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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. 

26 квітня 1986 року стала-
ся масштабна аварія на Чорно-
бильській атомній станції в Ки-
ївській області — вибух і руйну-
вання 4-ого реактора, пожежа 
на ньому з викидом в атмосферу 
колосальної кількості радіації. 

Історія людства розділила-
ся на ДО і ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЯ. 
Людство було шоковане тим, 
що, виявляється, утворився ве-
личезний розрив між досягнен-
нями наукової думки, цивілізації 
і відставанням в освоєнні благ 
цієї цивілізації, вмінні ними ко-
ристуватися. Наслідок — начеб-
то блага в один чорний день мо-
жуть ставати загибеллю. 

30 років життя України, пла-
нети з Чорнобилем спонукають 
ще раз проаналізувати причи-
ни, наслідки катастрофи, як бути 
далі з тим, що велика територія 
в центрі Європи, в серці нашої 
держави отруєна не на роки й 
десятиліття — на століття. Пи-
тання величезне, багатогран-
не. Виділимо бодай основні ас-
пекти.

СКАЗАТИ ПРАВДУ 
ПРО ЧОРНОБИЛЬ

Її не було сказано населен-
ню тодішнього СРСР, у тому чис-
лі України, а також світові тоді, 
після аварії, скупо говорилося і 
наступними роками. А говорити 
треба було про те, що саме в та-
кій тоталітарній, комуністичній 
державі могли поставити атом-
ного монстра неподалік Києва 
— «матері міст руських», столи-
ці України, мегаполіса. Саме в 
такому суспільстві могли отак 
бездумно, недбало експлуату-
вати атомну станцію. 

 

НЕЩАСНЕ 
УКРИТТЯ

«Два світи — два способи 
життя». Пригадуєте цей пропа-
гандистський лозунг комуніс-
тичних часів? Світ соціалізму, де 
все — для блага людини, в ім’я 
людини. І світ капіталізму, де па-
нують вовчі закони і зневага до 
людей. 

Це дійсно були два різні сві-
ти, тільки з точністю до навпаки 
щодо згаданого лозунгу. 

Там, у західному, капіталіс-
тичному світі теж трапляються 
техногенні аварії. 1979 року в 
штаті Пенсільванія (США) стала-
ся аварія на атомній станції «Три 
Майл Айленд», найбільша в аме-
риканській атомній енергети-

ці. Був і викид радіації. Але АЕС 
була заблокована потужним бе-
тонним укриттям, які споруджу-
вали над реакторами одразу, 
коли будували станції, не чека-
ючи аварій. 

Світ інший. Укриття над 
4-им блоком ЧАЕС узялися спо-
руджувати вже після аварії, по-
хапцем, інакше й неможливо 
було в цих екстремальних умо-
вах. Але цей так званий «сарко-
фаг», який світить дірками, так 
і стоїть уже 30 років! І вже не 
перше десятиліття йде мова про 
спорудження над ним нового 
потужного укриття. І вже багато 
років воно «будується», й кінця 
будівництву не видно.

Можна, звичайно, дорікати 
міжнародній спільноті, що мало 
фінансує спорудження укриття, 
попри обіцянки і зобов’язання, 
адже ця аварія — спільне лихо 
планети. Але треба сказати й 
про інше. На спорудження но-
вого укриття потрібно кілька мі-
льярдів доларів. А водночас з 
України за останні 10 років не-
легально вивезено до офшорів 
116 мільярдів доларів! По 11 з 
половиною мільярдів щороку! 
За один рік офшорів — два нові 
«саркофаги». 

ЗАБУТІ 
ЧОРНОБИЛЬЦІ
У світі інколи називають 

«чорнобильцями» всіх нас, укра-
їнців. Звичайно, є вужче коло 
людей, що постраждали від на-
слідків аварії. Але і їх мільйони. 
Ще вужче коло, але це теж тися-
чі й тисячі, тих, хто брав участь 
у ліквідації наслідків аварії, їх 
звуть ліквідаторами. Багато з 
тих, які були першими, котрі сво-
їм життям і здоров’ям рятували 
націю, вже в інших світах, інші 
мають серйозні хвороби. Узага-
лі вплив радіації протягом деся-
тиліть на великі маси людей як 
слід досі не вивчено, і це ще одна 
проблема. 

Безперечно, всі постраж-
далі потребують уваги й під-
тримки держави. Тому дивним 
і диким є постійне скорочення 
чорнобильських програм за-
хисту і підтримки постражда-
лих. Під приводом «кризи і бід-
ності», яким, схоже, немає кін-
ця. При тому, що десятої долі 
щороку награбованого олігар-
хами і вивезеного за кордон, до 
офшорних зон, вистачило б на 
такі програми. 

ЯК БУТИ 
З АТОМНОЮ 

ЕНЕРГЕТИКОЮ?
Схоже, людство ще не дорос-

ло у своїх знаннях, мисленні до 
користування таким досягнен-
ням науки — атомною енергети-
кою. Про це свідчать й інші аварії 
на АЕС, нехай і менші від Чорно-
бильської, і те, що навіть без ава-
рій ці станції несуть велику шко-
ду довкіллю, значить — людям. 

Атомна енергетика шкідлива, 
але без неї Україна нині не може. 
Ось таке зачароване коло. Розри-
вати його, хоча б поступово, мож-
на лише зміцненням нашої енер-
гетики, зменшенням залежнос-
ті від купованого (насамперед 
російського) газу й нафти. Мова 
про альтернативну енергетику — 
вітрову, сонячну, «зелену», іншу. 
Усім це зрозуміло, однак ми тут і 
далі топчемося на місці. 

* * *
У цьому номері газети, на сто-

рінках 9 і 10, — матеріали, опри-
люднені до 25-ої річниці Чорнобиль-
ської катастрофи. Не хай із запізнен-
ням, але сувора правда приходить 
до нас і потребує осмислення.

Петро АНТОНЕНКО 

Чорнобиль 
СРСР, України і світу
Найбільша техногенна катастрофа в історії людства 

сталася 30 років тому саме на нашій землі

30-річчя 
Чорнобильської катастрофи

Наслідки катастрофи ліквідовували близько 600 тис. 
осіб. За приблизними підрахунками, значні дози опромінен-
ня отримали 8,5 млн жителів України, Білорусі, Росії.

Кількість загиблих від дії радіації, за офіційними дани-
ми, — 31 людина, за оцінками незалежних експертів — 
більш як 500 тисяч.

Уроки:  сама аварія, реакція на неї тодішньої радянської 
влади, організація заходів із ліквідації наслідків трагедії 
вкотре виявили нелюдяну та злочинну природу комуністич-
ної системи, а також некомпетентність її керівництва.

Про сьогодення: монстр під саркофагом досі залиша-
ється викликом, Чорнобиль — тестом на спроможність для 
української влади, адже люди, яких так чи інакше торкнула-
ся аварія, ліквідатори та їхні сім’ї становлять значну частину 
нашого суспільства.

Український інститут національної пам’яті

Вирок військовим російського ГРУ 
«Військовополонені», які не визнають 

себе військовими
Голосіївський районний суд Києва 18 квітня засудив ро-

сійських військових Євгена Єрофеєва та Олександра Алек-
сандрова до 14 років ув’язнення. Колегія суддів визнала 
вин ними російських військовослужбовців у веденні агре-
сивної війни проти України за попередньою змовою, спри-
янні терористичній організації, здійсненні теракту.

Російських спецпризначенців Єрофеєва й Александро-
ва затримали у травні 2015 року в Луганській області після 
бою, в якому загинув український військовий. Під час допи-
ту вони назвали себе чинними бійцями ГРУ (Головного роз-
відувального управління) Генштабу Збройних сил Росії. Од-
нак пізніше обидва відмовилися від цих свідчень.

Але на фініші судового процесу адвокати від імені під-
судних подали клопотання взагалі визнати російських вій-
ськових не винними, оскільки вони, мовляв, є військово-
полоненими, а полонених не судять. Однак якщо Єрофеєв і 
Александров назвали себе «військовополоненими», то тим 
самим ще раз підтвердили, що на момент затримання були 
діючими військовими Російської Федерації. 

Для порівняння. Надію Савченко російська влада і суд, 
звичайно ж, не визнали військовополоненою, хоча, на від-
міну від Єрофеєва і Александрова, які прийшли зі зброєю на 
чужу землю, офіцер української армії Надія Савченко вою-
вала на своїй землі, захищаючи її, і саме тут Надію викрали 
росіяни, тобто вона дійсно потрапила в полон. 

Укотре пересвідчуємося у дволикості й ницості Росії та 
її пропаганди. 

Київ. Пікет протес-
ту чорнобильців 
під Кабміном. Зні-
мок зроблено кіль-
ка років тому, але 
за цей час щодо 
чорнобильців  ні-
чого не змінилося, 
хіба що на гірше.

Фото 
Петра Антоненка.  
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Бліц-інформ
Про  соціальний захист 
Які підсумки за 2015 рік у сфері соціального захисту на-

селення?
Майже 260 тисяч сімей звернулися за призначенням 

житлових субсидій. 72-ом тисячам громадян надано дер-
жавну соціальну допомогу. Понад п’ять із половиною тисяч 
родин переселенців забезпечено адресною допомогою на 
проживання. 23 сім’ї бійців АТО отримали житло (в черзі — 
ще 22 родини). 

Понад 350 учасників антитерористичної операції та 850 
інвалідів і ветеранів війни забезпечено санаторно-курорт-
ним лікуванням. Особам з інвалідністю видано понад 17 ти-
сяч технічних та інших засобів реабілітації, зокрема повніс-
тю забезпечено такими засобами 7 бійців АТО.

При цьому нестабільною залишалася ситуація з пога-
шенням боргів із заробітної плати, зокрема в Чернігові, Ні-
жині та Прилуках.

Досить напружено було і на ринку праці. На новостворе-
ні робочі місця працевлаштовано понад 7,7 тисячі осіб. Про-
те майже 7,3 тисячі робочих місць ліквідовано. 

Пенсіонери та їхні пенсії
На початок 2016 р. на обліку в органах Пенсійного фон-

ду області перебували більше 340 тис. цивільних пенсіоне-
рів. Пенсіонером є кожен третій житель області.

Переважна більшість (79%) отримує пенсії за віком, ко-
жен восьмий — за інвалідністю, 5% — через втрату году-
вальника, 3% — за вислугу років, решта — соціальні пен-
сії. Майже кожен сьомий пенсіонер працював. Кожен п’ятий 
пенсіонер має інвалідність. 

Середній розмір пенсії (з урахуванням цільової та інших 
видів допомоги, індексації), призначеної в області органа-
ми Пенсійного фонду, на початок року становив 1516 грн, 
що на 120 грн більше, ніж рік тому. 

Пенсії нижче від прожиткового мінімуму отримували 5% 
пенсіонерів, їхній розмір у середньому становив 929 грн.

