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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. 

З нагоди Дня Соборності Прези-
дент України Петро Порошенко на-
городив відомих діячів країни ви-
сокими державними нагородами і 
вручив їх. Зокрема, орден Свободи 
отримав український співак, лідер 
групи «Океан Ельзи» Святослав Ва-
карчук. Ось його виступ при вручен-
ні нагород:

«Шановний пане Президенте!
Дякую за цю нагороду. Для мене честь 

отримати орден від держави, яку я завжди 
вважав, вважаю і буду вважати найрід-
нішою у світі. Так, нагороди — це добре. 
Але, на жаль, одними нагородами не вирі-
шити завдань, які стоять перед нами.

29 січня ми відзначатимемо річницю 
бою під Крутами. Що спільного між цими 
українськими захисниками і тими, хто за-
хищає нашу країну зі зброєю в руках на 
Сході сьогодні? І ті, й інші — Герої. Герої 
вони тому, що свідомо жертвували най-
головнішим, що в них було, — своїм жит-
тям. Чому агресія ворога захлинулася? 
Тому що ці молоді хлопці та й старші чоло-
віки готові були вмирати за свою країну. 
Вони прекрасно розуміли, який вибір ро-
блять. Ніхто з них не аналізував, не прора-
ховував — вони просто жертвували. Тому 
вони — Герої.

Ворог, який роз’їдає Україну зсере-
дини, — корупція, тотальна несправед-
ливість, невігластво, низький рівень так 
званої еліти — значно підступніший і не-
безпечніший, ніж будь-який зовнішній во-
рог. Щоб перемогти його, теж потрібні ге-
рої — герої в українській політиці і владі. 
На жаль, на сьогоднішній день таких геро-
їв ми не бачимо. Ми бачимо логічні вчин-
ки. Ми бачимо бажання всидіти на двох 
чи трьох стільцях. Ми бачимо страх: страх 

втратити посаду, страх втратити добро-
бут, політичний вплив, поставити під удар 
себе чи свою сім’ю. Ми бачимо часом ро-
зумних, але швидше хитрих і цинічних лю-
дей, які завжди находять логічне пояснен-
ня, чому в Україні все не так: винна війна, 
ціни на нафту, політичні опоненти, минула 
влада. Ми чуємо і бачимо це кожен день. 
Але ми не бачимо подвигів. Не бачимо 
справжніх жертв. Нам не потрібні політи-
ки — звичайні люди.

Пам’ятаєте захисників Донецького 
аеропорту — кіборгів? Нам потрібні кі-
борги в політиці! Сьогодні країну врятують 
тільки ті, кому будуть ставити пам’ятники 
після смерті, а не ті, хто будує собі золоті 
пам’ятники при житті. Чому наші політичні 
очільники обирають особисте перед дер-
жавним, спокій і страх за власне майбут-
нє міняють на політичні компроміси? Де 
посаджені злочинці? Де реальна зміна 
правил гри? Взагалі — де зміни в країні?

Я дуже хотів би завершити словами, 
що країна чекає змін, але правда в тому, 
що країна від влади вже нічого не чекає. 
Люди не вірять владі. Не тому, що влада 

погана. Тому, що влада така, як усі. А сьо-
годні нам потрібні люди, здатні на подви-
ги, надлюди.

Я розумію, що сьогодні зіпсував ко-
мусь настрій на цьому нагородженні. Але 
я говорю ці слова не з бажання облити 
когось брудом чи отримати політичні ди-
віденди. Ні влада, ні політична боротьба 
мене не цікавлять. Я кажу Вам це тому, 
що мені не байдуже! Не байдужа Ваша ре-
путація, не байдужа репутація країни та її 
майбутнє. Це моя країна, і мені тут жити. 

Сприйміть, пане Президенте, ці слова 
серйозно — вони не направлені персональ-
но проти Вас, у них немає спроби запляму-
вати Вашу особистість. Ці слова спрямовані 
до всієї української влади. І це не просто мій 
приватний голос — це, в прямому сенсі, го-
лос народу України. І сприйміть їх сьогодні, 
бо завтра вже може бути пізно.

Цей орден буде мені нагадувати, що 
кожного дня потрібно робити більше для 
того, щоб твоя країна була вільною. І нага-
дуватиме, що я сам ще зробив недостат-
ньо для того, щоб наша країна нарешті 
стала кращою». 

Форум еліти
У грудні в Києві відбув-

ся форум «Українська аль-
тернатива». Ініціатором його 
стало Всеукраїнське това-
риство «Просвіта» ім. Т. Шев-
ченка. Форуму передували 
понад десять попередніх зі-
брань скромнішого формату 
«круглих столів», присвячених 
проблемам національної без-
пеки, освіті, мові, релігії. 

Цього разу акція пройшла 
більш широко, в Будинку вчи-
теля, колишньому приміщенні 
Центральної Ради. У форумі та 
науково-практичній конферен-
ції в його рамках узяли участь 
державні діячі, науковці, митці, 
освітяни з усієї України. 

Відкрив форум голова 
оргкомітету, народний депу-
тат кількох скликань, голо-
ва «Просвіти» Павло Мовчан. 
Почесним гостем був екс-
президент Віктор Ющенко, 
який виступив із промовою. 

Форум ухвалив цілу низку 

документів, самі назви яких 
більш ніж солідні: ухвала, ре-
золюція, звернення і навіть 
меморандум. Особливо гріз-
ний вигляд має ухвала, роз-
міром як газетна сторінка. 
Вона складається з кількох 
розділів, за адресатами: до 
Президента, Верховної Ради, 
Конституційного Суду, Кабіне-
ту Міністрів, Київської міської 
держадміністрації. 

Пункти цих звернень (оче-
видно ж, пропозицій) почина-
ються дієсловами в наказовій 
формі: «визнати», «створити», 
«вжити», «розробити», «скасу-
вати», «ухвалити», «розгляну-
ти», «забезпечити», «переда-
ти», «установити», «внести». Як 
колись у резолюціях районних 
чи обласних партійних конфе-
ренцій, хоча, втім, пропозиції 
цілком слушні. Питання: чи не 
є це черговим «гласом волаю-
чого в пустелі»?

Ось що сказав учасник 
форуму Микола Тимошик, док-
тор філологічних наук, профе-

сор журналістики університе-
ту, краєзнавець, наш земляк 
із Ніжинського району: 

«Щойно зі Всеукраїнсько-
го форуму української інтелі-
генції «Українська альтернати-
ва», що відбувався в будинку 
Центральної Ради. І втішно, і 
сумно. Втішно, що ще є жмень-
ка невиправних романтиків із 
гурту роз’єднаної, розсваре-
ної і в більшості пригодова-
ної владою інтелігенції, яка не 
перестає вірити, що до криків 
і болю української нації вже 
«на нашій — не своїй землі» 
(іншими словами — не в укра-
їнській Україні) влада колись 
та прислухається. А сумно, бо 
про цей знаковий форум, де 
градус кипіння духовної й інте-
лектуальної еліти нації був до-
сить високим, громадськість 
знову не почує. Це не стане 
топ-новиною антиукраїнських 
олігархічних телеканалів, не 
вийде на шпальти чи хвилі всі-
ляких «вєстєй», «вєдомостєй» 
чи «руссіх радіо в Украінє».

Ті, в чиїх руках усі важелі 
формування державних пріори-
тетів (ЗМІ, фінанси, законодав-
ство), форум демонстративно 
проігнорували. Навіть пересіч-
ного, втім високо оплачуваного 
з наших податків клерка, не де-
легували ні Адміністрація Пре-
зидента, ні Кабмін, ні Верховна 
Рада, ні Мінкульт, ні Мінстець, 
ні навіть столична управа Клич-
ка. Отож пару випущено… в ре-
зервації.

Час показав, що резолю-
цій, ухвал, звернень громад-
ськості влада давно вже не 
читає. Виходить, як завше: 
революцію творять одні, а її 
результатами користають-
ся інші. Донедавна — всілякі 
табачники. А тепер — новітні 
володарі високих державо-
творчих кабінетів — ложкіни, 
тарєлкіни, авакови. У них — 
своя мова, своя церква і своє 
поняття культури. Їм усе 
українське було і буде 
чужим. Допоки?»

У національному гетто

Вакарчук — Президентові: 
«Де «кіборги» в політиці?

 Де зміни в країні?» 

Нашій газеті — 4 роки
11 лютого 2012 року вийшов перший номер нашої газети «Світ-

інфо». Запрошуємо читачів, авторів, усіх, хто робить газету, на зустріч, 
присвячену річниці нашого видання. Зустріч пройде в кореспондент-
ському пункті газети — культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(Чернігів, вул. Шевченка, 9) — у четвер, 11 лютого. Початок — о 15.00.

Про газету, український 
інформаційний простір

Вітання газеті від її читачів 
Насамперед хотів би подякувати її незмінно-

му керівникові, патріоту України і просто дуже 
гарній людині — пану Петру Антоненку — за 
його громадянський подвиг (бо самотужки 
робити це є подвигом!) і побажати так три-
мати і далі. Ви робите важливу не лише для 
Чернігівщини справу.

А Вашим читачам — зустрічей на шпальтах 
газети з цікавими людьми, об’єктивною інформацією, з усім 
тим, що робить нас, українців, гордими за свою Вітчизну.

Володимир ОГРИЗКО, 
міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках,

м. Київ 
* * * 

«Світ-інфо» спростовує поспішне тверджен-
ня наших сучасників про те, що нинішні люди 
вже не хочуть читати і що можливості Інтерне-
ту зводять нанівець усі зусилля газетярів. Не-
правда! Сама поява й утвердження видання 
«Світ-інфо» вже тоді, коли молодь вибудовува-
ла свої комфортні кубельця в павутинні вірту-
альних інформмереж, свідчить про те, що попит 
на гарну газету буде завжди. Аби лише була вона 
цікавою, правдивою, живою. Такою, як «Світ-інфо».

Успішний результат — це не абстракція, а завжди — хоро-
ша робота фахівців, які люблять свою справу і вміють працю-
вати. Тому хочу привітати з маленьким ювілеєм «Світ-інфо» пе-
редусім знаного в Україні журналіста Петра Антоненка, який 
для видання — не лише батько-засновник, а й опікун по життю. 
У цьому плані газета є феноменом як вдалий витвір таланови-
тої і небайдужої до соціальних процесів людини.

Судячи з цьогорічної передплати, газета виходить на нові 
обшири і твердо стає на ноги, претендує на те, щоб стати надій-
ним першочерговим інформаційним джерелом для чернігівців 
і не тільки для них. Щоб сформувався в майбутньому хороший 
редакційний і всеохопний авторський колектив. 

Успіхів на цьому шляху! 

Віталій ШЕВЧЕНКО, 
народний депутат України 2, 3, 4 скликань, екс-голова Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення (2005 – 2010 
рр.), голова Центру громадських ініціатив «Інформаційне суспільство», 

заслужений журналіст України, земляк із Чернігівщини, з Ічні.
м. Київ

* * * 
Вітання газеті, пропозиції щодо публікацій і принагідно міркуван-

ня про наш інформаційний простір продовжують надходити.
Читайте в наступному номері.
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Бліц-інформ
Чернігів – Жешув: 
співпраця України і Польщі 
Під час проведення Форуму секретарів  Підкарпатського 

воєводства (Польща) була підписана Угода про співпрацю між 
Підкарпатським об’єднанням територіального самоврядуван-
ня Фундації розвитку місцевої демократії (директор — Анна 
Ягелло) і Чернігівським центром перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 
і організацій (директор — Володимир Бойко). 

Мета Угоди — співпраця між органами місцевого само-
врядування Чернігівської області та Підкарпатського воє-
водства (центр — місто Жешув). Документ передбачає пошук 
партнерів для двосторонньої співпраці, організацію семіна-
рів, конференцій, інформаційно-навчальні візити, обмін до-
свідом.

Промисловість за рік
За підсумками 2015 року індекс промислової продукції 

області становив проти попереднього року 91,1% (в Україні — 
86,6%).

У добувній промисловості виробництво склало 81,2% про-
ти 2014 р., у переробній — 95,1%, у постачанні електроенер-
гії, газу, пари та кондиційованого повітря — 89,7%. 

Знижено випуск свіжого чи охолодженого м’яса худоби, 
ковбасних виробів, обробленого рідкого молока, вершкового 
масла, борошна, хліба та хлібобулочних виробів. Менше ви-
роблено взуття, паперу і картону, шпалер, вогнегасників, вер-
статів для оброблення деревини. 

Зросло виробництво замороженого м’яса худоби (на 
70,5%), соняшникової нерафінованої олії (28,2%), жирних си-
рів (9,1%), круп (2,1%), пожежних машин (у 2 рази), автобусів 
(7,6%).

До бюджетів сплачено 
4191,8 мільйона гривень
Від платників податків області до місцевих бюджетів на-

дійшло 2 мільярди 57 мільйонів гривень. Це на 18 відсотків 
більше, ніж за 2014 рік. 

До державного бюджету спрямовано 2 мільярди 134,8 
мільйона гривень, що на 12,7 більше, ніж 2014 року.

Єдиного соціального внеску сплачено 3 мільярди 515 
мільйонів гривень: на 14,2 відсотка більше, ніж попередньо-
го року. 

Фізичні особи-підприємці 
сплатили 139 мільйонів 
гривень єдиного податку 
На обліку в податкових інспекціях області на початок року 

перебуває 22741 фізична особа-підприємець, що обрали 
спрощену систему оподаткування. Це становить 61,7 відсотка 
від загальної кількості фізичних осіб-підприємців. Серед них 
на І групі перебуває 5071 особа, на ІІ — 11808 осіб, на ІІІ — 
5862 особи.

У трудових відносинах із платниками єдиного податку пе-
ребувають 9527 найманих працівників.

За 2015 рік до місцевих бюджетів надійшло близько 139 
млн грн єдиного податку з фізичних осіб. Це на 23,1 млн грн 
більше, ніж за 2014 рік.

Міжнародний банк назвав вісім 
українських міст, яким дає 
кредит, серед них Чернігів
Міжнародний банк реконструкції та розвитку виділяє 300 

млн доларів для модернізації систем теплопостачання. Про це 
повідомило Міністерство регіонального розвитку України:

«Загальна вартість робіт, що будуть профінансовані в рам-
ках проекту, складе понад 300 млн дол. США. На першому ета-
пі учасниками проекту стануть Вінниця, Дніпропетровськ, 
Кам’янець-Подільський, Миколаїв, Херсон, Харків, Чернігів і 
Тернопіль».

Понад 2,5 тисячі мешканців 
області отримали кредит 
на енергозбереження
Кредити видаються населенню, починаючи від 2014 року, 

на впровадження заходів енергоефективності. Урядова про-
грама започаткована в жовтні 2014 року. За цією програмою 
держава відшкодовує частину суми кредиту на енергоефек-
тивне обладнання і матеріали для населення, ОСББ та ЖБК 
(від 20% до 70%).

Крім того, 27 січня цього року на сесії Чернігівської облас-
ної ради схвалено Програму стимулювання до запроваджен-
ня енергоефективних заходів населення, об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних коо-
перативів області на 2016 – 2017 роки. На виконання Про-
грами заплановано витрачати з обласного бюджету по 1 
мільйону щороку. Передбачається, що ці кошти підуть на від-
шкодування позичальникам ще 10% річних у національній ва-
люті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбережен-
ня за урядовою програмою.

Реалізація наміченого дозволить не тільки заощадити 
традиційні види палива (природний газ, вугілля), а й перейти 
до розвитку споріднених виробництв.

Прес-служба Чернігівської ОДА 

Протягом останніх років на ПАТ 
«Чернігівський завод радіоприла-
дів» здійснюється виготовлення 
систем керування вогнем броньо-
ваної техніки і бойових модулів.

Із початком проведення антитеро-
ристичної операції на Донбасі чима-
ло віт чизняних підприємств ОПК у рази 
збільшили обсяги виробництва, адже 
військо потребувало технічного підси-
лення. Утім, після розірвання коопера-
ційних зв’язків із підприємствами РФ де-
які з них були змушені шукати нові ніші 
на ринку. Тим, у кого було високотехноло-
гічне, гнучке виробництво, вдалося роз-
ширити спеціалізацію, а заодно і попо-
внити портфель замовлень на свою про-
дукцію. Серед них і ПАТ «Чернігівський 
завод радіоприладів» («ЧеЗаРа»), на яко-
му сьогодні близько 1000 працівників.

Протягом майже 50 років свого іс-
нування підприємство електронної про-
мисловості працює в галузі космічно-
го приладобудування. Заступник ге-
нерального директора – технічний ди-

ректор ПАТ «ЧеЗаРа» Микола Пасічний 
розповів, що сьогодні фактично жоден 
космічний корабель не здійснює польо-
тів без апаратури, яку виробляє завод. 
Вона використовується в межах участі 
України в багатьох міжнародних косміч-
них проектах.

Нині на ПАТ «ЧеЗаРа» активно розви-
вається порівняно новий вид діяльності 
— виготовлення систем керування вог-
нем броньованої техніки та бойових мо-
дулів. Фахівцям підприємства в короткі 
строки вдалося створити бойові модулі 
«Десна» та «ІВА». До речі, останній вироб-
ники вважають унікальною розробкою 
на вітчизняних теренах у класі полегше-
них модулів. Аналогів БМ «ІВА» в Україні 
поки що немає.

А основною продукцією для Зброй-
них сил України є електронно-оптичні 
системи, що дозволяють знаходити ціль, 
вести спостереження за полем бою і 
здійснювати повний комплекс управлін-
ня системою озброєння бойових машин. 
Усі вони пройшли випробування та вста-
новлюються на різні зразки української 

техніки. Також на заводі вже розробле-
ні направляюча транспортно-пускового 
контейнера на бойовому модулі, меха-
нізми повороту башти і механізми підйо-
му озброєння БМП, БТР та іншої легко-
броньованої техніки.

Триває робота і над радіолокаційни-
ми системами — дітищами заводу в цьо-
му напрямку є мобільна РЛС кругового 
огляду «Дельта» і «Дельта-М». Для ВМС 
України фахівці заводу освоїли виробни-
цтво універсального комплексу управ-
ління вогнем «Катран» для всіх типів ко-
раблів і катерів та корабельної артиле-
рійської установки КАУ-30.

У співпраці з ДП «ВО «Південний ма-
шинобудівний завод», ДП НДІ «Квант», 
ПАТ «НВО «Київський завод автомати-
ки імені Г. І. Петровського» заводу «Че-
ЗаРа» вдалося налагодити виробни-
цтво продукції за різними спрямуван-
нями — від космічного і військового до 
цивільного. 

Вища освіта в області
У 2015/2016 навчальному році в області здобувають вищу 

освіту 25 тисяч студентів. Першокурсниками стали 5 тисяч 
юнаків і дівчат. 21 тисяча студентів вчаться в 17 самостійних 
ВНЗ області, решта — в підрозділах закладів інших регіонів.

Конкурс для вступу до училищ, коледжів, технікумів стано-
вив 3,1 заяви на місце, до інститутів та університетів — 5 заяв.

Самостійними навчальними закладами у 2015 році випу-
щено 6 тисяч фахівців із вищою освітою, з них 23% отримали 
направлення на роботу. Серед випускників більше 29% здобу-
ли вищу освіту в галузі соціальних наук, бізнесу і права, 14% 
— гуманітарних наук та мистецтва, 13% — освіти, 9% — інже-
нерних дисциплін, 9% — охорони здоров’я, 6% — природничих 
наук. 

Вищу освіту за державні кошти здобувають 51% студентів. 
На початок навчального року стипендії отримували 9 ти-

сяч студентів (55% тих, що навчаються за денною формою).
Здійснює навчальний процес понад 2 тисячі педагогічних 

і науково-педагогічних працівників. Ступінь кандидата наук 
має 751 особа, доктора — 90, звання професора — 83.

Чернігів гуртує 
університети Європи
У Чернігівському національному технологічному універси-

теті відбувся круглий стіл «Європейський Союз — східне парт-
нерство: співпраця у сфері освіти і науки».

 На захід були запрошені представники вищих навчаль-
них закладів — партнерів університету: Павел Чернецький — 
професор, ректор Варшавського університету менеджменту 
(Польща); Мірослав Келемен — професор, ректор Кошицько-
го університету охоронного менеджменту (Словацька Респу-
бліка); Мірослав Бадіда — доктор наук, професор, завідувач 
кафедри Кошицького технічного університету (Словацька Рес-
публіка); Лідія Соботова — професор цього університету; Ста-
ніслав Шабо — професор, завідувач кафедри Чеського уні-
верситету в Празі (Чеська Республіка); Бадрі Гечбаія —доктор 
економіки, керівник департаменту Батумського державного 
університету імені Шота Руставелі (Грузія); Гурамі Джаміашвілі 
— магістрант цього університету; Кетеван Голетіані — доктор 
технічних наук, декан факультету логістики Батумського на-
вчального університету навігації (Грузія).

Підсумком круглого столу стало підписання угоди про ство-
рення Міжнародного консорціуму освітньо-наукової спів-
праці. Ініціатором і лідером консорціуму є Чернігівський на-
ціональний технологічний університет. Крім нього, консорціум 
утворюють згадані університети. Об’єднані університети спів-
працюватимуть у галузі наукових досліджень і освітнього про-
цесу, здійснюватимуть студентський обмін.

Також відбулася урочиста церемонія нагородження від-
знаками Doctor Honoris Causa за внесок Чернігівського тех-
нологічного університету в розвиток міжнародної діяльності. 
Дошку пошани ЧНТУ відтепер доповнили: Павел Чернецький, 
Мірослав Келемен, Мірослав Бадіда, Станіслав Шабо, Бадрі 
Гечбаія, Кетеван Голетіані.

Героям слава!

Пам’яті Олексія Коновалова
31 січня в Черніго-

ві відбулася презента-
ція збірки спогадів про 
героя російсько-україн-
ської війни Олексія Коно-
валова, який загинув по-
заторік на Донбасі.

Віддати шану герою 
прийшли батьки, близькі 
друзі та побратими з ВО 
«Свобода». Над створен-
ням збірки свободівці 
працювали від кінця лис-
топада 2015 року, аби 
встигнути до дня народження героя та презентувати її загалу. 

У збірці представлені спогади друзів про Олексія Конова-
лова. Під час презентації присутнім також продемонстрували 
відеофільм про участь Олексія в Революції Гідності, а також 
особисті світлини.

Кожен мав змогу поділитися спогадами про Олексія. Друзі 
згадують його як надзвичайно добру і чуйну людину. Сусіди гово-
рять, що до Олексія завжди можна було звернутися по допомогу.

Олексій Коновалов був активним учасником Револю-
ції Гідності. Після Майдану брав участь у формуванні місце-
вої Самооборони. У березні 2014 року був одним з ініціато-
рів створення блокпостів на Чернігівщині. У квітні 2014 року 
зголосився піти добровольцем на фронт як командир взво-
ду 13-го батальйону територіальної оборони. 12 червня 2014 
року трагічна звістка вразила рідних і друзів: поблизу села 
Велика Чернігівка Луганської області Олексій Коновалов 
загинув.

Декомунізація

Ще 16 населених пунктів 
позбавляться комуністичних назв

27 січня Комітет Верховної Ради України з питань дер-
жавного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування за участю представників Українського ін-
ституту національної пам’яті розглянув другий пакет пропо-
зицій органів місцевої влади щодо перейменування населе-
них пунктів. Комітет пропонує перейменувати 63 населених 
пункти: з них у Чернігівській області — 16 сіл. Ось вони. 

Червоний Остер Хорошеозерської сільради Борзнян-
ського району рекомендовано назвати Остер; Червоний 
Лан Лукнівської сільради Борзнянського району — Некри-
те; Пролетарське Коропського району — Поліське; Сверд-
ловка Коропського району — Деснянське; Червона Поляна 
Оболонської сільради Коропського району — Поляна; Лені-
нівка Менського району — Сахнівка; Червоні Гори Ленінів-
ської сільради Менського району — Святі Гори; Пам’ять Ле-
ніна Куковицької сільради Менського району — Загорівка; 
Червоний Маяк Куковицької сільради Менського району — 
Овчарівка; с-ще Чапаєвка Менського району — с-ще Садо-
ве; Червоні Партизани Чапаєвської сільради Менського ра-
йону — Нові Броди; Червоні Луки Лісківської сільради Мен-
ського району — Луки; Пролетарська Рудня Неданчицької 
сільради Ріпкинського району — Рудня; Червона Гута Не-
данчицької сільради Ріпкинського району — Гута; Першо-
травневе Орликівської сільради Семенівського району — 
Хандобоківка; Червоний Гай Хотіївської сільради Семенів-
ського району — Березовий Гай.

Український інститут національної пам’яті

«ЧеЗаРа»: 
космічні технології — 
на захист України
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Більше половини 
котелень бюджетних 
установ працює 
на твердому паливі
Перший заступник голови облдержадміністра-

ції Леонід Сахневич на нараді з представниками ра-
йонних органів влади наголосив на дотриманні лімі-
тів використання газу та пошуку альтернативного па-
лива. Особлива увага — закупівля торфу, зокрема в 
місцевих виробників. Говорили і про прозорість сис-
тем закупівлі вугілля.

На Чернігівщині — 707 котелень бюджетних 
установ, 302 з них використовують природний газ, 
405 — на твердому паливі.

За рік область спожила 
менше газу майже на 18%
У 2015 році на Чернігівщині зафіксовано ре-

кордне падіння обсягів споживання і розподілу 
природного газу: споживачі використали 586 млн 
кубометрів, що на 17,9% менше порівняно з 2014 
роком.

Унаслідок падіння обсягів газоспоживання ПАТ 
«Чернігівгаз» скоротило транспортування блакит-
ного палива, через що за рік компанія недоотри-
мала близько 48 млн грн планового тарифного ви-
торгу. Це саме ті кошти, які мали б бути спрямовані 
на реалізацію програм із модернізації газорозпо-
дільної мережі Чернігівської області.

Для налагодження ситуації обсяги тарифно-
го фінансування потрібно збільшити щонайменше 
в 1,5 рази. Сьогодні ПАТ «Чернігівгаз» за прокачу-
вання одного кубометра газу отримує 86 копійок 
при вартості газу для населення до 7,188 грн за ку-
бометр. 

Близько 20% газових мереж регіону експлуату-
ються понад 25 років. Окрім цього, лише за остан-
ні 3 роки протяжність газопроводів збільшилася 
майже на 300 км. Витрати на утримання і обслуго-
вування мереж з року на рік збільшуються, нато-
мість падіння обсягів споживання зменшує доходи.

Найбільше споживання скоротило населення 
— на 23,7%, промислові підприємства — на 15,5%, 
теплопостачальники — на 7%. 

За останні 5 років обсяг споживання природ-
ного газу на Чернігівщині з майже 1 мільярда куб. 
м впав до 586 млн куб. м.

Система газопостачання Чернігівщини склада-
ється з 10,8 тисяч км газопроводів. Споживачами 
є 349,5 тисяч сімей, більше 3 тисяч підприємств та 
установ. 

«Чернігівгаз» 

Марш на підтримку 
політв’язнів
Його увечері 29 січня провели активісти «Пра-

вого сектора», ВО «Тризуб» ім. С. Бандери, «Націо-
нального Альянсу», «Жіночої Січі», бійці доброволь-
чих батальйонів та інші патріоти. 

Організатори присвятили акцію Дню пам’яті Ге-
роїв Крут.

Патріоти зібралися біля «Мегацентру» і рушили 
до Красної площі. Зупинилися помолитися біля сте-
ли загиблим воїнам АТО. Потім пішли до пам’ятного 
знака «Борцям за волю України», що біля Катеринин-
ської церкви, де священики храму о. Євген та о. Пе-
тро відслужили панахиду за загиблими патріотами. 

Про історичні паралелі між подвигами Героїв 
Крут і наших захисників на Сході України говорив 
о. Євген. Також про тих, хто нині з політичних моти-
вів за ґратами.

Про земляків-патріотів, що боролися за Украї-
ну, а отримують замість нагород лише репресії, го-
ворили їхні побратими: «У всіх нас є друзі за ґра-
тами нинішнього режиму. Активісти «Свободи», 
«Січі» і «Правого сектора», бійці батальйонів «Азов», 
ОУН, лідер найбільшого волонтерського центру те-
пер у в’язниці. Закликаємо всі патріотичні сили 
об’єднатися, якщо хочемо витягнути наших бойових 
товаришів з-за ґрат».

