно для по-
стачання міськпартактиву, що поза 20-ткою».

Того ж дня товариш Смуржик просить 
«прикріпити його до одного з розподільни-
ків міськпарткому в зв’язку з тим, що пайок, 
який він одержує, не вистачає йому для про-
житкового мінімуму». У основної маси на-
селення тоді також були суцільні проблеми 
з «прожитковим мінімумом», але ж вони не 
входили до 3% обраних, тож мусили стражда-
ти від голоду. А товариша Смуржика, аби не 
схуд, прикріпили «для постачання до розпо-
дільника № 2».

Товариш Леоненко з міськкому ЛКСМУ 
(міський комітет комсомолу) втомився на-
ставляти виснажену недоїданням молодь на 
єдино правильний шлях виконання всіх гос-
подарських кампаній, потребує відпустки. 
Які проблеми? Дозволити відпустку на мі-
сяць, «забезпечити т. Леоненко місцем для 
лікування». Втомився і директор місцевого 
Держкіно Печорний — «просити облкомісію 
надати місце для курортного лікування». 

1 липня 1933 року розглядалася заява 
товариша Сергуся, комуніста із села Клоч-
ків, про продовольчу допомогу. Звичайно ж, 
міськпартком своїх у біді не полишає, тож до-
ручили секретарю колгоспного партосеред-
ку Крюку «дати проддопомогу тов. Сергусю з 
фондів, що відпущені на проддопомогу».

Як бачимо, були і окремі фонди «проддо-
помоги». Але одержати таку допомогу могли 
далеко не всі. У Клочкові її ой як потребу-
вали багато простих селян, де на повну силу 
лютував Голодомор. Тому просто наведемо 
список клочківців, померлих у червні 1933-
го. На відміну від товариша Сергуся, вони 
не входили до отих 3%, або «нового чернігів-
ського дворянства»:

2 червня — Кобець Ольга Марківна, 
70 років;

2 червня — Ткач Іван Назарович, 
55 років;

3 червня — Пінчук Семен Дмитрович, 
55 років;

3 червня — Сухацький Матвій 
Васильович, 65 років;

3 червня — Сухацький Степан 
Матвійович, 45 років;

3 червня — Ткач Дем’ян Степанович, 
75 років;

4 червня — Заньківець Іван Денисович, 
35 років;

6 червня — Максименко Захарій 
Сергійович, 50 років;

6 червня — Потапенко Михайло 
Антонович, 65 років;

6 червня — Стриж Михайло Васильович, 
46 років;

8 червня — Бертош Матвій Михайлович, 
69 років;

8 червня — Сергієнко Йосип Н.;

8 червня — Стриж Кузьма 
Галактіонович, 29 років;

12 червня — Зіньковець Микола 
Іванович, 4 роки;

13 червня — Кобець Секлета Семенівна, 
22 роки;

13 червня — Шарпата Марфа Н., 
70 років;

14 червня — Шарпатий Семен Гнатович, 
70 років;

14 червня — Шпак Кузьма Федотович, 
39 років;

15 червня — Кондратенко Семен 
Титович, 70 років;

15 червня — Сергієнко Тихон Н., 
49 років;

17 червня — Зеньківець Марина, 
87 років;

17 червня — Шпак Устина Іванівна, 
75 років; 

19 червня — Гарбуль Андрій
Харитонович, 69 років;

19 червня — Сергієнко Демид 
Кирилович, 79 років; 

21 червня — Деркач Михайло 
Йосипович, 80 років;

21 червня — Сергієнко Григорій Якович, 
29 років;

23 червня — Мартусь Мавра, 38 років; 

23 червня — Мартусь Федір В., 38 років;

23 червня — Стриж Дмитро Прохорович, 
60 років;

23 червня — Шарпатий Андрій 
Васильович, 60 років;

27 червня — Сергієнко Домна Антонівна, 
70 років;

27 червня — Сергусь Ганна Василівна, 
50 років;

30 червня — Клименок Мотрона 
Степанівна, 22 роки;

30 червня — Мартусь Соломія 
Степанівна, 75 років;

30 червня — Світенок Пантелій 
Семенович, 75 років;

30 червня — Сергієнко Панас 
Дмитрович, 60 років;

30 червня — Татарчук Лаврен Маркович, 
65 років;

30 червня — Шарпатий Мартин 
Омелянович, 60 років.

У червні в Клочкові померло 38 осіб 
(усього за рік — 110). І це при тому, що за 
весь попередній 1932 рік померло тільки 34 
мешканці села. За весь 1931 рік — 34 осо-
би. А комуніст Сергусь написав своє прохан-
ня після того, як напередодні померло відра-
зу 6 осіб. І просив він лише за себе, рятував 
лише свою шкіру. 

Комсомольський 
шабаш наприкінці 

1934-го
Радянська традиція зображувала ком-

сомольців такими собі продовжувачами до-
брих справ піонерів-тимурівців: допомогти 
по господарству людям похилого віку, пере-
вести через дорогу бабусю, взяти участь у 
благоустрою території, допомогти рідному 
колгоспу тощо. Цілком у дусі класичного тво-
ру Платона Воронька: 

«Через поле, через гай
Ходить хлопчик Помагай.
Бачить хлопчик — садять сад,
Він поміг скінчити ряд.
Вмить приніс відро води
І полив аж три ряди.
Рій із пасіки пішов — 
Помагай його знайшов…
За селом копали став — 
Помагай візок дістав.
Цілий день возив пісок,
Аж вищав його візок!..»
Власне, тимурівський рух виник на почат-

ку 1940-их, але ж зрозуміло, що і раніше пар-
тія виховувала молодь лише «принциповою, 
чесною, доброю і уважною». Це мали бути, як 
записано в статуті ВЛКСМ, «покоління все-

сторонньо розвинених людей, які житимуть, 
працюватимуть і управлятимуть суспільними 
справами про комунізмі. ВЛКСМ працює під 
керівництвом Комуністичної партії, є актив-
ним провідником партійних директив у всіх 
областях комуністичного будівництва».