Капрійські сюжети 
Коцюбинського 
У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-за-

повіднику М. Коцюбинського відбулася четверта зустріч у 
межах проекту «Михайло Коцюбинський — знайомий не-
знайомець».

Цього разу присутні здійснили віртуальну подорож у часі 
й просторі та помандрували вслід за видатним українським 
письменником містами старої Європи до мальовничого ост-
рова Капрі.

Дрезден, Берлін, Відень, Женева, Цюріх, Люцерн, Фло-
ренція, Венеція, Генуя, Рим, Неаполь, а через кілька років 
ще й Константинополь, Салоніки, Афіни, о.Кріт, Сицилія — ці 
та багато інших міст відвідав М.Коцюбинський під час своїх 
подорожей. Мандрівки справили на письменника незабут-
ні враження, про які ми дізнаємося з його численних листів.

Особливі враження письменник отримав від Італії. Не-
ймовірна архітектура Флоренції та Рима, руїни стародавньо-
го міста Помпеї і величний Везувій, жахливі руїни Мессіни 
після землетрусу 1908 року і мальовничий острів Капрі зна-
йшли відображення в листах і творчості М. Коцюбинського.

У Ніжині згадували 
Євгена Гуцала

Столична студія «ВІАТЕЛ» готується 
до здійснення нового кінопроекту. Це 
буде документальний фільм, присвяче-
ний 80-річному ювілею лауреата Шев-
ченківської премії, письменника Євге-
на Гуцала. Промоутером і сценаристом 
фільму виступає дружина Євгена Пи-
липовича — українська письменниця і 
журналістка Леся Воронина. 

Євген Гуцало в п’ятдесяті роки на-
вчався в Ніжинському педагогічному 

інституті (нині — університет). Брав участь у студентській лі-
тературній студії, якою керував тоді Дмитро Наливайко, нині 
академік, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка.

Творча група студії «ВІАТЕЛ» днями відвідала Ніжин-
ський державний університет імені Миколи Гоголя, щоб ді-
знатися більше і про навчання Є. Гуцала, познайомитися з 
викладачами, які досліджують його творчість сьогодні, по-
дихати атмосферою вищого навчального закладу, традиції 
якого налічують 200-річну історію.

Гідом для кінематографістів із Києва (режисер Василь Ві-
тер, сценарист Леся Воронина та продюсер Галина Кривор-
чук) став декан філологічного факультету Ніжин ського уні-
верситету, поет Олександр Забарний, який розповів про іс-
торію унікального навчального закладу Чернігівщини.

Студенти вишу познайомилися з творчістю студії «ВІА-
ТЕЛ»: продемонстрований фільм «Михайло Коцюбинський. 
Бистроплинний сон» із серіалу «Гра долі» викликав жваве 
обговорення і дискусію.

Тепер студентство чекатиме на фільм про Євгена Гуца-
ла. У його іменній аудиторії майбутні філологи й поети змо-
жуть ознайомитися з долею письменника, який навчався в 
стінах Ніжинського університету.

У Чернігові в приміщен-
ні торгово-розважального цен-
тру «Hollywood» відкрито виставку 
«Українська Друга світова», створе-
ну зусиллями Українського інститу-
ту національної пам’яті та Центру до-
сліджень визвольного руху. Перши-
ми відвідувачами стали учні й учите-
лі міста.

На виставці — 24 фотодокумен-
тальні плакати про новий погляд на 
причини, перебіг і наслідки Другої 
світової війни, а також роль України 
в ній. Також розповідь про незаслу-
жено забутих героїв України, які бо-
ролися з нацизмом на інших фронтах 
— у Франції, Північній Африці, на Ти-
хому океані тощо. Виставка показує 
події від 1 вересня 1939 року, коли 
українці у складі Війська Польського 
вступили в бій з гітлерівськими агре-
сорами, до останніх пострілів на Да-
лекому Сході — у війні з Японією. Як 
відзначають творці виставки, сим-
волічно, що саме українець — гене-
рал Кузьма Дерев’янко — поставив 
підпис від імені СРСР у фінальному 
документі війни — Акті про капітуля-
цію Японії 2 вересня 1945 р.

Присутніх привітала заступник 
голови облдержадміністрації Ната-
лія Романова.

Представник Українського ін-
ституту національної пам’яті в 
Чернігівській області Сергій Бут-
ко зазначив у виступі: «Приємно, 
що саме в День пам’яті та прими-
рення та в День Перемоги ці уні-
кальні світлини й документи ще 
перебуватимуть у Чернігові. Це до-
зволить ще раз нагадати правди-
ві сторінки історії, а деяким навіть 
допоможе пере осмислити завчені 
догми». 

Він подякував обласному істо-
ричному музею ім. В. Тарновського 
та Корюківському історичному му-
зею за передачу для експозиції до-
кументів, світлин і матеріалів. 

У Чернігові виставка працюва-
тиме з 14 квітня по 9 травня.

В Україні виставка вже побува-
ла у Львові, Києві, Одесі, Черкасах, 
Дніпропетровську, на Сумщині.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ, 

Український інститут 
національної пам’яті

Пам’ять 
заради майбутнього

12 квітня у читальному залі Чернігівської об-
ласної бібліотеки ім. В. Короленка відбулася зу-
стріч із Ніною Зубок — головою Чернігівського 
міського відділення Української спілки в’язнів-
жертв нацизму, приурочена до Міжнародного дня 
визволення в’язнів нацистських концтаборів. На 
зустріч були запрошені студенти Чернігівсько-
го професійного ліцею залізничного транспорту. 
Ніна Володимирівна розповіла, що її восьмиріч-
ною дівчинкою вивезли до Німеччини. Табір був 
розташований у лісі біля міста Більфельд, обнесе-
ний колючим дротом під струмом, навколо — ба-
гато охоронців із собаками. Особливо німці зну-
щалися над військовополоненими офіцерами й 
солдатами. Їжа була мізерна. У 1945 році табір 
визволили американські війська, вони підтриму-
вали харчами, одягом, потім усіх відправили на 
Батьківщину.

Гостя показала фото, де вона в складі делегації 
з колишніми в’язнями відвідувала різні концтабори, 
порадила побувати на екскурсії в концтаборах, щоб 
побачити жахливі злочини нацистів.

Бібліотека підготувала нижкову виставку 
«Пам’ять заради майбутнього» — про людей, які змо-
гли вистояти в нелюдських умовах і не скоритися. 
Книга нашого земляка, журналіста Якова Ковальця 
«На Україну повернусь» розповідає про уродженців 
Чернігівщини, які гинули у нацистських тюрмах, гет-
то, концтаборах, були насильно вигнані до Німеччи-
ни, також про повстання в Яцівському концтаборі на 
околиці Чернігова. 

У будь-який прийнятний для вас день.

10.00 — 11.30. Оглядова екс-
курсія. Красна площа, слідами гла-
мурних митців: Т. Шевченка, М. Коцю-
бинського, Л. Глібова. Храм св. вмц. 
Параскеви-П’ятниці, ровесниці «Слова 
о полку Ігоревім». Давньоруські кургани 
ІХ – ХІ ст., поховання легендарного князя 
Чорного. Єлецький монастир ХІ ст.

12.00 – 14.00. Дитинець, 
Кремль, Вал.

Спасо-Преображенський собор ХІ 
ст., центр князівської влади.

Борисоглібський собор ХІІ ст., «храм 
із семарглами на стінах».

Полкова канцелярія ХVII ст., місце 
любовних пригод І. Мазепи. Катеринин-

ська церква — храм, долею якого пере-
ймається держдепартамент США, колиш-
ня фортеця з гарматами ХVII – XVIII ст., 
що націлені на Київ. Історичний або ху-
дожній музей.

14.00 – 15.00 — обід.
15.00 – 16.30. Болдина гора. 

Найбільший курганний могильник міс-
та, могили українських письменників 
М. Коцюбинського, М. Марковича, дав-
ньоруського богатиря. Відвідання Антоні-
євих печер — підземного комплексу, за-
снованого в ХІ ст. Антонієм Печерським.

16.30 – 17.30. Троїцько-Іллін-
ський монастир. Чернігівська митро-
полія. Могила Л. Глібова.

18.00 — від’їзд.

У програмі можливі зміни за ба-
жанням екскурсантів. Зокрема можна 
продовжити відпочинок або відмовитися 
від відвідування якогось об’єкта чи скоро-
тити його огляд. Можлива також заміна, 
наприклад, на відвідування літературно-
меморіального музею М. Коцюбинського.

* * * 
Запрошуємо також відвідати Новго-

род-Сіверський — столицю князя Ігоря. 
Тут ви побачите монастир-фортецю часів 
Київської Русі, музей «Слова о полку Іго-
ревім», одне з чудес України — заплаву 
ріки Десни.

Телефон: (063) 236-18-03, 
e-mail: pivnich.info@gmail.com

«Північний вектор» 

15 квітня 2016 року в Чернігові у при-
міщенні облспоживспілки розпочався за-
критий сепаратистський захід під назвою 
«Жінки за мир». Попередньо було про-
анонсовано участь в акції Наталії Коро-
левської. До зали прибули відомі в міс-
ті координатори й учасники так званого 
«Антимайдану», активісти й депутати міс-
цевих рад від «Опоблоку» та прихильни-
ки «русскава міра». Однак на заваді сепа-
ратистському шабашу стала патріотична 
громада обласного центру.

Журналістам, активістам Чернігів-
ської міської організації ВО «Свобода», ГФ 
«Самооборона Чернігівщини» та інших па-
тріотичних організацій міста вхід до зали, 
де відбувався сепаратистський «шабаш», 
перекрила група «тітушок». Висловити 
свою позицію вирішили й активістки во-
лонтерської організації «Жіноча сотня». 
Оскільки «тітушки» почали штовхати жі-

нок, свободівці разом із громадою роз-
блокували прохід для активісток проукра-
їнських громадських організацій.

За інформацією чернігівських жур-
налістів, Наталія Королевська виїхала з 
Чернігова, так і не зустрівшись з активіст-
ками «Антимайдану».

Голова Чернігівської обласної органі-
зації ВО «Свобода» Руслан Андрійко наго-
лосив: «Під благозвучною назвою форуму 
«Жінки за мир» зібралися відомі в Черні-
гові активісти «Антимайдану», члени «Опо-
блоку», які намагаються проштовхувати в 
місті «русскій мір». Усі ми пам’ятаємо, що 
війна на Донбасі починалася з таких мітин-
гів і форумів. Ми не дозволимо зреалізува-
ти подібний сценарій у Чернігові. Мир мож-
на досягнути лише перемогою у війні, іншо-
го шляху немає, і ми маємо докласти всю 
свою енергію на перемогу окупанта. Акти-
вісти Чернігівської «Свободи» і надалі при-

пинятимуть будь-які спроби поширення се-
паратизму та «русскава міра» в Чернігові».