Свобода ФМ

Відзначили 
День Соборності
22 січня жи-

телі Корюківки 
зібралися в ра-
йонному будинку 
культури. У свят-
ковому концерті 
з нагоди Дня Со-
борності взяли 
участь колективи 
будинку культури, школи мистецтв ім. О. Корнієв-
ського, центру дитячої та юнацької творчості. 

У районній бібліотеці для дітей були проведені 
історична вікторина, гра юних патріотів «Я люблю 
Україну». 

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

Важко писати про людей, які в розквіті 
сил відійшли у вічність. І надзвичайно важ-
ко розповідати про того, кого знав із дитин-
ства. 

31 січня минув рік, як командир самохід-
ної артилерійської установки молодший сер-
жант Микола Пономаренко загинув, отри-
мавши осколкове поранення в бою з сепа-
ратистами біля селища Очеретине Доне-
цької області. 

Колю я знав змалку, виросли ми на одній 
вулиці. Він завжди був приязним хлопцем. 
Таким його й згадують…

— Мене кілька років хвилювало, що роз-
логі гілки великих старих дерев неподалік 
мого будинку колись та гепнуться на дах, 
— згадує сусід сім’ї Пономаренків, 78-річ-
ний Олексій Турчин. — То я позаторік спитав 
Кольку, чи не зміг би той хоч трошки їх обпи-
ляти. І він уже наступного дня так вправно 
заліз на ті дерева, пообпилював гілки й на 
мотузці поопускав…. 

— Коля мій до всього був беручкий, — 
втираючи сльозу, розповідає матір загибло-
го Ніна Миколаївна. — Він у нас змалку до 
всякої роботи привчений був: і по господар-
ству, і на городах. Ми з його батьком Мико-
лою — з простих селянських сімей, усе життя 
працювали в селі. Познайомилася я зі сво-
їм майбутнім чоловіком, коли він після армії 
прийшов працювати шофером на молоко-
возі до місцевого колгоспу, в якому я дояр-
кою працювала. 2 жовтня 1976 року весілля 
зіграли. Першою в нас «знайшлася» донька 
Алла 1977 року. А Коля народився в 1981-
ому. Ходили мої діти перші чотири класи в 
Милейську школу, а потім — у Корюківську. 
Перша вчителька Ющенко Галина Дмитрівна 
завжди хвалила Колю. Найбільше він любив 
із батьком у машині кататися. Після того, як 
закінчив 9 класів, пішов на роботу до колгос-

пу — на конику череду корів пас. Потім за-
брали його до армії на півтора року — слу-
жив у Тернополі. Демобілізувавшись, пішов 
працювати вальником лісу в Корюківському 
держлісгоспі… 

— Ми з Колею познайомилися, коли 
він приїхав до моєї двоюрідної сестри Олі, 
яка жила поряд, сінокіс косити, — із сум-
ною усмішкою згадує молода вдова Лари-
са Пономаренко. — Кажу їй: «Ой, щось ніяк 

до мене женихи не заходять (а був мені тоді 
21 рік). Піду хоч із Колькою пожартую…». 
Отак і познайомилися ближче, зустрічати-
ся почали, а на День закоханих 14 лютого 
2009 року розписалися. Працювала я тоді 
муляром-штукатуром. Та майже одразу в 
декретну відпустку пішла — донечка Каро-
лінка в тому ж 2009-ому народилася. Синок 
Тарасик на світ з’явився у 2011-ому. Коля 
тоді вже у «приватників» трудився, пізніше 
— в підприємця. А 14 серпня 2014 року 
йому вручили повістку: на завтра о 7-ій 
ранку треба прибути до військкомату. Як 
поїхав тоді зранку, то більше я його вже й 
не бачила…

Рідним Коля розповідав, що військову 
перепідготовку проходив у місті Бердичеві 
Житомирської області, а тоді — в Рівному. 
Коли ж потрапив у зону АТО, нікому про це не 
зізнавався. 

— Я до останнього не знала, що мій чо-
ловік на передовій і бере участь у боях, — 
каже Лариса. — Говорили з ним по мобіль-
ному телефону кожного дня, і він весь час 

казав, що знаходиться на навчаннях. Розпо-
відав, що його призначили командиром САУ 
і в його підпорядкуванні семеро осіб. Після 
31 січня на телефонні дзвінки відповідати 
перестав, а в соціальних мережах з’явилися 
співчуття рідним Миколи Пономаренка від 
корюківців, які вже звідкілясь дізналися 
про його смерть. Нам же ніхто ніякої інфор-
мації не надавав, і тому вся рідня до 2 люто-
го перебувала в тривозі. А вже в понеділок 
представники влади й військкомату приїха-
ли до нас додому і підтвердили цю жахливу 
новину… 

Привезли Колю 4 лютого в закритій до-
мовині й умовили нас не відкривати її. Хо-
вали його наступного дня, якраз сніг пішов 
— природа також плакала і прощалася з на-
шим захисником. Тіло відспівувало кілька 
священиків. Людей на похороні було дуже 
багато. Поховали на нашому Милейському 
кладовищі. 

Від шоку всі відходили довго. А потім зно-
ву почалися сірі будні зі своїми клопотами по 
господарству. В усьому нам допомагає сім’я 
Миколиної сестри Алли — її чоловік Володя 
нам і городи трактором поорав, і сіна нако-
сив, і дров привіз. Хлопці з громадської ор-
ганізації «Корюківська спілка воїнів-учас-
ників АТО» (керівник Сергій Милейко) дров 
нарубали. Не забувають про нас й інші гро-
мадські організації: моя малеча на всі свя-
та отримує подарунки від представників 
«Альянсу 3000», перед 1 вересня нашій пер-
шокласниці Каролінці з чернігівського Єди-
ного волонтерського центру передали виши-
ванку. Подали ми й документи із проханням 
про поліпшення житлових умов — стоїмо за-
раз у черзі на квартиру…

— 2015 рік для мене був дуже важким, 
— говорить мати загиблого героя Ніна Поно-
маренко. — Втратила трьох найрідніших лю-
дей: сина Колю в січні, через кілька місяців 
— рідного брата Анатолія, а 12 вересня не 
витримало серце і в мого господаря Мико-
ли, Коліного батька, помер, не доживши двох 
днів до 63-річчя.

…Сподіваюся, не залишиться сім’я вої-
на-захисника без належної уваги. Бо як же 
тоді в очі його дітям-напівсиротам дивитися? 

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
м. Корюківка

Підтримка захисникам країни 
Статус учасника бойових дій в Україні отримали вже понад 100 тисяч військо-

вослужбовців і працівників Збройних сил України, які брали участь в антитеро-
ристичній операції. 

У нашій області такий статус мають кілька тисяч захисників країни. 291 меш-
канцю Чернігівщини із 139 сімей загиблих військовослужбовців встановлено 
статус «член сім’ї загиблого».

Торік 353 учасники АТО з Чернігівщини пройшли лікування в оздоровчих за-
кладах та реабілітаційних установах. 

Також діє програма забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО й тих, 
хто стали інвалідами. Житло вже отримали 23 родини.

Важливою є соціальна і професійна адаптація учасників АТО після повернен-
ня їх із зони бойових дій. 86 бійців уже пройшли підготовку за професією «водій ав-
тотранспортних засобів», 8 — навчання з питань організації службової діяльності.

Крім державних програм, на Чернігівщині діють обласна й місцеві програми. 
Майже 3700  родин отримали матеріальну допомогу на суму 7,6 мільйона гри-
вень. Крім того, допомогу по господарству — заготівля сіна, ремонт приміщень 
тощо — отримали 683 сім’ї, допомогу дровами, твердим паливом і скрапленим 
газом — 960.

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або коштами на 
підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фон-
ду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
Українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими реквізитами:
у гривнях — благодійний фонд «Захистимо Україну!», 

ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, ра-
хунок 2600201586536.

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

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

Тел.: (063) 236-18-03.
Благодійний фонд «Захистимо Україну!»

Служба безпеки України спільно 
з поліцією затримала на хабарі за-
ступника командира та юрисконсуль-
та однієї з військових частин, що дис-
локується на Чернігівщині.

Підполковник і капітан юстиції ви-
магали гроші від підприємця, з яким 
було укладено договір на постачання 
будівельних матеріалів. Суму «відка-
ту» здирники встановили в шістнад-
цять з половиною тисяч гривень.

Співробітники Управління СБ 
України в Чернігівській області затри-
мали зловмисників після одержання 
частини хабара — 10 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 3 ст. 368 Кримінально-
го кодексу України (одержання непра-
вомірної вигоди службовою особою). 

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Назавжди в серцях

Вдова Лариса Пономаренко з дітьмиВдова Лариса Пономаренко з дітьми

Микола ПономаренкоМикола Пономаренко

На Чернігівщині СБУ викрила 
розтрату держкоштів 
у нафтогазовій сфері

На Чернігівщині співробітники Служби безпе-
ки України викрили факти розтрати коштів одно-
го з державних підприємств паливно-енергетичного 
комплексу.

Посадовці уклали низку договорів із комерційни-
ми структурами на придбання нафтогазовидобувного 
обладнання та проведення ремонтних робіт в інфра-
структурі держпідприємства. Співробітники спецслуж-
би встановили, що чиновники при укладанні договорів 
знали про технологічні параметри нового обладнання, 
за якими його використання у виробництві неможли-
ве. Ремонтні роботи, за які були перераховані кошти 
приватним фірмам, виконані лише «на папері». Загаль-
на сума збитків держбюджету від дій чиновників ста-
новить понад півтора мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 
Кримінального кодексу України. Тривають оператив-
но-слідчі дії для встановлення та притягнення до від-
повідальності всіх осіб, причетних до розтрати держав-
них коштів.

Прес-центр СБ України

СБУ затримала військових,
 які вимагали «відкат» у підприємця
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Бліц-інформ рЧеернігівські еттюдди

Про все, що хвилює, що наболіло
Хліб подорожчав 
за рік у півтора рази, 
а дещо — утричі
У торгівлі області порівняно з почат-

ком минулого року на 55% зросла на 58% 
ціна на хліб житній та житньо-пшеничний.

Зросли ціни на олію соняшникову 
(58%), яйця курячі (69%), цукор (72%). На 
34 – 38% подорожчали тушки курячі, ма-
каронні вироби, крупи гречані, ковбаси 
варені, молоко, масло вершкове. 

Особливо вразив стрибок цін на ово-
чеву групу: картопля подорожчала майже 
удвічі, капуста, цибуля та буряк — май-
же втричі, а морква — більше ніж утричі. 
Експерти прогнозують їх подорожчання і 
далі.

Подорожчання продуктів харчування 
відбулося в усіх областях України, і в нас 
ціни ще й нижчі за середньоукраїнські. 

Знову чути посилання на те, що врожай 
городини був низький через несприятливу 
погоду. Урожайність знизилася також тому, 
що фермери стали економити на добривах 
і якісному насінні — через девальвацію 
гривні все це подорожчало.

Ще одна проблема — брак в Україні су-
часних овочесховищ, тому чимало продук-
ції псується.

В області  залишилося 
всього  89 таксофонів
У Чернігові — 51 таксофон і ще 38 — 

по області. Різке скорочення таксофонів 
cпричинила приватизація підприємства 
Укртелеком. У травні 2009 року в облас-
ті було 627 таксофонів і 111 телефонів 
переговорних пунктів. Послуги міського 
таксофонного зв’язку Укртелеком став 
надавати безкоштовно від 1 травня 2014 
року.

Нині в Україні — 6,2 тисячі універсаль-
них таксофонів. 

Нові тарифи на воду
По комунальному підприємству «Чер-

нігівводоканал» від 1 лютого встановлені 
такі тарифи на послуги з централізованого 
постачання холодної води, водовідведен-
ня (з використанням внутрішньобудинко-
вих систем): холодна вода — 6,14 грн за 1 
куб. м (з податком на додану вартість); во-
довідведення — 5,25 грн за 1 куб. м (теж 
з ПДВ).

Споживачі тепер мають змогу безко-
штовно здійснювати періодичну повірку 
квартирних приладів обліку холодної води: 
ці витрати включено до тарифів.

Стріляв у собаку, 
влучив у людину
Бродячі собаки — це, звичайно, по-

гано. Але й боротися з цим явищем треба 
обережно. 

Днями на території одного з підпри-
ємств Чернігова виникла стрілянина. На 
місце події виїхала слідчо-оперативна 
група поліції. Правоохоронці встанови-
ли, що дворовий пес кинувся на одно-
го із працівників і покусав його. Чоло-
вік привіз із дому мисливську рушницю 
й вистрелив по тварині. Але дріб зри-
кошетив і поранив у голову й стегно ін-
шого працівника, який тоді вийшов на 
вулицю.

Після надання допомоги в міській лі-
карні постраждалого відпустили додому.

Порушено кримінальне провадження 
за фактом завдання легких тілесних ушко-
джень. 

Обережно на льоду
Громадяни інколи ігнорують елемен-

тарні правила безпеки і виходять на тон-
кий лід. У січні по Україні зафіксований 21 
випадок загибелі людей на водоймах, з 
яких 2 дітей.

Наприкінці січня відбулося підвищення 
температури повітря, що сприяє руйнуван-
ню льоду. Тому Державна служба з надзви-
чайних ситуацій ще раз попереджає про 
небезпеку виходу на тонку кригу. 

 Голові Чернігівської обласної ради 
 Вдовенку Ігорю Станіславовичу.

  Директору Департаменту культури і  
 туризму, національностей та релігій

  Чернігівської облдержадміністрації 
  Должиковій Ірині Олександрівні.

 Голові Новгород-Сіверської районної ради 
 Кауфману В’ячеславу Марковичу. 

Храм святої Покрови Божої Матері в с. Діг-
тярівка Новгород-Сіверського району має нео-
ціненне історичне значення. Його було збудова-
но 1708 року на замовлення і коштом гетьмана 
Івана Мазепи. Тут молився гетьман за Україну 
перед історичною зустріччю з королем Швеції 
Карлом ХІІ, яка відбулася 30 жовтня 1708 року 
біля с. Дігтярівка. У 60-ті роки ХХ ст. споруда за-
знала нахабної руйнації від рук голови місцево-
го колгоспу Нестора Школьного. 

Проте місцева владна вертикаль Новго-
род-Сіверщини, яку створив за своїм «образом 
і подобієм» колишній президент Леонід Кучма, 
і представники якої фактично досі керують ра-
йоном, не зуміла знайти коштів на відроджен-
ня національного надбання. Українці готували-
ся занести церкву до «Чорної книги втрачених 
пам’яток». 

Але сталося чудо! Усупереч бездіяльності 
місцевої влади меценати з української діаспори 
США й Канади виділили кошти на ремонт і рекон-
струкцію храму. Розпочалося його відродження. 
Проте раптово місцева влада в особі сільської 
голови Тетяни Школьної зайняла дуже дивну і 
безгосподарську позицію. Пані Тетяна проігно-
рувала зустрічі з єпископами УПЦ КП — влади-
ками Іларіоном та Євстратієм, які відвідали Діг-
тярявку, більше того: вона визнала недоцільною 
власну зустріч із представниками діаспори, які 
виділили кошти на відродження пам’ятки. 

Натомість Тетяна Школьна почала заохочу-
вати створення на території села православ-
ної громади, але вже Московського патріар-

хату, яку очолив якийсь діяч, котрий нещодав-
но з’явився в селі і має «гіпнотичний» вплив на 
сільську голову. Ще кілька років тому з її уст ли-
нула патріотична риторика, і от з появою но-
восельця погляди головихи змінилися. Для по-
треб новопосталої громади вона виділила при-
міщення колишнього дитячого садка. При цьому 
Тетяна Школьна постійно уникає зустрічі з на-
стоятелем парафії УПЦ КП о. Святославом (Пав-
ленком), а от для зустрічі з прихильниками УПЦ 
МП час у неї є.

Не занурюючись у релігійні диспути, зали-
шимо їх богословам. Пані голова може бути вір-
ною УПЦ МП, але вона не має права ігнорувати 
меценатів, які жертвують кошти на відроджен-
ня святині, і відмовлятися зустрічатися з ними, 
як мінімум, безглуздо. Т. Школьна не має права 
ігнорувати заходи, які відбуваються на терито-
рії с. Дітярівка за участю жителів цього села і 
найвищих достойників УПЦ КП, віддаючи пере-
вагу прихильникам іншого патріархату. 

Зазначимо, що така поведінка сільського 
голови Дігтярівки провокує міжконфесійний 
конфлікт у селі та спотворює міжнародний імідж 
України. Українська діаспора прямо або опосе-
редковано фінансує відродження національних 
та релігійних святинь у м.Батурині Бахмацько-
го району і в с. Дігтярівці Новгород-Сіверського 
району, коштами меценатів з-за кордону впро-
ваджуються десятки доброчинних проектів у 
Чернігівській області: наприклад, «Українсько-
канадська бібліотека» у м. Чернігові, волонтер-
ська допомога Збройним силам України, плас-
товий табір на Козелеччині та багато чого ін-
шого. Натомість нерозумні дії Тетяни Школьної 
можуть зменшити в рази бажання діаспори до-
помагати Чернігівщині. 

Просимо голову Чернігівської обласної 
ради, відділ у справах релігії департаменту 
культури і туризму, національностей та релігій 
ОДА та голову Новгород-Сіверської районної 
ради зменшити ризик міжконфесійного кон-

флікту та іміджеві втрати перед українською ді-
аспорою, завдані головою сільської ради с. Діг-
тярівка Новгород-Сіверського району. 

Олександр ЯСЕНЧУК, 
командир відокремленого підрозділу 

«Самооборона Майдану» в Чернігівській області; 
Юніс АСКЕРОВ, 

депутат Деснянської районної у м. Чернігові 
ради, член ВО «Свобода»; 

Юрій СОКОЛОВ, 
голова постійної комісії з питань забезпечення 
законності, депутатської діяльності, протидії 
корупції, регламенту Новозаводської районної 

у м. Чернігові ради, голова парафіяльної 
громади козацького православного стану 

св. вмч. Пантелеймона Цілителя 

Де купити 
бандуру? 

До культурно-мистецького центру «Ін-
термеццо» днями завітав українець аж із 
Калмикії. Хто тільки не заходить до цього 
затишного осередку української культури 
і духовності. Чоловік сказав, що шукає, де 
в Чернігові можна купити бандуру. У їхньо-
му місті є українська громада; українка, 
власниця одного з кафе, хоче обладнати 
тут український куточок, для якого потріб-
на бандура.

Чоловіку й доручили придбати. Нехай 
навіть не нову, або щоб справна, може, 
хтось і заграє.

У «Інтермеццо» бандур у продажу нема. 
Але, виявляється, в Чернігові взагалі не 
так просто купити бандуру. Відома колись 
на весь світ Чернігівська музична фабри-
ка давно згинула, її продукція (знамени-
ті піаніно «Україна» і чернігівські бандури) 
лишилася лише в спогадах. У торгівлю му-
зичні інструменти тепер завозять неохоче, 
все телевізори, комп’ютерну техніку. Гостю 
порадили звернутися в комісійний мага-
зин. А ще — до музичної школи, може, там 
підкажуть, чи не продав би хтось інстру-
мент. Не їхати ж з України без української 
бандури.

«Півобідня» 
електричка

Не перестаєш дивуватися винахідли-
вості Укрзалізниці у втіленні нею гасла 
«Все — для людей», тобто для себе. 

Чернігів і Ніжин. Двоє найбільших міст 
області. Залізниця, що з’єднує їх, прохо-
дить через три райони — Ніжинський, Ку-
ликівський, Чернігівський. Кількість при-
міських потягів, найпопулярнішого у про-
стого люду транспорту, постійно скоро-
чується: залізничники бідкаються, що 
невигідно. Хоча цю «невигідність» цілком 
компенсують вантажними перевезен-
нями і постійно мають прибуток. І могли 
б брати з олігархів за перевезення їхніх 
вантажів ще більше. 

Але зараз навіть не про кількість потя-
гів, а про графік руху тих, що є. 

У першій половині дня з Ніжина на 
Чернігів йдуть три електрички. Досі від-
правлялися о 5.33, о 9.20, об 11.27. Свого 
часу між першою і другою електричками 
ходила ще одна, потім її анулювали — «не-
вигідно». Отже, між першою і другою елек-
тричками утворився мало не 4-годинний 
розрив. 

Але ось залізниця втяла й не таке. Змі-
нили графік руху, і другу з цих електричок 
із Ніжина пустили ще майже на годину піз-
ніше. Тепер між першими двома потягами 
ще більший  розрив. 

Що це все означає? Друга електричка 
до цього приходила в Чернігів близько 11-
ої години, навіть трохи раніше. У людей, 
які приїхали в обласний центр, було дві з 
половиною години, щоб встигнути на зво-
ротний потяг, який вирушає з Чернігова о 
13.23. За цей час цілком можна було б по-
бути на ринку, і не лише на Привокзально-
му, а й на Центральному, владнати якісь 
справи. Тепер же, коли друга електричка 
приходить у місто майже о 12-ій, цей час 
різко скоротився. І за півтори години ба-
гато не встигнеш. Що тоді робити — зали-
шатися до вечірньої електрички, яка йде 
о пів на шосту? Чи добиратися в бік Ніжи-
на якось інакше? 

І як тепер назвеш цю другу електрич-
ку? Вранішньою? Але в побуті 11-у годи-
ну ще прийнято називати «11 ранку». Од-
нак 12-та — це вже «12 дня». Не ранок, не 
обід. Якась «півобідня» електричка. «Все 
— для людей»…

Нащо така конфронтація? 

Мій знайомий Сергій Михайлович мешкає в 
9-поверховому будинку. Розповідає таке. Днями 
до нього й інших сусідів по дому завітала жіноч-
ка й озвучила таку пропозицію, яка, за її словами, 
з’явилася в міськвиконкомі: «Заварити сміттєпро-
води». Отак і сказала. Тобто відключити, вивести 
з роботи оті сміттєпроводи, обладнані у висотних 
будинках, оті «труби», що йдуть через усі поверхи, і 
куди, на майданчиках кожного поверху, люди ски-
дають у люк побутові відходи. 

Здивований такою пропозицією, Сергій Ми-
хайлович поставив резонне запитання: навіщо 
це? Пояснення було таке: мовляв, зекономимо на 
тому, щоб тримати якусь людину на обслуговуван-
ні сміттєпроводів. А сміття люди будуть виносити у 
контейнери, що стоять у дворах. 

На це мій знайомий зауважив, що до їхньої 
квартплати, крім інших численних послуг (існую-
чих і тих, що числяться лише на папері), входить і 
користування сміттєпроводом. Може, після такої 

«новації» мешканцям зменшать на копійки кварт-
плату? А натомість люди, в тому числі літні, хворі, 
за будь-якої погоди тьопатимуть із відром сміття у 
двір, інколи й у сусідній, бо контейнери стоять не 
в кожному дворі. Можна додати ще, що в такому 
разі мешканці десятків квартир кожного під’їзду, 
починаючи з третього, а то й другого поверху, за-
йвий раз ганятимуть ліфти, вивозячи сміття. Дріб-
ниця, але скільки загалом «нагорить» електрики.

Може, в міськвиконкомі прорахували б усі ці 
моменти, перш ніж «заварювати» сміттєпроводи? 

Петро АНТОНЕНКО

Ціновий хаос на ліки
Треба було купити внучці сироп. Не говорю зараз 

про ціни на ліки. Адже після позаторішнього трикратно-
го знецінення гривні мало не настільки подорожчали й 
ліки. Бо в нас же переважна більшість їх — імпортні, за-
кордонні. А, значить, куплені за валюту. Скоро й зелен-
ку та йод завозитимемо. В аптеці вам скажуть, що якісь 
ліки і позаторік коштували, і нині, наприклад, 10 дола-
рів. Тільки от коли долар був 8 гривень, це коштувало 80 
гривень, коли став по 25 —  коштує 250. Але це окрема 
тема. Тепер — про хаос у цінах. 

Заходжу в аптеку біля Валу. 500-грамова пляшеч-
ка сиропу — 265 гривень. Вирішив проїхати в аптеку 
№ 206, що по вулиці Щорса. Це якась «базова» аптека, 
інколи там буває дешевше. Але тут та сама пляшечка ко-
штує вже 315 гривень.

Іду в аптеку, що «біля танка». Ціна — 420 гривень! Ди-
вовижно, адже ця аптека взагалі тієї самої фірми, що й 
біля Валу. 265 і 420 гривень — є різниця?

І почув таке пояснення аптекарів. Виявляється, в 
них це нове завезення ліків, а біля Валу залишилося ще 
від попереднього — цілком нормальні ліки, просто тоді 
була менша ціна. 

Я вже не став розпитувати, з яким інтервалом відбу-
ваються ці «завезення», тобто як швидко зростають ціни. 
Поки що з’ясувалося одне: в аптеках — повний хаос із ці-
нами на одні й ті самі ліки. Це підтвердили й самі аптека-
рі. Що залишається? Гасати по місту і порівнювати ціни? 
Телефонувати по аптеках? А, може, варто б створити  в 
Інтернеті банк даних з  цінами  ліків по  аптеках міста? 

Мій йй й С ій М й

«Заварити» сміттєпроводи
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1 Р е з е р в а -
ція. Слово сказа-

не. Тому прошу болісно 
не реагувати на винесений 

у заголовок термін «гетто». 
Колись і В’ячеслав Чорновіл 
вжив термін «рухівське гет-
то», застерігаючи, щоб потуж-
ний громадський рух, потім 
— партія, не опинилися саме 
в гетто — політичному, сус-
пільному. Де, врешті, й опи-
нилися. 

Між тим, у «резервації» 
зібралася дійсно еліта нації. 
Крім згаданих діячів, участь 
узяли й виступали Степан 
Хмара, Олександр Понома-
рів, Олесь Доній, Микола Го-
ломша, Сергій Тримбач, Сте-
пан Волковецький, інші до-
стойні люди.

То чому ж резервація, 
гетто? І тут принагідно слід 
поговорити про нашу націо-
нальну еліту часів незалеж-
ності. Стосовно найбільш по-
мітних її представників вжи-
вають,  іноді без особливого 
пієтету, слово «вожді». Але це 
дійсно видатні особистості. 
Щодо інтелектуалів найпер-
ше називають таких діячів, 
як Іван Драч, Дмитро Пав-
личко, Павло Мовчан, Мико-
ла Жулинський, Лесь Танюк. 
Паралельно, серед інших лі-
дерів нашої еліти, називають  
В'ячеслава  Чорновола, Лев-
ка Лук’яненка, Степана Хма-
ру, Євгена Сверстюка — ди-
сидентів, політв’язнів радян-
ського режиму, також акаде-
міка Ігоря Юхновського. Далі 
йдуть такі імена, як Володи-
мир Яворівський, Іван Заєць, 
Сергій Головатий, Володимир 
Черняк, Микола Поровський, 
Михайло Ратушний, Віталій 
Шевченко, наступна генера-
ція — В’ячеслав Кириленко, 
Микола Томенко, Олесь До-
ній. Звичайно, цей перелік 
далеко не вичерпний, кожен 
може додати ще якісь імена 
дійсно достойних людей. 

Але чому ж, маючи таку 
національну еліту, ми в тако-
му болоті? При тому, що чи-
мало з названих діячів були у 
владі, обіймали високі посади 
—  віце-прем’єрів, міністрів, 
депутатів парламенту (і не-
одноразово). Високі посади. 
Правда, не найвищі — пре-
зидента, прем’єра, спікера. 
Між тим, якщо говорити, на-
приклад, про першу шеренгу 
названих діячів, кожен з них 
цілком міг би бути президен-
том держави. Ніскільки не пе-
ребільшую, просто для нашої 
країни це здається фантасти-
кою. Між тим, не побоялася і 
не прогадала Чехія, обравши 
першим, після краху комуніс-
тичного режиму, президен-
том драматурга Вацлава Га-
вела, або те ж саме — Лит-
ва, обравши главою держави 
професора музики Вітаутаса 
Ландсбергіса. Звичайно, оби-
два були не один рік актив-
но залучені до суспільно-по-
літичного життя, але ж і наші 
згадані діячі також.

Хто винен? 
Одразу необхідні засте-

реження. 
Перше. Правильно ко-

лись було сказано: діяча оці-
нюють по тому, що він зробив, 
а не по тому, чого недоро-
бив. Нема сумніву, що багато 
представників нашої еліти — 
люди з великими заслугами 
перед нацією. 