Яблуко від яблуні недалеко падає, тож у 
реальному житті «хлопчики Помагаї» дійсно 
були «активними провідниками партійних ди-
ректив у всіх сферах комуністичного будівни-
цтва»: брали активну участь у громадянській 
війні в Росії і російській загарбницькій війні 
проти України в 1917 – 1921 роках, проводи-
ли закріпачення селянства під невинною на-
звою «колективізація» і масові репресії про-
ти її найкращої та найпрацьовитішої частини 
під цинічною назвою «розкуркулення», з яки-
мось психіатричним ентузіазмом відбирали 
останню їжу в людей у голодних 1932 – 1933 
роках, прирікаючи тим самим мільйони лю-
дей на голодну смерть. І не знали комсомоль-
ці ні жалю, ні співчуття, ні честі, ні сорому.

Кілька типових прикладів.
20 листопада 1934 року в таємному зві-

ті начальника міліцейського відділення при-
міської смуги Чернігова (охоплювала сучасний 
Чернігівський район) Шелеста відзначалося, 
що за останній час у ряді злочинів безпосеред-
німи учасниками проходили «члени ЛКСМ» (Ле-
нінського комуністичного союзу молоді). 

Так, у селі Жеведь два комсомольці були 
організаторами і учасниками «терористичних 
актів разом з іншими кримінальниками».

У селі Петрушині секретар комсомольсько-
го осередку Микола Андрійович Ющенко пе-
реховував у себе на квартирі бандитів Якова 
Ковбасу, Петра Кривця та інших, з якими роз-
крадав колгоспний урожай. Виявляється, кол-
госп доручив Ющенку охорону врожаю, і май-
бутній комуніст швидко розгорнув бурхливу 
діяльність. Він ще й підроблював своїм спіль-
никам довідки із сільради, поцупивши звідти 
чисті бланки. Впиваючись безкарністю, Мико-
ла Ющенко та ще семеро грабіжників, озбро-
єні обрізами й револьверами, 9 вересня се-
ред білого дня на дорозі з Чорторийки (сучас-
на Малинівка) до Івашківки пограбували іваш-
ківських колгоспників. Вимагали грошей, Іллі 
Рисю розбили голову і катували. Івашківка — 
сусіднє з Петрушином село, тож потерпілі лег-
ко впізнали серед нападників комсомольсько-
го ватажка, який після цього опинився у «БУ-
ПРі» (будинку примусової праці).

Щось подібне вчинили і комсомольці 
села Андріївки — Трохим Васильович Мне-
вець та Ничипор Лавринович Дудар. Увече-
рі 11 листопада, коли вже стемніло, «комсо-
мольський дует», прихопивши мисливську 
рушницю, вийшов із лісу на шлях до Ковпи-
ти і пограбував тамтешнього заготівельни-
ка Андрія Терешкова-Пустовойта, який підво-
дою віз крам для «стимулювання заготівель 
у селі». Під час нальоту Мневець побив руш-
ницею дружину потерпілого, а пограбовані 
речі зберігали на квартирі в ще одного ком-
сомольця — Максима Сизого.

Ось такі вони, «комсомольські будні» на-
прикінці осені 1934 року. Звернемо особли-
ву увагу на те, що описані події сталися, коли 
минуло майже півтора року після піку Голодо-
мору в чернігівській околиці, жертвами якого 
стали тисячі людей. Здавалося б, виконавці 
злочинної сталінської політики мали б осмис-
лити трагедію і схопитися за голову від скоє-
ного. Але ж раніше ми недарма акцентували 
увагу на ретельній селекції місцевих кадрів, 
які не знали нічого іншого, крім свавілля і на-
силля, якими забезпечувалося виконання 
всіх безкінечних «кампаній», що спускалися 
згори. Діяти інакше комсомольсько-партій-
ний актив просто не бажав і не вмів, відтак 
навіть у відносно спокійний час (голод закін-
чився, а «Великий терор» розпочнеться лише 
в 1937-му) радянсько-компартійний актив 
поводив себе як агресор на окупованій тери-
торії, сіючи кров, ворожнечу і розруху.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів.
За матеріалами Державного архіву 

Чернігівської області
Попередні публікації хроніки — 
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Календар всесвітньої історіїПанорамаПанорама
Українці зі США передали 
до Держархіву унікальні 

документи про Голодомор 
Документи, що свідчать про боротьбу української діаспори в 

США за визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом, пере-
дали до Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

Ці матеріали зберігалися в бібліотеці при Фундації Олега Ольжича.
Боротьба за визнання Голодомору в Україні геноцидом у США 

велася ще в 80-их роках минулого століття. На офіційному рівні до 
навчальних програм у рамках курсу «Порушення прав людини» та 
«Геноцид» було внесено окремий розділ під назвою «Голод в Україні».

Фундація і бібліотека Ольжича — це місце постійного поповнен-
ня інформації про культуру, історію та спадок українського народу. 

У першому комплексі документів відображено ініціативу гро-
мадськості поширювати інформацію про Голодомор. Пізніше був 
створений тимчасовий комітет, який очолював Михайло Герець, 
для введення до американських навчальних програм теми Голодо-
мору. Також Михайло Герець домігся, щоб знання української мови 
оцінювалося на рівні середньої школи й університетських курсів 
як додаткові бали для вступу до університету, поряд із німецькою, 
французькою мовами. Цю ініціативу прийняли, програма діє і досі.

В Інтернет виклали спогади про 
український визвольний рух 
Спогади учасників і очевидців визвольного руху українців у XX 

ст., від Першої світової війни до демократичного руху кінця 1980-
их – початку 1990-их рр., виклали онлайн в електронному архіві.

Зокрема це спогади учасників Легіону Українських січових 
стрільців, підпілля Організації Українських Націоналістів та Україн-
ської Повстанської Армії, в’язнів радянських та нацистських конц-
таборів, жертв радянських і польських депортацій.

Усього — 571 спогад, написаний власноруч або занотований 
учасниками товариства «Меморіал». Більшості авторів спогадів 
уже немає в живих. Документи доступні на електронному архіві ви-
звольного руху: avr.org.ua 

Відкритий у березні 2013 року електронний архів визволь-
ного руху avr.org.ua є спільним проектом Центру досліджень ви-
звольного руху, Львівського національного університету імені 
Івана Франка та Національного музею «Тюрма на Лонцького». 
Сьогодні в е-архіві доступні копії 23103 документів. Місія про-
екту — робити минуле доступним. Зокрема, в архіві є докумен-
ти, дотичні до видання «Пласту» — часопису під назвою «Вогні»; 
листування Шухевича і командування УПА; щоденникові записи 
бійців УПА; документи ОУН; інформація щодо масових розстрілів 
в’язнів НКВС улітку 1941 року, польського підпілля у Львові 1942 
– 1944 років, матеріали про останнього командира УПА Васи-
ля Кука.