«Мир можливо здобути лише перемо-
гою у війні. І ми, українські націоналісти, 
пропонуємо спрямовувати всі зусилля для 
допомоги фронту. Натомість учасники се-
паратистського збіговиська Наталії Коро-
левської під гаслом «Жінки за мир» пропо-
нують нам шлях капітуляції і навіть не при-
ховують своїх антиукраїнських поглядів. 
Більшість чернігівців неодноразово ви-
словлювала свою проукраїнську позицію 
під час кількатисячних мітингів за єдність 
держави. Тому організаторам цього фору-
му точно не варто розраховувати на будь-
яку підтримку своїх антиукраїнських ідей 
серед чернігівців», — зазначив керівник 
прес-служби Чернігівської обласної орга-
нізації ВО «Свобода» Ігор Гавриленко. 

Прес-служба Чернігівської обласної 
організації ВО «Свобода» 

Виставка 
«Українська Друга світова» 

Одноденна екскурсійна програма 
«Чернігів — східна Равенна»

Патріоти завадили
сепаратистському заходу в Чернігові
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Новий спецкурс «Медіаосвіта 
та медіаграмотність»
На філологічному факультеті Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т. 
Шевченка розпочалося вивчення курсу «Медіаос-
віта та медіаграмотність». Його опановують спеціа-
лісти й магістри 5-ого курсу спеціальностей «Мова 
і література (англійська)» та «Українська мова і лі-
тература».

Студенти вивчають стан і перспективи впрова-
дження медіаосвіти в освітню галузь, історію роз-
витку медіаосвіти, свободу засобів масової інфор-
мації, медіа як фактор формування нової картини 
світу тощо.

Кращі юні читачі
30 кращих читачів із різних куточків області 

на вирішальному обласному етапі конкурсу «Діти, 
що читають, — майбутнє нації» змагалися між со-
бою на знання української та світової літератури, 
демонстрували вміння користуватися довідника-
ми, енциклопедіями, перевірили знання з україн-
ської мови.

Усі фіналісти свята-конкурсу «Діти, що читають, 
— майбутнє нації» нагороджені грамотами й пода-
рунками, а переможці — Алісія Дорошенко з При-
лук і Вадим Крикун із Городнянського району — 
представлятимуть Чернігівщину у Львові на дитя-
чому фестивалі «Книгоманія» у травні.

Вечір пам’яті 
Василя Струтинського
В обласній бібліо-

теці ім. Короленка від-
бувся вечір пам’яті «За-
лишаю цей куточок раю 
з вічною сльозиною в 
очах...» з нагоди 70-річчя 
від дня народження по-
ета, журналіста й фото-
художника Василя Стру-
тинського (12.04.1946 – 
30.04.2003).

Звучали вірші Стру-
тинського, які читали учні, 
поет, лауреат Національної премії ім. Тараса Шев-
ченка Дмитро Іванов, літератори Михайло Кушні-
ренко, Лариса Ткач, Микола Лелюк.

Присутніх ознайомили з життєвим шляхом і 
творчістю Василя Струтинського, використавши 
спогади його колеги Володимира Сапона. Поет 
Сергій Дзюба вручив дружині поета Ганні Струтин-
ській диплом лауреата премії ім. П. Куліша, якою 
Василь Миколайович відзначений посмертно. Зі 
спогадами виступили народний художник України 
Володимир Ємець, тележурналістка Олена Попо-
ва, письменник Михась Ткач. На книжковій вистав-
ці творів Струтинського були збірки поезій для ді-
тей і дорослих, живопис та фотороботи.

Запрошує виставка ікон 
«Відроджена спадщина»
У Національному архітектурно-історичному за-

повіднику «Чернігів стародавній» (у Колегіумі, на 
Валу) відкрито виставку ікон XVIII – поч. ХХ ст. «Від-
роджена спадщина». В експозиції — ікони з фондів 
заповідника, відновлені в Національній академії 
образотворчого мистецтва і архітектури.

Заповідник співпрацює з академією від 1987 
року. За цей час фахівці академії надали допомогу 
у відродженні 92 пам’яток мистецтва. 

У 1970 – 1980-их роках співробітники заповід-
ника в результаті експедицій на Чернігівщині ви-
явили ікони, які знаходилися в закритих храмах в 
аварійному стані. Проте фахівці академії врятува-
ли від загибелі значну частину цих ікон.

«Десна» поки що залишає 
стадіон ім. Гагаріна
У суботу в Чернігові на стадіоні ім. Гагаріна від-

бувся перший у весняно-літній частині турніру матч 
чемпіонату України з футболу в першій лізі, де грає 
наша «Десна». У напруженому матчі господарі з ра-
хунком 0:1 поступилися «Іллічівцю» (Маріуполь), що 
не один рік виступав у прем’єр-лізі.

Тепер чернігівські вболівальники побачать 
улюблену команду нескоро. Футбольне поле ста-
діону закривається для матчів на реконструкцію, 
якої давно потребувало. Це займе місяців три. Так 
що й домашні матчі до кінця чемпіонату деснян-
ці проводитимуть на виїзді. А на новий чемпіонат 

оновлене поле буде готове. 

Урочисто відзначено 15-річчя 
Чернігівської міської ліги (клубу) 
ділових і професійних жінок. Без-
змінно очолює Лігу її президент 
— Ірина Василівна Дорожкіна, го-
лова обласної організації Спілки 
жінок України, директор підпри-
ємства «Навчально-методичний 
центр» Федерації профспілкових 
організацій Чернігівської області 
(на фото).

Ліга заснована з ініціати-
ви обласної організації Спіл-
ки жінок України на базі Цен-

тру підтримки жіночого бізнесу, 
що з’явився в Чернігові завдя-
ки проекту «ВінрокІнтернешнл» 
за фінансової підтримки USAID. 
Ліга є єдиною в Україні жіночою 
бізнес-асоціацією. Об’єднує 136 
активних, ініціативних жінок, ке-
рівників установ і організацій, 
фахівців своєї справи, приват-
них підприємців, громадських ді-
ячок і майстринь.

Щороку Ліга організовує кон-
курс «Жінка року», ярмарок «Що 
може жінка», а останні три роки ор-

ганізовує Форум ділових і талано-
витих жінок. Крім того, проводять-
ся навчання, презентації бізнесу 
жінок, просування послуг і товарів 
її членів.

Організація активно співпра-
цює з місцевими органами влади, 
веде активну благодійну діяльність. 

* * *
7 травня Ірина Василівна 

Дорожкіна відзначає ювілей. 
Щирі  вітання і  найкращі поба-
жання іменинниці!

Роздержавлення преси

Чернігівська міськрада 
показала приклад 

роздержавлення газети
Міська рада ухвалила рішення вийти зі складу засно-

вників своєї газети «Чернігівські відомості». Це на виконан-
ня ухваленого торік Закону України «Про реформування дер-
жавних і комунальних друкованих засобів масової інформа-
ції». Перед цим рішення про бажання такого реформування 
ухвалила редакція газети, що відтепер стає єдиним засно-
вником, тобто господарем видання, зі збереженням його на-
зви, цільового призначення і тематичної спрямованості.

Будучи виданням місцевої влади (така вже доля цих під-
невільних ЗМІ), газета мусила постійно вихваляти цю владу, 
натомість уникаючи реальних проблем життя людей міста. 
Наслідком стало те, що колись бойова газета, яка виходить 
уже понад 20 років, опустилася до мізерного тиражу: на по-
чаток 2016 року передплата склала 887 примірників. 

Із таким тиражем газеті буде важко в самостійному пла-
ванні. Правда, ставши вільним, видання може бути значно ці-
кавішим читачеві. До того ж держава й далі підтримуватиме 
таку начебто незалежну пресу. За попереднім законом про 
висвітлення у ЗМІ діяльності органів влади, напевно, саме тут і 
далі публікуватимуться матеріали міськради (звичайно, опла-
чені). Новий, згаданий вище закон передбачає, що редакціям 
протягом перших років надаватиметься фінансова дотація, те-
пер уже не з місцевого, а з Державного бюджету, їм безко-
штовно передається майно, яким нині вони користуються, в 
пільгову тривалу оренду передаються приміщення редакцій. 
Про яку ж вільну конкуренцію на медіа-ринку тут говорити? 

Районні газети 
теж реформують

Почався процес роздержавлення і районних газет області. 
Зокрема, в Куликівці районна рада та районна державна адмі-
ністрація ухвалили рішення, що обидві виходять зі співзаснов-
ників райгазети «Поліська правда». Отже, єдиним засновником 
газети залишається трудовий колектив редакції, який перед 
цим ухвалив і подав районній владі рішення про намір роздер-
жавлення. Воно почнеться від самого початку нового року. Ко-
лектив редакції буде реорганізований у суб’єкт підприємниць-
кої діяльності і зможе повністю самостійно вести фінансово-
господарську діяльність, розпоряджатися своїми коштами, ре-
гулювати, скільки виділити на зарплату, інші витрати. 

Роздержавлення журналістів не лякає. Хоч район один 
із невеликих в області й газета має трохи більше 2 тисяч пе-
редплатників, але немалий дохід дають реклама, оголошен-
ня, які в газеті вже зараз наповнюють більше сторінки. Крім 
того, районна влада, згідно із законом, оплачуватиме публі-
кації в газеті про свою діяльність. 

Зробимо Україну чистою разом
Про те, як здійснюється благоустрій на Чернігівщині цієї весни, говори-

ли на прес-брифінгу в облдержадміністрації.
Цьогоріч планується висадити більш ніж 70 тисяч дерев і кущів, обла-

штувати нові газони та квітники. До кінця квітня обіцяють упорядкувати 
парки та сквери, прибудинкові території, дитячі та спортивні майданчики. 
Традиційно впорядкують пам’ятники й пам’ятні знаки, а також могили за-
гиблих героїв. 

У Чернігові активно проходить квітневий місячник із благоустрою. Проте 
прохання до громадян заздалегідь повідомляти про проведення прибирань 
територій для надання технічної допомоги, вивезення сміття. Також необ-
хідно узгоджувати місця для висадження дерев і обов’язково передавати ці 
дерева на баланс міським службам для подальшого догляду за ними. 

Контактний телефон управління житлово-комунального господарства 
Чернігівської міської ради: 4-31-89.

Говорилося і про участь області у всеукраїнській акції «Зробимо Україну 
чистою разом». Цього року акція відбудеться в суботу, 23 квітня, в 13 міс-
тах області. Це буде як прибирання території, так і комплекс розважально-
пізнавальних і концертних програм. 

Головна локація акції в Чернігові — Центральний парк культури 
та відпочинку. Початок — 23 квітня о 10.00. 