Друге. Дискусія на тему, 
хто винен — еліта чи народ, 
що ми так недостойно живе-
мо, довга і нудна. З одного 
боку, чуєш від деяких пред-

ставників еліти: «Ну що це  за 
народ?» З іншого — від наро-
ду: «Ну що це за еліта?» Оче-
видно, вину треба розділи-
ти обопільно. Якщо деградує 
партія чи громадська органі-
зація, то винні і вожді, і рядові 
члени, котрі байдуже спосте-
рігають це гниття. 

Третє. Поняття «еліта» 
не може бути чітко окресле-
не, обмежене таким-то спис-
ком. У принципі, еліта може 
і повинна бути й обласного, 
районного масштабу, навіть 
сільського. Тому винні всі, й 
відповідальність за те, «що є», 
мають брати всі. 

А тепер пригадаймо, що 
писав Дмитро Донцов: кож-
на нація зобов’язана мати 
свою еліту, і це люди, яким 
багато дано (в продукуванні 
ідей, керівництві державою), 
але вони так само багато ма-
ють брати на себе. Не гребти 
під себе, як це в нас є, а саме 
брати на себе — роботу, від-
повідальність за ситуацію в 
державі. 

Виходячи з цього і з отими 
самими  застереженнями, 
все ж  слід  сказати, де наша  
еліта виявилася не на висоті. 

Подрібнення і чвари 
в суспільно-політичному 
житті. Це проявилося ще від 
перших президентських ви-
борів, на які нащось пішли од-
разу і В’ячеслав Чорновіл, і 
Левко Лук’яненко, й Ігор Юх-
новський. Також у вину елі-
ті можна поставити руйнацію 
національно-демократичних 
сил — партій цього спряму-
вання. Зримо це виявилося 
в розколах і фактичному зни-
щенні трьох основних таких 
партій: Народного Руху Укра-
їни, Республіканської партії, 
Демократичної партії. 

Політичні манівці. Це 
коли чимало хто з еліти блу-
кав по різних партіях, блоках, 
виборчих списках.

Продовження політич-
ної катавасії. І раніше, і по 
сьогодні представники  еліти 
підтримують своїм авторите-
том оце  подрібнення серед 
партій, принаймні мало що 
роблять для їх об’єднання. А 
дехто й далі має «при собі» ки-
шенькові партії. 

Нездатність створи-
ти потужний український 
демократичний інформа-
ційний простір. Ще в се-
редині 1990-их Народний Рух 
мав десятки газет — у столиці 
й областях. Створили навіть 
Асоціацію рухівської преси. 
Але невдовзі вона розвали-
лася, а з рухівської преси зо-
сталися «ріжки та ніжки». По-
дібне — і з пресою демокра-
тичних громадських організа-
цій. Це в царині друкованих 
медіа. Що вже говорити про 
електронні — радіо, телеба-
чення.  Відтак, маємо відомо 
який ефір. 

Що робити? 
Нині медіа-простір пере-

повнений публікаціями про 
нашу убогу дійсність.  Але, чіт-
ко вказуючи, «що є» і навіть 
«хто винен», гірші справи з на-
ступним і вічним запитанням 
— «що робити?». 

Гарна ілюстрація цього — 
три  публікації в Інтернет-га-
зеті «Українська правда». Ось 
вони. 

«Кадрові загадки Пре-
зидента й принцип осо-
бистої відданості» (УП, 
22.01.2016), автор — журна-
ліст Віктор Мороз. Три  цитати: 

«Президент Петро Поро-

шенко не перестає перекону-
вати країну, що в його команді 
найкращі фахівці. Начальник 
Генштабу Муженко — най-
кращий військовий стратег і 
тактик. Генпрокурор Шокін — 
найефективніший охоронець 
закону. А голова Нацбанку 
Гонтарєва — найкращий бан-
кір світу. А він, Петро Олексі-
йович Порошенко, — найкра-
щий державний управлінець, 
дипломат і переговірник у сві-
ті. Але в цьому переконаний 
чомусь тільки Президент».

«Такого тотального обди-
рання власного народу кра-
їна ще не знала. За мину-
лі півтора роки національна 
валюта втричі знецінилася, 
перетворивши вітчизняних 
пенсіонерів у старців. Пара-
лізований малий та середній 
бізнес. Практично знищено 
економіку».

«Принцип особистої від-
даності в політичному й дер-
жавному житті країни, дове-
дений Президентом Поро-
шенком і всією владною по-
літичною елітою до абсолюту, 
тобто до абсурду, поставив на 
межу виживання всю країну.

І тут уже починає працю-
вати невмолимий закон логі-
ки: або принцип треба міня-
ти — або людей, котрі вперто 
продовжують дотримуватися 
цього рудимента старих часів».

Як саме міняти принцип 
підбору кадрів або міняти та-
ких людей у владі — залиши-
лося поза межами цієї ціка-
вої статті. То шукаймо відпо-
відей далі. У наступній публі-
кації. 

«Чотири умови успіш-
ної Української революції»

(УП, 24.01.2016). Автор — 
Олексій Жмеренецький.

Перша цитата — точний 
діагноз: «Двічі на постреволю-

ційних виборах українці оби-
рали тих самих популістів-ко-
рупціонерів зі «старої гвардії». 
А нечисленні «нові обличчя», які 
все ж таки приходили до вла-
ди, — виявлялися нездарами, 
брехунами, з часом продава-
лися або, будучи інтегровани-
ми у старі партійні та управлін-
ські структури, просто ставали 
заручниками системи».

Як же привести у владу 
«нові обличчя»? Автор вва-
жає, що «це найлегше питан-
ня із широким асортиментом 
сценаріїв.

Від умовно м’яких варі-
антів — через жорсткий сус-
пільний тиск щодо внесення 
змін до Конституції України 
відносно юридичного пере-
криття шляху до влади старій 
корумпованій еліті за її фор-
мальними ознаками — на-
приклад, за кількістю тер-
мінів роботи у різних гілках 
влади на ключових посадах, 
невідповідності статків заде-
кларованим доходам тощо, 
закладення права народної 
відозви посадовців».

Це перший варіант,  ево-
люційний. Але що знову чує-
мо: «суспільний тиск», усунен-
ня кадрів «за формальними 
ознаками», зокрема перебу-
вання у старій владі (хоч у нас 
уже  є щось подібне — отой 
недолугий закон про люстра-
цію), порівняння доходів і ви-
трат чиновників (ще одна хи-
мера), відкликання посадов-
ців (чергова ілюзія, бо навіть 
обраних посадовців — на-
родних депутатів — чомусь не 
виходить «відкликати»). 

 Але ось другий варіант 
очищення влади: «До жор-
стких інструментів — через 
вибіркове партизанське усу-
нення ключових представни-
ків еліт та масове повстання».

І висновок: «Напевне у 
патовій ситуації, в якій зараз 
перебуває наша країна, — 
будь-який варіант перелом-
ного моменту буде прийнят-
ним для суспільства».

 Отже, прийнятна і черго-
ва революція, третій, потім 
четвертий і т. д. Майдани? 

Далі такі пропозиції. «Ін-
вентаризація перспективних 
нових політичних облич — се-
ред незаплямованих, медій-
но «смачних», з відповідною 
харизмою, розумовими та 
ораторськими здібностями». 
Цікаво, хто визначатиме, хто 
ж у нас «незаплямований»? 
А «медійно смачними» в нас 
зроблять тих, хто платить за-
собам інформації, насампе-
ред телебаченню. А «оратор-
ські здібності», вміння густо 
балакати й далі будуть міри-
лом відбору «нових облич»? 

Далі пропонується «ін-
вентаризація» колишніх 

представників влади, рап-
том і там виявляться достой-
ні. Далі — «побудова електо-
рального майданчика», тобто 
методів «переконування» (чи 
зомбування) виборців. Уре-
шті —  консолідація довкола 
якихось проектів на кшталт 
«Народна Конституція», «Гро-
мадська коаліція», «Установчі 
збори», «Україна — це Я» і т. д. 

Оця теза «Вирішальне 
слово має сказати народ!» 
— основна для різних про-
жектів, якими нині аж кишить 
суспільство. От тільки чомусь 
забувають, що в «народу» є 
прізвища й посади — тих, хто 
стоїть за цим «народом» і вмі-
ло маніпулює ним. 

Ще одна публікація. Це 
підтримка різкого виступу 
Святослава Вакарчука на 
врученні державних нагород. 
Вакарчук у вічі Президентові 
поставив  запитання: «Де кі-
борги в політиці? Де зміни в 
державі?»

Тему продовжив Геннадій 
Степанчук у публікації «Полі-
тичні кіборги не з’являться 
на голубому гелікоптері» (УП, 
25.01.2016). Цитуємо: «Чи не 
пора Святославу Вакарчуку, а 
разом з ним і всім нам, зроби-
ти попередження уже не вла-
ді з клінічним діагнозом, а 
перш за все самим собі? «Хто 
ж тоді, як не ми, брати?!»

Якщо ми хочемо побачити 
українське соціально-еконо-
мічне диво — його потрібно 
створювати самим…

Є ідеї, є люди! Потрібно 
тільки все це об’єднати в по-
тужну систему. Потрібно тільки 
не ставати масовкою-декора-
цією для політиків-популістів».

Абсолютно розумні ідеї, 
пропозиції. Тільки як же ство-
рювати цей «політичний ме-
ханізм», щоб громадянам не 
бути «масовкою-декорацією»?

Усе давно 
відомо

Висновок. Треба створю-
вати нормальне громадян-
ське суспільство. Конкрет-
ніше — нормальну партійну 
структуризацію. Поверну чи-
тача до публікації в № 70 на-
шої газети «Партійний цирк в 
Україні». Про те, як «партіїза-
цію» в нас доведено до фар-
су: наприкінці року в Україні 
було зареєстровано майже 
300 політичних партій. А під 
самий кінець 2015-ого наре-
єстрували їх ще цілу низку. 
Отже, на початок цього року 
в нас числиться 316 партій. З 
них лише за один 2015 рік за-
реєстровано 79 — рекорд за 
роки незалежності. 

Повертаюся до самого 
початку розмови — про нашу 
таки ж суспільну еліту. Ще раз 
підкреслю: заслуга її безпе-
речна. Зміни йдуть. Заборо-
нена Компартія, жодних де-
путатів-комуністів в органах 
влади. Майже не залишило-
ся пам’ятників Леніну і ленін-
цям. Декомунізація змиває 
одіозні назви з наших вулиць 
і населених пунктів. Розсе-
кречено таємні раніше архі-
ви. Національна еліта нама-
гається не допустити денаці-
оналізації України, і чимало в 
цьому плані вдається. 

Тепер би залучитися нашій 
еліті до творення нормального 
політикуму, громадянського 
суспільства замість «власних» 
партійок. Слово — за видатни-
ми людьми, яким є ще що ска-
зати в нашому суспільстві. 

…А в гетто не форуми по-
дібні чи  наша еліта, в гетто 
поки що Україна.

Петро АНТОНЕНКО

У національному гетто

Цим фото із книги  Віталія Шевченка «Жити в цікавий час»—по 20-25 років. 
Усі тут — набагато молодші, сповнені ентузіазму, надій. 

Перший з'їзд Народного Руху України.  Київ, вересень 1989 року. 
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Лиссти читачів нашої гаазетии

Бліц-інформ Пряма ммова

На окупованому Росією Донбасі 
— 8,5 тисяч кадрових 
військових Збройних сил Росії
На територіях Донбасу, тимчасово окупованих Росією та 

проросійськими бойовиками, перебуває близько 8,5 тисяч 
кадрових військових ЗС РФ. Про це повідомив керівник Ан-
титерористичного центру при СБУ Віталій Маліков.

За його словами, кількість російських військових на 
Донбасі приблизна, оскільки вони «заходять і виходять на 
ротаційній основі».

«Росіяни створюють там парамілітарні об’єднання, вій-
ськові підрозділи на зразок російської армії. До вже укомп-
лектованих підрозділів призначені куратори, практично всі 
командири там — росіяни», — зазначив Маліков. Він нага-
дав: розвідка неодноразово повідомляла, що вони потра-
пляють на Донбас за фейковими документами, очолюють ці 
підрозділи і проводять бойове злагодження. Також, за сло-
вами Малікова, на Донбасі досі присутні й окремі штатні під-
розділи армії РФ.

Високі тарифи на газ? 
Зате зарплата керівника 
«Укргазвидобування» — майже мільйон 
гривень, у 80 разів вища, ніж у Президента
Заробітна плата керівника публічного акціонерного то-

вариства «Укргазвидобування» з надбавками складає по-
над 955 тисяч гривень щомісяця. Про це на погоджувальній 
раді заявив голова депутатської групи «Воля народу» Яро-
слав Москаленко.

«Оклад керівника ПАТ «Укргазвидобування» — 398 ти-
сяч гривень. До цього ще додається щомісячна премія у 
75%, надбавка за інтенсивність праці — 50%. Відтак разом 
зарплата становить 955 тисяч 320 гривень на місяць», — 
підрахував Москаленко.

Він нагадав, що зарплата Президента України стано-
вить 11 тисяч гривень, у Прем’єр-міністра — 8 тисяч гри-
вень, у міністрів — 7,5 тисячі гривень.

Головою правління ПАТ «Укргазвидобування» від 25 
червня минулого року є 46-річний Олег Прохоренко. Він ро-
дом із Чернігова. У 1998 – 2002 роках навчався в Dartmouth 
College, в 2005 – 2007 роках — Harvard University Kennedy 
School of Government. Працював в американській інвести-
ційній компанії Bridgewater Associates. Від 2007 року Прохо-
ренко працював у компанії McKinsey.

«Укргазвидобування» — найбільша державна газовидо-
бувна компанія. Входить до холдингу НАК «Нафтогаз України».

 

Україна — лідер за позовами 
до Європейського суду 
з прав людини
У 2015 році ми зберегли лідерство за кількістю позовів, 

які перебувають на розгляді суду. З майже 65 тисяч справ 
21,4% — подані проти України. На другому місці — Росія з 
показником 14,3%, третя — Туреччина (13%).

Переважна кількість українських справ — старі майно-
ві суперечки, пов’язані з уже винесеними рішеннями укра-
їнських судів.

Правда, за кількістю справ у перерахунку на кількість 
населення Україна — лише на тринадцятому місці, а найгір-
ші показники мають Угорщина, Ліхтенштейн і Молдова.

За кількістю рішень про порушення прав людини, вине-
сених ЄСПЛ у 2015 році, Україна — на четвертому місці, за 
рік було 50 рішень. (І це з кільканадцяти тисяч справ з Укра-
їни). Так що чекати на розгляд доводиться роки й роки. Пер-
шу сходинку торік зайняла Росія (109 рішень), за нею — Ту-
реччина (72) і Румунія (72).

Українські ковалі перемогли 
на фестивалі в Австрії
Дует українських ковалів — Сергій Торуля з Рівного та 

Сергій Паньків з Івано-Франківська — переміг на міжнарод-
ному ковальському фестивалі в австрійському місті Ібзіц.

Створений ними з цільного шматка металу витвір, що 
зображає чоловіка й жінку, визнали найкращим. Фестиваль 
відвідали 12 тисяч гостей, які спостерігали за роботою ко-
валів, купували різдвяні подарунки на ярмарці народних ре-
месел і брали участь у майстер-класах.

Цей щорічний фестиваль має велику популярність серед 
міжнародної ковальської спільноти. Ібзіц є ковальською 
Меккою, місто занесене до переліку об’єктів світової куль-
турної спадщини ЮНЕСКО.

Астрономи знайшли в Сонячній 
системі дев’яту планету 
Астрономи Майкл Браун і Костянтин Батигін із Каліфор-

нійського технологічного інституту заявили, що в Сонячній 
системі існує дев’ята планета. 

Астрономи знайшли нову планету шляхом математично-
го аналізу збурень, які відчувають безліч крижаних тіл, що 
розташовані в полі так званого Поясу Койпера. Він являє 
собою величезну область простору за орбітою Плутона. Тут 
обертаються мільярди різноманітних космічних тіл.

Розрахунки показали, що планета обертається навколо 
Сонця на відстані 20 орбіт Нептуна. За своєю масою вона 
в 10 разів перевищує масу Землі. Через таку віддаленість 
від Сонця планети не видно, а повний оберт навколо Сонця 

вона робить за 10 – 20 тисяч років.

Заходами Громадського 
комітету в південно-західній 
Флориді (США) урочисто від-
значили свято Незалежнос-
ті та Злуки земель України 22 
січня 1918 – 1919 рр. в Укра-
їнському осередку ім. св. Ан-
дрія в Норт-Порті. Після вне-
сення прапорів українськими-
американськими ветеранами 
під проводом полковника Ро-
мана Рондяка та Євгена Тома-
шоского всі присутні заспіва-
ли американський та україн-
ський гімни.

Свято відкрила голова 
Громадського комітету Рома-

на Ґуран. Ведучий Орест Білоус представив 
головного доповідача — гостю з Детрой-
та Віру Андрушків. Віце-президент Фундації 
«Україна – США» та голова Окружної управи 
Союзу українок Америки в Детройті надзви-
чайно цікаво представила тему «Незалеж-
ність та Злука земель».

Об'єднаний хор Норт-Порта під дири-
гентурою Люби Д. Інґрем виконав «Ой у лузі 
червона калина» С. Чарнецького та «О Укра-
їно, о люба ненько» М. Вороного.

На закінчення програми всі присутні 

проспівали разом із хором «Боже великий, 
єдиний». 

До успіху свята причинилися члени Гро-
мадського комітету Рома Ґуран, Віра Бодна-
рук, Анна Мацілинська, Анна Марія Сусла, 
Галя і Віктор Лісничі, Євген і Дарія Томашос-
кі, Клара Шпічка та Ненсі Возна. 
 

Віра БОДНАРУК, 
професор, 

співголова Громадського комітету.
Фото Віктора Лісничого.

Козацького роду
У Чикаго 

зустріла 80-ту 
зиму (народила-
ся 31.01.1936 
р.) унікальна 
мисткиня (ху-
дожниця, ке-
раміст), укра-
їнська діячка 
Олександра Іва-
нівна Дяченко-Кочман.

Рід Дяченків має старе козаць-
ке коріння на Полтавщині. Містична 
дивовижна краса хутірської України 
стала лейтмотивом життя, боротьби, 
творчості нащадків цього таланови-
того роду. Глина, пензель, втілені 
мистецькі проекти — творчий світ 
Олександри Іванівни. Участь у по-
над півсотні колективних виставок і 
майже 10 персональних. Шана мис-
тецького світу. Її праці знаходяться в 
багатьох приватних колекціях та ін-
ституціях.

На чужині, яка давно вже ста-
ла другою Батьківщиною, причет-
ність до рідної землі відчувається 
особливо гостро. Тому й залишала-
ся українкою — викладала в шко-
лі українознавства при українсько-
му православному соборі святого 
Володимира, була членом дирекції 
Українського інституту модерного 
мистецтва в Чикаго, плідно працю-
вала в Союзі українок Америки та 
цілій низці інших громадських укра-
їнських організацій.

Днями в ошатних залах Діа-
спорної бібліотеки імені Галини Ко-
роль у Миргороді ми віншували ви-
датну землячку з далекого Чика-
го. Довголіття, творчого натхнення 
бажають Вам, шановна, земляки з 
Полтавщини. 

Анатолій САЗАНСЬКИЙ,
Полтавщина

В’ячеслав 
КИРИЛЕНКО, 
віце-прем’єр-
міністр – 
міністр культури 
України 

Українська музика 
має бути в ефірі 

FM-станцій 
Пройдіться заради експерименту 

по хвилях музичних FM-станцій просто 
серед дня — пісню українською мовою 
ви почуєте, як правило, після десятої 
спроби. У кращому випадку.

Оскільки ця тенденція загрозливо 
посилюється, зупинити її можна лише 
шляхом змін до базового закону. Усі інші 
рецепти виявилися неефективними.

Тому я вдячний депутатам, які вне-
сли законопроект, головну норму якого 
наведу повністю: «У музичних радіопро-
грамах і радіопередачах твори україн-
ських авторів і виконавців повинні ста-
новити не менше 50 відсотків загаль-

ного цілодобового обсягу мовлення, а 
частка пісень (словесно-музичних тво-
рів) державною мовою має становити 
не менше 75 відсотків від загального 
обсягу пісень українських авторів чи 
виконавців».

Радіоорганізації мають забезпечу-
вати дотримання такого співвідношен-
ня рівномірно протягом усього ефірно-
го часу.

Проект уже зареєстровано під но-
мером 3822 (автори — Медуниця, Ар-
тюшенко, Крулько, Ляшко).

Звісно, буде критика. Мовляв, де 
взяти стільки якісних пісень україн-
ською мовою. Насправді їх повно. А ось 
бажання брати їх у ротацію на більшос-
ті FM-станцій відсутнє. І не з’явиться, 
якщо не заохотити його законодавчо.

Можна також знову піти в чергові 
довгі експертні обговорення. Років так 
на три. Про те, що станціям треба до-
плачувати за український контент або 
зменшувати плату за ліцензію тощо. А 
за цей час згадана вище тенденція на-
буде незворотнього характеру.

Допустити цього ніяк не можна. 
Тому в неминучій суперечці прошу брати 
участь не лише опонентів цієї ініціативи, 
а й тих, хто просто хоче чути пісні укра-
їнською мовою на хвилях радіостанцій.

Андрій Дещиця,
Надзвичайний 
і Повноважний 
Посол України в 
Польщі: 

«У Польщі 
немає 
біженців 
з України» 

У Польщі немає біженців з України, а 
є українські трудові мігранти, які офіційно 
перебувають у Республіці Польща, мають 
хорошу репутацію і працюють на зростан-
ня економіки Польщі.

Таким чином посол України в Польщі 
Андрій Дещиця прокоментував слова гла-
ви польського уряду Беати Шидло щодо 
перебування в РП «близько мільйона бі-
женців» з України.

«У Польщі перебуває, можливо, до 
мільйона осіб — українських робітників, 
які прибули і перебувають тут легально, 

які займають ті робочі місця і вакансії, що 
звільнилися в Польщі після того, як міль-
йони поляків виїхали за кордон у пошуках 
кращої праці», — наголосив Дещиця.

Він підкреслив, що українські трудо-
ві мігранти не лише не просять соціальної 
допомоги, як це передбачено статусом бі-
женця, а сплачують у Польщі податки, ма-
ють добру репутацію і високу кваліфікацію.

«У тому числі завдяки їм польська 
економіка продовжує перебувати на 
високому рівні розвитку», — констату-
вав український посол.

Він додав, що, крім трудових мігран-
тів, у Польщі також перебуває значна гру-
па українських студентів. Більшість з них, 
як і робітники, також не отримують жодної 
соціальної підтримки від Польської дер-
жави, а самі платять за своє навчання.

Посол України в РП припустив, що, на-
зиваючи українських трудових мігрантів 
«біженцями», польська влада використо-
вує це як аргумент у дискусії щодо розпо-
ділу біженців між країнами ЄС (Польща 
зобов’язалася прийняти упродовж двох 
років понад 7 тисяч біженців із півдня).

Повідомляє Українська 
всесвітня координаційна рада

Захист України від агресії 
Росії є одним зі стратегічних 

інтересів Канади
Про це заявив президент Конгресу україн-

ців Канади Павло Грод:
«Інтереси Канади як держави та україн-

ської громади в країні стосовно ставлення до 
Росії збігаються. Ми вважаємо, і офіційна Отта-
ва з цим згодна, що відстоювання сувереніте-
ту України є національним інтересом Канади».

За його словами, керівництво країни щиро 
підтримує позицію української громади і не має 
наміру змінювати свої погляди. «На підставі моїх 
зустрічей з лідерами нового уряду можу запевни-
ти, що вони відстоюватимуть українські інтереси 
відносно російської агресії. Ставлення Канади 
до санкцій проти Росії за її незаконні дії в Україні 
і загальна підтримка України та її територіальної 
цілісності включно з Кримом не зміниться».

Канадська провінція 
Саскачеван оголосила 

2016-ий роком українців
«Провінційний уряд визнає великий та різ-

номанітний внесок громадян українського по-
ходження і визнає 2016-ий роком саскачеван-
ських українців», — зазначили в уряді.

Прем’єр-міністр Саскачевану Бред Вол на-
голосив, що таким чином провінція відзначає 
125-річчя першої хвилі української імміграції 
до Канади й запускає серію святкових заходів.

«Українська культура і традиції міцно вплетені 
в мозаїку Саскачевану, адже переселенці з Украї-
ни допомогли розбудувати нашу провінцію. Ці тра-
диції виражають себе в безлічі святкувань грома-
ди, освітніх програмах і в тривалих стосунках між 
Саскачеваном та Україною», — додав Вол.

Згідно з даними останнього перепису на-
селення, українське походження має більше 
13% населення провінції.

Відзначили урочисто

Об’єднаний хорОб’єднаний хор

Віра АндрушківВіра АндрушківУчасники свята Учасники свята 
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В Україні йде показ документального фільму «Ро-
сійський дятел». Це американсько-британсько-україн-
ський фільм, який розслідує причини аварії на Чорно-
бильській атомній станції. Герой фільму — український 
художник Федір Александрович — в епатажній манері 
намагається докопатися до правди. 

Александровичу 1986 року, в рік аварії на ЧАЕС, 
було 4 роки, коли він потрапив під токсичний вплив 
ядерної аварії, через що йому довелося виїхати. Тепер 
він одержимий лише одним запитанням: чому відбу-
лася катастрофа? Чи повідомив радянський уряд усю 
правду? І найважливіше: який стосунок це все має до 
величезної таємничої сталевої піраміди, що тепер гниє 
за 3 кілометри від місця аварії, — «Російського дятла»? 

За 150 тисяч до-
ларів, відкладених 
на старість амери-
канським режисе-
ром Чедом Грасією, 
їм вдається знайти 
правду, яка досі не 
зручна владі, й по-
казати її у фільмі. 
Через свої пошуки 
Федір вимушений 
був навіть покинути 
Україну. 

Повернувся в Україну герой документального філь-
му, лише коли розпочалася Революція Гідності. Зі сце-
ни на Майдані Федір Александрович розповів про 
свою версію причин катастрофи в Чорнобилі. Мовляв, 
привиди радянського минулого провокують війну. Тоді 
в це не надто вірилося…

У фільмі «Російський дятел» йдеться про те, що ава-
рія на ЧАЕС мала приховати провал у гонці озброєнь, 
зокрема в системі загоризонтної радіолокації. У Чор-
нобильській зоні й досі стоїть «Дуга» — інженерна спо-
руда, більша за єгипетські піраміди в Гізі. Її не можна 
демонтувати, бо підніметься радіоактивний пил. До неї 
їдуть екскурсії з усього світу. 

Коли починали знімати фільм, об’єкт було за-
крито. Нині вже там вільний вхід. Ця величезна при-
ймальна антена — лише частина грандіозного комп-
лексу «Чорнобиль-2», що за 10 км від Чорнобиль-
ської станції. У Любечі була передавальна станція, 
ще одна — коригуюча — в Комсомольську-на-Амурі, 
інша — на Кубі. «Дуга» — не зовсім загоризонтний ра-
дар, йдеться у фільмі. В основі його — науковий ви-
нахід, який не отримав військового значення, бо не 
мав великої точності. Він радше був придатний для 
вивчення іоносфери, протуберанців. Система «Чор-
нобиль-2» кожен протуберанець на Сонці сприймала 
як пуск американських ракет, тобто початок Третьої 
світової війни. 

Герой фільму з’ясував, що виділяв гроші на її бу-
дівництво — колосальну суму в 7 мільярдів радян-
ських карбованців — і відповідав за цю галузь у 
програмі озброєнь міністр зв’язку Василь Шамшин. 
Коли він став членом ЦК КПРС, почав експеримен-
ти на Чорнобильській станції, аби приховати неспро-
можність своїх військових розробок. На станції на-
віть замінили директора, щоб не заважав. 1 верес-
ня 1986 року мала почати роботу спеціальна комісія. 
Вона поставила б не просто хрест на кар’єрі Шамши-
на, а, ймовірно, його б арештували. За розтрату дер-
жавного майна в СРСР була сувора кара. Саме тому 
Чорнобильська станція вибухнула, щоб неможливо 
було проаналізувати ефективність чи неефектив-
ність «Дуги» і причетних до неї, до колосальних ко-
штів, витрачених даремно, — значно більше від вар-

тості атомної стан-
ції. У фільмі все це 
доведено, вважає 
Федір Александро-
вич.

Версія, зви-
чайно, доволі не-
сподівана, але в 
тодішній радян-
ській дійсності 
не можна диву-
ватися нічому. 