Волонтери створили 
електронну бібліотеку 
української діаспори 

Запорожець Олег Богуславський ініціював створення 
електрон ної бібліотеки «Діаспоряна», до якої волонтери з усього 
світу збирають українські книги й періодику.

Про онлайн-ресурс написав відомий журналіст, засновник по-
пулярного сайту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані: «Є такий фан-
тастичний сайт «Діаспоряна», який мав бути створений державою, 
але його придумав і підтримує один чоловік — Олег Богуславський 
із Запоріжжя. Користуйтесь! І хоч подумки подякуйте людині, яка не 
чекає на «кращі часи», а робить уже зараз».

В електронній бібліотеці вже більше 5 тисяч періодичних ви-
дань, понад тисячу літературних творів і більше сотні словників.

«Маючи у фондах велику кількість рідкісних і цінних еміграційних 
документів та видань різних років, доступ користувачів до яких може 

бути обмежений через їх відсутність у більшості бібліотек та архівів 
України, ми сподіваємось, що створення цифрових копій таких видань 
є одним із пріоритетів їх збереження та надання вільного доступу до 
них через мережу Інтернет як науковцям, так і всім бажаючим. З огля-
ду на зазначене, Інститут журналістики і масової комунікації Класич-
ного приватного університету (Запоріжжя) за підтримки ентузіастів 
та людей доброї волі ініціює створення електронної бібліотеки укра-
їнської діаспори «Diasporiana», — зазначено в описі проекту на сайті.

Реставрація в Помпеях
У колишньому римському місті Помпеях презентували 6 відрес-

таврованих давньоримських житлових будинків (домусів).
На реставрацію витратили 28 мільйонів євро. Серед відрестав-

рованих будівель — красильня, житлові будинки знатних римлян.
Домуси відкрито для туристів, яким пропонують унікальну екс-

курсію, під час якої 
вони дізнаються про 
життя стародавніх 
римлян.

Як відомо, невели-
ке місто Давнього Риму 
Помпеї (поблизу сучас-
ного Неаполя) було в 
79 році повністю зни-
щене внаслідок вивер-
ження вулкана Везувій. 

8 січня 
Народилися: 1879 

— у місті Ічня на Чер-
нігівщині Степан Ва-
сильченко (Панасенко), 
український письмен-
ник; 1888 — Гнат Юра, 
український театраль-
ний режисер, актор те-
атру і кіно; 1935 — Ва-
силь Симоненко, визна-
чний український поет-

«шістдесятник», діяч українського руху 
дисидентів.

9 січня 
Народилися: 1907 

— Микола Лівицький, 
український громад-
сько-політичний діяч, 
журналіст, президент 
УНР в екзилі (США) у 
1967 – 1989 рр.; 1924 
— Сергій Параджанов, 
український кіноре-
жисер, сценарист, ху-

дожник вірменсько-грузинського похо-
дження.

10 січня 
1863 — у Лондоні запущена перша 

у світі лінія метрополітену (3,6 км). Того 
ж дня потяги на паровій тязі перевезли 
30 тисяч осіб. 

Народився: 1875 — Костянтин Здо-
будь-Воля (Блоха), полковник Армії УНР, 
письменник, повстанський отаман.

11 січня 
Народилися: 1893 — Михайль (Ми-

хайло) Семенко, український поет-фу-
турист із митців «Розстріляного Відро-
дження»; 1913 — Василь Кук, останній 
командувач Української Повстанської 
Армії (від 1950 р., після загибелі Романа 
Шухевича, по 1954 р.)

Помер: 1647 — Петро Могила (Пе-
тру Мовіла), молдавський шляхтич, ви-
значний український політичний, гро-
мадський, церковний і освітній діяч, ар-
хімандрит Києво-Печерського монас-
тиря з 1627 р., митрополит Київський, 
Галицький і всієї Русі в 1633 – 1647 рр.

12 січня 
Народилася: 1909 

— Марія Примаченко, 
українська художниця, 
представниця «наївно-
го мистецтва».

1898 — відкри-
то телефонний зв’язок 
між Петербургом і Мо-
сквою. 

13 січня 
1703 — вийшла перша в Росії дру-

кована газета — «Ведомости о военных 
и иных делах, достойных знания и памя-
ти, случившиеся в Московском государ-
стве и во иных окрестных странах». Ти-
раж «Ведомостей» коливався від 200 до 
4000 примірників, які друкували попе-
ремінно в Москві й Петербурзі.

1854 — американець Фаас Ентоні з 
Філадельфії запатентував новий музич-
ний інструмент — акордеон. 

Народився: 1877 — Лев Мацієвич, 
український інженер, автор багатьох 
проектів кораблів, підводних човнів, 
перший український авіатор, громад-
ський і політичний діяч. Розробив тип 
літального апарата, здатного підняти-
ся з палуби морського судна. Здійснив 
перші нічні польоти. Загинув 7 жовтня 
1910 р. в авіакатастрофі поблизу Санкт-
Петербурга.

14 січня 
Народилися: 

1882 — Іван Огієн-
ко (митрополит Іла-
ріон), український 
громадський і пра-
вославний цер-
ковний діяч, ми-
трополит (від 1943 
р.), мовознавець, 
історик церкви. 
Був міністром осві-
ти, міністром віро-
сповідань УНР. У 
серпні 1951 р. на Надзвичайному со-
борі у Вінніпезі обраний главою Україн-
ської греко-православної церкви у Ка-
наді й митрополитом Вінніпега. За Огі-
єнка було проголошено Акт об’єднання 
трьох українських автокефалій за кор-
доном. 

Справа життя Івана Огієнка (пра-
цював у 1936 – 1955 рр.) — переклад 
Біблії, що до сьогодні є визначним на-
дбанням українського народу. Автор ба-
гатьох наукових праць з українського 
мовознавства, історії церкви, культу-
ри, канонічного права; 1898 — Юрій Го-
родянин-Лісовський (Горліс-Горський), 
український військовий і громадський 
діяч, письменник, старшина Армії УНР; 
1937 — Євген Гуцало, український пись-
менник.