Чернігівщина радо зустрічає туристів  
Про це йшлося на прес-брифінгу в облдержадміністрації.
Наша область займає одне з провідних місць в Україні за кількістю пам’яток 

культурної спадщини — понад 9 тисяч, з яких майже 2 тисячі — національного 
значення. В області діє значна кількість музеїв, є три національні заповідники. 
Перлини туристично-рекреаційного потенціалу Чернігівщини — Качанівський 
та Сокиринський палацово-паркові комплекси, Тростянецький дендропарк, 
Мезинський та Ічнянський національні природні парки. Активно розвиваєть-
ся зелений туризм. 

Чернігівщина систематично представляє свій туристичний ресурс на тема-
тичних виставках різного рівня. 

Пріоритетними в області є екскурсійний, подієвий (фестивальний), водний, 
активний та сільський зелений види туризму. Тож ці види туризму були широко 
представлені під час Міжнародного туристичного форуму в Чернігові 15 – 17 
квітня. 

На реконструкції школи чиновники 
привласнили  бюджетні гроші

Ліга ділових і професійних жінок:  15-річчя

СБУ викрила адміністратора 
антиукраїнських груп у соцмережах

Співробітники Служби без-
пеки України викрили на Черні-
гівщині місцеву мешканку, яка 
адмініструвала антиукраїнські 
групи в російських соцмережах.

Жінка 2014 року переїхала 
з тимчасово окупованих терито-
рій до родичів в один із райцен-
трів Чернігівщини. Весь цей час 
вона отримувала соціальні ви-

плати від Української держави, що не заважало підтримувати зв’язки 
з бойовиками незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР/ЛНР».

Від терористів агітаторці надходили матеріали пропагандист-
ського характеру, які містили заклики до зміни території України та 
підбурювали до розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Зло-
вмисниця викладала антиукраїнські «агітки» у створені нею групи в 
російських соціальних мережах.

Під час обшуку за місцем проживання адміністратора право-
охоронці вилучили кілька мобільних гаджетів, на яких зберігалися 
сепаратистські матеріали, що розміщувалися в Інтернеті.

Слідчі СБ України в Чернігівській області відкрили кримінальне 
провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Співробітники Служби безпеки України викрили факт привласнен-
ня бюджетних коштів, виділених на реконструкцію школи у Варвинсько-
му районі Чернігівщини.

Тендер на проведення ремонтних робіт у навчальному закладі ви-
грала київська комерційна установа. Відповідно до укладеної угоди на 
рахунок фірми було перераховано понад два мільйони гривень із Дер-
жавного бюджету.

Співробітники спецслужби спільно з Держфінінспекцією встанови-
ли, що менеджмент фірми, за змовою з чиновниками, вніс до звітної до-
кументації завищені дані про вартість низки робіт. Унаслідок цього ко-
шторис ремонту штучно зріс на майже чотириста тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ст. 
366 Кримінального ко-
дексу України.

Тривають опера-
тивно-слідчі дії для 
притягнення до від-
повідальності всіх 
осіб, причетних до ор-
ганізації корупційної 
оборудки.

Прес-центр СБ України
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Бліц-інформ
Про все, що хвилює, що наболіло

Пам’яток багато, 
коштів на утримання мало
За даними Департаменту культури і туризму, націо-

нальностей та релігій облдержадміністрації, на кінець 
2015 р. у Державному реєстрі нерухомих пам’яток 
України налічувалося 8756 об’єктів культурної спад-
щини Чернігівщини.

Майже дві третини об’єктів складають археологіч-
ні пам’ятки, решта — історичні та монументальні. 

На початок минулого року 516 пам’яток потребу-
вали проведення ремонтно-реставраційних робіт. За 
рік ремонтні роботи було завершено на 288 об’єктах, 

ще на 187 їх завершення перенесено на цей рік.
На ремонтно-реставраційні роботи та інші заходи 

з охорони культурної спадщини у 2015 р. освоєно 1,6 
млн грн. Більшість коштів (70%) виділено з місцевого 
бюджету, решта — з інших джерел.

Дубів нарубали 
майже на мільйон
Працівники Державної екологічної інспекції об-

ласті спільно з представниками громадськості в Ріп-
кинському районі затримали трьох осіб, які протягом 
останніх тижнів вивозили незаконно заготовлену де-
ревину дуба звичайного з полезахисних смуг на зем-
лях Сиберізької сільської ради. 

Слідчо-оперативна група Ріпкинського відділен-
ня поліції затримала осіб порушників та автомобіль 
«Мерседес» 207 Д, в якому знаходилась деревина. 

Інспекція виявила в тих лісосмугах 125 пнів де-
рев, 95% з яких — дуб. Сліди свідчать, що незаконно 
вирубані дерева вивозили й раніше цим автомобілем. 
Збитки, заподіяні державі внаслідок незаконного ви-
рубування дерев, становлять 957757 грн. 

Розпочато кримінальне провадження за ознака-
ми кримінального порушення, передбаченого ст. 246 
КК України.

Палять траву — горять хати, 
а державні служби все 
вмовляють паліїв 
У невеликому селі Свірок Хлоп’яницької сільради 

Сосницького району хтось із мешканців підпалив суху 
траву. Вигоріло аж 20 гектарів. Але найбільш небез-
печно те, що вогонь пішов на село. 

Пожежу гасили три машини з Авдіївки, Хлоп’яників, 
Сосниці. Трактором із лісгоспу мусили оборати землю, 
щоб не допустити загорання інших будинків, урятувати 
розташований поруч ліс. 

Унаслідок пожежі повністю згоріли дві хати, в яких 
ніхто нині не живе, проте це серйозні збитки. Також 
згоріли три сараї.

Як завжди, встановити паліїв не вдалося, хоча в 
селі мешкає всього 18 осіб. 

Отже, пожежники, прокуратура, міліція, еко-
логія, служба охорони лісів, санітарна служба, які 
зобов’язані виявляти й карати паліїв, і далі не діють та 
все вмовляють «не палити». 

Виявимо милосердя, 
допоможемо дитині! 
У Чернігівській обласній лікарні з раком крові ле-

жить Павлик Чорний зі Старого Білоуса Чернігівського 
району. Йому в травні буде 2 роки і 11 місяців. 

Лікування хлопчика дороге. Чотири тисячі гривень 
у селі зібрали. 

Шанси на одужання, кажуть лікарі, в Павлика дуже ве-
ликі, якщо будуть медикаменти. У сім’ї ще двоє дітей: Артем-
ку вісім років, Валику — п’ять. Батьки працюють на підпри-
ємстві. Вони звертаються до всіх добрих людей із прохан-
ням допомогти коштами на лікування маленької дитини. 

Картка «ПриватБанку» №4731217109424414 на 
ім’я матері Павлика — Чорної Тетяни Миколаївни. Кон-
тактні телефони: 675-186, 675-522.

Кошти потрібні немалі. Але навіть якщо хтось дасть 
одну гривню, і таких людей будуть тисячі, ми врятуємо 
дитину.

В одному законі —«пільги», 
в іншому — «нема коштів»

Головна проблема «чорно-
бильців» — неможливість звести 
між собою закони. Коли одними 
гарантовано пільги й виплати, ін-
шими — не передбачено фінансу-
вання.

Навколо цієї невідповідності 
й розгорнулася основна дискусія, 
що відбулася під час зустрічі лікві-
даторів та постраждалих від на-
слідків аварії на ЧАЕС, проведе-
ної обласною організацією Все-
українського об’єднання інвалідів 
«Союз Чорнобиль Україна».

Голова організації Анатолій 
Лігун особливе незадоволення 
висловив із приводу положень 
ЗУ «Про внесення змін та визнан-
ня такими, що втратили чинність, 
деяких законодавчих актів Укра-
їни», які скасували низку пільг і 
доплат для «чорнобильців». Крім 
того, несправедливим він вва-
жає зменшення фінансуван-
ня програм соціального захис-
ту та забезпечення житлом «чор-
нобильців», скасування пільго-
вих перевезень у громадському 
транспорті, припинення роботи 
відповідної комісії при облдерж-
адміністрації, скорочення, які за-
грожують Чернігівському облас-
ному центру радіаційного захис-
ту та оздоровлення населення 
(ОЦРЗОН).

Почасти з ним погодився ди-
ректор Департаменту соціально-
го захисту населення облдержад-
міністрації Олег Русін. Він запев-
нив: у Департаменті також спо-
діваються на законодавчі зміни 
задля захисту чорнобильців. Зу-
пинився О. Русін і на позитивних 
моментах. Завдяки децентралі-
зації закупівлю путівок на відпо-
чинок та оздоровлення «чорно-
бильців» передано на місцевий 
рівень, в управління соцзахисту. 
Постраждалі від катастрофи мо-
жуть самостійно обрати санатор-
но-курортний заклад і час відпо-
чинку.

Харчування дітей, потерпі-
лих від наслідків аварії на ЧАЕС, 
також передано на місцевий рі-
вень. Такі діти навчаються в 
дев’яти школах п’яти районів об-
ласті.

З нагоди 30-их роковин Чор-
нобильської катастрофи обл-
держ адміністрація розробила 
комплекс заходів, серед яких — 
фінансова допомога в сумі від 
100 до 150 гривень для 1313 
осіб визначених категорій. А від-
повідно до наказу Мінсоцполіти-
ки, з серпня минулого року збіль-
шено грошову компенсацію вар-
тості продуктів харчування для 
громадян, віднесених до І та ІІ 
категорій.

В області живе 77,6 тися-
чі осіб, постраждалих унаслідок 
Чорнобильської катастрофи. З 
них 9,5 тисячі мають статус лік-
відатора, 4,6 тисячі — інваліди, 
66,4 тисячі — потерпілі від наслід-
ків аварії, 13,8 тисячі — потерпілі 
діти, 1,6 тисячі — вдови чи вдівці 
громадян, чия смерть пов’язана 
з наслідками катастрофи. Із за-
гальної кількості постраждалих 
43,1 тисячі осіб мешкають на те-
риторії, яка донедавна належала 
до зони посиленого радіологічно-
го контролю.

У бюджеті поточного року пе-
редбачено на пільги та компен-
сації чорнобильцям 53,8 мільйо-
на гривень, на 6 мільйонів менше 
від минулорічної суми.

Станом на 1 січня в черзі 
на отримання житла перебува-
ло 1224 сім’ї: 290 сімей інвалі-
дів, 650 сімей переселенців із 
зони відчуження та 284 сім’ї по-
страждалих, віднесених до ІІ ка-
тегорії.

Маже 36 тисяч осіб одержу-
ють додаткову пенсію за шкоду, 
заподіяну здоров’ю, 1120 осіб — 
щомісячну компенсацію за втрату 
годувальника внаслідок Чорно-
бильської катастрофи.