Автори фільму 
не знайшли єдиного доказу — запису телефонних роз-
мов на Чорнобильську станцію. Відомо, що перша змі-
на відмовилася виконувати наказ із Кремля. Але вре-
шті на керівництво натиснули.

Це режисерський дебют Грасія. Прем’єра стріч-
ки відбулася 24 січня 2015 року в конкурсі «Закор-
донне документальне кіно» на кінофестивалі «Сан-
денс»-2015, де вона здобула гран-прі за найкращий 
закордонний документальний фільм.

Назва «Російський дятел» пов’язана з відомим ра-
діосигналом, який транслювався Радянським Союзом 
на Захід у 1970-ті роки.

Критики зустріли фільм позитивно. Чарлі Фі-
ліпс із «The Guardian» написав: «Російський дятел» 
нагадує, що в Україні все ще йде війна. Незалежно 
від того, має рацію Федір чи ні щодо того, що стало-
ся в Чорнобилі в минулому, ми повинні дослухати-
ся до його складних і химерних попереджень про 

майбутнє». 

Україна — Московія
Конфлікт між Україною і Московією 

спочатку був між Чернігівським князів-
ством, яке поширювало свою владу на 
північний схід майже до Уралу і примусило 
було угро-фінські племена платити дани-
ну. З переростання сіверян і полян у руси-
чів із центром «городів руських» Києвом 
дружинники Києва ходили на північний 
схід збирати данину. Зібравши її, повер-
талися до Києва. З плином часу дружин-
ники затрималися серед угро-фінського 
населення і почали правити ним безпо-
середньо. Будували міста зі своїми руси-
чівськими назвами — Ярослав, Володи-
мир. Одружувалися з місцевими жінка-
ми, передавали свою південну культуру 
й мову угро-фінському морю. Позаяк ру-
сичів було мало серед місцевого моря, то 
перемогла угро-фінська кров, а з нею — 
темперамент, побутова культура, звички 
й розуміння своєї сутності, ідеалу й при-
значення на землі. Русичі-дружинники, 
перетворившись на угро-фінів, перейня-
ли від них і ворожість до Києва — центру 
імперії, що примушував їх давати данину. 

У Київській державі (імперії) вста-
новилася субординація князівств. Кня-
зі (княжого роду) в разі смерті київсько-
го князя всі підіймалися на один щабель 
вище в бік першопрестольного Києва. 
1169 року суздальському князю Андрію 
Боголюбському дійшла черга посісти Ки-
ївський престол. Перед тим він 30 років 
жив у спокійній дрімоті. Атмосфера дис-
кусій та бурхливого київського політич-
ного життя була йому зовсім чужа. Він 
прийшов із військом до Києва. Пограбу-
вав його, забрав із Софії Київської всі 
дзвони, забрав ікону Вишгородської Бо-
гоматері й повернувся до себе на північ. 
Цей рік — рік розриву мирного співісну-
вання династичної єдності династії Рю-
риковичів, що стався під впливом тиску 
знизу двох різних етносів: на півдні — 
русичів, на півночі — угро-фінів. Оста-
точно розрив виявився в наступному 
столітті в час татарської навали: північ 
1238 року зустріла татар як визволите-
лів від чернігово-київського домінуван-
ня. Відчуваючи близькість азіатського 
походження, переженилися й порівняно 
швидко стали одним народом під назвою 
московитів. 

На півдні в Русі інша історія. Русичі 
чинили опір татаро-монгольській навалі. 
У бою за столицю Київ русичі 1240 року 
зазнали поразки. Позаяк Київська ім-
перія не була централізована, а зробле-
на, кажучи сучасною мовою, за принци-
пом родової династичної конфедерації, то 
суб’єкти федерації — князівства — в по-
дальшому на півдні й півночі розвивали-
ся по-різному. На українських землях то-
чилися війни за ці землі. Часом за учас-
тю русичів як союзників (наприклад, у 
часи наступу литовців), часом — без такої 
участі, часом — війна козаків за участю 
татар, частіше — проти татар.

Феодальна розпорошеність — це без-
упинні війни. З одного боку, вони сприяли 
перемішуванню населення різних укра-
їнських племен, стирали грані між ними 
й прискорювали формування надплемін-
ної, тобто національної, єдності. Але, з ін-
шого боку, цьому заважали війни загарб-
ників, що ту чи іншу частину українського 
етнічного простору надовго чи ненадов-
го відривали від київського центру наці-
ональної консолідації й підпорядковува-
ли собі. 

Для надплемінної консолідації потріб-
на спільна ідея — розуміння спільного по-
ходження, родинності та спільності інте-
ресів. Це легше і швидше відбувається на 
невеликій, краще географічно обмеженій 
території.

Спільним знаменником українських 
племен був такий потужний матеріаль-
ний чинник, як однаковий спосіб добу-
вання харчів — хліборобство. Воно — 

єднало. Роз’єднував великий відкритий 
простір від Дону до Латориці. Піднятися в 
ХІV – ХV сторіччях розумом над усім цим 
простором, щоб осмислити його як єдину 
сутність зі своєю космічною метою і окре-
мим земним призначенням, за умов рід-
кого заселення території було неможли-
во, і процес етногенезу української нації 
уповільнився. 

Якщо татари велику ідею Чингіз-хана 
сприйняли, прищепили угро-фінам і ра-
зом понесли її від покоління до поколін-
ня над широченними північними просто-
рами, то чого русичі-українці на своїх пів-
денних просторах не зуміли створити ве-
ликої ідеї Дажбожої імперії і понести її від 
покоління до покоління в майбутні віки? 

Не могли створити. Для творення ве-
ликої ідеї треба психологія переможця, 
а не переможеного. Переможець розро-
бляє стратегію наступної перемоги й роз-
ширення. Переможений планує вихід із 
залежного стану. Психологічно це зовсім 
різні речі: переможець із гори свого ста-
новища дивиться вниз, а переможений — 
знизу вверх. Великі простори і там, і там, 
але в першому випадку діє ідея Чингіз-ха-
на, а в другому інша ідея — не наступаль-
на, а оборонна. Підкорений народ дає за-
вдання національному розумові творити 
ідею визволення. В його умовах думати, 
що робити потім, є мрійництвом.

Проте головна причина живучості за-
гарбницької ідеї Чингіз-хана в москови-
тів і відсутність імперської ідеї в русичів-
українців післякняжої доби — не в силі 
чи кволості філософсько-політичної дум-
ки одного і другого народів, а в іншому 
— в різному способі забезпечення жит-
тєдіяльності. Московит — мисливець, ри-
балка, «добитчик» того, що не сам зробив 
своїми руками, а хтось інший та природа. 
Йому постійно потрібний новий терен, і 
він його завойовує. Українець живе з хлі-
боробства. Він живе з того, що творить 
своїми руками на своєму городі. 

Московська імперська пропаганда 
постійно повторювала вигадку: «Київська 
Русь — спільна колиска трьох братських 
слов’янських народів: українців, білорусів 
і росіян».

Російський академік Валентин Сє-
ров каже, що археологічний матеріал, 
який досі зібрали вчені, однозначно свід-
чить, що ці три народи мають різне похо-
дження. Тобто вони різні, вони не роди-
чі. Московити походять від угро-фіно-та-
тарського субстрату. Це субстрат азіат-
ський. Українці і білоруси походять від 
слов’янського і балтського субстратів, а 
вони європейські. Різниця ця не внутріш-
ньоцивілізаційна, а міжцивілізаційна. Це 
глибинна різниця, яку не стерли століття 
життя по сусідству і навіть понад 300 ро-
ків у складі однієї держави. 

Основною ідеєю московитів є праг-
нення до розширення імперії. Ця ідея 
упродовж сторіч зміцнювала й розширю-
вала її. Одначе після Другої світової війни 
почала приходити в суперечність із реалі-
ями світу: існуванням ООН, міжнародним 
правом з нормою про право націй на са-
мовизначення, правосвідомістю й морал-
лю людства другої половини ХХ сторіччя. 

СРСР програв змагання з країнами 
НАТО, і 1991 року відбулася перша фаза 
дезінтеграції імперії. Частина москов-
ської політичної еліти не змирилася з роз-
валом СССР. Розв’язала інформаційну ві-
йну проти України і взялася розробля-
ти різні сценарії повернення України під 
владу Москви. 

Скориставшись нагодою — несфор-
мованістю влади в Україні після Рево-
люції Гідності, Москва почала збройний 
диверсійно-терористичний наступ на-
прикінці 2013 року проти України і 2014 
року загарбала Крим, а потім посунула 
проти східних областей. Замість швидко 
просунутися на захід, наштовхнулася на 
рішучий опір України й загальнонарод-
не об’єднання для захисту незалежнос-
ті своєї держави. Народ не розгубився, 
допомагає фронтові й озброюється на 

випадок потреби в партизанській війні. 
Українці, відчувши за 23 роки смак сво-
боди, без армії пішли на боротьбу про-
ти московських збройних сил і прийня-
ли в душі гасло: «Краще смерть у бою, ніж 
повернутися в московське колоніальне 
рабство!», чим довели готовність воюва-
ти до повного відновлення суверенітету 
на всій території держави, скільки б не 
довелося воювати.

Народ, незважаючи на обмеженість 
ресурсів, зірвав путінський план швидко-
го підкорення України та відновлення ім-
перії в межах СССР. Він, народ, відчув на 
собі історичну місію — довершити визво-
лення України з-під влади Москви та при-
скорити другу фазу дезінтеграції імперії. 
Тільки збройна перемога дасть свободу 
Україні і світові мир! 

Україна — Захід
Успадкувавши від попередньої про-

московської злочинної влади зруйнова-
ну економіку, суцільну корупцію і хаос в 
органах державного управління, Україна 
опинилася в надзвичайно важкому ста-
ні. І хоче спитати країни НАТО: чого вони 
услід за Москвою порушили Будапешт-
ську угоду 1994 року про гарантування 
недоторканності українських кордонів 
взамін на атомне роззброєння України? 

Москва зрадила, а чого атомні кра-
їни-гаранти зрадили? Злякалися готов-
ності Путіна до атомної війни? Так, зляка-
лися! Зігнорували стародавнє правило: 
«Vim vi repellere licet» — «На силу відпові-
дають силою». Обмежили допомогу Укра-
їні економічними санкціями та диплома-
тичною підтримкою. Україна змушена на-
пружувати всі свої сили, аби стримувати 
просування московської орди на захід. 

На полі бою стикаються вояки, з яких 
українці воюють за самостійність своєї 
держави, за демократичні права і свобо-
ди, які їм практично гарантує наша дер-
жава. Російські вояки воюють за те, щоб 
підкорити, загарбати чужу їм країну, зруй-
нувати промисловість, інфраструктуру й 
житло і зробити мирних людей, українців, 
нещасними. Відомо ж бо: хто робить іншо-
му зло, той не може надіятися на прощен-
ня гріха від Бога та інших людей.

Як президент Михайло Горбачов не 
міг не визнати поразки комуністичного 
блоку, так через чверть століття прези-
дент РФ Володимир Путін не зможе не 
визнати поразки. Горбачовський СРСР 
змагався з країнами НАТО в нарощуванні 
озброєнь. Програв. Наслідком чого ста-
ла перша фаза дезінтеграції імперії СРСР.

Російська Федерація Путіна змага-
ється з країнами НАТО за глобальне міс-
це у світі. Програє. Наслідком чого буде 
друга фаза дезінтеграції імперії і ство-
рення на її території десятків нових дер-
жав. 

* * *
Неспровокована аморальна ві-

йна Кремля проти України мобілізувала 
українську націю в захисті своєї свободи 
й державної незалежності, й, по-друге, 
спроба Кремля загарбанням України 
відновити Російську імперію об’єднала 
абсолютну більшість держав світу в про-
тидії цьому плану й допомагає Україні. 
Як показали збори Великої двадцятки 
в Австралії, Путін — ізгой. До нього всі 
повернулися спиною. Це означає, що 
світ не дасть Кремлю окупувати Украї-
ну, і Путін змушений буде визнати пораз-
ку. Українці за 280 років багато зробили 
для розбудови Російської імперії, тепер 
нам прийшов час її зруйнувати.

В основі програшу Московії є неефек-
тивна економіка.

Московські шовіністи помиляються, 
коли звинувачують М. Горбачова і Єль-
цина в розвалі СРСР. Він розвалився не 
через суб’єктивні помилки цих по-
літиків, а з причин об’єктивного 
порядку. 

Фільм «Російський дятел»: 
несподіване про 

Чорнобильську катастрофу

Федір Александрович

Чед Грасія

Україна — 
Московія — 
Захід
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Бліц-інформ
Росія відмовилася
розсекречувати 
архів НКВС
У Росії міжвідомча комісія із за-

хисту державної таємниці відмовила-
ся розсекретити відомості про робо-
ту спецслужб за період з 1917-ого по 
1991 рік, незважаючи на звернення 
60 тисяч росіян. У комісії заявили, що 
відомості про методи роботи, як і рані-
ше, зберігають актуальність.

При цьому у відповіді комісії йдеть-
ся, що відомості про масові репресії (в 
тому числі розпорядження про роз-
стріли) не є секретними.

У березні 2014 року комісія з 
держтаємниці РФ продовжила термін 
засекречування документів з архівів 
радянських органів держбезпеки на 
30 років. 

Зокрема, нині ФСБ РФ відмовля-
ється розсекретити лист глави НКВС 
СРСР Миколи Єжова, який дав поча-
ток справі «харбінців» (репресій за-
знали близько 30 тисяч осіб).

Слід зазначити, що цей лист уже 
розсекречено в Україні. Лист явно 
стосується масових репресій (інфор-
мація про які має бути відкрита за ука-
зом президента Росії 1992 року), але 
не розсекречують його на підставі ви-
сновку комісії з держтаємниці.

ВВС показав фільм 
про таємно накопичені 
статки Путіна
25 січня телеканал BBC One по-

казав документальний фільм Річар-
да Білтона «Таємні багатства Путіна», 
в якому російський президент звину-
вачується в тому, що використовував 
свою владу, аби накопичити таємні 
статки.

За оцінкою автора фільму, Володи-
мир Путін — найбагатша людина в Єв-
ропі і один з найбагатших у світі. Його 
статки оцінюються в 40 мільярдів до-
ларів.

Також підполковник юстиції РФ 
Андрій Зиков, який вів так звану 
«справу Путіна», стверджує у фільмі, 
що в російського президента є неру-
хомість в Іспанії.

Крім того, російський бізнесмен 
Макс Фрідзон у фільмі звинувачує Пу-
тіна, в тому, що той нібито отримав 4% 
нафтової компанії Фрідзона, коли був 
заступником мера Санкт-Петербурга. 
Компанія отримала ексклюзивні пра-
ва на постачання авіапалива в аеро-
порт «Пулково». За словами Фрідзона, 
спочатку Путін просив собі частку в 
розмірі 15%, проте ні в яких докумен-
тах цього не було зазначено. Кремль, 
у свою чергу, подібні звинувачення за-
перечує.

Колишній глава «Совкомфлоту» 
Дмитро Скарга розповів, що люди із 
близького оточення Путіна називають 
його Михайлом Івановичем — так зву-
чить псевдонім президента РФ.

Скарга також розповів телекана-
лу, що в березні 2002 року курирував 
передачу Путіну яхти «Олімпія» від Ро-
мана Абрамовича за 45 мільйонів до-
ларів. За твердженнями Скарги, яхта 
була передана Путіну через офшорну 
компанію, але справжнім власником 
був особисто президент. «Поточні ви-
трати на яхту оплачувалися з росій-
ського бюджету», — розповів спів-
розмовник BBC. Частим гостем яхти 
був, зокрема, друг президента Генна-
дій Тимченко, який до 2014 року во-
лодів нафтотрейдером Gunvor. У філь-
мі сказано, що в Путіна нібито були 
інвестиції в цій компанії. Адвокати 
Тимченка категорично заперечують 
звинувачення, називаючи їх пропа-
гандою.

Раніше ВВС опублікувало інтер-
в’ю заступника голови Мінфіну США 
з питань боротьби з тероризмом і 
фінансової розвідки Адама Жубіна, 
який звинуватив Путіна в корупції. 
Інтерв’ю Жубіна також увійшло до до-
кументального фільму «Таємні багат-
ства Путіна».

«Дождь»

Вкажу тут тільки дві. Перша, 
найголовніша — це низька продук-

тивність праці централізованої економі-
ки і неспроможність її конкурувати з ринко-

вими економіками демократичних країн НАТО. 
Нагадаю вам слова, що їх приписували Лені-
ну: «Урешті-решт переможе той суспільний лад, 
який забезпечить вищу продуктивність праці». 
Історія показала, що не соціалістичний, а капі-
талістичний лад забезпечує вищу продуктив-
ність праці, або, інакше кажучи, ринкова еко-
номіка забезпечує вищу продуктивність сус-
пільної праці. СРСР програв економічно. 

Військові перегони СРСР із країнами НАТО 
коштували Радянському Союзу понад 60% 
ВВП, що загнало економіку в таку глибоку кри-
зу, з якої іншого виходу не було. І влада визна-
ла поразку й перейшла до діалогу із західним 
світом.

Через 25 років історія повторюється. Цен-
тралізований авторитарний режим Путіна не 
зумів модернізувати виробництво й набли-
зити продуктивність праці економіки РФ до 
її рівня в країнах НАТО. РФ живе за рахунок 
продажу того, що бере у природи — нафти й 
газу, а не зробила руками своїх громадян. Це 
робить Росію вкрай залежною від зовнішньо-
го чинника. Теперішнє різке зниження ціни на 
нафту — це західно-мусульманський зашморг 
на шию Москві. 

Відстала економіка половини ХХ століття 
примусила Горбачова припинити змагання із 

Заходом. Відстала економіка РФ у ХХІ столітті 
примушує Путіна до відступу.

Другий чинник — це суперечність між сус-
пільно-політичними реаліями світу від Другої 
світової війни та московським застарілим ім-
перським мисленням. Після Другої світової ві-
йни утверджується у свідомості народів світу 
право націй на самовизначення та пошана до 
особистих прав людини. Імперіалізм, тобто за-
гарбання однією державою території іншого 
народу, став злочином. Московська політична 
еліта не сприйняла цього демократичного духу 
поваги до прав нації й особи, чим відійшла від 
духу часу й залишилася в минулому світі, що іс-
нував два покоління тому. Діалектично Моско-
вія не може перемогти Україну, бо західна єв-
ропейська цивілізація не може дозволити пе-
ремоги азіатській імперії.

У московської політичної еліти по суті спра-
ви залишається два виходи: визнати поразку й 
піти, як і Горбачов, на діалог із країнами НАТО, 
або піти на атомну війну. Перший варіант — це 
перспектива життя в нових умовах; другий ва-
ріант не передбачає життя загалом.

Гітлер не використав газу, щоб задушити 
всю Європу, а покінчив життя самогубством. А 
як вчинить представник азіатської політичної 
культури Путін?

 Надійшла Революція Гідності 
Не зовсім правильно було б казати, що Москва 

скористалася з революції для початку наступу. 

Вона сама готувала варіант перетворення україн-
ської влади Януковича на російську владу Януко-
вича в Україні. Цей сценарій не вийшов, і Москва 
взялася за здійснення збройного сценарію. Цей 
сценарій повернувся для Путіна іншим боком: не-
сподіванкою для нього виявилося, що українська 
нація є суб’єктом, а не об’єктом владних маніпуля-
цій і спроможна самовіддано й завзято захищати 
незалежність України. Нація швидко організувала 
армію, налагодила взаємодію між фронтом і наро-
дом, вояки навчилися воювати, і агресор втрачає 
у війні втричі більше людей, ніж Україна. (Учасники 
активних бойових дій кажуть, що москалів гинуло 
в шість разів більше від українців). 

Путін прив’язав Європу до своєї газової 
труби, розмножив у Європі величезну мережу 
агентури і використовує систему масової про-
паганди. Він не припускав, що наступ на Украї-
ну поставить ООН і цілий світ проти нього. А так 
сталося. Він втрачає рівновагу, почав заляку-
вати Захід атомною зброєю, потім почав війну 
в Сирії і загруз у мусульманському світі.

Коли б Захід захотів зрозуміти, що на по-
рядку денному — доля не тільки України, а всієї 
Європи і навіть усього післявоєнного світово-
го ладу, він мав би зупинити московське нахаб-
ство — спробу відновити імперію зла. 

Історія зобов’язує вільний демократичний 
світ розгромити терористичну Російську Федера-
цію і звільнити її колонії для самостійного життя.

Атомні держави, знаючи про розвал Україн-
ської армії промосковським президентом Укра-
їни Віктором Януковичем, не дали Україні сучас-
ну зброю, що збільшує людські жертви України 
й руйнацію економічного потенціалу. Чи не вхо-
дить це до плану певних сил, які передбачають 
скорочення українців в Україні до 17 млн осіб?

1991 року США і Англія були проти україн-
ського прагнення до самостійності. Українці 
вирішили по-своєму. Тепер західні лібераль-
ні політики готові до примирення з Московією 
жертвою частини української території. Украї-
на вирішить це по-своєму — поверне загарбані 
території, бо на нашому боці — історичний про-
цес деколонізації, правда й справедливість. 

Левко ЛУК’ЯНЕНКО
24 січня 2016 року 

Україна — 
Московія — 
Захід

Українці — одна з найбільш обдарова-
них і талановитих націй.  Сайт «Знай» підго-
тував добірку світових знаменитостей, ко-
трі мають українське коріння.

Кірк Дуглас 
Відомий актор, 

режисер, продю-
сер, батько Май-
кла Дугласа наро-
дився в сім'ї емі-
грантів з Одеси, 
його справжні ім’я 
та прізвище — 
Ісер Демський. У 
юнацькі роки був 
офіціантом, про-
фесійним боксе-
ром, служив лей-
тенантом на флоті США. У СРСР показували 
фільм за його участю — «Спартак». 1980 року 
залишив кіно й театр, перейшов до літератур-
ної праці. Кірк отримав чотири премії «Оскар». 
Після трагічних подій 11 вересня 2001 року як 
продюсер і режисер зняв фільм «Так буває в 
сім’ї», де з’явився на екрані разом із синами.

Девід Духовни 
Відомий кіно-

актор народився в 
сім’ї євреїв, котрі 
емігрували до США 
зі Львова. Дід Деві-
да — родом із Бер-
дичева. Девід на-
вчався у двох уні-
верситетах, пра-
цював на різних 
роботах. Потім по-
чав зніматися на телебаченні й у рекламних 
роликах. Здобув велику популярність як ви-
конавець головної ролі в детективно-фантас-
тичному телесеріалі «Секретні матеріали». 

Симон Візенталь 
Керівник Віден-

ського центру до-
кументації та до-
слідник Голокосту 
народився в місті 
Бучач, що на Терно-
пільщині. Навчався 
у Львівському полі-
технічному інститу-
ті, Празькому тех-
нічному університе-
ті. Також працював 
у Львові архітектором. Після Другої світової ві-
йни присвятив своє життя пошуку нацистських 
злочинців, котрі уникли покарання за свої зло-
чини. Заснував Центр Симона Візенталя зі штаб-
квартирою в Лос-Анджелесі, котрий продовжує 
його справу й досі.

Наталі Вуд 
Справжнє прі-

звище голлівуд-
ської акторки — 
Наталя Захарен-
ко. Її батьки довгий 
час жили в Києві, а 
згодом емігрували 
до США. Талант На-
талі виявився ще у 
дитинстві. У 5 ро-
ків дівчинка зіграла 
свою першу роль у 
кіно. У 8 років вона 
вже одержувала 1 
тисячу доларів що-
тижня і утримувала родину. 18-ліття акторка 
відзначила зйомками у своєму 25-ому фільмі. 
Після участі у фільмі «Бунтівник без причини» її 
стали називати другою Елізабет Тейлор, про-
те глядачам Наталі найбільше запам’яталася 
в картині «Вестсайдська історія». Повним ін-
тригуючих сюжетів було й особисте життя кіно-
актриси. У ніч з 29 на З0 листопада 1981 року 
Наталі знайшли мертвою в прибережних водах 
Лос-Анджелеса.

Михайло Шолохов 
Письменник, ла-

уреат Нобелівської 
премії. Мати Шолохо-
ва — українка з Чер-
нігівщини Анастасія 
Данилівна Чорняк — 
переїхала до Росії, ви-
йшла заміж. У 15 ро-
ків Михайло записав-
ся добровольцем до 
Червоної армії. Зго-
дом приїхав до Мо-
скви. Потім працював 
вантажником, різно-
робочим, будівельником.

Славу Шолохов здобув завдяки роману «Ти-
хий Дон» про донське козацтво. Твір був удостоє-
ний Нобелівської премії.

Петро Яцик
К а н а д с ь к и й 

підприємець, ме-
ценат і філан-
троп народився у 
Стрийському ра-
йоні на Львівщині. 
Переїхав до Німеч-
чини, де навчав-
ся в Українсько-
му технічно-гос-
подарському ін-
ституті, пізніше 
став бізнесме-
ном, створивши 
будівельну фірму. Тоді ж почав займатися бла-
годійністю. Яцик — один зі спонсорів Інституту 
українських студій Гарвардського університету. 
Також його коштом відкрито спеціальний укра-
їнський відділ в Інституті ім. Гаррімана при Ко-
лумбійському університеті. Став засновником 
Ліги українських меценатів. Коштом мецената 
видано чимало наукових монографій з історії 
України. 

Олена ВОВЧЕНКО
   Закінчення. Поч. у № 71.

Знаменитості 
з українським корінням
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Усе про головний 
футбольний 
приз світу

Футболіст іспанської 
«Барселони», капітан збірної 
Аргентини Ліонель Мессі ви-
знаний кращим футболістом 
світу 2015 року і отримав 
«Золотий м’яч». Такий підсу-
мок традиційного конкурсу 
—опитування серед спор-
тивних журналістів, трене-
рів, капітанів збірних. Дру-
ге місце посів одноклубник 
переможця — бразилець 
Неймар. На третьому — гра-
вець мадридського «Реалу», 
капітан збірної Португалії 
Кріштіану Роналду. 

З історії 
«Золотого м'яча»

Спершу це був приз кра-
щому футболісту Європи. 
Встановив його  1956 року 
паризький журнал «France 
Football» («Франс-Футбол»). 
Кращого визначали голосу-
ванням спортивних журна-
лістів. 

До 1995 року перемож-
ців визначали винятково з 
футболістів, що мають гро-
мадянство європейських 
країн і виступають за клуби 
континенту. Тому цю наго-
роду не змогли отримати ні 
король футболу бразилець 
Пеле, ні аргентинець Мара-
дона, хоча останній пограв 
уже і в Європі. 

У 1995 році правила змі-
нили. На приз міг претенду-
вати й легіонер з інших кон-
тинентів, але той, що грав 
у Європі. Від 2007 року на 
приз могли претендувати 
гравці будь-яких клубів сві-
ту, так що  фактично це вже 
став «Золотий м’яч» кращого 
гравця планети. 

Паралельно від 1991 
року ФІФА визначала кра-
щого футболіста світу, вру-
чаючи йому «Діамантовий 
м’яч». Голосували при визна-
ченні переможця і призерів 
тренери й капітани націо-
нальних збірних, які хоч раз 
виступали на чемпіонатах 
світу. Іноді вибір обох пере-
можців збігався, іноді — ні.

І ось 2010 року ФІФА і 
журнал «Франс-Футбол» ви-
рішили об’єднати ці нагоро-
ди в одну — «Золотий м’яч» 
кращого футболіста світу. 