15 січня 
Народився: 1871 

— Агатангел Крим-
ський, український 
історик, учений-орі-
єнталіст, письменник 
і перекладач крим-
ськотатарського по-
ходження. Один з ор-
ганізаторів Академії 
наук України.

17 січня 
Н а р о д и л и с я : 

1706 — Бенджа-
мін Франклін, ви-
значний американ-
ський громадський і 
політичний діяч, уче-
ний, журналіст, ви-
нахідник, один із лі-
дерів війни за неза-
лежність США. Один 

з авторів американської Конституції 
(1787 р.); 1907 — Григорій Китастий, 
український бандурист, композитор, ди-
ригент, громадський діяч на еміграції.

18 січня 
1654 — Переяславська рада. 

Спершу в Переяславі відбулася стар-
шинська рада, а згодом — генераль-
на військова рада. У ній узяли участь 
представники козацтва Київського, 
Чернігівського та Брацлавського пол-
ків, жителі Переяслава. Загалом у день 
Переяславської ради присягу цареві 
склали 284 особи. Ніякого письмово-
го договору в Переяславі укладено не 
було. Лише після від’їзду делегації мос-
ковитів козацька старшина з гетьма-
ном узялися за вироблення умов до-
говору. Було вирішено віддати Україну 
під протекторат Московської держави 
зі збереженням основних прав і віль-

ностей Війська Запорозького, напи-
сали проект договору в формі петиції 
до царя з 23 пунктів, цей проект при-
везли до Москви наприкінці березня 
1654 р.

Відмовилися підтримати Переяс-
лавську угоду й присягати московсько-
му царю низка представників козаць-
кої старшини, зокрема полковники Іван 
Богун, Осип Глух, Григорій Гуляницький, 
Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло 
Ханенко, козацькі полки Брацлавський, 
Кропивнянський, Уманський, Полтав-
ський, деякі міста, зокрема Чорнобиль, 
а також українське духовенство на чолі 
з митрополитом Косівим. Не присягала 
Запорізька Січ.

1896 — уперше продемонстровано 
публіці рентген-апарат конструкції Віль-
гельма Рентгена. 

1918 — у Таврійському палаці в 
Петрограді відкрилися Установчі збо-
ри (парламент Росії), вибори до яких 
пройшли в листопаді 1917 р. Тоді 62% 
голосів отримали есери та меншови-
ки, 25% — більшовики, 13% — каде-
ти й інші буржуазні партії. Але реаль-
на влада вже належала більшовикам, 
і вони покинули засідання. Слідом пі-
шли ліві есери, які виступали в союзі 
з більшовиками. Через кілька годин 
засідання закрилося, а наступного 
дня Установчі збори постановою про-
більшовицького Всеросійського цен-
трального виконавчого комітету були 
розпущені. 

19 січня 
Народився: 1809 — Едгар Аллан 

По, американський письменник. Вва-
жається творцем детективно-фантас-
тичного жанру в літературі.

20 січня 
1972 — почалася друга хвиля аре-

штів дисидентів в УРСР. 

21 січня 
1934 — XII з’їзд КП(б)У ухвалив рі-

шення про перенесення столиці України 
з Харкова до Києва. 

Календар 
Чернігівщини
1 січня 1879 р. на хуторі біля м. 

Батурина народився Василь Кирій — 
генеральний хорунжий Армії Україн-
ської держави. 

1 січня 1888 р. у с. Кіпті на Ніжин-
щині  народився Василь Божко — хо-
рунжий Армії УНР. 

7 січня 1870 р. у м. Остер наро-
дився Аркадій Заболотний —  гене-
ральний хорунжий Армії Української 
держави. 

7 січня 1891 р. у м. Ічня народив-
ся Юрій Добриловський —  полковник 
Армії УНР, лікар, громадський діяч. 

12 січня 1894 р. у с. Козел Черні-
гівського повіту (нині смт Михайло-Ко-
цюбинське) народився Василь Еллан-
Блакитний, український революційний 
діяч, письменник.

14 січня 1894 р. у с. Синявка на 
Менщині народився Павло Дубрівний, 
хорунжий Армії УНР, лицар Залізного 
Хреста. 

19 січня 1889 р. у  Чернігові на-
родився Марко Ганжа, полковник Ар-
мії УНР. 

26 січня 1892 р. у с. Дейманівка 
Прилуцького повіту народився Григо-
рій Яковенко, член Холодноярського 
повстанкому.

28 січня 1897 р. у м. Городні наро-
дився Іван Ремболович, підполковник 
Армії УНР, сотник дивізії СС «Галичина». 

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Церковний православний календар
СІЧЕНЬ
7 — Різдво Христове.
8 — Собор Пресвятої Богородиці.
9 — апостола першомученика і архідиякона Стефана.
10 — мчч. 20000, у Никомидії в церкві спалених.
11 — мчч. 14000 немовлят від Ірода у Вифлеємі вбитих.
12 — мц. Анисії Солунської.
13 — віддання свята Різдва Христового. Прп. Меланії Рим-
лянки. Сщмч. Михаїла пресвітера. Мч. Петра.

14 — Обрізання Господнє. День святителя Василя Великого. 
Старий Новий рік.
15 — преподобного Серафима Саровського, чудотворця.
17 — собор 70-ти апостолів. Прп. Феоктиста.
18 — Хрещенський святвечір. Одноденний православний піст.
19 — Хрещення Господнє. Святе Богоявлення.
20 — післясвято Богоявлення. Собор Предтечі і Хрестителя 
Господнього Іоана.
21 — преподобного Григорія.

Василь 
Симоненко

Іван ОгієнкоСергій
Параджанов

Марія
Примаченко

Будівництво Лондонського метро. 
1861 р.

Агатангел
Кримський

Бенджамін
Франклін
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Літературні 
ювілеї

Січень
2 — 90 років від дня наро-

дження Віри Вовк (Селянської) 
(1926), поетеси, драматурга 
українського зарубіжжя (Бра-
зилія). 

12 — 140 років від дня на-
родження Джека Лондона 
(1876 – 1916), американського 
письменника. 

14 — 105 років від дня на-
родження Анатолія Рибако-
ва (1911 – 1998), російського 
письменника, уродженця Чер-
нігова. 

23 — 125 років від дня на-
родження Павла Тичини (1891 – 
1967), українського поета. На-
родився в с. Піски Бобровиць-
кого району. 