Ранок понеділка став важ-
ким для мешканця Корюківки, 
інваліда армії Андрія Ганніча: 
довелося займатися фізични-
ми вправами…

— Прокинувся, як зазви-
чай, близько 6-ої години, — 
розповідає Андрій. — Вийшов-
ши з під’їзду будинку (вул. Шев-
ченка, 52), вкотре побачив 
переповнені відходами контей-
нери для сміття і купи непотре-
бу біля них. У цей час ще двоє 
чоловіків принесли кілька міш-
ків різних відходів і покидали 
їх під баками. Побачене вкрай 
обурило, і я висловив своє не-
вдоволення спочатку на адре-
су тих двох «господарів», а по-
тім і нашої міської влади. А щоб 
вони зрозуміли, вирішив по-
відвозити ті «пахучі» контейне-
ри до міської ради. Нехай саме 
туди відходи й зносять — може, 
можновладці, подихавши тро-
хи тим смородом, зрозуміють 
і нас, простих людей, які жи-
вуть на відстані кількох метрів 
від цього. Дістав я буксирний 
трос із машини, прив’язав до 
одного контейнера і акуратно 
відтягнув його до приміщення 
міськради. Другий також туди 
відтранспортував. А коли під-
чепив третій, то моя автівка 
«заглохла». Вирішив решту кон-

тейнерів вручну до адмінбудів-
лі докотити, але справа ця ви-
явилася не з легких, доштовхав 
лише до банку. Тоді повернувся 
до машини — може, вдасться-
таки завести. Аж тут нагодили-
ся поліціянти… 

— До чергової частини Ко-
рюківського відділення поліції 
надійшло повідомлення від за-
ступника міського голови О. Би-
кова, що з контейнерного май-
данчика з хуліганських мотивів 
було вивезено три контейнери 
для сміття, — розповів корес-
пондентові начальник сектора 
райвідділу поліції Володимир 
Курбаков. — На місце події  не-

гайно направили слідчо-опе-
ративну групу, де з’ясували, що 
ці дії вчинив громадянин Ган-
ніч Андрій Васильович. — Те, 
що зробив Ганніч,— справжні-
сіньке хуліганство, — з обурен-
ням прокоментував перший 
заступник голови міськради 
Леонід Малиш. — Контейне-
ри в тих дворах встановлено 
законно й згідно з усіма сані-
тарними нормами. Вивозить-
ся сміття теж вчасно. Призна-
чені вони лише для твердих по-
бутових відходів, а не для всіх, 
які викидають мешканці. Не-
вже люди не знають, що харчо-
ві відходи будуть там гнисти? 

Краще б цей громадянин про-
вів роз’яснювальну роботу се-
ред сусідів. 

— У цих багатоповерхів-
ках, що знаходяться за першою 
школою, мешкає більше тисячі 
людей, — заявив Андрій Ганніч. 
— І те, що міська влада дозво-
лила ЖЕКу облаштувати поряд 
із дитячими майданчиками ще 
й майданчик для збору відходів 
— просто неподобство! Зовсім 
близько бігає малеча, до роз-
ташованого поряд магазину хо-
дять люди, а бруд за їхніми но-
гами розноситься майже в усі 
квартири. І невідомо ще, яку за-
разу люди додому занесуть, бо 
контейнери ніхто не дезінфікує, 
ллється з них така бридота. Ба-
чив там і трупи котів та собаки, 
і хтозна, від чого вони померли, 
може, то була небезпечна для 
людей хвороба. А для сміттєвих 
баків можна було б облашту-
вати діляночку на пустирищі за 
цими ж будинками, там із вули-
ці Франка й сміттєвоз спокійно 
заїхати зможе. Я оце готую до-
кументи про захист своїх прав 
згідно з державними санітар-
ними нормами, бо інакше, бачу, 
це питання не вирішити.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

Проблеми пільгових автоперевезень громадян обговори-
ли учасники наради в облдержадміністрації.

Відповідно до Бюджетного кодексу України витрати авто-
перевізників за пільговий проїзд громадян компенсуються їм 
місцевою владою за рахунок субвенції з Державного бюджету.

Однак Законом України «Про Державний бюджет України 
на 2016 рік» зазначена субвенція не передбачена. Не покла-
дені повноваження виплат пільг та компенсацій і на місцеві 
громади.

Через правову колізію соціально не захищені верстви на-
селення, зокрема люди з обмеженими можливостями, учас-
ники бойових дій, ветерани війни, чорнобильці, діти-сироти та 
інші, не можуть скористатися своїм правом на пільговий проїзд 
повною мірою.

Учасники наради — представники влади, перевізники — за-
пропонували на черговій сесії облради ініціювати звернення до 
парламенту та уряду щодо фінансового забезпечення компенса-
цій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2016 рік. 

У свою чергу, районним державним адміністраціям, район-
ним і міським радам запропоновано передбачити кошти для 
відшкодування перевізникам витрат, пов’язаних із перевезен-
ням пільгових категорій громадян, які проживають на відпо-
відних територіях.

Також місцевим органам влади рекомендовано зменшити 
орендну плату за розміщення виробничих баз перевізникам на 
відповідній території, до остаточного вирішення питання ком-
пенсації за пільговий проїзд.

Довідково: Станом на 01.01.2016 р. в області мешкало 
290815 осіб, які мають право на пільговий проїзд.

Витрати на компенсацію пільгових перевезень автомо-
більним транспортом окремих категорій громадян передбачені 
лише в чотирьох місцевих бюджетах, а саме: в Бобровицькому 
районі (178,0 тис. грн), Ічнянському (168,6 тис. грн), Прилуцько-
му (954,6 тис. грн), у м. Чернігові (2971,0 тис. грн).

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Чорнобильці потребують підтримки Як бути 
з пільговими перевезеннями 

Пенсіонери чекають пільговий транспорт. Пенсіонери чекають пільговий транспорт. 
Не пільговий — не по кишені. Не пільговий — не по кишені. 

Сміттєва 
люстрація 
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Усе відбулося у Верховній 
Раді 14 квітня. Парламент 
звільнив із посади Прем’єра 
Арсенія Яценюка і призна-
чив главою уряду Володимира 
Гройсмана, а також сформу-
вав новий Кабінет Міністрів. 

 Питання дострокових пар-
ламентських, тим більше пре-
зидентських, виборів поки що 
відкладено. Чи надовго?

Адже парламентські партії 
«Батьківщина», «Самопоміч», 
Радикальна партія, як і  нині 
позапарламентська «Свобо-
да», що позиціонують себе  як 
партії Майдану, фактично  пе-
рейшли в опозицію до партій 
так званої коаліції — «Блоку 
Петра Порошенка»  і «Народно-
го фронту», які теж називають-
ся партіями Майдану.  

Парламент і уряд — 
без коаліції

Після перемоги Майдану і до-
строкових виборів парламенту 8-го 
скликання восени 2014 року в ньо-
му сформувалася правляча коаліція 
п’яти партій. Основу її склали най-
більші фракції — партій «Блок Петра 
Порошенка» і «Народний фронт», очо-
люваного Яценюком, плюс «Бать-
ківщина», «Самопоміч», Радикальна 
партія Олега Ляшка. Але кілька тиж-
нів тому, під час гострої політичної 
кризи, спроби відправити у відстав-
ку уряд Яценюка, три останні фрак-
ції вийшли з коаліції. Отже, дві партії 
— Президента і Прем’єра — не мали 
більшості мандатів, тобто 226-ти де-
путатів. А зміна уряду — це повнова-
ження правлячої коаліції. 

Тому останніми тижнями фракція 
БПП прагнула залучити депутатів, 
обраних у мажоритарних округах. Як 
відомо, депутатам, обраним за пар-
тійними списками, заборонено пере-
ходити до інших фракцій і взагалі ви-
ходити зі своїх — це означає позбав-
лення мандатів. А от мажоритарни-
ків долучати можна. Що й зробила 
фракція БПП. Станом на 14 квітня 
фракції БПП і НФ сумарно мали на-
чебто 227 голосів. Вони заявили, що 
коаліція існує, нової формувати не 
треба, і внесли на розгляд Ради по-
станову про зміну уряду. 

Виявляється, наша Конститу-
ція нечітко виписує те, наскільки ж 
необхідна правляча коаліція в пар-
ламенті і як вона формується. А в 
регламенті Верховної Ради взага-
лі нема й згадки про правлячу ко-
аліцію.

Між тим, голосування за змі-
ну уряду було доволі показовим: 
фракції БПП і НФ сумарно дали 
всього 206 голосів. 

 

Верховна Рада 
звільнила Яценюка і 

призначила 
Прем’єром Гройсмана
«пакетом» — одночасно

Це була доволі незвична поста-
нова Верховної Ради, ухвалена 14 
квітня. Перший пункт — звільнення 
з посади Прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка, котрий за кілька днів до 
цього подав у Раду заяву про від-
ставку. 

Третім пунктом Рада призначи-
ла главою уряду Володимира Грой-
смана, на той момент — голову 
парламенту. 

А другим пунктом Рада скасу-
вала свою ж постанову від 16 люто-

го про визнання роботи уряду Яце-
нюка незадовільною. Скасування 
тої постанови було однією з умов 
участі «Народного фронту» в новій 
коаліції з БПП.

За таку «пакетну» постанову 
проголосували 257 депутатів.

Крім згаданих 206-ти голосів, 
12 голосів дали позафракційні де-
путати, 23 — депутати групи «Від-
родження», 16 — депутати групи 
«Воля народу». У цих групах пере-
важають бізнесмени або депутати, 
контрольовані олігархами.

Фракції партій «Батьківщи-
на», «Самопоміч», Радикальна пар-
тія Ляшка і «Опозиційний блок» не 
дали жодного голосу за нового го-
лову уряду.

Новий уряд України
Ще одною постановою Рада за-

твердила новий Кабінет Міністрів. 
«За» проголосували 239 народних 
депутатів. В уряді — представники 
БПП і НФ, деякі на момент призна-
чення були депутатами парламен-
ту. Вони одразу склали депутатські 
повноваження. Немало міністрів 
перейшли зі старого уряду в новий. 
Утворено деякі нові міністерства і 
нову посаду віце-прем’єра. Отже, 
склад уряду:

перший віце-прем’єр-міністр – 
міністр економічного розвитку — 
Степан Кубів;

віце-прем’єр — Володимир Кістіон;

віце-прем’єр з питань євроінтегра-
ції та євроатлантичної інтеграції — 
Іванна Клімпуш-Цинцадзе;

віце-прем’єр — Павло Розенко;

віце-прем’єр — В’ячеслав 
Кириленко;

віце-прем’єр – міністр регіональ-
ного розвитку — Геннадій Зубко;

міністр фінансів — Олександр 
Данилюк;

міністр Кабінету Міністрів — 
Олександр Саєнко;

міністр оборони — Степан Полторак;

міністр закордонних справ — 
Павло Клімкін;

міністр внутрішніх справ — Арсен 
Аваков;

міністр юстиції — Павло Петренко;

міністр соціальної політики — 
Андрій Рева;

міністр екології та природних ре-
сурсів — Остап Семерак;

міністр аграрної політики — Тарас 
Кутовий;

міністр інформполітики — Юрій 
Стець;

міністр освіти та науки — Лілія 
Гриневич;

міністр молоді і спорту — Ігор 
Жданов;

міністр культури — Євген Нищук;

міністр інфраструктури — Володи-
мир Омелян;

міністр з питань тимчасово окупо-
ваних територій та внутрішньо пе-
реміщених осіб — Вадим Черниш;

міністр енергетики та вугільної про-
мисловості — Ігор Насалик.