1956 Стенлі Метьюз Англія

1957 Альфредо Ді Стефано Іспанія

1958 Раймон Копа Франція

1959 Альфредо Ді Стефано Іспанія

1960 Луїс Суарес Іспанія

1961 Омар Сіворі  Італія

1962 Йозеф Масопуст Чехословаччина

1963 Лев Яшин СРСР

1964 Деніс Лоу Шотландія

1965 Ейсебіо Португалія

1966 Боббі Чарльтон Англія

1967 Флоріан Альберт Угорщина

1968 Джордж Бест Північна Ірландія

1969 Джанні Рівера Італія

1970 Герд Мюллер ФРН

1971 Йохан Кройф Нідерланди

1972 Франц Беккенбауер ФРН

1973 Йохан Кройф Нідерланди

1974 Йохан Кройф Нідерланди

1975 Олег Блохін СРСР

1976 Франц Беккенбауер Німеччина

1977 Аллан Сімонсен Данія

1978 Кевін Кіган Англія

1979 Кевін Кіган Англія

1980 Карл-Хайнц Румменіге ФРН

1981 Карл-Хайнц Румменіге ФРН

1982 Паоло Россі Італія

1983 Мішель Платіні Франція

1984 Мішель Платіні Франція

1985 Мішель Платіні Франція

1986 Ігор Бєланов СРСР

1987 Рууд Гулліт Нідерланди

1988 Марко ван Бастен Нідерланди

1989 Марко ван Бастен Нідерланди

1990 Лотар Маттеус Німеччина

1991 Жан-П’єр Папен Франція

1992 Марко ван Бастен Нідерланди

1993 Роберто Баджо Італія

1994 Христо Стоїчков Болгарія

1995 Джордж Веа Ліберія

1996 Маттіас Заммер Німеччина

1997 Роналдо Бразилія

1998 Зінедін Зідан Франція

1999 Рівалдо Бразилія

2000 Луїш Фігу Португалія

2001 Майкл Оуен Англія

2002 Роналдо Бразилія

2003 Павел Недвед Чехія

2004 Андрій Шевченко Україна

2005 Роналдіньо Бразилія

2006 Фабіо Каннаваро Італія

2007 Кака Бразилія

2008 Криштіану Роналду Португалія

2009 Ліонель Мессі Аргентина

2010 Ліонель Мессі Аргентина

2011 Ліонель Мессі Аргентина

2012 Ліонель Мессі Аргентина

2013 Кріштіану Роналду Португалія

2014 Кріштіану Роналду Португалія 

2015 Ліонель Мессі Аргентина

Отже, рекордсменом залишається Мессі — 5 перемог. Він лідирує і в за-
гальному заліку «м’ячів»: 5 золотих, 3 срібні, 1 бронзовий. У Роналду — 3 золоті, 
4 срібні, 2 бронзових. 

Статистика по країнах: по 7 м’ячів мають Німеччина і Нідерланди, 6 — 
Франція. 

Статистика по командах. Тут лідирують гранди європейського і світово-
го футболу. 13  «Золотих м’ячів» здобули гравці «Барселони», 9 — італійського 
«Ювентуса», по 8 — «Реалу» і «Мілана», 5 — «Баварії».

У почесному списку — три представники України: Блохін і Бєланов пред-
ставляли ще СРСР, Шевченко — незалежну Україну. Всі троє — з київського 
«Динамо». Правда, Шевченко, який починав і завершив кар’єру в «Динамо», 
отримав приз, виступаючи за «Мілан». 

А тепер — усі переможці, володарі 
«Золотого м’яча». Вказано рік і країну переможця. 

Ліонель Мессі —  
5-кратний  володар  
«Золотого м’яча»

Зроблено перші кроки інте-
грації нашої країни до Європей-
ського Союзу. Сайт «Знай» поці-
кавився, чим ми схожі та чим 
відрізняємося.

Україна – Франція 
Україна є найбільшою краї-

ною Європи. Її площа становить 
603 628 км2, що складає 5,7% тери-
торії Європи i 0,44% території світу. 
Другою є Франція — 547 030 км2. 
Але у Франції мешкає на 20 мільйо-
нів більше людей, ніж в Україні. На 
один кілометр припадає 120 осіб, у 
нас — 76. Кажуть, чим більша густо-
та населення в країні, тим менший 
особистий простір кожного грома-
дянина. Тобто француз під час роз-
мови буде намагатися підсісти до 
вас ближче.

Україна – Польща
За розмірами Польща майже 

вдвічі менша за Україну. Її терито-
рія — 312 685 км2. І хоча клімат у 
нас практично однаковий, це не за-
вадило сусідам декілька років по-
спіль бути світовим лідером в екс-
порті яблук. Наша країна продає їх 
за кордон у 10 разів менше. Проте 
Україна годує всю Європу медом. За 
рік наші бджоли виробляють 70 ти-
сяч тонн солодкого продукту. 

У світі існує поняття «борщо-
вого поясу», котрий простягається 
від південно-східної Польщі через 
Україну, Білорусь до регіонів Вол-
ги й Дону. Коли вперше його поча-
ли готувати — невідомо. Святко-
вий стіл у Польщі завжди починають 
із супу. На Різдво першою стравою 
обов’язково має бути грибний суп 
чи пісний борщ. 

Україна – Італія
Територія Італії — 301 тис км2, 

рівно половина України. Однак живе 
там 60 млн 450 тис. осіб. В Укра-
їні на кінець 2015 року мешкало 
42,789 млн людей. Італійська мова 
вважається наймилозвучнішою в 
світі, на другому місці — українська. 
На третьому — французька, далі — 
турецька, іспанська, грецька, пор-
тугальська. Італійська й українська 
мови вважаються найбагатшими — 
найбільші словникові запаси. Але 
саме ці два народи найбільше жес-
тикулюють під час розмови — слів 
не вистачає.

Україна – Греція
У Греції мешкає 11 млн 306 тисяч 

людей. Територія — 131 940 км2. Се-
редня тривалість життя еллінів — 79,5 
років. У нас — 68. За економічною си-
туацією Україну часто порівнюють із 
Грецією. Проте мінімальна зарплата 
у греків (у перерахунку на гривні) — 
16 тис. грн, у нас — 1,2 тис. грн. При 
цьому державний борг у Греції в п’ять 
разів більший. У столиці  живе понад 
40% населення країни. Більше 250 
днів на рік у Греції ясні, що дає мож-
ливість повсюдно використовувати 
сонячні батареї для виробництва де-
шевої електроенергії. У цій державі 
немає жодної АЕС, але працюють де-
кілька ТЕЦ на вугіллі, який добувають 
у північній частині кар’єрним спосо-
бом. В Україні діє п’ять атомних елек-
тростанцій.

Україна – 
Великобританія 

Площа Києва — 847,66 км2, офі-
ційно тут мешкає 2,89 млн городян. 
Площа Лондона вдвічі більша — 
1579 км2. Населення столиці Вели-
кої Британії — 8,63 млн. Територія 
Королівства Великої Британії та пів-
нічної Ірландії складає 244 101 км2. 

У Великобританії величезна 
кількість пралень, тому що англійці 
не вважають прання хатньою спра-
вою. Музеї в Англії практично всі 
безкоштовні, але можна залишити 
пожертвування. Найбільш популяр-
ним напоєм у Великобританії є чай. 
У нас цей напій теж вважається од-
ним із найпопулярніших, хоча Захід-
на Україна п’є переважно каву.

Україна – 
Нідерланди

Площа Нідерландів — 41 тис. 
км2, це за розміром як Рівненська і 
Волинська області разом узяті. Про-
те маленька європейська країна 
вважається найбільш зручною для 
ведення бізнесу. Приблизно 94% на-
селення Нідерландів користується 
Інтернетом (найбільший показник у 
світі). В Україні — 59%. Королівство 
є другим експортером товарів у Єв-
ропейському Союзі після Німеччи-
ни. На цю країну припадає полови-
на світового ринку квітів. 

Україна –
 Прибалтика

Загальна територія прибалтій-
ських країн складає 175 тис. км2. Най-
більшою за населенням є Литва, там 
стільки населення, як у Києві — 2,9 
млн. У Латвії — 1,986 млн. А в най-
меншій Естонії — 1,4 млн жителів (як у 
Харкові). Латвія, Литва та Естонія пер-
шими з колишніх радянських респу-
блік вступили до Євросоюзу — 2004 
року, чекали на це 9 років. Нині ці дер-
жави активно допомагають Україні. 

Україна – Німеччина
Німеччина входить до трійки кра-

їн світу з найвищим рівнем життя. 
Країни оцінювалися за такими кри-
теріями: доходи і витрати населення, 
безпека, охорона здоров’я, спожив-
чі ціни і купівельна спроможність, 
забруднення середовища і вартість 
нерухомості. Україна в цьому рей-
тингу посідає дуже низьке місце. 
350 євро (близько 10 тис. грн) — мі-
німальна пенсія в Німеччині, навіть 
якщо людина жодного дня не працю-
вала. Окрім цього, держава оплачу-
ватиме такому пенсіонеру квартиру і 
комунальні послуги. Норма площі на 
одного німця — 56 «квадратів». Від 1 
вересня 2015 року мінімальна пен-
сія в Україні склала 1074 гривні.

Україна – Швеція
Площа Швеції — 449 тис. км2, 

мешкає 9 млн 380 тис. людей. Серед-
ня тривалість життя — 81 рік. Ліки для 
дітей до 18 років безкоштовні, учням 
шкіл платять щомісячну стипендію в 
еквіваленті $187 (майже 5 тис. грн). 
89% населення володіють англій-
ською мовою. Швеція стала першою 
країною в світі, яка майже повністю 
перейшла з бензину на біопаливо. 

Україна – Чехія
У столиці Чехії — Празі — мешкає 

1 млн 200 тис. людей. За площею міс-
то вдвічі менше за Київ. Найвища гора 
країни — Сніжка, її висота — 1602 м. 
Найвища вершина українських Кар-
пат — Говерла — має 2061 метр. 

У Чехії офісні службовці почина-
ють працювати дуже рано — о 6.30 
– 7.30 ранку. Закінчують свій робо-
чий день зазвичай о 15.00 – 15.30, 
обідня перерва — переважно 30 хви-
лин. У нас робочий день починається о 
9 – 10 ранку, триває до 18 – 19-ої го-
дини, обідня перерва — година.

Олександр Павлигін, Віктор Іванчук  

Вуглекислий газ — 
на біопаливо

Учені з Китаю розробили абсо-
лютно нову речовину. Вона здатна 
перетворювати СО2 на біопаливо. 
Додатковою перевагою є те, що ре-
човина при викиді в атмосферу не 
виробляє шкідливих компонентів.

Фахівці для виготовлення но-
вого матеріалу використали мікро-
скопічні шари кобальту. Для пере-
робки на паливо вчені навчаться 
збирати вуглекислий газ, який над-
ходить в атмосферу з підприємств. 
Щороку його викиди в повітря ста-
новлять 36 гігатонн.

Процес комерційного викорис-
тання нової технології запланова-
но на початок 2020 року.

Європейська Україна

Для студентів, що навчаються в 
університеті Британської Колумбії в 
Канаді, почали будувати 18-повер-
ховий гуртожиток. Для його будівни-
цтва використовували лише дерево. 

У будівлі передбачено 404 кім-
нати. Гуртожиток зведуть 2017 року. 
По закінченні споруда стане найви-
щою дерев’яною будівлею в світі.

Гуртожиток виконали у формі 
вежі заввишки 53 метри. Загаль-
на площа становитиме 15 110 ква-
дратних метрів. На першому повер-
сі будівлі розташуються приміщен-
ня для зустрічей і занять. На остан-
ньому обладнають вітальню. Решту 
поверхів віддадуть під 272 студії та 

кімнати студентів. У кожній житиме 
по четверо осіб. Загалом для сту-
дентів обладнають 33 кімнати.

Фундамент будівлі виконають 
за перевіреними технологіями, і 
він буде бетонним. Підлогу виготов-
лять із п’яти перехресно склеєних 
дерев’яних панелей.

У будинку передбачена система 
автоматичного гасіння пожеж через 
високу пожежонебезпеку деревини. З 
цією ж метою сходи будуть армовані.

Компанія-забудовник вважає, 
що будівля отримає «золотий» серти-
фікат LEED. Це рейтингова система 
для енергоефективних і екологічно 
чистих будівель.

Найвищу в світі дерев’яну будівлю зведуть у Канаді 

Долетіла до Австралії 
на біплані 1942 року
Британська льотчиця Трейсі Кертіс-Тей-

лор завершила одиночний переліт довжи-
ною 20 тисяч кілометрів на біплані з відкри-
тою кабіною 1942 року виробництва.

У жовтні 53-річна Тейлор вилетіла 
з міста Фарнборо в Англії. За три з лиш-
ком місяці Тейлор перетнула повітряний 
простір 23 країн, 50 раз приземлившись 
для дозаправлення, і успішно долетіла до
Сіднея.

Цей маршрут вперше 1930 року подо-
лала інша жінка-авіатор — Емі Джонсон. 
Під час свого перельоту Тейлор намагала-
ся якомога детальніше відтворити умови, в 
яких летіла Джонсон: вона летіла за стари-
ми приладами і з відкритою кабіною.

Випрала 
виграшний білет 

на $50 млн
Мешканка англійського 

міста Вустер заявила, що ви-
грала 33 млн фунтів (приблиз-
но 50 млн доларів) у лотереї 
Camelot. Але виграшний білет 
був у кишені джинсів, які вона 
випрала. Жінка пред’явила 
залишки білета в магазин, де 
купила його. Залишки білета 
магазин відправив у Camelot. 
У компанії мають перевірити 
справжність. На ньому збе-
реглася виграшна комбінація 
цифр, але дата, серійний но-
мер і штрих-код не читаються.
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Цензура в СРСР
Цензура 

і війна в Афганістані
У 1980 році цензури зазнала 

перша серія фільму «Пригоди Шер-
лока Холмса і доктора Ватсона». У 
книзі, за якою поставлений фільм, 
Шерлок Холмс дедуктивним ме-
тодом дійшов висновку, що таким 
розчарованим доктор Ватсон по-
вернувся з війни в Афганістані. 
Радянські ідеологи не могли до-
пустити асоціацій з недавнім вве-
денням радянських військ до Аф-
ганістану. Тому у відцензуровано-
му варіанті Ватсон повернувся з 
«якоїсь східної країни».

Після двох інтерв’ю академі-
ка Андрія Сахарова іноземним 
ЗМІ стосовно війни в Афганістані, 
де він критикував політику уряду, 
вченого позбавили всіх держав-
них нагород, включно зі званням 
Героя Соціалістичної Праці, і 22 
січня 1980 року без суду висла-
ли в місто Горький, під домашній 
арешт.

Відносно масовий культурний 
шар так званої «афганської пісні» 
— творчість людей, пов’язаних з 
участю в подіях афганської війни 
1979 – 1989 років, також перебу-
вав під забороною до 1987 року.

Аж до другої половини 1980-
их років у радянських засобах 
масової інформації публікували-
ся вкрай скупі повідомлення про 
участь Радянської Армії в бойових 
діях на території Афганістану.

Наприклад, згідно з перелі-
ком дозволених для публікації ві-
домостей, розробленим 1985 
року міністерствами оборони і за-
кордонних справ СРСР, централь-
ні ЗМІ могли повідомляти «окремі 
одиничні факти (не більше одно-
го на місяць) поранень або заги-
белі радянських військовослуж-
бовців при виконанні військово-
го обов’язку, відбиття нападу по-
встанців, виконання завдань, 
пов’язаних із наданням інтернаці-
ональної допомоги афганському 
народу».

Цей же документ забороняв 
публікацію у відкритих виданнях 
інформації про участь у бойових 
діях радянських підрозділів від 
роти і вище, про досвід бойових 
дій, а також проведення прямих 
телерепортажів із поля бою.

У цілому тема війни в Афганіс-
тані була під особливо пильною 
увагою як військової, так і цивіль-
ної цензури.

Глушіння зарубіжних 
радіостанцій

У 1940-і роки, у зв’язку з по-
чатком роботи зарубіжних радіо-
станцій, що вели передачі росій-
ською мовою і мовами народів 
СРСР («Радіо Свобода», «Голос 
Америки», «Німецька хвиля», «Ро-
сійська служба Бі-Бі-Сі» та інших), 
непідвладних обмеженням ра-
дянської цензури, а також по явою 
в населення великої кількості ко-
роткохвильових радіоприймачів, 
у СРСР почали застосовувати ма-
сове глушіння цих радіостанцій за 
допомогою потужного радіоелек-
тронного устаткування («глуши-
лок»). Радянська мережа радіо-
глушіння була найпотужнішою у 
світі.

«Відомості з питань радіоза-
хисту від ворожої пропаганди і ви-
користання відповідних радіотех-
нічних засобів» належали до дер-
жавної таємниці. 

Ще одним зі способів обме-

ження доступу радянських грома-
дян до інформації «ззовні» було об-
меження виробництва радіоприй-
мачів із діапазонами хвиль, корот-
ших за 25 м. Радянські приймачі 
з цими діапазонами від середи-
ни 1950-их рр. йшли переважно 
на експорт і в Радянському Сою-
зі продавалися дуже рідко. Тому в 
СРСР особливо цінувалися імпорт-
ні приймачі з КВ-діапазонами, а 
також майстри, які могли перела-
штувати приймач на високочас-
тотний діапазон.

Радянський досвід 
обмеження інформації 

в «країнах народної 
демократії»

У країнах Східної Європи та-
кож широко використовувався 
радянський досвід інформаційної 
блокади. З цією метою була реа-
лізована система заборонних і об-
межувальних заходів — від вве-
дення політичної цензури, ліквіда-
ції культурно-інформаційних цен-
трів, бібліотек, інститутів західних 
країн до заборони вільного пере-
сування іноземних громадян. Осо-
бливе значення надавалося глу-
шінню радіостанцій капіталістич-
них держав, а від 1948 року — і 
Югославії.

Таким чином правлячі кому-
ністичні партії прагнули відтвори-
ти радянську модель контролю за 
інформацією і створення інформа-
ційно закритого суспільства.

Перебудова 
і послаблення цензури

У період перебудови СРСР, що 
розпочався від 1986 року і закін-
чився розпадом країни 1991 року, 
цензура поступово ослаблялася, 
зійшовши до 1991 року майже на-
нівець.

Послаблення цензури прояви-
лося в декларуванні керівництвом 
СРСР від 25 лютого 1986 року по-
літики «гласності». У доповіді XXVII 
з’їзду КПРС М. Горбачов сказав: 
«Принциповим для нас є питання 
про розширення гласності. Це пи-
тання політичне. Без гласності не-
має і не може бути демократизму, 
політичної творчості мас, їх участі 
в управлінні».

Це означало можливість обго-
ворювати багато раніше заборо-
нених тем, критикувати ті чи інші 
органи влади. Зокрема, в засобах 
масової інформації з’явилися пу-
блікації про зловживання партій-
них і державних чиновників, про 
економічні труднощі й товарний 
дефіцит, про негативні соціальні 
явища (наприклад, про наркома-
нію і проституцію), про музичні та 
інші субкультури в молодіжному 
середовищі.

Згідно з постановою ЦК КПРС 
від 25 вересня 1986 року було 
ухвалено рішення припинити глу-
шіння передач одних зарубіжних 
радіостанцій («Голос Америки», «Бі-
Бі-Сі») і посилити глушіння інших 
(«Свобода», «Німецька хвиля»). По-
вністю глушіння зарубіжних радіо-
станцій у СРСР припинили 30 лис-
топада 1988 року.

1987 року взялася до роботи 
Міжвідомча комісія, очолювана 
Головлітом СРСР, яка почала пе-
регляд видань з метою передачі 
їх із відділів спеціального збері-
гання до «відкритих» фондів. У той 
час фонд відділу спеціального 
зберігання Державної бібліотеки 

ім. В. Леніна налічував близько 
27000 радянських і 250000 іно-
земних книг, 572000 номерів іно-
земних журналів, близько 8500 
річних комплектів іноземних га-
зет. У спецхрані ЦДАЛМ до почат-
ку 1985 року зберігалося 1,5 тон-
ни загальної кількості архівних 
матеріалів — близько 150 тисяч 
одиниць зберігання.

1988 рік став проривом у пу-
блікації безлічі раніше забороне-
них авторів. Зокрема, були надру-
ковані романи «Архіпелаг ГУЛАГ» 
Олександра Солженіцина, «Док-
тор Живаго» Бориса Пастернака, 
«Життя і доля» Василя Гроссмана 
та інші. З 1986 по 1990 роки на-
друкували таку кількість раніше 
забороненої літератури, що Юрій 
Лотман назвав цей час «культур-
ним вибухом».

12 червня 1990 року Вер-
ховна Рада СРСР ухвалила За-
кон СРСР «Про пресу й інші засо-
би масової інформації», в якому 
було прямо вказано, що «цензу-
ра масової інформації не допус-
кається». 

9 липня 1990 року вийшов 
наказ Головліту «Про ліквідацію 
спецхрау», в якому пропонувало-
ся передати всі книги до загаль-
них фондів.

13 квітня 1991 року Головліт 
був скасований постановою Ка-
бінету Міністрів СРСР з переда-
чею його функцій Міністерству ін-
формації і преси СРСР. Але події 
розвивалися надто швидко. 

Створене 25 липня 1991 року 
при Міністерстві інформації і 
преси СРСР «Агентство із захис-
ту державних секретів у засобах 
масової інформації» проіснува-
ло рівно три місяці й було ліквідо-
ване на підставі постанови Ради 
Міністрів РРФСР від 15 жовтня 
1991 року і наказу Міністерства 
інформації і друку СРСР від 24 
жовтня 1991 року. 

25 грудня 1991 року СРСР 
припинив своє існування. У дер-
жаві-продовжувачі СРСР — Ро-
сійській Федерації — 27 груд-
ня 1991 року був ухвалений За-
кон РФ «Про засоби масової ін-
формації», що прямо заборонив 
цензуру.

Опір і протести 
Проти цензури протестували 

відомі письменники, вчені і гро-
мадські діячі. Протести почали-
ся майже відразу після введення 
цензури. Вже 26 листопада 1917 
року «Спілка російських письмен-
ників» випустила спеціальну од-
ноденну «Газету-протест. На за-
хист свободи преси». У ній опу-
блікували свої матеріали 3інаїда 
Гіппіус, Євген Замятін, Віра Засу-
лич, Володимир Короленко, Дми-
тро Мережковський, Олександр 
Потрєсов, Федір Сологуб, Піти-
рим Сорокін та ін.

Проти «свавілля місцевої бю-
рократії», «комісарів великих і 
маленьких» протестували делега-
ти Першого Всеросійського з’їзду 
радянських журналістів, що про-
ходив у Москві в листопаді 1918 
року.

8 листопада 1923 року Мак-
сим Горький написав Влади-
славу Ходасевичу: «Из новостей, 
ошеломляющих разум, могу со-
общить, что… в России Надеж-
дою Крупской и каким-то М. Спе-
ранским запрещены для чте-
ния: Платон, Кант, Шопенгауэр, 
Вл. Соловьёв, Тэн, Рёскин, Ниц-
ше, Л. Толстой, Лесков, Ясин-

ский (!) и ещё многие подобные 
еретики. И сказано: «Отдел ре-
лигии должен содержать толь-
ко антирелигиозные книги». Всё 
сие — отнюдь не анекдот, а на-
печатано в книге, именуемой 
«Указатель об изъятии антихудо-
жественной и контрреволюци-
онной литературы из библиотек, 
обслуживающих массового чита-
теля»… Первое же впечатление, 
мною испытанное, было таково, 
что я начал писать заявление в 
Москву о выходе моём из рус-
ского подданства. Что ещё могу 
сделать я в том случае, если это 
зверство окажется правдой?»

Революціонер, воєначальник 
і дипломат Федір Раскольников 
17 серпня 1939 року в паризько-
му журналі «Нова Росія» опублі-
кував «Відкритий лист Сталіну», в 
якому, зокрема, писав: «Лицемер-
но провозглашая интеллигенцию 
«солью земли», вы лишили мини-
мума внутренней свободы труд 
писателя, учёного, живописца. 
Вы зажали искусство в тиски, от 
которых оно задыхается, чахнет 
и вымирает. Неистовство запу-
ганной вами цензуры и понятная 
робость редакторов, за всё отве-
чающих своей головой, привели 
к окостенению и параличу совет-
ской литературы. Писатель не мо-
жет печататься, драматург не мо-
жет ставить пьесы на сцене теа-
тра, критик не может высказать 
своё личное мнение, не отмечен-
ное казённым штампом».

Ряд радянських учених ви-
словлювали відкрите обурення 
некомпетентними діями радян-
ських цензорів.

«Важко врахувати шкоду цен-
зури — цілком бездарної, неосві-
ченої, яка, можливо, свідомо за-
важає науковій роботі в нашій 
країні», — висловився академік 
В. Вернадський.

У травні 1967 року письмен-
ник Олександр Солженіцин розі-
слав те, що здобуло широку попу-
лярність серед радянської інтелі-
генції і на Заході, — «Лист з’їзду 
Спілки письменників СРСР». У 
листі, зокрема, було сказано: «Не 
предусмотренная конституцией 
и потому незаконная, нигде пу-
блично не называемая, цензу-
ра под затуманенным именем 
Главлита тяготеет над нашей ху-
дожественной литературой и 
осуществляет произвол литера-
турно неграмотных людей над 
писателями. Пережиток средне-
вековья, цензура доволакивает 
свои мафусаиловы сроки едва ли 
не в XXI век! Тленная, она тянет-
ся присвоить себе удел нетленно-
го времени: отбирать достойные 
книги от недостойных».

10 грудня 1975 року Олена 
Боннер, дружина академіка Ан-
дрія Сахарова, оголосила в Осло 
текст Нобелівської лекції Сахаро-
ва, в якій він вимагав серед іншо-
го «свободи совісті, існування ін-
формованої громадської думки, 
плюралізму в системі освіти, сво-
боди друку і доступу до джерел ін-
формації».

Проти цензури публічно про-
тестували також Михайло Булга-
ков, Михайло Зощенко, Володи-
мир Войнович, Костянтин Симо-
нов, Олександр Твардовський, 
Корній Чуковський, Костянтин 
Федін, Віктор Шкловський, Ілля 
Еренбург та багато інших.

Продовження. 
Поч. у №№ 69 – 71. 

Закінчення буде

Чоловік застав дружину з кохан-
цем:

— Якби я не був членом КПРС, ви-
кинув би тебе з вікна! 

— Слава КПРС! — вигукує дружи-
на.

* * *
— Рабиновичу, ви вступили в пар-

тію! 
Рабинович із переляком оглядає 

свої підошви:
— Де?!

* * *
Хворий просить у поліклініці запи-

сати його до лікаря «вуха-ока». Йому 
кажуть, що такого не існує.

— Але мені потрібен саме такий. 
Бо я чую одне, а бачу інше!

* * *
— Хто були за національністю 

Адам і Єва?
— Звичайно, росіянами! Лише 

вони можуть бігати босими і голоза-
дими, не мати даху над головою, їсти 
одне яблуко на двох і при цьому крича-
ти, що вони в раю!

* * *
Оскільки англійська радіостан-

ція Бі-Бі-Сі дуже оперативно дізнаєть-
ся про всі радянські секрети, було ви-
рішено чергове засідання Політбюро 
Компартії провести без права покида-
ти приміщення. Раптом Суслов схопив-
ся за живіт і попросив дозволу вийти. 
Його не пустили. Через кілька хвилин у 
двері постукали, на порозі стояла при-
биральниця з відром: «Тільки-но Бі-Бі-
Сі передало, що Михайло Андрійович 
усрались!»

* * *
Донощик був загримований під 

пень і відправлений до лісу підслухову-
вати розмови. Він себе видав і виправ-
довується перед начальством: «Това-
ришу майор! Поки вони на мені сиділи, 
я терпів. Поки на мені займалися ко-
ханням, терпів. Але, коли вони стали в 
мене на задниці вирізати свої ініціали, 
я вже не витримав!»

* * *
Телеграма: «Москва, Кремль, Лені-

ну. Товаришу Ленін, допоможіть бідно-
му єврею Рабиновичу».

Наступного дня Рабиновича викли-
кають, куди потрібно:

— Ви що, з глузду з’їхали? Ленін же 
давно помер.

 — Ага, якщо вам треба, то він у вас 
вічно живий, а як допомогти бідному 
єврею, так помер. 

* * *
Дзержинський телефонує Леніну:
— Володимире Іллічу, коли розстрі-

лювати арештованих — до чи після обі-
ду?

— Неодмінно до обіду! А обіди від-
дайте дітям робітників, діти ж голоду-
ють!

* * *
Коли Сталіна винесли з Мавзолею 

і поховали біля кремлівської стіни, на 
його могилі з’явився вінок з написом: 
«Посмертно репресованому від по-
смертно реабілітованих».

* * *
Ленін телефонує Дзержинському: 

«Феліксе Едмундовичу! Очевидні про-
яви контрреволюції! Завтра комуніс-
тичний суботник, а в мене надувну ко-
лоду вкрали!»

* * *
Які три речі Хрущов не встиг зроби-

ти? Побудувати міст уздовж Москви-рі-
ки, об’єднати унітаз із ванною і розді-
лити міністерство транспорту на два — 
«туди» і «назад».

* * *
Брежнєв збирається лягти на опе-

рацію з розширення грудної клітки — 
бракує місця для орденів.