Лютий
12 — 115 років від дня на-

родження Івана Сенченка (1901 
– 1975), українського прозаїка. 

16 — 185 років від дня на-
родження Миколи Лєскова 
(1831 – 1895), російського про-
заїка. 

22 — 210 років від дня на-
родження Левка Боровиков-
ського (1806 –  1889), україн-
ського байкаря, філолога. 

25 — 145 років від дня на-
родження Лесі Українки (Лари-
си Косач-Квітки) (1871 – 1913), 
української поетеси. 

Березень
10 — 155 років від дня 

смерті Тараса Шевченка (1814 
– 1861). 

11 — 200 років від дня на-
родження Олександра Афана-
сьєва-Чужбинського (1816 – 
1875), українського письменни-
ка, історика, випускника Ніжин-
ської гімназії. 

28 — 125 років від дня на-
родження Олекси Слісаренка 
(1891 – 1937), українського по-
ета, прозаїка. 

30 — 95 років від дня на-
родження Олексія Дея (1921 – 
1986), фольклориста, етногра-
фа, літературознавця. Уродже-
нець с. Синявка Менського ра-
йону. 

Твори-ювіляри 
2016 року 

940 років від створення «Із-
борника Святослава» (1076) — 
одного з найдавніших рукопис-
них літературних творів. 

455 років від створення ру-
кописної книги (1556 – 1561) 
«Пересопницьке Євангеліє». 

435 років від першого ви-
дання (1581) «Острозької Біблії». 

290 років виходу (1726) у 
Лондоні роману «Мандри Гуллі-
вера» Джонатана Свіфта (1667 
– 1745). 

695 років — твору Аліг’єрі 
Данте «Божественна комедія» 
(1321). 

190 років — роману Джейм-
са Фенімора Купера «Останній 
з могікан» (1826).

185 років — повісті Миколи 
Гоголя «Вечори на хуторі біля 
Диканьки» (1831).

185 років — роману Вікто-
ра Гюго «Собор Паризької Бо-
гоматері» (1831). 

180 років — комедії Миколи 
Гоголя «Ревізор» (1836). 

140 років — роману Марка Тве-
на «Пригоди Тома Сойєра» (1876). 

135 років — казки Карло Кол-
лоді «Пригоди Піноккіо» (1881). 

90 років — казки Алана 
Олександра Мілна «Вінні-Пух і 
всі, всі, всі…» (1926). 

Англійський письменник, публі-
цист і журналіст Артур Конан Дойл на-
родився 22 травня 1859 року в столи-
ці Шотландії Единбурзі. Мати його Мері 
Дойл мала пристрасть до книжок, що 
передалася синові. Батько Артура був 
талановитим художником. 

У 1876 році Артур став студентом 
медичного університету в Единбурзі. 
Під час навчання зустрічався з багать-
ма майбутніми письменниками. Най-
більший вплив на нього мав один із ви-
кладачів — доктор Джозеф Белл, ко-
трий був майстром спостережливос-
ті, логіки й аналізу. У майбутньому він 
став прототипом Шерлока Холмса. 

Навчаючись, Дойл намагався до-
помогти своїй родині, котра мала се-
меро дітей, працював аптекарем, по-
мічником лікаря. Студент багато читав 
і вирішив спробувати себе в літературі. 

У 1881 році Артур закінчив Един-
бурзький університет, здобув ступінь 
бакалавра медицини й магістра хірур-
гії. Він отримав посаду корабельного 
лікаря на судні, що курсувало між Лі-
верпулем і західним узбережжям Аф-
рики. Невдовзі Артур залишив кора-
бель і 1882 року перебрався до Англії. 

У місті Портсмут відкрив свою пер-
шу практику. Спочатку клієнтів було 
мало, тому Дойл мав час для літерату-
ри, писав нові оповідання. 

6 серпня 1885 року Артур одру-
жився з Луїзою Хоукінс. Після одру-
ження активно займався літературою. 
У журналі «Корнхілл» вийшли друком 
його оповідання. 

У березні 1886 року Конан Дойл 
почав писати роман, що зробив його 
дуже популярним. І це був перший твір 
про Шерлока Холмса та його незмінно-
го друга доктора Ватсона. Роман був 
виданий у щотижневику 1887 року під 
назвою «Етюд у багряних тонах». Окре-
мим виданням роман вийшов на по-
чатку 1888 року з малюнками батька 
Артура — Чарльза. 

Дойла завжди приваблювали іс-
торичні теми, і він написав низку істо-
ричних творів. Але на хвилі позитивних 
відгуків про Шерлока Холмса письмен-
ник отримав від американського ре-
дактора «Ліппінкотс мегезин» пропо-
зицію написати ще один твір про си-
щика. І 1890 року в американських та 
англійських випусках цього журналу 
з’явилася повість «Знак чотирьох». 

До середини 1890 року Дойл за-
кінчив «Білий загін», який узяли для пу-
блікації в «Корнхіллі» й оголосили цей 
твір кращим історичним романом від 
часів «Айвенго» Вальтера Скотта. 

1891 року Конан Дойл вирішив 
полишити медичну практику і присвя-

тити себе літературі. Після написання 
шести оповідань про Холмса редактор 
«Стренд» у жовтні 1891-го замовив ще 
шість творів, погоджуючись на будь-які 
умови з боку автора. Дойл запросив, як 
йому здавалось на той час, фантастич-
ну суму в 50 фунтів, бо він уже не хотів 
більше займатися цим персонажем. На 
превеликий подив, редакція погодила-
ся. І оповідання були написані. 

У 1892 році журнал «Стренд» зно-
ву запропонував написати серію опо-
відань про Шерлока Холмса. Дойл спо-
дівався, що видання відмовиться вико-
нати умови — 1000 фунтів, але журнал 
погодився. Письменник уже стомився 
від свого героя. Кожного разу необ-

хідно було вигадувати новий сюжет. 
Тому, коли на початку 1893 року Дойл 
із дружиною поїхав на відпочинок до 
Швейцарії і відвідав Райхенбахський 
водоспад, там вирішив завершити се-
рію про цього героя. Саме в тому во-
доспаді загинув знаменитий сищик 
в оповіданні «Остання справа Холм-
са». Письменник сподівався, що він 
нарешті відпочине від виснажливо-
го написання нових творів про Холм-
са. Але тут втрутилися читачі, обуре-
ні загибеллю улюбленого детектива. 
Вони закидали письменника і видав-
ців листами з вимогою воскресити 
героя. Що Дойл і зробив, написавши 
оповідання «Порожній дім», де май-
стерно пояснив, як Холмс уникнув за-
гибелі від рук злочинців. 