Не було призначено міністра охоро-
ни здоров’я: фракція БПП поки що 
не погодила кандидатури.

Уряд без іноземців
Завершився черговий україн-

ський експеримент, цього разу — із 
залученням до уряду нашої держа-
ви іноземних громадян. У новому 
Кабміні вже відсутні американка 
Наталія Яресько, литовець  Айва-
рас Абромавичус, грузин Олек-
сандр Квіташвілі, які в попередньо-
му уряді обіймали посади (відповід-
но) — міністрів фінансів, економі-
ки, охорони здоров’я.

Між іншим, вони так і не встигли 
вийти із громадянства США, Литви 
і Грузії, хоча перед призначенням в 
уряд поспіхом отримали громадян-
ство України. Закон України заборо-
няє перебувати на державній служ-
бі громадянам іноземних держав. І в 
нас начебто передбачено єдине гро-
мадянство, заборонено подвійне чи 
кілька громадянств. Але в тумані на-
шого законодавства це питання не 
зовсім зрозуміле. Якщо громадянин 
України має ще й паспорт, тобто гро-
мадянство іншої (чи інших) держав, 
то він НАСАМПЕРЕД є громадянином 
України. А як бути з іншими грома-
дянствами, незрозуміло. 

Річ у даному разі навіть не в 
цьому, а в тому, що іноземці, яких 
немало й на інших високих посадах 
(наприклад, у МВС), чомусь не при-
живаються в нашій владі. Чи ми не 
такі, чи вони не такі, а, може, просто 
зі своїми реформаторськими погля-
дами надто обігнали буксуючу в так 
званих «реформах» нашу країну.

Андрій Парубій — 
новий Голова 

Верховної Ради. 
Ірина Геращенко — 

перший заступник
Перший заступник голови пар-

ламенту Андрій Парубій обраний 14 
квітня головою Ради. Він представ-
ляє партію «Народний фронт».

Першим заступником голови 
парламенту обрана Ірина Геращен-
ко, депутат фракції БПП. Вона та-
кож є уповноваженим Президента 
з мирного врегулювання ситуації 
в Донецькій і Луганській областях. 

Пряма мова

Інвентаризація 
опозицій

Сергій ТАРАН, 
політолог, співзасновник 

і голова правління Цен-
тру соціологічних та по-

літологічних досліджень 
«Соціовимір», директор 

Міжнародного інституту 
демократій (Україна) 

Влада — одна. Опозицій — сім.
1) «БАТЬКІВЩИНА». Теми — соці-

алка, тарифи, ціни. Цільова аудиторія 
— соціально вразливі верстви, села.

Тактика — участь у телеефірах лі-
дера політпроекту, звернення до на-
роду, робота в регіонах, де існують 
міцні партійні структури.

Курс — на перевибори!
2) «САМОПОМІЧ» — антикоруп-

ція, прозорість влади, нові обличчя. 
Цільова аудиторія — «креативний 
клас», міста.

Тактика — дистанціонування від 
влади і взагалі будь-яких кінцевих рі-
шень, круглі столи, заходи, робота із 
західними аудиторіями.

Курс — на президентські вибори!
3) РПЛ — імпічмент президента, 

критика «всього поганого». Цільова 
аудиторія — протестний електорат, 
села, невеликі міста.

Тактика — гучні телезаяви, епа-
тажні акції протесту.

Курс — на перевибори або пере-
форматування уряду восени.

4) ВНУТРІШНЯ ОПОЗИЦІЯ У ВЛАДІ 
(ті, хто не голосував за уряд). Тема — 
антикорупція. Цільова аудиторія — 
«креативний клас», міста.

Тактика — розслідування, корот-
котривалі поїздки по регіонах, робо-
та в соціальних мережах.

Курс — на перевибори у складі 
«проекту Саакашвілі»!

5) ОЛІГАРХІЧНА ОПОЗИЦІЯ («Воля 
народу», «Відродження»). Тема — «за 
все хороше». Цільова аудиторія — 
власні мажоритарні округи.

Тактика — робота в округах, візу-
альна готовність до компромісів, але 
прагматичне відстоювання власних 
бізнес-інтересів.

Курс — постійний торг і з владою, 
і з опозиціями за збереження «схем».

6) «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» — со-
ціалка, тарифи, ціни + «порушення» 
прав громадян Сходу країни.

Тактика — участь у рейтингових 
телепрограмах, спроби запуску «опо-
зиційного уряду», робота у східних та 
південних регіонах.

Цільова аудиторія — протестний 
електорат, мешканці «Сходу».

Курс — на перевибори!
7) ПОЗАПАРЛАМЕНТСЬКА ОПО-

ЗИЦІЯ — оновлення політикуму, но-
вий закон про вибори. Цільова ауди-
торія — протестний електорат, міста.

Тактика — найширша, зважаю-
чи на строкатий склад позапарла-
ментської опозиції, — від форматних 
круглих столів до акцій громадсько-
го протесту. Курс — перевибори вже 
або після нового виборчого закону.

Парадокс у тому, що після зміни 
уряду для всіх перелічених опозицій-
них політпроектів мало що змінить-
ся. Навіть ті політпроекти, які зараз 
опинилися «в опозиції», а ще вчора 
були «у владі», будуть повторювати ту 
саму риторику і ті самі дії, які робили 
в парламентській більшості. Тому що 
опозиційність нині модна, зрозуміла 
й легка.

А ще треба, щоби була результа-
тивна і конструктивна. Зможуть?

(«Українська правда», 14.04.2016)

Партійне фіаско Майдану?
Перезавантаження влади: поки що — уряду 

Вітольд Фокін 24.08.1991 1.10.1992

Леонід Кучма 13.10.1992 22.09.1993

Віталій Масол 16.06.1994 6.03.1995

Євген Марчук 8.06.1995 28.05.1996

Павло Лазаренко 28.05.1996 19.06.1997

Валерій Пустовойтенко 18.07.1997 22.12.1999

Віктор Ющенко 22.12.1999 29.05.2001

Анатолій Кінах 29.05.2001 21.11.2002

Віктор Янукович 21.11.2002 7.12.2004

Юлія Тимошенко 4.02.2005 8.09.2005

Юрій Єхануров 22.09.2005 4.08.2006

Віктор Янукович 4.08.2006 18.12.2007

Юлія Тимошенко 18.12.2007 3.03.2010

Микола Азаров 11.03.2010 28.01.2014

Арсеній Яценюк 27.02.2014 14.04.2016

Усі попередні Прем'єр-міністри  України
Початок і завершення повноважень
Примітки. В. Фокін був главою уряду і перед проголошенням Незалеж-

ності — Головою Ради Міністрів УРСР.
У проміжку між деякими з цих прем'єрств уряд очолювали виконувачі 

обов’язків Прем’єра:  і дехто з цього списку, й інші. 

Осінь 2014-гоОсінь 2014-го

Весна 2016-гоВесна 2016-го
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Мустафа Джемілєв: 
«Заборона Меджлісу 
дорівнює оголошенню 
війни кримським 
татарам»
Лідер кримськотатарського наро-

ду Мустафа Джемілєв жорстко засудив 
рішення російського прокурора Наталії 
Поклонської про призупинення діяль-
ності Меджлісу в Криму: «Росія заборо-
нила діяльність обраного народом уря-
дового органу народу кримських татар. 
Заборона діяльності Меджлісу крим-
ських татар дорівнює оголошенню ві-
йни нашому народові».

Лідер кримських татар звернув 
увагу також на нарощування тиску на 
татар Криму: «На півострові система-
тично порушуються права людини. Про-
водяться обшуки. Такі дії вже нікого не 
дивують».

Як відомо, голова окупаційної про-
куратури Криму Наталія Поклонська 
ухвалила рішення про призупинення 
діяльності Меджлісу кримських татар.

В Україні нарахували 
понад 1200 мільйонерів. 
Гривневих
У 2015 році 1232 громадяни Укра-

їни отримали доходи в сумі, що пере-
вищує 1 млн гривень. Про це йдеться 
в повідомленні Державної фіскальної 
служби. Загальна сума задекларова-
ного ними доходу становить 6 млрд гри-
вень. Сума податку на доходи фізичних 
осіб, яку «мільйонери» самостійно ви-
значили до сплати до бюджету, — 129,7 
млн гривень, військового збору — 13,3 
млн гривень. Загальна сума задекла-
рованого громадянами доходу стано-
вить 15 млрд гривень. 

Чорнобильці
перекрили трасу 
Київ – Харків
12 квітня о 10-ій годині ранку 

близько 50 людей перекрили рух авто-
транспорту на 211-ому кілометрі авто-
дороги Київ – Харків у селі Войниха, що 
в Лубенському районі Полтавської об-
ласті.

Люди вимагають від уряду виплати 
пенсійних забезпечень і повернення 
пільг чорнобильцям. 

У Польщі депутата 
попросили здати 
мандат за голосування 
замість колеги. Приклад для 
нашої Ради «кнопкодавів»
Депутат польського Сейму від по-

літичної групи «Кукіз’15» Малгожата 
Зверцан проголосувала від імені свого 
колеги. Її виключили з «Кукіз’15» і по-
просили покинути парламент.

Під час голосування в Сеймі 14 
квітня з приводу кандидатури судді 
Конституційного Суду депутат підняла 
обидві руки, голосуючи від свого імені 
та від імені депутата того ж формуван-
ня Корнеля Моравецького.

За словами Зверцан, вона зроби-
ла це на прохання самого Моравець-
кого. Пізніше заявила: «Я припустилася 
помилки, не знала, що це заборонено».

У свою чергу Моравецький під-
твердив, що попросив Зверцан про-
голосувати від його імені. Група «Ку-
кіз’15» ухвалила рішення вилучити зі 
своїх лав Зверцан і закликала її здати 
мандат депутата.

Моравецький добровільно відмо-
вився від членства в «Кукіз’15» (дру-
га за величиною група в польському 
Сеймі) — у зв’язку з обмеженням його 
у правах до моменту з’ясування обста-
вин голосування в Сеймі 14 квітня.

Раді вітати вас на сайті творчих, таланови-
тих, ініціативних берегинь «Жінка-УКРАЇНКА».

У жовтні 2013 р. ми відпливли від берега 
свого задуму. 

Cправжня українка — це, в першу чер-
гу, талановита душа, щире серце. Вона чиясь 
дружина, донька, сестра, наречена, подруга, 
мати. А ще — вона безмежно любить землю, 
на якій народилася, живе. Від Бога має талант 
писати, співати, вишивати, майструвати, тво-
рити власноруч справжні дива.