* * *
Випустили поштову марку із зобра-

женням Брежнєва. Але марка не при-
клеюється: одні плюють не на той бік, 
інші лижуть не той бік.
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Микола Руденко — 
про створення 
Гельсінської спілки

Новизна цього явища поляга-
ла в тому, що тоді українські патрі-
оти-інтелігенти вперше заговорили 
не підпільно, а відкрито, на повний 
голос, наперекір офіційній ідеології, 
погрозам, не боячись ув’язнення, 
розправ: ми заявляємо на весь 
світ, що ми є, ми знаємо, що ви нас 
заарештуєте, але все одно будемо 
говорити правду. Це був прояв муж-
ності. Але треба сказати, що під той 
час визріли відповідні передумови.

Зіткнулися два світи — радян-
ський тоталітарний, наскрізь фаль-
шивий, брехливий і до зубів озбро-
єний, і західна демократія, котра 
виробляла свою тактику щодо ньо-
го. Брежнєвському керівництву по-
трібна була певність, що кордони, 
які склалися внаслідок Другої сві-
тової війни, не підлягатимуть пере-
глядові. Йому треба було навіки за-
твердити завоювання радянської 
імперії. Демократичний світ розу-
мів, що не можна допустити війни. 

І не важить, де будуть кордони. Від 
радянської імперії треба вимага-
ти, щоб вона визнала Загальну де-
кларацію прав людини ООН від 10 
грудня 1948 року і зобов’язалася 
будувати правові відносини в кра-
їні на цій основі, тобто що будуть 
дотримуватися основні права лю-
дини. Радянські демагоги думали 
собі: скільки тих обіцянок ми дава-
ли, не виконували їх, а все сходило 
з рук. Пообіцяємо ще раз, обдури-
мо Захід. 1 серпня 1975 року в сто-
лиці Фінляндії Гельсінкі 33 держави 
Європи, США та Канада підписали 
Прикінцевий акт Наради з питань 
безпеки та співробітництва в Євро-
пі (НБСЄ), котрий діє й досі.

Але радянське керівництво 
прорахувалося: воно не сподівало-
ся, що знайдуться люди, які скажуть 
правду про стан із правами людини 
в СРСР. Московській Гельсінській 
групі передували Радянська гру-
па «Міжнародної амністії», членом 
якої був і я. Її розгромили. 18 квіт-
ня 1975 року мене затримали в Мо-
скві на три доби, сидів я в камері 
попереднього ув’язнення.

Ішлося про порушення кримі-
нальної справи за ст. 187-1 («На-
клепницькі вигадки, що паплюжать 
радянський державний і суспільний 
лад»). Але наближалося 30-ліття пе-
ремоги над Німеччиною і я як учас-
ник та інвалід війни мав би потра-
пити під амністію, то справу проти 
мене припинили. А от Андрій Твер-
дохлєбов був засуджений у цій 
справі.

Фактично ті самі люди — члени 
Московської групи «Міжнародної 
амністії» — і склали у травні 1976 
року Московську громадську гру-
пу сприяння виконанню Гельсінк-
ських угод. Ініціатором її створен-
ня був Юрій Орлов, професор, член-

кореспондент Вірменської академії 
наук, астроном. Членами — Олек-
сандр Ґінзбурґ, Анатолій Щаран-
ський, Петро Григоренко, Олена 
Боннер (дружина Андрія Сахаро-
ва), Людмила Алексєєва, Мальва 
Ланда та інші правозахисники. На-
зва, як бачите, декларативна, ніби 
як щит: ми вам допомагаємо, а то 
ваша справа, чи приймете нашу до-
помогу.

Ми з генералом Петром Григо-
ренком, який жив у Москві, поду-
мали, що треба б створити й Укра-
їнську групу, і взялися за цю справу. 
Я його вмовляв очолити групу, а він 
— мене. Зрозуміло, що ми виходили 
на великий вітер, який міг нас зду-
ти в прірву.

У другій половині жовтня 1976 
року я мав першу розмову з цього 
приводу з Оксаною Мешко, колиш-
нім політв’язнем сталінських табо-
рів, відомою громадською діячкою. 
Мене з нею познайомив П. Григо-
ренко, передавши через неї листа. 
Ми виявилися однодумцями.

Я мав добрі стосунки з письмен-
ником-фантастом Олесем Бердни-
ком, теж колишнім політв’язнем. 
Ото ми зійшлися десь годині о 9 
– 10-ій вечора в другій половині 
жовтня, дня не пам’ятаю, в Оксани 
Мешко, на Верболозній, 16, що на 
Куренівці. У хаті ми про це не роз-
мовляли, бо все ж у неї прослухову-
валося. Ми пішли малоосвітленою 
вулицею над якусь кручу, на край 
якогось гігантського каньйону. Сві-
тив місяць — і я побачив незвичай-
ний пейзаж. Це було величезне гли-
нище, де брали глину не одну сотню 
років (треба якось удень поїхати на 
те місце). Це був ніби місячний пей-
заж. Тож ми були на краю прірви. 
Це символічно. Знизу ніхто підійти 
не міг, а під місяцем було б видно, 
якби хтось наближався. Ми радили-
ся про створення групи, аналогічної 
з Московською, але вона мала бути 
цілком самостійною. Пізніше вини-
кли групи в Литві, Грузії, Вірменії, в 
Центральній Європі.

Ми з Оксаною Мешко та Олесем 
Бердником домовилися, що звер-
немося до звільнених у січні піс-
ля 15-літнього ув’язнення юристів 
Левка Лук’яненка та Івана Канди-
би, які перебували під адміністра-
тивним наглядом у Чернігові та в 
Пустомитах підо Львовом. Вони не 
мали права нікуди їздити, о 9-ій ве-
чора вже мусили бути вдома... Тре-
ба було поїхати до них. Обговорю-
вали моральну проблему: люди від-
були по 15 років — і знову їх утягу-
вати? Вирішили так: поінформуємо 
їх про наш задум, вони люди певні, 
а там хай вирішують. Через день-
два ми з Бердником поїхали до 
Лук’яненка.

Увійшли ми в хату і побачили 
справжнього козацького ватага, 
що міцно стоїть на землі. Певно, що 
в приміщенні розмовляти не ста-

ли. Пішли до якогось будівельного 
котловану на околиці Чернігова, де 
проглядається простір, — ми зна-
ли, що в кадебістів є апаратура, яка 
бере розмову за півкілометра. Наш 
задум сподобався Левкові. Про іс-
нування Московської групи він 
знав із висилань Радіо «Свобода», 
хоч вони й глушилися. Був, сказа-
ти б, у повній політичній і громадян-
ській формі.

Ми сказали, що зрозуміємо 
будь-яке його рішення. Левко відпо-
вів: «Знаєте що, хлопці, дайте мені 
подумати з півгодини». Ми з Берд-
ником пішли попереду, він зали-
шився позаду, на відстані 30 – 40 
метрів. Рівно через півгодини пі-
дійшов, узяв нас за руки: «Добре». 
Усміхається так сумовито, бо кра-
ще за нас знає, яка нас доля чекає. 
«Гаразд. Я вступаю. Вважайте мене 
членом групи». Отже, Лук’яненко 
був четвертим.

Далі я поїхав у Львів, знайшов 
Михайла Гориня. У нього був склад-
ний період. Він сказав, що зараз 
не готовий стати членом групи, але 
сприятиме їй (і після нашого арешту 
перебрав на себе велику частину 
роботи). Ми знали його становище 
та й мали на меті Івана Кандибу.

У Пустомитах сусіди завели 
мене в будочку на базарі, де Іван 
Кандиба ремонтував праски. Так 
юрист заробляв собі на хліб. Він 
поставився до мене з деякою підо-
зрою. Мабуть, мій «партократич-
ний» одяг справив таке вражен-
ня. Але був зі мною чемним. Пішли 
до нього додому. Я взяв пляшку го-
рілки, але Іван і не пригубив. Я по-
дрімав трохи, бо був стомлений. 
Бідність у хаті — і говорити нема 
чого... Потім ми пішли по залізниці в 
якийсь ліс, на лужок. Я відчував, що 
його щось сковує. Він не погодився.

Ніна Строката, дружина 
політв’язня Святослава Караван-
ського, яка й сама щойно відси-
діла 4 роки, а тепер жила в Тарусі 
Калузької області, передала через 
Ґінзбурґа, що теж погоджується, бо 
не може бути осторонь.

У Києві не було зарубіжних жур-
налістів, тому я мусив їхати в Мо-
скву і там 9 листопада оголосив про 
створення Української Гельсінської 
групи. Я залишився ночувати у Гри-
горенка. А вранці Людмила Алексє-
єва подзвонила мені: дружина моя 
Раїса повідомила їй, що в Кончі-За-
спі під Києвом розгромлено нашу 
квартиру. Як тільки почули повідо-
млення Радіо «Свобода» — так десь 
між 11 – 12 вечора з лісу набігла 
войовнича рать. Мабуть, їх було ба-
гато, бо в один момент, за якісь се-
кунди, закидали квартиру на друго-
му поверсі цеглою. Що на вікні була 
сітка від комах, то не так багато це-
гли потрапило в квартиру. А всього 
набрати можна було її з пів-воза... У 

квартирі були Оксана Яківна Меш-
ко і моя дружина Раїса. Уже були 
в ліжку, то зразу накинули на себе 
ковдри і подушки. Оксану Яківну по-
ранили в плече. Отак Комітет дер-
жавної безпеки салютував на честь 
створення Української Гельсінської 
групи...

Зрозуміло, що я негайно дав 
і про це інформацію у всесвітній 
ефір. Кандиба почув про створення 
групи, зрозумів, що я був не агент 
КДБ, подзвонив мені в Київ, виба-
чився: «Я думав, що то хтось інший 
приїхав до мене під вашим іменем». 
І приєднався до групи.

Прийшли до нас ще двоє мо-
лодих хлопців — Мирослав Мари-
нович і Микола Матусевич. Мари-
нович був такий квітучий хлопчик, 
здавався зовсім юним, рожевощо-
кий... Матусевич — той козакува-
тий, чесний, прямий, дещо імпуль-
сивний, але то міцна людина, видно, 
що не зрадить, пройде всі випробу-
вання. Так воно й було... Пригадую 
слова Мариновича: «Ми хочемо 
бути свідками падіння імперії і учас-
никами цих подій». Це вже дев’ять 
чоловік.

Нам нанесли багато інформації. 
Ми склали список політв’язнів чо-
ловік на сто — хто в концтаборах, 
тюрмах, у психіатричках, на заслан-
ні. Я написав Меморандум № 1.

Ми визначили ставлення до 
України як геноцид. На це треба 
було одваги. Декларацію принципів 
теж писав я. З цими проектами я 
поїхав до Лук’яненка. Зайшов чоло-
вік. Інтелігентний, підтягнутий, гар-
но, охайно зодягнутий. Левко мене 
познайомив з ним: Олекса Тихий. 
Вони були на «ти», по-братньому, в 
них спільне концтабірне минуле. 
Левко дав Олексі наші документи, 
мовляв, читай, можеш до нас при-
єднатися. Олекса додав про те, як у 
нього робили трус, і при цьому під-
полковник його ударив. Кадебісти 

були дуже занепокоєні, що їхні іме-
на потрапляють до таких докумен-
тів. Тихий став десятим членом-за-
сновником групи. Потім я зустрівся 
з ним у грудні в Алчевську на Луган-
щині, в моєї сестри, провели з добу 

разом, і я відчув, що це за людина. 
Нас обох заарештували 5 лютого 
1977 року. Відтак зустрілися на од-
ній лаві підсудних...

Це був потужний сплеск націо-
нального духу. 5 лютого 1977 року 
заарештували мене і Олексу Тихо-
го, а потім пішла майже вся перша 
десятка, тільки Петра Григоренка 
вислали на Захід, та Ніну Строкату 
не посадили вдруге. Але після нас 
один за одним ішли до групи нові 
люди, хоч бачили, що оголошений 
членом групи на волі довго не три-
мається.

Члени групи — це ще не вся 
група. Було середовище, був дру-
гий ешелон, який збирав інформа-
цію, перевозив, друкував, як-от моя 
дружина Раїса, фактичний секретар 
групи — вона за це й відсиділа 5 ро-
ків і заслання.

Треба сказати, що Українська 
Гельсінська група не розпалася, ані 
розпустилася. Московська — кого 
виарештували, кого «видворили» за 

кордон, хто замовк — і вона 1982 
року саморозпустилася, а наша, хоч 
була повністю спаралізована аре-
штами (за кордон українців не вига-
няли), таки вистояла.

Одночасно з нами сиділи люди 
за створення підпільних груп, роз-
повсюдження двох-трьох десятків 
листівок, за самвидав. Вони мали 
такі самі терміни, як і ми, але їх ні-
хто не знав. Я високо оцінюю їхнє 
подвижництво, але новий час вима-
гав нових методів. Ми принципово 
визначилися: підпільною діяльніс-
тю не займатися. Ідемо з відкритим 
заборолом, ставимо свої підписи 
й адреси під документами: ось ми 
є, ми кажемо правду, а ви чиніть з 
нами, що хочете.

Режим розгубився, не знали, 
що з нами робити. Ви знаєте, що 
мене заарештовано було за рішен-
ням Політбюро ЦК КПРС? Це ста-
ло відомо після того, як КПРС роз-
пустили. Знайшли документи: Гене-
ральний прокурор СРСР Руденко і 
голова КДБ Андропов звернулися 
за дозволом на арешт мене, Ґінз-
бурґа, Орлова і голови Литовської 
Гельсінської групи Венцлови. По-
літбюро схвалило їхню пропозицію. 
Причому в ній було сказано, що Ру-
денка треба судити Донецьким обл-
судом, для цього є «процесуальні 
підстави». Тобто мене мали судити 
разом із Олексою Тихим, який жив 
на Донеччині. А Тихий же тільки під-
писав документи, більше нічого не 
встиг зробити. Ну, з ним владі було 
легше: він колишній політв’язень, а 
я ж учасник та інвалід війни...

Президент Росії Єльцин ска-
зав якось, що Московська Гельсін-
ська група відіграла велику роль у 
моральному оновленні Росії. У нас 
же роль гельсінкського руху досі за-
мовчується.

Київ, листопад 1994 р. 

9 листопада 1976 
року в Києві  дисидента-
ми була створена Укра-
їнська Гельсінська гру-
па, яка  дістала своє 
продовження в Укра-
їнській Гельсінській 
спілці. 

Спогади першого го-
лови групи, письменника 
Микола РУДЕНКА. 

Ніна Строката-Караванська

Олесь Бердник

Іван Кандиба

Петро Григоренко

Левко Лук'яненко

Оксана Мешко
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Пам’яті жертв 
Голокосту 
«Голокост — трагедія ХХ століття» — під 

такою назвою в Чернігівській обласній бі-
бліотеці ім. В. Короленка проведено годину 
історичної пам’яті.

Голокост — це термін для позначення 
злодіянь нацистів відносно осіб єврейської 
національності.

Семен Бельман, голова обласного 
об’єднання єврейських громад і віце-пре-
зидент Єврейської ради України, наголо-
сив: «Нацистський режим Німеччини за 12 
років існування вбив 12 млн людей, з них 6 
млн євреїв — саме за національною озна-
кою».

Він також привернув увагу до факту 
приховування керівництвом СРСР політи-
ки знищення євреїв. Так було приховано 
один із катастрофічних епізодів Голокос-
ту — вбивство нацистами 29 – 30 вересня 
1941 року в Києві в Бабиному Яру майже 
34 тисяч євреїв.

Сергій Бутко, представник Українсько-
го інституту національної пам’яті в області, 
підкреслив: «Антисемітизм, українофобія, 
як і будь-яка фобія, — невід’ємна складова 
ідеології і державної політики тоталітарних і 
авторитарних режимів — нацистського, ко-
муністичного та всіх інших».

Він повідомив, що на українських зем-
лях під час Другої світової війни нацисти 
вбили, за різними підрахунками, від 850 ти-
сяч до понад 1 мільйона євреїв. Єврейська 
спільнота в СРСР не була поінформована 
комуністичним режимом про смертоносну 
нацистську політику щодо них.

У Чернігівській області окупанти зни-
щили тисячі євреїв. Символ скорботи Чер-
нігова і Чернігівщини — Березовий Рів.

«Злочини сучасного російського агре-
сора з його п’ятої колоною проти україн-
ців, кримських татар, євреїв, ромів, пред-
ставників різних релігійних конфесій та 
інших «неістинних росіян» наочно показу-
ють, що зло не викорінено», — наголосив 
історик. 

Олександр МАЙШЕВ

У Чернігові відкрили 
хачкар у пам’ять 
про геноцид вірмен

У Чернігові 
відбулася цере-
монія відкрит-
тя та освячення 
пам’ятного хач-
кара (хреста-ка-
меня) в пам’ять 
100-річчя гено-
циду вірмен.

Х а ч к а р 
вс т анов лений 
на подвір’ї церк-
ви 2000-річчя 
Різдва Христо-

вого. У церемонії відкриття взяли участь 
представники вірменського і православ-
ного духовенства, місцевої вірменської 
громади, громадськості міста.

У Росії відкрили 
«Сталінський центр»
Російські комуністи з міста Пензи від-

крили «науково-історичний і культурний 
«Сталінський центр».

Про це повідомляє «Інтерфакс» із по-
силанням на першого секретаря обкому 
КПРФ Георгія Камнєва. За його словами, 
«мета створення центру — популяризація 
та актуалізація тих практик, які застосову-
валися в сталінські часи і які актуальні й 
зараз».

Камнєв також повідомив, що до від-
криття «Сталінського центру» була підготов-
лена фотовиставка, а також встановлені 
два агітаційних куби, присвячені діяльнос-
ті Сталіна.

Щоб пропаганда сталінських «прак-
тик» тоталітарного режиму не так різа-
ла око, комуністи прикриваються турбо-
тою про моральність народу. Щодо «куль-
турного напрямку» центру, то говорять 
про «вивчення та пропаганду культурної 
спадщини 1924 – 1953 років, пропаган-
ду морально-етичних норм радянського 
суспільства і протидію розкладницькому 
впливу постмодернізму в культурі та мис-
тецтві». «Тільки радянський спосіб є аль-
тернативою сучасній культурі споживан-
ня», — зазначив Камнєв.

Бліц-інформ
29 січня 1918 року біля за-

лізничної станції Крути відбув-
ся оборонний бій українського 
війська проти російсько-більшо-
вицької армії. Результати бою 
дали змогу затримати на кілька 
днів наступ більшовиків на Київ. 
9 лютого на переговорах у Брес-
ті було досягнуто міжнародного 
визнання Української Народної 
Республіки.

На превеликий жаль, трагіч-
ні сторінки історії повторюють-
ся. І сьогодні тисячі нових героїв 
жертвують собою заради Украї-
ни. Тож лейтмотивом цьогорічних 
заходів із відзначення подвигу Ге-
роїв Крут стало також вшануван-
ня пам’яті бійців АТО, які загинули 
за Україну. 

Під час мітингу-реквієму біля 
монумента пам’яті Героїв Крут го-
ворили про подвиги наших бійців 
на Донбасі. Разом із дорослими, 
як і в 1918-ому, на захист рідної 
землі стали молоді люди. Серед 
загиблих на Сході України студен-
тів і двоє з Чернігівщини — Вадим 
Жеребило з Мени та Володимир 
Близнюк із Чернігова.

Про героїзм захисників Укра-
їни говорив голова обласної 
держадміністрації Валерій Ку-
ліч. Двом військовослужбовцям 

13-го мотопіхотного батальйону 
він вручив державні нагороди.

Виступили, зокрема, і  народ-
ний депутат України, лідер Ради-
кальної партії Олег Ляшко, голова 
Українського інституту національ-
ної пам’яті Володимир В’ятрович, 
лідер партії «Свобода» Олег Тяг-
нибок, громадський діяч, у 1990 
– 1992 роках — голова Чернігів-
ського крайового Руху Валерій 
Сарана. Особливо зворушливи-
ми були слова Олени Бєлєванце-
вої, мами Володимира Близнюка, 
студента, який загинув у зоні АТО у 
вересні 2014-ого.

У пам’ять про загиблих за-
упокійну літію відправив архіє-
пископ Чернігівський і Ніжин-
ський Української православної 
церкви Київського патріарха-
ту Євстратій. Урочистим маршем 
пройшли курсанти Чернігівської 
академії Державної пенітенціар-
ної служби та студенти інших на-
вчальних закладів. Відбулося по-
кладання квітів до монумента 
пам’яті Героїв Крут.

Учасники заходу відвідали 
експозицію Національного музею 
Збройних сил України про бій під 
Крутами та виставку, присвячену 
сучасним Героям України.

Фото: Валентин Воробей.

Український інститут націо-
нальної пам’яті представив про-
ект «Воїни. Історія українського 
війська». Він складається з 24 по-
стерів про історію Української ар-
мії від Київської Русі до сьогоден-
ня. На плакатах вояки зображені 
в українських одностроях усіх ча-
сів з відповідною зброєю. Світли-
ни супроводжуються інформаці-
єю про військові підрозділи того 
часу, методи воєнного мистецтва 
і найвизначніші битви.

Невід’ємним елементом ре-
форм в Українській армії має бути 
відродження українських військо-
вих традицій, наголошує голова 
Українського інституту національ-
ної пам’яті Володимир В’ятрович.

Наклад у 10 тисяч комплектів 
буде передано до військових час-
тин. На презентації символічно, в 

переддень річниці бою під Крута-
ми, голова УІНП передав перший 
примірник військовим. Зброй-
ні сили представляли начальник 
відділу науково-дослідного цен-
тру гуманітарних проблем ЗСУ 
полковник запасу Віктор Топаль-
ський і начальник відділу Голов-
ного управління по роботі з осо-
бовим складом ЗСУ полковник 
Ігор Карпунь.

Проект описує такі військові 
з’єднання: військо Давньої Русі, 
українці у війську Великого кня-
зівства Литовського, козацьке 
військо, Українські січові стрільці, 
військо доби Української держав-
ності, Карпатська Січ, Українська 
Повстанська Армія. 

Фото — Анна Сенік. Історич-
на реконструкція — Микола Ба-
лабан. Тексти — Василь Пав-

лов, Сергій Громенко, Володимир 
В’ятрович. 

Прес-служба Українського 
інституту національної пам’яті

У Польщі відзначили річницю 
Січневого повстання — збройного 
виступу поляків проти панування 
Російської імперії на їхніх землях.

Повстання розпочалося 22 січ-
ня 1863 року і тривало протягом 
двох років. Участь у битвах і ви-
ступах взяли понад 200 тисяч осіб. 
Окрім поляків, за зброю також узя-
лися литовці, українці та білоруси.

Повстанці створили тимчасо-
вий Національний уряд, зайняли 
російські казарми на терені Цар-
ства Польського. До осені 1864 
року відбулося майже 1200 битв, 
останні загони партизанів чини-
ли опір до весни 1865-ого. Учасни-
ки вимагали повного відновлення 
польської незалежності. Подібно, 
як і під час Листопадового повстан-

ня 1830 – 1831 років, лунав лозунг 
«За нашу і вашу свободу», скерова-
ний до інших народів, які жили на 
землях давньої Речі Посполитої.

Повстання зазнало поразки. 
Тисячі учасників загинули, близь-
ко 40 тисяч були вислані до Сибіру. 
Січневе повстання стало важливим 
символом для наступних поколінь 
поляків у боротьбі за незалежність.

22 січня спеціальні заходи з 
нагоди 153-ої річниці повстання 
відбулися у Президентському па-
лаці в Варшаві. Тематична вистав-
ка відкрилася в Історичному музеї.

У Києві 23 січня пройшла зу-

стріч, присвячена річниці повстан-
ня. Організатором заходу на тере-
ні музею «Київська фортеця», де в 
XIX сторіччі розстрілювали поло-
нених повстанців, стало посоль-
ство Польщі в Україні. У програмі 
була лекція про незнані елемен-
ти історії повстання та демонстра-
ція польського фільму «Ескадрон», 
присвяченого повстанню 1863 
року. Цей фільм зняв  1992 року 
відомий режисер Юліуш Махуль-
ський за оповіданнями Станіслава 
Рембека. Фільм — спільне вироб-
ництво кінематографістів Польщі, 
України, Франції, Бельгії.

Тоді, в січні 1991-ого, радянські війська на-
магалися повалити владу в республіці, яка за-
явила про свою незалежність.

Ця справа — одна з найбільших за своїм 
обсягом в історії судів незалежної Литви. По-
страждалих у справі — майже 500, свідків 
— близько тисячі. Справа складається з 709 
томів.

Один із двох обвинувачених, що постали 
перед окружним судом Вільнюса, — громадя-
нин Росії Геннадій Іванов, який проживає за-
раз у Вільнюсі. Під час подій 1991 року він був 
начальником служби ракетно-артилерійсько-
го озброєння 107-ої мотострілецької дивізії.

Крім того, перед судом постав заарешто-
ваний у Литві громадянин РФ Юрій Мель, який, 
за даними прокурорів, знаходився в одному з 
радянських танків під час штурму Вільнюської 
телевежі.

Загалом притягнуто до кримінальної від-
повідальності 65 осіб, які звинувачуються у 
військових злочинах і злочинах проти людя-
ності.

Крім двох названих, інших підозрюваних 
судитимуть заочно, багато з них мешкають у 
Росії. Серед обвинувачених — і колишній мі-
ністр оборони СРСР Дмитро Язов.

13 січня 1991 року під час нападу радян-

ських військ на захисників телевізійної вежі у 
Вільнюсі загинуло 14 людей, ще 150 отримали 
поранення.

Ті події стали поворотним моментом у бо-
ротьбі за незалежність Литви. Для увічнення 
тих подій 13 січня встановлене Днем захисни-
ків Вітчизни в Литві.

Відзначили річницю подвигу Героїв Крут

УІНП передав військовим плакати проекту
«Воїни. Історія українського війська»

Зліва направо: 
Володимир В’ятрович, Віктор Топальський, Ігор Карпунь.

Вільнюс, 13 січня 1991 року.

У Литві розпочався судовий процес 
про трагічні події 1991 року 

Поляки та українці згадали річницю 
найбільшого повстання проти Росії
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Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині

«Подвиги» 
новітніх «Гераклів»

У селі Петрушині Чернігівського району 
1930-ті роки обійшлися без гучних потря-
сінь. Місцевих комуністів і активістів виста-
чало. Вони безбожно пиячили і немилосерд-
но виконували всі спущені згори «кампанії», 
як наслідок — понад 100 загиблих від голо-
ду в 1933-му. 

Утім, одного разу і в Петрушині сталася 
справжня надзвичайна пригода, яка мала ши-
рокий розголос: черговий Першотравень за-
кінчився справжнім комуністичним шабашем.

Відзначилися три місцевих голови: го-
лова колгоспу Василь Антонович Дашко (29 
років), голова сільради Семен Михайлович 
Батухно (27 років) та присланий із райо-
ну голова споживчої кооперації і секретар 
партосередку Данило Овсійович Косовець 
(26 років). Їхні «подвиги» описав у замітці 
для районної газети «Червоний стяг» сількор 
під псевдонімом «Тихий гай»: 

«Замість того, щоб провести міжнарод-
ний празник пролетаріату «Першого травня» 
та поставити антирелігійну проповідь про 
шкідництво пасхальних трудностей, наші 
партійці … проводили пасху в п’янстві. Дру-
гого травня ці голови, напившись доп’яна го-
рілки, вооружившись наганами, як люті зві-
рі, увечері пішли бешкетувати пасху.

Зустрівши першого на вулиці, мавши в 
себе в руках міць, починають прикладатись 
рукоятками наганів до башки селян с. Петру-
шина. Ось ці голови, підійшовши до парубка 
тов. Ярошенка М., що сидів з дівчиною Томаш 
Н., вони прогнали від нього дівчину і заходи-
лись поратися коло його. Назнущавшись до-
сить над цим парубком, вони зачепили його 
мотузкою за шию і потягли в околицю за 
село. В останній раз голова колгоспу, який 
має вагу 9 пудів, топтанувся разів декіль-
ка по грудях, а потім його поставили у водо-
збір на розстріл. Ось «гарний стрілець», ви-
хопивши нагана, вистрілив у нього, він упав, 
але куля не влучила. Вони хотіли повірити чи 
на смерть вбили його, але «гарний стрілець» 
каже: «будьте уверены». Через декілька хви-
лин прийшовши сюди, забитого вже не було; 
вони почали шукати його у цій місцевости.