Раптово помер батько Артура 
Чарльз Дойл. А згодом Артур дізнався, 
що в його дружини Луїзи туберкульоз, 
і знову від’їхав до Швейцарії. З 1893-
го по 1906 роки Дойл вів боротьбу за 
життя  дружини, разом вони перебра-
лися в Давос, розташований в Альпах. 
У Давосі письменник активно займав-
ся спортом, узявся до написання іс-
торико-пригодницьких оповідань про 
бригадира Жерара. 

1894 року Конан Дойл здійснив 
подорож до Америки і в 30 містах Спо-

лучених Штатів виступав із читанням 
уривків зі своїх творів. Ці лекції мали 
успіх, хоча Дойл дуже стомився від них. 

Через тривалу хворобу дружини 
сім’я Дойлів переїхала до Єгипту. 

Коли в грудні 1899 року почалася 
англо-бурська війна, Дойл доброволь-
цем вирушив до Африки як лікар. Цей 
період дав книгу «Велика бурська ві-
йна». 

У 1902 році Конан Дойл закінчив 
роботу над ще одним великим твором 
про пригоди Шерлока Холмса — відо-
мою повістю «Собака Баскервілів». 

Того ж року король Едвард VII удо-
стоїв письменника лицарського титулу. 
Дойл продовжував писати оповідання 

про Шерлока Холмса і бригадира Же-
рара. Після смерті дружини активно 
займався благодійністю. 

18 вересня 1907 року Конан Дойл 
одружився із Джеан Лекі. Вони пере-
бралися в новий будинок. Дойл живе 
щасливо з новою дружиною, актив-
но починає працювати, що приносить 
йому достаток. На сцені з’явилися його 
п’єси «Пістрява стрічка» (на сюжет відо-
мого оповідання письменника), «Оку-
ляри долі», «Бригадир Жерар». Після 
успіху Конан Дойл хотів відійти від літе-
ратурної праці, але народження двох 
його синів — Деніса 1909 року та Адрі-
ана 1910 року — змусило продовжити 
роботу. Остання дитина, дочка Джеан, 
народилася 1912 року. 

У 1910 році Дойл опублікував кни-
гу «Злочини в Конго» про звірства, які 
чинили там бельгійці.

Написані ним фантастичні твори 
про професора Челленджера — «Загу-
блений світ» і «Отруєна смуга» — мали 
успіх не менший, ніж серія про Шерло-
ка Холмса. 

Конан Дойл був упевнений у май-
бутній війні з Німеччиною. У статті 
«Англія і наступна війна» він попере-
див про можливу війну. Письменник 
пропонував збудувати тунель під Ла-
Маншем, щоб забезпечити Англію про-

візією на випадок блокади. Перед по-
чатком війни 1914 року Дойл вступив 
до загону цивільних добровольців, що 
був утворений на випадок вторгнення 
ворога на територію Англії. 

Після війни, на якій загинув стар-
ший син письменника, Дойл захопив-
ся окультизмом, що викликало іронію 
з боку преси. Витративши чималу суму 
грошей на своє захоплення, Конан 
Дойл, аби поліпшити фінансове стано-
вище, 1926 року написав твори «Коли 
земля скрикнула» (також про Челлен-
джера), «Країна туманів», «Дезінтегра-
ційна машина». Восени 1929 року він 
вирушив у подорож до Голландії, Данії, 
Швеції та Норвегії. На той час письмен-
ник був уже хворим. 

1930 року, прикутий до ліжка неду-
гою, Дойл із зусиллям встав і пішов до 
саду. Коли його знайшли, він лежав на 
землі з квіткою в руці. 

Артур Конан Дойл помер 7 лип-
ня 1930 року в оточенні своєї родини. 
Його останні слова перед смертю були 
адресовані дружині. Він прошепотів: 
«Ти чудова». 

* * *
У європейську і світову літературу 

Конан Дойл увійшов, звичайно ж, як 
класик детективу, автор знаменитих 
творів про приватного сищика Шерло-
ка Холмса. Жанр детективу був відо-
мий і до цього. У якомусь сенсі детек-
тивними можна назвати чимало при-
годницьких творів попередніх часів. 
Але в чистому вигляді творцем жанру 
став американський письменник Ед-
гар По. Далі традицію продовжив ан-
глійський письменник Уїлкі Коллінз, 
чий роман «Місячний камінь» не без 
підстав називають кращим детектив-
ним твором світової літератури. Хоча, 
при всій карколомності сюжету, це 
радше соціально-психологічний ро-
ман, що дає блискучу картину тогочас-
ної Англії. Не менший успіх мав і другий 
роман Коллінза — «Жінка в білому».

Але цикл створених Дойлом опові-
дань і повістей, головним героєм яких 
є один і той самий детектив, підняв цей 
жанр на неабияку висоту. 

Пізніше цей прийом віртуозно ви-
користали класики детективу вже ХХ 
століття — англійка Агата Крісті з її ге-
роями Еркюлем Пуаро і міс Марпл та 
представник французької літератури 
Жорж Сіменон, творець комісара Ме-
гре. Але жоден із цих чудових детекти-
вів не зміг зрівнятися за популярністю 
з Шерлоком Холмсом. 

Утім, як іноді буває, сам письмен-
ник вважав кращим у своїй творчості 
інше — історичні романи. Кращі з них 
дійсно високого рівня, як і чудовий 
цикл романів про професора Челлен-
джера (насамперед «Загублений світ»). 
І все ж для читачів Конан Дойл — на-
самперед Шерлок Холмс. Адже це де-
монстрація могутності людського ро-
зуму. До того ж, скерованого не на злі 
справи, як буває, а на гуманні, захист 
людей від насилля, беззаконня.

 
Петро АНТОНЕНКО

Пропонуємо цитати із творів Артура Конан До-
йла. Звичайно, це не лише авторські думки, це го-
ворять і герої творів.

Жадання влади над душею людини буває не менш 
сильним, ніж прагнення до фізичного володіння.

Воістину чудовиськом має бути чоловік, якщо не 
знайдеться жінки, яка оплаче його смерть!