Ось про таких жінок і хочемо розповісти 
(див. рубрику «Українки»), підтримати їхні твор-
чі ідеї цікавими проектами. Приєднатися до 
нас запрошуємо всіх бажаючих.

Окрема рубрика «Гості порталу» — для 
творчих, талановитих, ініціативних чоловіків.

На порталі також можна розмістити інфор-
мацію про творчі колективи, ознайомитися з 
культурними новинами чи рецензіями на укра-
їнські книжки тощо.

З повагою — Юрій і Тетяна Пероганичі, 
засновники порталу 

До історії порталу «Жінка-УКРАЇНКА»
2013
6 жовтня на порталі з’явилася перша геро-

їня — співачка Марія Кудрявцева — й перша 
новина — про творчий вечір поетеси з Хмель-
ниччини Оксани Радушинської.

25 жовтня ми оголосили благодійний мі-
сячник «Книга з поштової скриньки» і розісла-
ли перший прес-реліз.

11 грудня, у зв’язку з подіями на Майда-
ні, на сайті з’явився розділ «Слово — зброя», в 
якому в травні 2014 р. було вже понад 300, а в 
травні 2015 р. — понад 450 публікацій.

2014
Після того, як у розділі «Слово — зброя» зі-

бралася понад сотня поезій, було вирішено ви-
дати книгу. 9 березня, в 200 роковину наро-
дження Тараса Шевченка, ми разом із мистець-
кою агенцією «Наш формат» презентували в 
Українському домі збірку поезій «Материнська 
молитва. Українки — героям Майдану». До кни-
ги увійшли переважно поезії героїнь порталу.

18 травня 2014 р. провели презентацію 
порталу і нагородили переможців конкурсу на-
рисів «Жінка в історії», який був оголошений на 
порталі 25 грудня 2013 р. 

За підсумками року середньомісячне чис-
ло відвідувачів сайту становило 10 500 людей. 
Усього за рік переглянуто 378 тис. сторінок, 
або 32 тис. сторінок за місяць (1037 за добу).

2015
16 березня 2015 р. досягнута чергова віха: 

сторінку спільноти «Жінка-УКРАЇНКА» у Фейсбу-
ці вподобали дві тисячі людей.

У травні на порталі містилися творчі пор-
трети 186 мисткинь, а також 73 митців розділу 
«Гості порталу».

За перші півтора року, до травня 2015-ого, 
на порталі переглянуто 576 тисяч сторінок. 

Адреса порталу в Інтернеті: ukrainka.org.ua

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

Про українські 
квоти в ефірі 

Пригадую, коли ухвалю-
вали у ВР рішення про забо-

рону всього російського «кіномила», а пізніше і За-
кон про захист інформаційного телерадіопростору 
України, теж лунали крики:  «Всьо пропало!»

А нічого і не «пропало» — навпаки: почалися 
зйомки наших телесеріалів, ухвалені закони про 
підтримку українського кіно.

Тому з подивом довідався про зібрані підписи 
співаків проти законопроекту 3822 про запрова-
дження квоти у 37,5% на українськомовні пісні. Під-
креслюю, всього лише — у 37,5%!

Навіщо відволікатися творчим людям на якісь 
підписи, коли закон ніяк не вказує їм, якою мовою 
творити і співати? Та якою завгодно! У тому числі й 
кримськотатарською!

Інша річ, що РАДІЙНИКИ чомусь думають про 
Закон про квоти як головну загрозу для себе і сво-
го бізнесу.

Ні, друзі, головна загроза — російська агре-
сія. А 5% пісень українською мовою в ефірі FM-
радіостанцій — невід’ємна складова цієї агресії.

А протекціоністські квоти існують у всьому світі 
— приміром, у Польщі встановлена квота для поль-
ськомовних пісень — 33%. І нічого, радіостанції 
лише виграли.

P.S. Коли 10 років тому я зініціював 
обов’язковий дубляж для кінофільмів, теж ляка-
ли: «Всьо, кінотеатри закриються — ніхто ходити не 
буде». А зараз кінотеатр без фільмів, дубльованих 
українською, вже важко уявити.

Так буде і з радіо — лише треба переступити че-
рез накинуті нам стереотипи.

В Україні діє державна програма, спрямова-
на на стимулювання енергоефективних заходів, 
здійснюваних населенням. Постановою Кабміну 
від 3 березня 2010 року затверджено Держав-
ну цільову економічну програму енергоефек-
тивності і розвитку сфери виробництва енерго-
носіїв із відновлюваних джерел енергії та аль-
тернативних видів палива. Її мета — створення 
умов для наближення споживання енергоносі-
їв в Україні до рівня розвинутих країн. Держава 
прагне раціонального використання енергоно-
сіїв, коли споживач дбає про їх економію. 

Тільки за грудень 2015 року виплачено з бю-
джету 123 мільйони гривень компенсації за цією 

Програмою. Родини, які оформлювали кредити на 
енергоефективні матеріали, отримали 116 міль-
йонів, на «негазові» котли — 6,4 мільйона гривень.

Термін дії Програми енергоефективності 
продовжено на 2016 рік. Цьогоріч передбачено 
відшкодування:

20% частини суми кредиту (але не більше 12 
тис. грн) — механізм заміни газових котлів для 
населення;

30% частини суми кредиту (але не більше 14 
тис. грн) — для фізичних осіб на впровадження 
енергоефективних заходів;

40% частини суми кредиту (але не більше 14 
тис. грн у розрахунку на одну квартиру) — для 

ОСББ та ЖБК як юридичних осіб, для загально-
будинкових заходів.

Якщо позичальником є фізична особа – отри-
мувач субсидії на оплату житлово-комунальних 
послуг, йому відшкодовується 70% частини суми 
«енергоефективного» кредиту. Якщо в складі 
ОСББ є отримувачі субсидій, таке ОСББ одержує 
відшкодування в середньозваженому розмірі між 
40% і 70% — залежно від кількості субсидіантів.

На реалізацію Програми у 2016 році в Держав-
ному бюджеті передбачено трохи більше ніж 790,4 
мільйона гривень. Загалом від початку дії програ-
ми позичальникам «теплих» кредитів відшкодова-
но з Держбюджету 427,3 мільйона гривень.

Сьогодні, коли у світі значно 
зросла кількість терористичних ак-
тів, а на Сході України триває не-
оголошена війна, кожен мусить 
знати, як діяти у складних ситуаціях.

Що робити при виявленні 
підозрілих предметів? І що вза-
галі може вказувати на потенцій-
ну небезпеку? Перш за все це під-
озрілі обставини появи таких пред-
метів — сумок, пакетів, коробок, 
залишених без догляду. Крім того, 
наявність у цих предметів харак-
терного вигляду боєприпасів: сиг-
нальних, освітлювальних, піротех-
нічних виробів. Інша дуже підозрі-
ла деталь — наявність очевидних 
механізмів, які приводять вибухо-
ві пристрої в дію: елементи жив-
лення, тумблери, кнопки, таймери, 
дроти тощо.

Дітям необхідно пояснити, що 
будь-який предмет, знайдений на 
вулиці або в під’їзді, може станови-
ти небезпеку для їхнього життя та 
здоров’я.

У жодному разі не можна підби-
рати кинутих речей. Вибухові при-
строї можуть бути сховані в кольо-
рових коробках, іграшках, банках 
з-під напоїв. Якщо ви виявили під-
озрілий предмет — не чіпайте його.

Якщо вам стало відомо про під-
готовку або вчинення злочину, не-
гайно повідомте про це Службі без-
пеки України.

Коли органи правопоряд-
ку розпочали операцію з ева-
куації цивільних громадян, 
необхідно дотримуватися 
спо кою і чітко виконувати їхні 
команди.

Якщо на момент початку опе-
рації ви перебуваєте у квартирі, 

візьміть особисті документи, гро-
ші, цінності та відключіть електро-
енергію, воду й газ. Обов’язково 
зачиніть вхідні двері на замок — це 
допоможе захистити квартиру від 
можливого проникнення злодіїв.

Важливим моментом збе-
реження життя та здоров’я є 
поведінка людини в натовпі 
під час масових акцій.

Під час проведення вуличних ак-
цій треба намагатися уникати вели-
ких скупчень людей, не приєднува-
тися до натовпу, якою б не була заці-
кавленість подією. Необхідно втри-
мувати рівновагу, щоб не впасти, не 
слід тримати руки в кишенях. 

Якщо тиснява набула загрозли-
вого характеру, потрібно негайно 
звільнитися від усього зайвого, на-
самперед від сумки на довгому ре-
мені чи шарфа.

* * *
У разі виявлення підозрілих осіб 

чи предметів — негайно повідомляй-
те за телефоном (0462) 676-208 опе-
ративному черговому СБУ України в 
Чернігівській області.

Штаб антитерористичного 
центру при 

Службі безпеки України

Портал «Жінка-УКРАЇНКА»

Утеплюй дім — отримай кошти
Держава стимулює енергоефективність

Як діяти в позаштатних ситуаціяхЯк діяти в позаштатних ситуаціях Служба безпеки  
знайшла вкрадені 

голландські картини
Картини голландських ху-

дожників ХVII – ХVIII cтоліття, 
викрадені 2005 року з музею 
в місті Горн Королівства Нідер-
ланди, знайдено СБУ в Україні. 
Про це повідомив голова СБУ 
Василь Грицак. 

Спецоперація відбувала-
ся в десяти регіонах України 
протягом чотирьох місяців. Ви-
крадення картин організувало 
одне з міжнаціональних кримі-
нальних угруповань, до якого 
входили вихідці з Донбасу. Опе-
рація з пошуку картин в Україні 
триватиме.

За даними Служби безпеки 
України, частина викрадених із 
музею картин нині перебуває 
на окупованому бойовиками 
Донбасі, а частина може пере-
бувати на території Російської 
Федерації.

Голландський музей подя-
кував СБУ за знайдені карти-
ни. Музей сподівається на по-
вернення всіх 24 украдених 
картин.
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Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада Найгарніші 
палаци України 

Українські палаци відомі на весь світ сво-
єю грандіозністю та величчю. Іноді навіть 
важко повірити, що тут дійсно жили люди, 
вели прийоми, пили чай на величезних тера-
сах і мріяли про щасливе майбутнє. Пропону-
ємо вашій увазі неповторні палаци України.

Палац гетьмана 
Кирила Розумовського в Батурині

У 1799 – 1803 рр. на замовлення Кирила Ро-
зумовського за проектом шотландського архітек-
тора Чарльза Камерона на околиці Батурина (Чер-
нігівщина) було споруджено великий палацово-
парковий комплекс. 

Палац Потоцьких у Львові

Польський магнат Альфред Потоцький був 
палким прихильником французької архітектури. 
Саме тому він замовив побудову своєї резиден-
ції паризькому архітектору Луї Доверньє. Але Аль-
фред Потоцький рано помер і не встиг побачити 
свою майбутню садибу в усій її красі.