Побитого підібрано і відвезено до ра-
дянської лікарні. Далі вони зустріли Бориса 
Парменовича Іовенко і цьому побили руко-
ятками голову, який теж відвезений до лі-
карні. Ще побили голову Лавриненку Г.; коли 
пришли до сторожі пожежної дружини, захо-
дилися коло сторожа Мазура Ф., який скри-
чав «на пожар», чим і врятувався; і взагалі 
багато хто покуштував рукояток наганів від 
цих голів».

За тодішньою традицією, редакція пере-
слала листа до контрольної комісії Робітни-
чо-селянської інспекції, яка розбирала пра-
вопорушення членів партії. Як і годиться, КК 
РСІ завів окрему справу, а «партслідчий» зі-
брав докупи всі матеріали. Особливою ця 
справа стала тому, що, по-перше, на голо-
вних персонажів швидко надійшов і був під-
шитий додатковий компромат, а по-друге, 
збереглися протоколи допиту як свавільни-
ків, так і потерпілих.

А ще була записка одного із районних 
працівників (підпис нерозбірливий) до голо-
ви комісії: 

«Тов. Вдовиченко! Ходос мне сказал, что 
у тебя в К.К. имеется материал на работни-
ков Петрушинского сельсовета Дашко и Ба-
тухно. Об этих хлопцах у меня имеется мате-
риал следующего порядка:

Батухно часто устраивает попойки с ку-
лаками. Женат на дочери кулака Селиво-
на Андрея, це он и пьянствует. Вследствии 
этого Селивоном наличные налоги не упла-
чивались или уплачивались в уменьшенном 
размере. Был законтрактован у Селивона 
кабан, которого Селивон не сдал. Селяне 
начали бросать анонимки в сельсовет тако-
го примерно смысла: «на каком основании 
Селивон ничего не платит и имущество его 
не описано». Сельсовет только тогда произ-
вел опись имущества на 750 р., но это дело 
замяли. 

Дашко, будучи председателем коопера-
ции, вместе с другими делили изъятый при 
раскулачивании холст. Так что при разборе 
дела это учти».

Ось така купа компромату зібралася у 
слідчого на радянсько-партійну верхівку 
села Петрушина.

Знущання 
над «карним елементом» 

Пізнього вечора 2 травня 1932 року 
побоїв зазнали декілька селян. Ключовий 
епізод — знущання над Миколою Ярошен-
ком, якого партійці ледь не вбили. 21-річ-
ний юнак, уже вихований комуністичним 
режимом, ось так пояснював слідчому про 
свою толерантність щодо радянської влади: 
«По соцстану батько куркуль, від якого від-
мовився через газету «Червоний стяг», кви-
танція № 413 з 28 лютого 1932 р., але іноді 
я хожу до батька в Петрушин, а батько мені 
возить їжу в Чернігів, зараз живу в Черніго-
ві на Південній вулиці у знайомого гр. Шеве-
ля Миколи, до судвідповідальності не притя-
гався». 

Ярошенко на допиті розповів, як «6 бе-
резня 1932 р. пішов в с. Петрушин до сво-
го батька й мене невідомо хто ранив в ногу. 
Після чого мене відвезли в Чернігів на ліку-
вання в Радлікарню. Пробувши 10 днів на лі-
куванні, батько мене забрав додому в с. Пе-
трушин і я лікувався в Петрушині до 2 трав-
ня 1932 р.». 

Того вечора Микола сидів на колодках 
біля двору, у компанії з Надією Томаш та 
Іваном Демидовичем Каленіченком, коли 
близько півночі підійшли Батухно, Дашко і 
Косовець. Прогнали співрозмовників Яро-
шенка, а далі «Батухно повалив мене на 
землю спиною доверху, придавив голову до 
землі та держав, а Косовець і Дашко били по 
спині чобітьми, а потім Дашко став мені на 
спину, почав топтатися та плигати по спині, 
після чого Косовець і Батухно били носака-
ми під боки і по спині та рукоятками нагану». 

Коли Микола намагався кричати, ком-
партійці «почали бити чи дручками, чи на-
ганами, я не пам’ятаю, бо я був уже не при-
томлений. Пам’ятаю, що Батухно зав’язав 
мене за шию попругою, я піднявся на ноги 
й мене Батухно вдарив, я впав. Зав’язавши 
попругою, мене потягли за ноги на город 
Лук’яненка Івана Борисовича, де Батухно 
напхав мені в рот землі й почали бити». Далі 
Ярошенка за ноги потягли за село, біля не-
величкого ставка підняли, «і коли я стояв 
уже на ногах, Батухно запропонував іти у 
воду, крикнув: «Прощайся зі світом». І хтось 
вистрілив — гадаю, що Батухно; з мене зле-
тів картуз, і я почав пити воду, коли упав, по-
чув, хтось з них сказав: «Коли й живий, то 
здохне», і після чого пішли. Я, залишившись у 
воді, напився води, прийшов до пам’яті, чув, 
як казав Батухно: «Коли жив, то сошлемо на 
Соловки, бо влада в наших руках». Коли я 
вже зовсім опам’ятався, я рачки поліз тіка-
ти, й вони мене хоть і шукали, не знайшли». 

Ось така моторошна історія сколихнула 
Петрушин на травневі свята 1932 року. Що 
ж пояснювали на допитах члени партії, яка 
«озброює радянських людей марксистсько-
ленінської теорією, вчить справі великого 
Леніна»? А вони знову безбожно брехали. 
Який Ленін — такі й послідовники.

Начебто зловмисники пішли на куток, 
де жив потерпілий: «Покликали Ярошенка 
на середину вулиці. Попитали, де його об-
різ. Ярошенко відповів, що його обріз у яко-
гось Караховця». Причому спершу Ярошенко 
«відмовлявся признатись, а потім, як ми всі 
троє «дали йому по разу», тобто ударили ку-
лаком, він признався». Чергова картина — 
«дали йому по разу», і він признався. І далі: 
«На городі (не знаю на чийому) ми запитали 
Ярошенка, з ким він крав і кого вони обікра-
ли. Ярошенко визнав штук 4 кражі і хто саме 
крав. Признатись ми примусили побивши 
його, бо без цього він не признавався. Ді-
знавшись про крадіжки, ми його покинули 
на городі. Ми на нього не стріляли. На мо-
тузці не вели». 

Чудовий взірець правосуддя в розумін-
ні членів партії: ходи собі по селу, бий морди 
— раптом хтось признається у «штуках чоти-
рьох» крадіжках. Застосування тортур з точ-
ки зору тодішньої влади було цілком звич-
ною практикою, і компартійці не боялися в 
цьому зізнатися.

Отже, Косовець із товаришами не про-
сто глумилися над людьми, а проводили 
щось на зразок «виховної роботи» з соціаль-
но ворожими елементами. Щоправда, його 
поплічники не встигли виробити єдиної вер-
сії захисту — це ж яка була віра в безкар-
ність своїх вчинків!

Василь Дашко взагалі пішов «у відмову»: 
мовляв, яка там північ, коли вже о «7 1/2 
годині я пішов безпосереднє додому і ніку-
ди не заходив. І більше з дому не виходив. 
Про побої я почув уже 3/V на колгоспівсько-
му дворі. Але хто побив, я не чув. Я ні 1, ні 2 
травня горілки ні з ким не пив і взагалі ніко-
ли не п’ю». 

На жаль, у справі відсутній протокол до-
питу ще одного «чесного, принципового і не-
підкупного» голови сільради Семена Батух-
на. Вочевидь, він теж геть усе заперечував. 
Однак на початку липня, коли прийшов час 
підбивати підсумки розслідування, слідчий 
збагнув разючу невідповідність брехні Даш-
ка і Батухна (ніде не був, нічого не робив) із 
брехнею Косовця (мирно ходив по селу та 
проводив профілактику бешкетування). 

Тож довелося Дашку і Батухну, потупив-
ши очі, підписувати папірець, де значилося: 
«свідчення тов. Косовця в цій справі, дані 
партслідчому 26 травня, стверджую. Від по-
переднього свого свідчення, даного 25/V, 
відмовляюся». 

Компартійці самі не помітили, як їхні не-
долугі пояснення змалювали типові сільські 
будні початку 30-их років: стрілянина, купа 
п’яних, бійки та бешкетування. І в цьому хао-
сі мужньо обходять село з наганами в руках 
безстрашні комуністи. На ходу розкривають 
злочини і виявляють грабіжників.

От тільки інші свідчення чомусь змальо-
вують зовсім протилежну картину…

Інші свідчення 
Борис Олексійович Іовенко (40 років, се-

редняк) був серед тих, кому того вечора ді-
сталося наганом по голові. Близько дев’ятої 
вечора 2 травня він направлявся до сільбу-
ду в компанії Степана Митрофановича Ле-
воненка, Данила Федоровича Іовенка та 
Максима Якимовича Клоновця. 

«Нас наздогнали голова сільради Батух-
но Семен, голова кооперації Косовець і го-
лова колгоспу Дашко. Порівнявшись із нами, 
на запитання Клоновця: «Хто це йде», один із 
голів ударив Клоновця під бік… Клоновець 
зразу побіг від нас. Тоді Батухно кинувся до 
Левоненка Степана з кулаком, замахнувся 
й звелів: «Увойди». Левоненко втік. Іовен-
ко Данило обернувся до голів і сказав: «Що 
це б’ються, що всі тікають?» На це Косовець 
ударив кулаком Іовенка Данила по голові. 
Іовенко упав. Я злякався і хотів тікати. Коли 
тільки я обернувся, мене хтось із голів уда-
рив револьвером по голові, розбили голову 
(кожу). Потім мені сказав Пугач Іван Семе-
нович, що мене вдарив Батухно… Ми, гро-
мадяни с. Петрушина, помічаємо, що Косо-
вець, Батухно і Дашко часто бувають п’яні».

Федір Григорович Мазур (40 років): 
«Вночі з 2 на 3 травня я чергував у пожежні. 
Години біля 1-ї ночі я і сторож кооперативу 
Кисловець Дмитро Григорович почули на ву-
лиці крики «пробі» — кроків за 100 від нас, 
... де, як потім виявилося, було побито Лав-
риненка Грицька…  Ні про Ярошенка, ні про 
Лавриненка Грицька я ніколи нічого погано-
го не чув. Я помітив, що Батухно був трохи 
випивши».

Мати потерпілого, Катерина Іванівна 
Ярошенко, згорьована, відверто не розу-
міє причин такої люті нападників: «За що 
били мого сина, я не знаю. Ніякої ворожнечі 
у мого сина і в нас не було ні з ким із голів».

Ні, не були для простих петрушинців зло-
чинцями ні Микола Ярошенко, ні Григорій 

Лавриненко, ні інші потерпілі. Але селяни не 
говорять про події лише тому, що вже навче-
ні гірким досвідом, знають ціну правосуддю 
у «найсправедливішому суспільстві в світі» і 
відверто не вірять у покарання винних.

Вирок
9 липня 1932 року в партслідчого на-

решті дійшли руки, аби поставити крапку у 
справі «про биття громадян с. Петрушина». 
Вердикт гласив таке. 

«Закінчивши слідство в цій справі, при-
ходжу до висновку:

1. Що з фактів, зазначених у дописах, 
стверджується лише легкі побої громадян: 
Ярошенка, Лавриненка, Іовенка та інших, із 
яких перших двоє належать до карного еле-
менту села».

Нагадаємо, що Іовенку розбили нага-
ном голову, Лавриненку також. А Ярошенко 
взагалі лише дивом залишився живим. Ось 
такий вигляд мають у комуністичному пра-
восудді «легкі побої». Окрема історія — тер-
мін «карний елемент», що є відвертою фаль-
сифікацією. Усі свідки чітко вказували, що 
жодної провини ні Ярошенко, ні Лавринен-
ко не мають.

«2. Звинувачення т. Косовця в намаганні 
зґвалтувати т. Шихуцьку нічим не доведено, 
і його треба відкинути».

Ніхто й не збирався щось доводити. У 
матеріалах слідства є свідчення, що в Петру-
шині було ще 5 селянок — кандидаток у чле-
ни ВКП(б), які «поміж себе … говорять, що 
не слід вступати до осередку, бо Косовець 
буде знущатися, буде намагатись зґвалту-
вати». Навіть просто дорікнути чи зробити 
зауваження партсекретарю за непристойну 
поведінку не вважали за потрібне.

«3. Що злочин, скоєний тт. Косовцем, 
Дашком і Батухном, був викликаний не мо-
тивами особистого характеру, а неправиль-
ним розумінням ними методів боротьби з ху-
ліганством і з карним елементом».

Яскравий приклад соціального «расиз-
му»: достатньо назвати постраждалих хулі-
ганами, карним елементом чи «куркулями», 
як вони миттєво ставали людьми другого 
сорту. 

«4. Що ця справа не відбилася негатив-
но на роботі села (головні кампанії на селі, 
як весняна засівна, полільна, мобілізації ко-
штів та інші — пройшли досить успішно)».

 «Успішна робота на селі» ставала такою 
собі індульгенцією, тоді як будь-які провали 
в реалізації комуністичної політики навіть 
сумлінних партійців перетворювали в неви-
правних злодіїв.

«5. Що всі звинувачені визнали свою 
провину, мотивуючи її намаганням викорі-
нити хуліганство».

От чого-чого, а «визнання своєї прови-
ни» протоколи якраз і не містять. 

31 серпня свій вердикт винесла прези-
дія Чернігівської районної контрольної ко-
місії Робітничо-селянської інспекції. Тут ціл-
ком погодилися, «що з фактів, зазначених 
у дописах, стверджуються лише легкі побої 
громадян Ярошенка та Лавриненка, які на-
лежать до карного елементу села» і що під-
судні мотивували «свою провину намаган-
ням викорінити хуліганство». За таку бо-
ротьбу з хуліганством орденів не дали, а по-
становили таке:

«Вважаючи на те, що злочин, скоєний т.т. 
Косовцем, Дашко та Батухно, був виклика-
ний не мотивами особистого характеру, а 
неправильним розумінням ними методів бо-
ротьби з хуліганством та карним елемен-
том, що на виконанні всіх головних кампа-
ній ця справа не відбилася негативно, а на-
впаки пройшла досить успішно, що всі зви-
нувачені визнали свої помилки, засудили їх 
та дали обіцянку їх ніколи не повторювати, а 
тому винести їм сувору догану».

Справу про петрушинські події розгля-
дала також і прокуратура. Косовець, Даш-
ко і Батухно навіть отримали 2 роки умовно. 
Однак це була відверта судова вистава, 
від якої засудженим не було ані хо-
лодно, ані гаряче.

Петрушин: анатомія комуністичного правосуддя
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Календар всесвітньої історії

Жюль Верн

23 серпня 1989 
року радянські рес-
публіки Балтії прове-
ли акцію до 50-річ-
чя пакту Молотова – 
Ріббентропа. Таким 
чином вони нагадали 
собі і світові, що Лит-
ва, Латвія і Естонія 
були окуповані.

Участь у «балтій-
ському шляху» взя-
ло близько 2 млн лю-
дей, які вишикували-
ся в «живий ланцюг» 
від Таллінна через 
Ригу до Литви, взяв-
шись за руки на шля-
ху в 600 км. Акція 
була видовищною і 
успішною. 

Успіх балтійців і 
надихнув Народний 
рух України за пере-
будову на спробу по-
вторити живий лан-
цюг, ушанувавши Акт 
возз’єднання УНР 
і ЗУНР у єдину дер-
жаву 22 січня 1919 
року. 

5 лютого 
1850 — американська компанія 

«Фелікс» запатентувала арифмометр 
— настільну механічну обчислюваль-
ну машину для виконання чотирьох 
арифметичних дій. 

6 лютого
1895 — народився Пол Брегг, 

американський дієтолог, піонер руху 
за здоровий спосіб життя.

1945 — створена Всесвітня феде-
рація профспілок. 

1952  —  у день смерті Георга VI 
на престол зійшла Єлизавета II, дони-
ні правляча королева і голова держа-
ви Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії, глава 15 
держав Співдружності. 

7 лютого
1863  —  у США Алансон Крей за-

патентував перший вогнегасник.
Народилися: 1804  —   Микола 

Маркевич, український історик, етно-
граф, письменник, фольклорист, ком-
позитор; 1812  —  Чарльз Діккенс, ан-
глійський письменник; 1847  —  Олек-
сандр Русов, український етнограф, 
фольклорист.

8 лютого 
1725 — російський імператор Пе-

тро I помер від застуди, не встигши 
скласти заповіту.

1904 — початок російсько-япон-
ської війни. 

1933  —  у США вперше піднявся 
в повітря «Боїнг-247» — перший сучас-
ний пасажирський літак. На борту  мо-
гли розміститися 10 пасажирів. 

Народилися: 
1828  —  Жуль 
Верн, французь-
кий письменник,  
класик пригод-
ницької літерату-
ри і наукової фан-
тастики; 1834  —   
Дмитро Менде-
лєєв, російський 

учений. Відкрив періодичний закон хі-
мічних елементів.

9 лютого 
1667  —  у селі Андрусові побли-

зу Смоленська укладено перемир’я 
між Річчю Посполитою і Москов-
ською державою, що завершило ро-
сійсько-польську війну 1654 – 1667 
рр. Відповідно до умов Андрусівсько-
го миру Україну поділили навпіл, кор-
дон пройшов по Дніпру. Росії було по-
вернуто Смоленське і Чернігівське 
воєводства, визнано возз’єднання з 
нею Лівобережної України, передано 
на два роки Київ (в умові було кіль-
ка застережень, які давали змогу за-
лишити Київ за Росією назавжди). 
Запорізька Січ оголошувалася під 
спільним керівництвом, Правобе-
режна Україна і Білорусь — за Річчю 
Посполитою. 

1918  —  у Бресті підписано мир-
ний договір, за яким Німеччина, Ав-
стро-Угорщина, Туреччина і Болгарія 
визнали Українську Народну Респу-
бліку самостійною державою. Це був 
перший мирний договір у Першій сві-
товій війні.

10 лютого
1837  —  після  поранення на дуе-

лі помер Олександр Пушкін, видатний 
російський поет. 

1890  — народився Борис Пастер-
нак, російський поет і письменник, ла-
уреат Нобелівської премії з літерату-
ри 1958 р.

11 лютого
1809 — американський інженер 

Роберт Фултон запатентував паро-
плав.

1989  — 
відбулась уста-
новча конфе-
ренція Товари-
ства української 
мови ім. Тараса 
Шевченка (те-
пер — Всеукра-
їнське товари-
ство «Просвіта» 

ім. Тараса Шевченка).
Народилися: 1847  —  Томас  Еді-

сон, американський винахідник, ві-
домий як «найбільш плідний винахід-
ник у світі» — отримав 1093 патенти; 
1873 — Микола Міхновський, україн-
ський правник, публіцист, ідеолог і лі-
дер самостійницької течії українсько-
го руху.

12 лютого
1809  —  народився Авраам Лін-

кольн, 16-ий президент США, який 
звільнив американських рабів.

13 лютого 
1873  — народився Федір Шаля-

пін, російський співак.
1895 — французькі винахідники 

Огюст і Луї Люм’єри запатентували сі-
нематограф  —  комбінацію кінокаме-
ри й кінопроектора.

14 лютого 
1876  — американський винахід-

ник Александр Белл подав патентну 
заяву на перший телефон.

1897  —  помер Пантелеймон Ку-
ліш, український письменник, поет, 
фольклорист, етнограф, перекладач, 
критик, редактор, видавець.

1918  — Радянська Росія пере-
йшла на григоріанський календар (1 
лютого за юліанським календарем). 

1956  — у Москві відкрився XX 
з’їзд КПРС, відомий засудженням 
культу особи Сталіна. 

15 лютого 
1564 — народився Галілео Галі-

лей, визначний італійський учений, 
астроном, механік, філософ, матема-
тик.

1947  — спеціальною постановою 
уряду в СРСР заборонено шлюби між 
радянськими громадянами й інозем-
цями.

1989  — завершено виведення  
радянських військ із території Афга-
ністану (почато 15 травня 1988 р.). Кі-
нець афганської війни СРСР. 

2005  — у США створений сайт 
YouTube, який згодом став найпопу-
лярнішим сервісом для вільного роз-
міщення й перегляду відео.

16 лютого 
1813 — на-

родився Семен 
Гу л а к - А р т е м о в -
ський, український 
композитор, спі-
вак, автор першої 
української опери 
«Запорожець за 
Дунаєм».

1918  — Зако-
нодавча рада про-
голосила само-

стійну Кубанську Народну Республіку 
зі столицею в Катеринодарі. 

Через кілька 
днів  нарада чле-
нів ради ухвали-
ла резолюцію про 

прилучення Кубані на федеративних 
умовах до України, але ця ідея не ре-
алізувалася. Загалом КНР як укра-
їнське козацьке державне утворен-
ня на Кубані проіснувала рік і дев’ять 
місяців  —  до березня 1920 р., мала 
власну Конституцію і символіку.

17 лютого 
1892 — народився Йосип (Йосиф) 

Сліпий, видатний український релі-
гійний, громадський і науковий діяч, 
верховний архієпископ Львівський, 
митрополит Галицький, предстоятель 
Української греко-католицької церк-
ви в 1944 – 1984 рр., кардинал.

18 лютого 
Народилися: 1856  — Софія Ру-

сова (уроджена Ліндфорс), українська 
громадська діячка і педагог; 1900  —  
Оксана Петрусенко, українська опер-
на співачка.

На честь яких діячів Української 
революції 1917 – 1921 рр. треба 
встановити пам’ятники, пам’ятні 
знаки, меморіальні дошки в Черні-
гівській області? Якими мають бути 
в області експозиції історичних му-
зеїв і музейних кімнат, присвячені 
подіям першої української держав-
ності в ХХ столітті?

Ці та інші питання вже зараз 
стають актуальними для громад-
ськості, влади, істориків Чернігів-
щини. Наступний рік проголошено 
Роком Української революції 1917 
– 1921 рр.

Поки що в нас є тільки мемо-
ріальний комплекс «Пам’яті Героїв 
Крут» на території Борзнянського 
району — філія Національного вій-
ськово-історичного музею України.

22 січня 2016 р., саме в той 
день, коли було проголошено неза-
лежність Української Народної Рес-
публіки у 1918 р. і Соборність Украї-
ни у 1919 р., Президент Петро Поро-
шенко підписав Указ «Про заходи з 
відзначення 100-річчя подій Україн-
ської революції 1917 – 1921 років».

Того ж дня під час спільного 
брифінгу заступника глави Адмі-
ністрації Президента Ростислава 
Павленка і голови Українського ін-
ституту національної пам’яті Воло-
димира В’ятровича останній від-
значив можливість встановлення в 
Києві пам’ятника Симону Петлюрі. 
Адже цим указом визначено вша-
нування подій та видатних учасни-
ків Української революції 1917 – 
1921 рр.

Історик підкреслив: «На початку 
ХХ століття світ побачив суверенну 
державу — Україну, якій не судило-
ся вистояти у світовому військово-
му катаклізмі. Проте визвольний 
рух за відновлення державності не 
спинився і врешті досяг мети: Укра-
їна знову стала незалежною. Від 
1991 року — назавжди».

Указом планується встановлен-
ня пам’ятників і пам’ятних знаків, 
проведення виставок, оновлення 
експозицій музеїв, публікація до-
кументів і матеріалів, присвячених 
100-річчю подій Української рево-
люції 1917 – 1921 рр.

Президент доручив ужити за-
ходів із метою спорудження в Ки-
єві монумента Соборності Укра-
їни та його урочистого відкриття 
до 100-річчя Акта злуки. Також 
територія урочища Аскольдова 
могила в Києві буде віднесена 
до заповідної території. У Чер-
каській області на території філії 
«Холодний Яр» Національного іс-
торико-культурного заповідни-
ка «Чигирин» облаштують місця, 
пов’язані з подіями 1917 – 1921 
рр. Буде знято документальні 
фільми, які транслюватимуть на 
телеканалах. 

Отже, перед громадськістю, вла-
дою і фахівцями Чернігівщини стоїть 
важливе завдання: замість окупа-
ційних символів, що ліквідуються на 
виконання декомунізаційного зако-
ну, увічнити пам’ять про Українську 
революцію 1917 – 1921 рр.

Сергій БУТКО,
представник Українського 

інституту національної пам’яті 
у Чернігівській області
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«Ланцюг єднання» в січні 1990 року

У Києві має з’явитися пам’ятник 
Симону Петлюрі, а що в Чернігові?

Микола 
Міхновський

Семен Гулак-
Артемовський

Герб Кубанської 
Республіки був 

відверто україн-
ським, як і сама 

КНР.

Епілог
З кар’єрою в усіх трьох бешкетників не скла-

лося. Але не тому, що вилізла боком петрушинська 
історія. Навпаки: схоже, вона якраз і притупила їхню 
пильність, партійці повірили у свою безкарність.

Данило Косовець. Під час партійної чистки 1934 
року в його біографії фігурував запис про сувору догану 
в 1932-ому «за перевищення влади (самосуд над краді-
ями)». А оті «два роки умовно» полягали в тому, що Ко-
совець надалі працював головою сільради в Старому 
Білоусі (1933 рік) та Івашківці (1934-ий). Перевірку не 
пройшов, оскільки працював халатно і допустив зрив 
виконання господарсько-політичних кампаній, тоб-
то завалив план сіноздачі та м’ясозаготівлі. Ось цьо-
го йому не пробачили і виключили з партії «як злосного 
порушника залізної дисципліни партії і держави». 

Семен Батухно. Головував у Петрушині до травня 
1933 року, в розпал Голодомору був переведений го-
ловою сільради до села Куликівки (нині Городнянського 
району). Вже за кілька місяців отримав сувору догану 
від Контрольної комісії РСІ за привласнення жита, ві-
дібраного в розкуркулених. 15 лютого 1934 року Чер-
нігівський міськпартком КП(б)У звернув увагу на «пия-
цтво та часту відлучку з села … тов. Батухна», а вже 21 
березня його виключили з партії за «систематичне пи-
яцтво та дискредитацію радянської влади на селі». Як 

бачимо, «два роки умовно» за хуліганство в Петрушині 
не завдавали Семену Михайловичу бодай найменших 
незручностей: хотів — крав, хотів — пиячив. І посади 
керівні не заборонялося обіймати. Треба було лишень 
«міру» знати. Надалі працював у петрушинському кол-
госпі (бригадир, механік на молотарці, завідував сви-
нофермою), 1939 року намагався відновити партійне 
членство, район підтримав, але в області — ні. Під час 
Другої світової війни залишився в селі, був заарешто-
ваний німцями і розстріляний у чернігівській в’язниці в 
1942-ому.

Василь Дашко. У 1933 році очолював анисівський 
колгосп «Всесвітній Жовтень», а в 1934 – 1941 роках 
— колгосп «Червоний літак» у рідному Петрушині. Не 
пройшов партійної чистки 1934 року, оскільки допустив 
перебування в колгоспі «куркулів». Відновився в 1939-
ому. Про нього непогано відгукувалися місцеві старо-
жили. З початком німецько-радянської війни залишав-
ся в селі, був заарештований німцями і розстріляний у 
чернігівській в’язниці 1942 року.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті, 

м. Чернігів
За матеріалами Державного архіву 

Чернігівської області
(Попередні публікації «Хроніки» — в №№ 62 – 71)

Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині
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Поезія лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського

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

Реп’ях Станіслав Пана-
сович народився 14 травня 
1938 року в місті Глухові Сум-
ської області. Невдовзі бать-
ки, уродженці с. Макіївки Но-
сівського району на Черні-
гівщині, повернулися до ро-
динного гнізда, де С. Реп’ях 
прожив майже всі роки ди-
тинства та юності.

Закінчив філологічний фа-
культет Вінницького держав-
ного педагогічного інституту 
імені М. Островського. 

Працював у редакціях чернігівських газет та на обласно-
му радіо. Видав низку збірок поезій, нарисів, краєзнавчих 
творів, перекладних книг — усього понад сорок. 

Незмінно очолював обласну організацію Національної 
спілки письменників, від самого її створення, з грудня 1976 
року до жовтня 2011 року. На вірші С. Реп’яха написано де-
сятки пісень. 

Лауреат багатьох літературних всеукраїнських і міжна-
родних премій. Нагороджений премією імені М. Коцюбин-
ського 1992 року. Заслужений працівник культури України 
та Чувашії. 

Помер 2012 року. 

Жак де Рандаль, пообідавши на самоті 
в себе вдома, відпустив слугу і сів до столу, 
збираючись писати листи.

Отак наодинці з собою він проводжав 
кожен рік, пописуючи та мріючи собі. У 
цей день він завжди немовби робив огляд 
усього, що сталося протягом року, всьо-
го, що закінчилося, всього, що вмерло. І в 
міру того, як перед очима його виникали 
образи друзів, він писав кожному по кіль-
ка рядків — сердечне привітання з Новим 
роком.