Як холодно було б на світі без жіночої любові!
Фантазії все ж краще, ніж туман у голові.
Жінки мають силу духу, з якою не зрівняється ні-

яка доблесть чоловіків.
Створювати припущення, не знаючи всіх обста-

вин справи, — найбільша помилка. Це може вплинути 
на подальший хід міркувань.

Голова призначена не лише для прикраси, нею 
іноді потрібно думати.

З усіх дарів провидіння наймилосердніший і 
найкоштовніший — незнання того, що нас чекає 
попереду.

Жіноче безпосереднє чуття може бути іноді ро-
зумніше за всякі логічні аргументи.

Якщо виключити неможливе, то те, що залишить-
ся, і буде правдою, наскільки неймовірною вона б не 
здавалася.

Чоловік, як би погано не вчинив він із жінкою, ні-
коли не вірить, що її кохання остаточно втрачене для 
нього.

Небезпечно віднімати в тигриці тигреня, а в 
жінки — її оману. 

Істинна велич починається з розуміння власної 
нікчемності. 

Немає нічого оманливішого, ніж очевидний факт. 
Просте пояснення завжди спадає на думку в 

останню чергу. 
Жінки за своєю природою схильні до таємничості 

й люблять оточувати себе секретами.
Ми не вільні в нашому коханні, але керувати свої-

ми вчинками в нашій владі. 
Ревнощі іноді абсолютно змінюють характер 

людини. 
Робота — найкраща протиотрута від горя.
Негайно приходьте, якщо можете. Якщо не може-

те, приходьте все одно. 

Дурень дурневі завжди вселяє захоплення. 
Кажу «удача», але я не зустрів би її на своєму 

шляху, якщо б не шукав. 
В душі кожної, навіть найзвичайнішої, людини схо-

вані невідомі їй безодні. 
Життя набагато дивовижніше, ніж усе, що здатний 

створити людський розум. 
Я завжди дотримувався думки, що дрібниці най-

істотніші. 
Ніколи не соромтеся правди. 
Жіночі очі говорять краще за слова. 
Чим дивніший випадок, тим менше в ньому вияв-

ляється таємничого. 
Серед людей завжди є диваки, без них світ став 

би просто нудний. 
Ніщо так не оманливе, як занадто очевидні факти. 
Непомітно для себе людина починає підганя-

ти факти під свою теорію, замість того щоб будувати 
теорію на фактах. 

Ви дивитеся, але ви не помічаєте, а це велика 
різниця.

Стільки разів уява ставала матір'ю правди!

Артур Конан-Дойл: 
творець Шерлока Холмса 
й багатьох інших захоплюючих творів

Твори про Шерлока Холмса  безліч разів екранізовані світовим кіно. 
Одна з кращих екранізацій—радянський серіал, де Холмса зіграв 

Василь Ліванов,  Ватсона —Віталій Соломін. 

Цитати Артура Конан Дойла
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Несподівані 
думки

Якщо людина позбав-
лена почуття гумору, зна-
чить, було за що.

* * *
Молодість дається 

лише раз. Потім для дур-
ниць потрібно підшукува-
ти яке-небудь інше виправ-
дання. 

* * *
Гріх — це не радіти життю!

* * *
Життя треба прожити 

так, щоб соромно було розпо-
вісти, але приємно згадати.

* * *
Слабка стать сильніша 

від сильної, в силу слабкос-
ті сильної статі до слабкої!

* * *
Знання — значить зна-

ти, що це таке; уміння — 
знати, що з цим робити; му-
дрість — не робити цього. 

Було колись...
Великий філософ і ма-

тематик давнини Піфагор 
часто брав участь в атле-
тичних змаганнях. На Олім-
пійських іграх він був дві-
чі увінчаний лавровим він-
ком за перемогу в кулачно-
му бою.

* * *
Одна знайома просила 

Альберта Ейнштейна зате-
лефонувати їй, але попере-
дила, що номер дуже важко 
запам’ятати: 24361.

— І що ж тут важкого? 
— здивувався Ейнштейн. 
— Дві дюжини і 19 у ква-
драті.

* * *
Резерфорд демонстру-

вав слухачам розпад ра-
дію. Екран то світився, то 
темнів. «Тепер ви бачите, — 
сказав Резерфорд, — що 
нічого не видно. А чому ні-
чого не видно, зараз поба-
чите».

* * *
Анрі Матісс відвідав 

американського власника 
крамниці художніх виро-
бів, який, між іншим, роз-
повідав, що в Сполучених 
Штатах є близько трьох ти-
сяч фальшивих картин Ма-
тісса.

— Тоді слід видати за-
кон про заборону, — ска-
зав, посміхаючись, худож-
ник.

— Та що ви! Тоді їх були 
б тисячі!

Куточок 
гумору

— Кохана, я сьогодні 
ввечері затримаюся на ро-
боті до дванадцятої годи-
ни... 

— Я можу на це твердо 
розраховувати? 

* * *
— Старію! Раніше жін-

ки мене запитували: «Чому 
не одружуєшся?», а тепер: 
«Чому не одружився?» 

* * *
Є два періоди, коли чо-

ловік жінку не розуміє. Пер-
ший — до одруження, дру-
гий — після нього. 

* * *
— Синку, ану поглянь у 

вікно, чи не йде наш татусь. 
— Іде, мамусю! 
— А по якому боці ву-

лиці? 
— По обох. 

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

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

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» 

МФО 353586, № 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Кулінарні тонкощі
 Щоб макарони не злиплися при варінні, додайте у 

воду чайну ложку олії.

 Ніколи не виймайте з форми ще гарячі пироги. Спо-
чатку остудіть їх, окропивши водою і накривши чистим руш-
ником.

 Не використовуйте для кип’ятіння молока емальова-
ний посуд. У ньому молоко підгорає.

 Не збивайте яєчні білки в алюмінієвій каструлі. Вони 
набудуть неприємного сірого кольору. 

Секрети прибирання
 Щоб віконне скло не запотівало і не замерзало, його 

потрібно протерти гліцерином.

 Якщо дзеркало протерти свіжим зрізом сирої цибули-
ни, на нього не будуть сідати мухи.

 Щоб стік у кухонній раковині на засмічувався, час від 
часу виливайте в раковину два – три літри окропу. Він розчи-
нить накопичений усередині труб жир.

 Протирайте плиту після кожного приготування їжі. 
Тоді вам не доведеться відтирати застарілі плями з ризиком 
подряпати плиту.