Отож і тепер він сів за стіл, відчинив 
шухляду, витяг звідти фотографічну карт-
ку жінки, якийсь час дивився на неї, потім 
поцілував і, поклавши її поруч із бюваром, 
почав писати:

«Люба моя Ірено, Ви, напевно, одер-
жали нещодавно невеличкий подарунок, 
який я Вам відіслав; сьогодні я залишився 
ввечері сам і взявся за перо, щоб сказа-
ти Вам…».

Тут рука його спинилася. Жак підвівся 
і почав ходити по кімнаті.

Вже місяців із десять мав він коханку, 
не таку, як інші, не якусь там шукачку при-
год, не жінку з театрального світу, не з ву-
лиці, а жінку, яку він любив і завоював. Він 
був уже не першої молодості, хоча й зовсім 
іще не старий, і ставився до життя серйоз-
но, маючи позитивний і практичний розум.

Отже, заходився підбивати підсумки 
своєї пристрасті, достоту як щороку під-
водив рахунок своїх дружніх стосунків, 
порваних чи недавно зав’язаних, рахунок 
усіх подій, що ввійшли в його життя.

Перший шал кохання вже вгамувався, 
і він питав себе з точністю розважливого 
ділка, чим був для неї тепер, і намагався 
вгадати, ким стане в майбутньому.

Жак зазирнув у свою душу і побачив 
там велике і глибоке почуття, повне ніж-
ності, вдячності та інтимної симпатії, — 
те, з чого народжуються міцні й тривалі 
зв’язки.

Він здригнувся від дзвінка… Відчини-
ти чи ні? Але одразу подумав, що саме но-
ворічної ночі й слід відчиняти двері перед 
Невідомим, яке йде мимо й постукає, — 
хоч би яке це Невідоме було.

Він узяв свічку, пройшов через перед-
покій, відсунув засуви, повернув ключ, по-
тяг двері до себе. Перед ним стояла його 
коханка, бліда, як крейда, тримаючись ру-
кою за стінку.

Він пробелькотів:
— Що з вами?
Вона спитала:
— Ти сам?
Увійшла як жінка, що бувала тут не 

раз. Опинившись у вітальні, вона впала на 
канапу і, затуливши обличчя руками, гірко 
розридалася.

Він став коло неї навколішки, нама-
гався відняти її руки від обличчя і зазир-
нути в очі.

— Ірено, Ірено, ну що з вами? — повто-
рював він. — Скажіть мені, що сталося?

Тоді вона проказала крізь сльози:
— Я більше не можу жити так…
Він не розумів.
— Жити так?.. Але як?
— Так. Не можу я більше жити… в 

себе… Ти не знаєш… Я тобі не казала ні-
коли… Це жахливо… Я не можу більше… 
Мені надто тяжко… Він мене щойно по-
бив…

— Хто, твій чоловік?
— Так, мій чоловік.
— А!
Він дуже здивувався, бо ніколи не міг 

припустити, що її чоловік може бути такий 
брутальний. Адже він належав до вищого 
світу, ходив до аристократичних клубів, їз-
див верхи, бував у театрі, займався фехту-
ванням; його всюди знали, цінували, про 
нього говорили, манери його були дуже га-
лантні, розум дуже обмежений, освіченос-
ті і природних здібностей йому бракувало, 
що й треба для того, аби мислити, як усі 
інші виховані люди, і шанувати всі велико-
світські забобони.

Здавалося, він ставився до своєї дру-
жини саме так, як це й належить у сере-

довищі багатих і родовитих. Він доволі ці-
кавився її бажаннями, здоров’ям, туале-
тами і давав їй, властиво, цілковиту волю.

Відколи Рандаль став приятелем Іре-
ни, він дістав право на щирий потиск руки, 
яким усякий обачний чоловік обмінюється 
з приятелями дружини. Але коли Жак, по-
бувши вже якийсь час приятелем, зробив-
ся коханцем, його стосунки з чоловіком, як 
і годиться, стали ще ближчими.

Ніколи Рандаль не бачив бур у цій сім’ї, 
бо навіть і гадки про них не мав, і от тепер 
розгубився перед таким раптовим від-
криттям.

Він спитав:
— Але як же це сталося?
І тоді вона розповіла довгу історію, іс-

торію всього свого подружнього життя, по-
чинаючи від дня весілля. Перша сварка 
через дурницю, потім незгода з будь-якої 
причини, що зростала з кожним днем че-
рез несхожість характерів.

Чимдалі пішло гірше, і нарешті настав 
повний розрив, зовні непомітний, але без-
поворотний. Чоловік став дратівливим, 
похмурим, брутальним. А тепер перетво-
рився на ревнивця: він ревнував Ірену до 
Жака і сьогодні після бурхливої сцени по-
бив її. Вона рішуче додала:

— Більше ноги моєї в нього не буде. 
Роби зі мною, що хочеш!

Жак сів проти неї, торкаючись колінь-
ми її колін, і взяв коханку за руку:

— Серце моє, ви припускаєтеся вели-
чезної і непоправної помилки. Якщо хоче-
те покинути свого чоловіка, зробіть так, 
щоб вина в цьому лягала на нього, щоб не 
постраждала ваша репутація бездоганної 
світської жінки.

Кинувши на нього збентежений по-
гляд, вона спитала:

— То що ж ти мені радиш?
— Вернутися додому і зносити це жит-

тя, допоки ви не зможете розійтися або до-
могтися розлучення, зберігши ваше добре 
ім’я.

— Хіба не підло те, що ви мені радите?
— Ні, це розважливо й обачно. У вас 

високе становище у світі, вам необхід-
но зробити все, щоб не втратити доброго 
імені, друзів. І зглянутися на родичів. Цьо-
го аж ніяк не слід забувати, а тим паче не 
можна отак зопалу поривати з усім.

Вона звелася роздратована:
— Та ні, я більше не можу, кінець, кі-

нець, усьому кінець!
Нараз, поклавши руки на плечі кохан-

ця і дивлячись йому в очі, спитала:
— Ти мене любиш?
— Так.
— Правда? 
— Так…
— Тоді залиш мене в себе.
Він вигукнув:
— Залишити тебе в мене? Тут? Та ти з 

глузду з’їхала! Це ж усе одно що втратити 
тебе навік! Втратити безповоротно! Ти бо-
жевільна!

Вона заговорила поволі і з гідністю, як 
жінка, що усвідомлює вагу своїх слів:

— Послухайте, Жаку. Він заборонив 
мені бачитися з вами, і я не збираюся далі 
грати цю комедію і приходити до вас ниш-
ком. Вам доведеться або втратити мене, 
або ж узяти до себе.

— Люба моя Ірено, в такому разі до-
бийтеся розлучення, і я одружуся з вами.

— Так, одружитеся зі мною… років че-
рез два, а то й пізніше. Що й казати, ваше 
кохання доволі терпляче.

— Але ж зважте самі. Якщо ви за-
лишитеся тут, він завтра поверне вас до 
себе, бо він ваш чоловік, і на його боці за-
кон.

— Я не просила вас, Жаку, залишати 
мене неодмінно тут, я думала, що ви мене 
куди-небудь повезете. Мені здавалося, що 
ви мене для цього достатньо кохаєте. Ви-
ходить, я помилилася. Прощавайте!

Вона повернулася і пішла до дверей 
так швидко, що він ледве встиг перейняти 
її вже при виході з вітальні.

— Зачекайте, Ірено…
Вона пручалася, не бажаючи більше ні-

чого чути, зі слізьми на очах промовляючи:
— Пустіть мене… Пустіть… Пустіть…
Він силоміць посадовив її і знову став 

коло неї навколішки. Наводив усілякі дока-

зи й давав поради, намагаючись довести, 
який безглуздий та небезпечний її намір. 
Він не забув нічого, що треба було сказа-
ти, аби умовити її, самою ніжністю своєю 
прагнув  переконати.

А оскільки вона холодно мовчала, він 
просив, благав вислухати його, повірити 
йому, зробити так, як він радить.

Коли скінчив, вона сказала:
— Чи ви маєте намір відпустити мене 

тепер? Пустіть мене, я хочу піти.
— Зачекайте, Ірено!
— Пустіть мене!
— Ірено… ви вирішили остаточно?
— Пустіть мене!
— Скажіть мені тільки, чи ваше рішен-

ня, ваш божевільний намір, про який ви ще 
гірко пошкодуєте, — остаточний?

— Так… Пустіть!
— Тоді залишайся. Ти добре знаєш, що 

тут ти вдома. Завтра вранці ми поїдемо.
Вона підвелася, незважаючи на його 

слова, і сухо проказала:
— Ні. Надто пізно. Я не хочу жертв, 

мені не потрібні подвиги самозречення.
— Залишайся. Я зробив усе, що мусив 

зробити, і сказав, що треба було сказати. 
На мені більше не лежить відповідальність 
за тебе: моє сумління спокійне. Кажи, чого 
ти хочеш, і я послухаюся.

Вона знов сіла, якийсь час мовчки ди-
вилася на нього, потім спокійно сказала:

— Тоді поясни.
— Що тобі пояснити?
— Усе… все, що ти передумав, перш 

ніж отак змінити своє рішення. Тоді я зна-
тиму, що робити далі.

— Але я зовсім і не думав нічого. Я 
мусив тебе попередити, що ти збираєшся 
вчинити безглуздо. Ти наполягаєш — тоді 
я прошу своєї пайки цього безглуздя, на-
віть вимагаю її.

— Щось не віриться, що ти так швидко 
передумав. Якось неприродно.

— Послухай, моя люба, тут справа не в 
жертві й не в самозреченні. Того дня, коли 
я відчув, що покохав тебе, я сказав собі 
те, що повинні говорити всі закохані в та-
кому випадку. Чоловік, котрий кохає жін-
ку і прагне взаємності, котрий, врешті, до-
магається свого і бере її, тим самим всту-
пає з нею в священну угоду. Це стосуєть-
ся, звичайно, такої жінки, як ви, а не жінки, 
чиє серце доступне всім. Одруження, що 
має великий суспільний сенс, велике пра-
вове значення, в моїх очах важить з мо-
рального погляду небагато, якщо взяти 
до уваги умови, за яких воно, як правило, 
відбувається. Отже, коли жінка, зв’язана 
цими законними узами, не любить сво-
го чоловіка і не може його любити, коли 
вона зустрічає мужчину, що їй до вподоби, 
і віддається йому, і коли мужчина вільний 
і бере цю жінку, — я кажу, що вони єдна-
ються у добровільний союз, куди міцніший 
за той, що скріплений тихим «так», пошепки 
сказаним у присутності мера, оздобленого 
триколірною перев’яззю.

Я хочу сказати: коли вони обоє люди 
порядні, то їхнє єднання мусить бути ще 
глибшим, міцнішим, чистішим, аніж якби 
воно було освячене всіма таїнствами сві-
ту. Така жінка ризикує всім. І саме тому, що 
вона це знає, тому, що вона все віддає — 
серце своє, тіло, душу, честь, життя — саме 
тому, що вона заздалегідь готова до всіх 
можливих нещасть, небезпек, катастроф, 
саме тому, що вона зважилася на вчинок 
відчайдушний і сміливий, знехтувала всі 
перешкоди — і чоловіка, який її може вби-
ти, і світ, що може її відштовхнути, — саме 
тому вона гідна шани у своїй подружній не-
вірності; і тому її коханець теж мусить усе 
передбачити і цінувати її над усе, що б там 
не сталося. Мені нема чого додати. Спо-
чатку я діяв як людина обачна, що повинна 
була вас попередити, тепер у мені зали-
шився тільки той, хто вас кохає. Наказуйте!

Сяючи від щастя, вона затулила йому 
вуста поцілунком і зовсім тихо промовила:

— Це все неправда, любий, нічого не 
сталося, чоловік і гадки ні про що не має. 
Мені просто хотілося побачити, що ти роби-
тимеш; і так кортіло дістати… новорічний по-
дарунок… подарунок твого серця… крім ін-
шого подарунка — сьогоднішнього кольє. А 
ти подарував мені його, я тобі за нього вдяч-
на безмежно… Господи, яка я щаслива!

Притча про погоню
Мені сказала вчителька стара: 
«Ти вже дорослий — у життя 

пора. 
Збагни всім серцем істину 

єдину: 
Іди за сонцем, сину!» 
О сонце! 
Я люблю його! 
Цей сконденсований вогонь, 
Свавільний жар, 
Чудовий дар 
Якогось дива неземного! 
Володаря всього живого! 
І я пішов... 
Пішов за ним... 
Неначе древній пілігрим... 
Воно котилося по небу, 
Як той весільний коровай, 
Гукало збуджену планету: 
«Ану хутчіше! Здоганяй!» 
Я біг. 
Здавалось, доганяв, 
Та тільки руки обпікав: 
Невловне сонце вислизало. 
Стріляв я вслід 
прокльонним залпом 
І знову біг, 
Не чувши ніг. 
І все-таки схопити встиг 
Його шаленими руками... 
Але зробився враз, мов камінь: 
Хлібина чорна у руках! 

* * *
Мені дано цей білочолий день. 
Мені дано цей чорнобривий 

вечір. 
І я із хрустом розправляю плечі. 
І дзвони сосон дзвонять: 

«Дзень-дзень!» 
І кожна жилка повна того 

дзвону. 
І я не чую серця. 

Я дзвеню. 
Басує дух. 
Припони, 
Перепони 

Вже ніпочім вогненному коню 
моєї мрії. 

Він копитить гучно, 
Аж буйнотрав’я сколихнуло луг. 
Шаблюки блискавиць 

із чорнотуччя 
Панахають на шмаття 

виднокруг. 
Все перебродить. 
Вщухне колотнеча. 
Захлюпа в грудях радістю 

пісень, 
Бо мій навіки 
Білочолий день, 
Бо мій навіки 
Чорнобривий вечір. 

* * *
Здається, разом вчора мріяли, 
Здається, думали водне, 
Одним аршином щастя міряли, 

Гнуздали норовистий день. 
До схід зірниці срібнокосої 
Блукали в мареві пшениць. 
Додому вдосвіта приносили 
Синці в ковдобинах очниць. 
Та з кросен-літ години-човники 
Пускала доля з-під руки... 
Багато нас пішло в чиновники 
І дуже мало — в диваки. 

Перукарі
(Сумний жарт)
Бундючні, мов нарциси, 
їдкі, мов комарі, 
галантні, мов артисти, —
стоять перукарі. 
Усмішка розквітає 
на кожному лиці, 
і кожен з них тримає 
нульовки й гребінці. 
Якщо ти кучерявий, 
тебе пригладять враз 
по-батьківськи ласкаво, 
без вайлуватих фраз. 
Якщо ти зовсім лисий, 
то матимеш парик. 
Але дивись, не висій 
на маківці квітник. 
Бо в декого троянда 
із горла вироста... 
Троянда — це не гланда... 
Тут — істина проста... 
Якщо ти пахнеш потом, 
духи ідуть у хід... 
І пахнутимеш потім 
Уже ти так, як слід. 
І хай через часину 
тебе не кине в жар. 
«Тепер ти, як людина», —
радіє перукар. 

На фінішній прямій

Ю.М. Мушкетикові
1 
Нам батьківські сняться краї, 
Де ми вже давно не блукаєм, 
Ридають свої солов’ї 
3 тяжким, невтоленним 

відчаєм. 

І душить буденщини кладь, 
Добра не чекаєм навзаєм... 
А «Зайцьові» сосни стоять, 
І ми їх минаєм, минаєм... 

2 
На жаль, не став я бездоганним 
У розтривоженій душі, 
Хоч розпинав себе і ганив 
На кожній збоченій межі. 

Що ж? Плями є і в сонця генах, 
І синь затьмарюють дощі... 
Все ж радий — не пішов 

од мене 
Ніхто у чорному плащі... 

Гі де Мопассан

Новорічний 
подарунок

Оповідання
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Несподівані 
думки

Якщо хтось плює тобі в 
спину — значить, ти попереду.

* * *
Нам у житті мало часу 

для життя.
* * *

Брехня — це просто по-
ловина правди.

* * *
Немає нічого хорошого 

і нічого поганого. Усе зале-
жить від того, з якого боку 
на це подивитися.

* * *
Нелюдяність властива 

тільки людям.
* * *

Закони пишуть ті, кому 
закон не писаний.

* * *
На самоті людина час-

то відчуває себе менш са-
мотньою.

Було колись...
Філософ Сенека, вихо-

ватель римського імпера-
тора Нерона, мав мужність 
сказати своєму колишньо-
му учневі: «Скільки б ти не 
вбивав людей, ти ніколи не 
усунеш свого наступника!»

* * *
У Вольтера був прия-

тель-лікар, з яким він охо-
че проводив вечори, коли 
був здоровий. Але варто 
було занедужати, як негай-
но написав лікареві запис-
ку: «Люб’язний лікарю! Будь 
ласка, не приходьте сьогод-
ні. Я нездужаю». 

* * *
Чеський письменник 

Карел Чапек їхав у трамваї. 
Сидів на лаві, глибоко за-
мислившись. Коли до ньо-
го підійшов контролер і по-
просив квитка, Чапек поліз 
у кишеню, але через свою 
неуважність вийняв годин-
ника і показав контролеру. 
Той також задумливо по-
глянув на циферблат, мовч-
ки кивнув і відійшов.

Куточок 
гумору

— Підсудний, ви коли-
небудь зробили людям хоч 
щось корисне? 

— Звичайно, завдяки 
мені десятки слідчих мають 
роботу. 

* * *
Один єврей пропонує 

іншому взяти в нього в ра-
хунок боргу валізу. 

— Навіщо мені валіза? 
— Ну, скажімо, ви мо-

жете в неї скласти свій 
одяг... 

— Аякже! Буду я заради 
вас голим ходити. 

* * *
— Дивна у вас у магази-

ні комбінація товарів: одні 
саксофони і револьвери. 

— Зовсім не дивна. Як 
тільки хтось купує саксофон, 
невдовзі приходить його су-
сід і купує револьвер. 

* * *
— Рабиновичу, де Ви 

працюєте? 
— Ніде. 
— А що ж робите? 
— Нічого. 
— Слухайте, та це ж чу-

дове заняття! 
— А конкуренція яка! 

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
Секрети прибирання
 Не мийте кришталевий посуд гарячою водою. Для 

цього слід використовувати теплу воду з додаванням крохма-
лю і синьки.

 Дрібні подряпини на темних меблях легко маскують-
ся йодом.

 У воду для миття вікон додайте трохи марганцівки. 
Скло буде виблискувати чистотою.

Одяг та взуття
 Ніколи не залишайте на сезонне зберігання невипра-

ного або нечищеного одягу і взуття.
 Коміри і манжети піджаків, жакетів і плащів легко 

чистяться за допомогою нашатирного спирту.
 Замшу чистять спеціальною гумовою щіткою за допо-

могою ганчірочки, змоченої в розчині нашатирю. Залиснілим 
місцям на замшевому взутті та одязі легко повернути колиш-
ній вигляд, потримавши речі над парою.

 Плями від трави легко видаляються соляним розчи-
ном (чайна ложка солі на дві склянки води).

 Питна сода, додана у воду для прання, видалить запах 
поту з трикотажу й освіжить колір виробу.

 Речі з вовни і шовку ніколи не зволожуйте при прасу-
ванні і прасуйте їх тільки з виворітного боку.

 Білі гольфи і шкарпетки набагато легше відперуться, 
якщо попередньо замочити їх у розчині борної кислоти.

Японці створили паперовий 
цифровий фотоапарат 

Новинка знімає фото, відео і аудіо, оснащена USB-портом 
для перенесення знімків на комп’ютер. Крім того, порт слу-
жить і для підзарядки камери.

Якість отриманих кадрів поступається якості знімків, 
отриманих за допомогою професійної камери. Зате вага ка-
мери — всього 43 грами. Придбати цю штуковину за $ 28 
можна вже зараз на сайті виробника.

Про Чорне море
 8000 років тому це було гігантське прісноводне озеро, схо-

же на Каспійське море. Коли потужний землетрус розколов сушу, 
утворилася протока Босфор у Туреччині. Вона з’єднала озеро із Се-
редземним морем. І тоді сюди ринули потоки солоної морської води.

 Чорне море вперше згадується в документах V століт-
тя до нашої ери.

 Особливістю моря є повна (за винятком деяких бакте-
рій) відсутність життя на глибинах понад 150 – 200 м. Річ у 
тому, що глибинні шари Чорного моря насичені сірководнем. 

 Чорне море омиває береги Росії, України, Румунії, Бол-
гарії, Туреччини, Грузії.

 Найбільша глибина — 2210 м. Площа моря — 422000 км2.
 У море впадають близько 15 річок, найбільші — Дунай 

і Дніпро.
 Єдина акула, яка живе в Чорному морі, — катран. Вона 

боїться людини і тому рідко з’являється біля берегів. Єдина 
небезпека для людей — спинні плавники катрана, оснащені 
великими отруйними шипами.

 На дні моря мешкають мідії, устриці й молюск — хижак 
рапана, занесений з кораблями з Далекого Сходу.

 Гори навколо Чорного моря постійно ростуть, а саме 
море збільшується. І якщо гори підростають лише на кілька 
сантиметрів за сторіччя, то море наступає зі швидкістю 20 – 
25 сантиметрів за 100 років. 
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Улюблені пісні

×îðíîáðèâö³
Музика: Володимир Верменич
Вірші: Микола Сингаївський

Чорнобривців насіяла мати
У моїм світанковім краю,
Та й навчила веснянки співати
Про квітучу надію cвою.

Приспів:
Як на ті чорнобривці погляну —
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.

Я розлуки і зустрічі знаю,
Бачив я у чужій стороні
Чорнобривці із рідного краю,
Що насіяла ти навесні.
Приспів.

Прилітають до нашого поля
Із далеких країв журавлі,
Розцвітають і квіти, і доля
На моїй українській землі.
Приспів.

Ïî¿çä ³ç Âàðøàâè
Музика: Володимир Верменич
Вірші: Ліна Костенко

Поїзд із Варшави спогади навіяв.
Я на Україні згадую тебе.
Ти співав для мене пісню вечорами:
«Со komu co do tego, ze my tak kochamy...» 

Я люблю, коханий, Київ і Варшаву,
Але батьківщина в кожного своя.
Як тебе згадаю — забринить сльозами: 
«Со komu co do tego, ze my tak kochamy...» 

Поїзд у Варшаву йде крізь моє серце,
Сто доріг між нами, а печаль одна.
І минають роки, роки за роками... 
«Со komu co do tego, ze my tak kochamy...» 

Золотий фонд української естради
Наша газета продовжує просвітницький проект, який вела торік. Ми опублікували 

десятки розповідей про композиторів, поетів, співаків, ансамблі, популярні в минулі де-
сятиліття й сьогодні. Також тексти багатьох улюблених пісень. Матеріали взято з сайту 
http://www.uaestrada.org — «Українська естрада», який усіляко рекомендуємо читачам. 
Адже тут цікаві розповіді, аудіо- та відеозаписи. А зараз продовжуємо проект.

Микола Гнатюк 
Його слава на естраді злетіла до не-

бес, ледь він виконав «Танец на барабане». 
«Малиновый звон», «Моё детство – красный 
конь», «Девчонка из квартиры 45», «Зорька 
алая», «Птица счастья». 

Микола Гнатюк народився 14 вересня 
1952 року в селі Немирівка Старокостянтинів-
ського району Хмельницької області в родині 
теслі й сільської вчительки. Закінчив Рівнен-
ський педагогічний інститут (музично-педаго-
гічний факультет, 1969 р.), співав в ансамблі 
«Ми – одесити», потім навчався в студії Ленін-
градського мюзик-холу і паралельно гастролю-
вав із ансамблем «Дружба». 

У 1978 році став переможцем другого кон-
курсу артистів естради України в Запоріжжі. 
1979 року Гнатюк виборов третє місце на VI 

Всесоюзному конкурсі артистів естради, що 
відкрило йому дорогу за кордон. Пісня Д. Тух-
манова «Я с тобой танцую» принесла співаку 
гран-прі конкурсу естрадної пісні в Дрездені, а 
«Танец на барабане» Р. Паулса — перше місце 
фестивалю Інтербачення в Сопоті 1980 року.

У 1980 році Микола Гнатюк недовго спі-
вав з ВІА «Мальви», потім — зі своїм ансамб-
лем «Бенефіс», після чого — із сильною джаз-
роковою командою «Кросворд», з якою запи-
сав першу сольну платівку з перекладами із 
французького шансону. Потім були ВІА «Мрія», 
свій ансамбль «Свято».

Наприкінці 1980-их Гнатюк отримав зван-
ня народного артиста України. Але невдовзі не-
сподівано на кілька років залишив українську 
естраду (за сімейними обставинами він жив у 
Німеччині, куди виїхала його дружина з сином). 

Повернення співака 1993 року шануваль-
ники зустріли з ентузіазмом, а пісня «Час рікою 
пливе» пішла в народ. Однойменний альбом 
був випущений улітку 1996 року, знаменую-
чи чергове повернення Гнатюка на вітчизняну 
сцену. Через рік Микола Васильович випустив 
альбом «О, смереко!». 2005 року вийшов аль-
бом «Знов».

1999 року 47-річний співак вступив на мі-
сіонерське відділення до Бєлгородської духо-
вної семінарії. У його репертуарі з’явилися піс-
ні духовного змісту. Один з останніх музичних 
альбомів М. Гнатюка називається «Господи, 
помилуй», а остання версія вийшла з доповне-
ннями під назвою «Господи, спаси, сохрани». 
До цього альбому увійшли пісні на вірші Вади-
ма Крищенка: «Віра» (музика Гнатюка), «Поча-
їв», «Монахи», «Мала батьківщина», «Пора пока-
янна» (ієромонаха Романа), «Ксенія блаженна» 
(аранжування Гнатюка), «Малиновый звон», 
«Аве Марія» (музика Шуберта, слова Гнатюка) 
і пісня про святого Миколая (музика і слова 
Гнатюка). Альбом випущено Свято-Успенською 
Почаївською лаврою.

Співак розлучений. Колишня дружина і син 
Олександр (1983 р. н.) живуть у Німеччині. 

Володимир 
Верменич

Володимир Мико-
ла йо вич Верменич 
(03.08.1925 – 11.12.1986) 
— український компози-
тор, хоровий диригент, пе-
дагог. Народився в селі 
Бориси Глобинського ра-
йону Полтавської області. 

По війні закінчив музичне училище в Луганську, 
потім вступив на диригентсько-хоровий відділ Київ-
ської консерваторії. Тоді ж по радіо вперше пролу-
нала його пісня на слова М. Чернявського «Зіронь-
ка Донецька», яка набула великої популярності.

Після закінчення консерваторії Володимир Ми-
колайович викладав у школах, працював завідува-
чем музичних частин у Київському цирку і «Укркон-
церті». Маючи прекрасні вокальні дані, багато га-
стролював із концертними бригадами. Молодого 
композитора приваблювала мелодика поезії Воло-
димира Сосюри, з яким він був особисто знайомий, 
саме на вірші поета були написані пісні «Я мрію про 
море», «Лечу в Донеччину мою». А пісня «Чорнобрив-
ці» на слова Миколи Сингаївського взагалі мала 
шалений успіх, особливо у блискучому виконанні 
Костянтина Огнєвого. На слова Ліни Костенко був 
написаний щемливий романс «Поїзд із Варшави», 
який співала Валентина Купріна, але невдовзі цю 
прекрасну пісню надовго заборонили, бо на вірші 
опальної поетеси нічого виконувати не дозволяли.

З 1963-ого по 1965 рік Володимир Верменич 
викладав у Київському педагогічному інституті, а з 
1966-ого — перейшов на творчу роботу.

Зазвучали на радіо й полюбилися слухачам піс-
ні «На калині мене мати колихала» (автор слів — 
А. М’ястківський), «Гей, лелеко, зажди» (Лада Рева), 
«Квіт папороті» (Л. Забашта), «Ромашки» (М. Син-
гаївський), «Неспокій» (Д. Луценко), «Іду я росами» 
(О. Богачук) і багато інших.

Шлягер «Підкручу я чорнії вуса» (в тому чис-
лі й у виконанні В. Верменича) звучить на радіо і 
сьогодні.

Багато часу композитор проводив на гастро-
лях, разом із хором ім. Г. Верьовки робив якісні об-
робки народних пісень. Не розлучався з гітарою, 
якою віртуозно володів. 