 Протирати поліровані й лаковані меблі можна тіль-
ки чистою сухою ганчіркою. Найкраще сукном або фланеллю.

 Найкращою країною для проживання 4 рази поспіль 
була названа Канада. 

 Жителі США щодня з’їдають приблизно 18 гектарів 
піци.

 Екватор проходить через 13 різних країн світу.
 У Японії для заштовхування людей до вагонів метро на-

ймають спеціальних молодиків. Інакше люди просто не всти-
гають протиснутися.

 У всіх країнах військова честь віддається правою ру-
кою.

 Переважна більшість японців вживають рис на сніда-
нок, обід і вечерю.

 У Бельгії виробляється більше 400 сортів різного пива.
 Найменша країна у світі — Ватикан.
 Китай населяють 55 народностей, які спілкуються 206 

мовами.
 Індія вважається матір’ю таких наук як алгебра і три-

гонометрія.
 В Ірані є спеціальне жіноче таксі.

Музика: Борис Буєвський
Вірші: Василь Діденко

На долині туман,
На долині туман упав.
Мак червоний в росі,
Мак червоний в росі 

скупав.

По стежині дівча,
По стежині дівча ішло.
Тепле літо в очах,
Тепле літо в очах цвіло,
Тепле літо в очах цвіло.

На долині туман,
На долині туман упав.
Білі ніжки в росі,
Білі ніжки в росі скупав.
Попід гору дівча,
Попід гору дівча ішло,
Мак червоний в село,
Мак червоний в село несло.

За дівчам тим і я,
За дівчам тим і я ступав,
Бо в долині туман,
Бо в долині туман розтав,
Бо в долині туман розтав.

Продовжуємо знайомити читачів із Книгою рекор-
дів Гіннеса. Цього разу — дещо незвичні, навіть дивні 
рекорди. 

Бджоляр із Китаю Ші Пін 2012 року встановив рекорд 
стосовно кількості бджіл, що обліпили тіло людини. На ньо-
го сіла 331 тисяча бджіл, загальна вага яких становила 33,1 
кілограма. 

Двоє чоловіків із Непалу 2011 року встановили рекорд 
із рукостискання. Потиснувши один одному руки, вони за-
вмерли в такій позі аж на 42 години. 

Джин Сонхау з Китаю пробув голим на снігу 46 хвилин і 
7 секунд. 

У Лондоні 2011 року Едд Чайна встановив рекорд швид-
кісної їзди на унітазі: проїхав зі швидкістю 68 кілометрів на 
годину. 

У Катманду 2014 року дві тисячі мешканців одночасно 
обняли дерева. 

У спортивному центрі міста Цзінань у Китаї 1000 жінок одно-
часно робили масаж обличчя. 

Тaнeшвap Гуpaгaй із Нeпaлу зміг крутити бacкeтбoльний 
м’яч 22,41 ceкунди… на зубній щітці, яку тримав у зубах.

Безкоштовні оголошення читачів газети
Всі передплатники нашої газети  можуть БЕЗКОШТОВНО  

надрукувати свої оголошення  в  газеті (продаж, купівля, по-
слуги і т.д.). Для цього надішліть копію квитанції про перед-

плату і текст оголошення  на поштову адресу газети: 14000, 
Чернігів, головпоштамт, а/с 43, газета «Світ-інфо».

Всі інші можуть надрукувати своє оголошення за помір-
ну плату в   15 гривень. Можна надрукувати це ж оголошен-
ня й кілька разів — друга і всі подальші публікації коштують 
10 гривень. Кошти ці  слід внести на банківський рахунок га-
зети, вказаний наприкінці 16-ої сторінки. Квитанцію про 
сплату чи її копію та текст оголошення надішліть до редакції  
на ту ж адресу. 

 У світі живуть по-
над 500 мільйонів свій-
ських котів, існує близько 
40 різних порід.

 У середньому кіш-
ки витрачають 2/3 доби 
на сон. 

 На відміну від со-
бак, кішки не мають при-
страсті до солодкого. 

 Кішки, як правило, 
«риють» правою лапою, а 
коти — лівою.

 Кішка не може ви-
дертися на дерево вниз 
головою через фор-
му кігтів. Для того, щоб 
спуститися з дерева, 
їй потрібно відступати, 
задкуючи.

 Кішки утворюють 
близько 100 всіляких зву-
ків. Собаки — лише 10.

 Мозок кішки біоло-
гічно ближче до людсько-
го, ніж мозок собаки. 

 Хоча вважаєть-
ся, що першими приру-
чили кішок давні єгиптя-
ни, недавно була знайде-
на в 9500-річній могилі 
на середземноморсько-
му острові Кіпр найдав-
ніша з відомих свійських 
кішок. 

 За часів іспанської 
інквізиції папа Інокентій 

VIII визнав кішок поміч-
никами диявола, і тися-
чі кішок були спалені. На 
жаль, масове вбивство кі-
шок призвело до різкого 
збільшення популяції щу-
рів, що посилило наслід-
ки «чорної смерті» (епіде-
мії чуми).

 Першим котом, 
який побував у космосі, 
став французький кіт на 
ім’я Felicette (тобто Астро-
кіт). 1963 року Франція 
запустила його в космос. 
Електроди, імплантова-
ні в мозок кота, посила-
ли неврологічні сигнали 
назад на Землю. Астрокіт 
пережив цей політ благо-
получно.

 Кішка може пере-
суватися на максималь-
ній швидкості близько 

50 км/год. на короткі 
відстані.

 Кішка може під-
стрибнути на висоту 
вп’ятеро більшу, ніж її 
власний зріст.

 Учені не знають 
точно, яким чином кіш-
ка муркоче. Більшість ве-
теринарів вважають, що 
кішка муркоче завдяки ві-
брації голосових зв’язок, 
розташованих глибоко в 
горлі. 

 У Стародавньому 
Єгипті, коли свійська кішка 
вмирала, члени сім’ї голи-
ли брови і оплакували її. Під 
час похорону тварини люди 
пили вино і били себе в гру-
ди. Кішку бальзамували і 
поміщали в сімейній гроб-
ниці або на кладовищі для 
тварин із крихітними мумія-
ми мишей.

Ці дивовижні коти

Мальовнича Україна. Львівщина, Дрогобич. 
Фото Петра Антоненка. 
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