Немирівський палац
Первісно палац у Немирові (Вінницька об-

ласть) звели для коронного гетьмана Юзефа По-
тоцького. Навколо палацу було закладено парк.

Останьою власницею маєтку Немирів і навко-
лишніх сіл була онука Болеслава Потоцького кня-
гиня Марія Щербатова. Вона перебудувала старий 
палац, збільшила парк до 85 га.

Коли в Немирові перебували більшовицькі 
війська, вони розстріляли княгиню Марію Щерба-
тову з родиною та молодшу дочку Столипіна за те, 
що ті віддали маєток з майном під шпиталь воякам 
Української Галицької Армії.

Далі буде

Нідерланди оприлюднили 
офіційні результати 

референдуму 
На консультативному референдумі в Ні-

дерландах 6 квітня проти Угоди про асоціа-
цію України з Євросоюзом проголосували 
2 509 395 виборців (61%), за асоціацію — 
38,21% (1 571 874 виборці), 0,79% бюлетенів 
були порожніми (32 344). Недійсними визна-
ні 0,92% бюлетенів (38 тисяч).

Загалом на референдум прийшли 4 151 613 
виборців із загальної кількості 12 862 658 
виборців: явка склала 32,28% при необхід-
ній мінімальній у 30%.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ні-
дерландів Марк Рютте заявив, що його кра-
їна не може продовжити ратифікацію Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС за умови, 
коли значна більшість нідерландців проголо-
сувала проти документа.

Із Заяви Української 
всесвітньої координаційної ради 
з приводу референдуму 

в Нідерландах 
Українська Всесвітня координаційна 

рада висловлює глибоку стурбованість ре-
зультатами консультативного референду-
му, що відбувся в Королівстві Нідерландів 6 
квітня ц.р.

Наслідком вказаного референдуму є 
пригальмування процесу підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та Євросоюзом, 
чого прагне переважна більшість україн-
ського народу і що було першопричиною Ре-
волюції Гідності в Україні наприкінці 2013 – 
на початку 2014 рр.

УВКР вважає, що результати вказаного 
референдуму не перекреслять євроінтегра-
ційних прагнень українського суспільства. 

Незважаючи на заангажованість ініці-
аторів референдуму в Нідерландах супроти 
розширення Євросоюзу загалом та асоціації 
України з ЄС зокрема та шалену антиукраїн-
ську кампанію, проведену російськими про-
пагандистами, результати опитування могли 
бути іншими, за умови своєчасної й ефектив-
ної діяльності української сторони. На жаль, 
цього не відбулося.

На цьому тлі особливо знаковою була ак-
тивна позиція на підтримку своєї Батьківщини 
української громади Нідерландів. Вона стала 
чи не головною силою на підтримку Угоди про 
асоціацію між Україною та Євросоюзом під 
час підготовки і проведення референдуму. За 
що висловлюємо їм щиру вдячність і повагу.

Усе це є свідченням того, що громади за-
кордонного українства все активніше долу-
чаються до громадського і політичного життя 
країн свого проживання і виступають чи не 
головними лобістами українських інтересів 
цих країн.

Канадські парламентарі 
встановили рекорд 
дружби з Україною 

Обидві палати федерального парламен-
ту Канади утворили групу дружби з Україною, 
до якої увійшли рекордні 84 законодавці.

До групи дружби між Україною та Кана-
дою, яка традиційно формується в кожному 

скликанні федерального парламенту, вхо-
дять депутати, охочі розвивати стосунки між 
Києвом і Оттавою. До неї можуть долучитися 
як члени сенату, так і депутати нижньої па-
лати парламенту. Загалом в обох палатах ка-
надського парламенту засідає 443 депутати, 
тож стати членом групи дружби з Україною 
цього року виявив бажання майже кожен 
п’ятий обранець.

У Португалії 
відкрили пам’ятник 

Героям Небесної Сотні 
У місті Брага відбулося відкриття та освя-

чення першого в Португалії пам’ятника Геро-
ям Небесної Сотні.

В офіційній церемонії відкриття пам’ят-
ника взяли участь посол України в Португа-
лії І. Огнівець, архієпископ Рівненський і Ост-
розький Іларіон та інші представники духо-
венства, віце-президент муніципальної ради 
Браги Ф. Маркеш, голова Спілки українців 
Португалії П. Садоха, представники україн-
ської громади Португалії.

Встановлення зазначеного пам’ятника 
відбулося з ініціативи та за кошти Україн-
ської православної церкви Київського патрі-
архату м. Браги. 

З вітальними словами, віршами, пісня-
ми виступили учні недільної школи м. Авей-
ру, учні української Кирило-Мефодіївської 
школи, представники колективів «Українські 
барви» та «Вишиванка».

Українці США вшановують 
пам’ять жертв 

Чорнобильської катастрофи 
В українському греко-католицькому 

соборі Непорочного Зачаття у Філадель-
фії відбувся меморіальний захід «Мо-
литва за Україну» — вшанування пам’яті 
жертв Чорнобильської трагедії та заги-
блих від російської агресії на Донбасі. 
Молитву зачитали ієрархи Української 
католицької та Української православної 
церков у США.

У концерті виступили гурт «Бандура» та 
український дитячий хор.

У заході взяв участь посол України в США 
Валерій Чалий. Були присутні понад тисячу 
гостей.

Українці Польщі відзначатимуть 
150-ту річницю 

від дня народження 
Михайла Грушевського 

29 вересня відзначатиметься 150 років 
від дня народження Михайла Грушевського, 
видатного історика, першого глави Україн-
ської незалежної держави. Він народився в 
місті Холм, нині це Польща. Українці Польщі 
також готуються до відзначення ювілею. 

Відбулася зустріч голови Української все-
світньої координаційної ради Михайла Ратуш-
ного із представниками українців Підляшшя та 
Холмщини (Польща). Андрій Артемюк — голова 
Союзу українців Підляшшя, Григорій Купріяно-
вич — голова Українського товариства, Лука 
Бадовець — голова Білостоцького відділу Со-
юзу українців Підляшшя, Аліна Коршак — член 
Головної управи Союзу українців Підляшшя, 
Степан Романюк — голова Київського вете-
ранського правозахисного товариства депор-
тованих українців «Холмщина» ім. М. Грушев-
ського розповіли про ювілейні заходи, які пла-
нують українці Підляшшя та Холмщини. Було 
погоджено питання й участі делегації україн-
ців Підляшшя та Холмщини в VI Всесвітньому 
форумі українців 19 – 20 серпня 2016 року.

Під час зустрічі обговорили й питання 
зміцнення культурно-мистецьких зв’язків з 
Україною, освітніх програм для молоді.

Діаспора в Польщі просить 
збільшити витрати 

на українську освіту 
Українська діаспора в Польщі просить 

владу змінити систему розподілу коштів на 
фінансування освіти для нацменшин.

«Отримані з державного бюджету гроші 
на освіту меншин місцева влада може пере-
дати, наприклад, на ремонт дороги», — роз-
повіли в Об’єднанні українців у Польщі.

Також існує проблема, коли заради еко-
номії коштів пункти навчання української 
мови часто організовують так, що на одному 
занятті є учні різних вікових категорій. Якіс-
не навчання в таких випадках неможливе.

Крім фінансування, є проблеми з дру-
ком підручників та підвищенням кваліфікації 
українських учителів.

Українці в Португалії 
заснували власне телебачення 

Українська громада в Португалії створи-
ла аматорське незалежне громадське медіа 
— «Живе телебачення». Про це повідомила 
«Спілка українців у Португалії».

«Живе — тому що розповідає про реальні 
ситуації реальних людей, висвітлює нагальні 
питання, якими цікавимося та переймаємося 
в різноманітних сферах нашого повсякден-
ного життя», — йдеться в описі телеканалу.

Нещодавно з’явився фільм 
Дем’яна Колодія «Воля або 
смерть» («Freedom or Death»). Це 
знаменитий і один із найкращих 
фільмів, який представляє бурх-
ливі події в Україні. Побачивши 
цей фільм, глядачеві тяжко пові-

рити, що такі жахливі події відбу-
ваються в незалежній Україні піс-
ля 24 років незалежності.

Постають питання:
Де був «славний» Україн-

ський Чорноморський флот, 
коли без одного пострілу відда-
ли Путіну Крим?

Де поховалися колишні пре-
зиденти України Леонід Кравчук, 
Леонід Кучма та Віктор Ющенко, 
коли банди «Беркута» вбивали 
невинних людей на Майдані? 
Може, вони на той час поїхали 
«відпочивати» до Панами?

Як можна мати відкритий 
кордон із найбільшим воро-
гом України — Росією? Путін не 
мав жодних перепон доставляти 
важку артилерію з Росії.

Кілька років тому Україна хва-

лилася, що має армію близько 
200000! Де поділися всі ці колиш-
ні «хоробрі» солдати, полковни-
ки, котрі гусячим кроком, так «по-
геройськи» виступали на парадах, 
а як довелося їхати на Схід борони-
ти Україну від російських монголів, 
то вони десь пощезали, і мусили 
їхати добровольці (навіть із нашої 
діаспори). У той самий час Україна 
продавала літаки за кордон!

До сьогодні уряд України не 
покарав бандитів із «Беркута», 
які так жорстоко поводилися з 
цивільними людьми! 

Дем’ян Колодій — молодий 
режисер. Хоч він народився вже 
в Америці, діди його приїхали з 
України, він вільно говорить укра-
їнською. Дем’ян ризикував своїм 
життям, коли їздив і їздить філь-

мувати ці страхітливі події. Один із 
його перших фільмів був про Пома-
ранчеву революцію, а про остан-
ній фільм на «YouTube» можна по-
бачити його «trailer», де Дем’ян їде 
на Донбас показувати свої фільми 
воякам, які відбивають східні зем-
лі України від орди з Росії.

Дуже бажано, щоб цей фільм 
був розповсюджений по всій 
Україні, щоб народ України на-
решті довідався, що діялося та 
діється в їхній країні по 24 роках 
незалежності!

Фільм «Воля або смерть» 
можна замовити, надсилаючи 
$ 25 до: Damian Kolodij, 30 South 
Crescent, Maplewood, NJ 07040, 
USA.

Доктор Богдан БОДНАРУК,
США 

Великоднє вітання
Товариство української мови (США) щиро вітає 

вас і ваші родини з Великодніми святами! Бажаємо 
благополучно провести святочний час. 

У цей неспокійний напружений час для України та 
її народу ми стараємося робити все, щоб США та інші 
держави світу допомогли Україні відстояти ворожі на-
пади на Сході країни і припинити замахи на поділ дер-
жави. Докладаємо багато зусиль, щоб звільнити На-
дію Савченко, яка так хоробро стоїть за правду. 

Наше Товариство буде продовжувати свою фі-
нансову допомогу Україні — на видавничу діяль-
ність, на стипендії бідним студентам з незаможних 
родин, на потреби воїнам України та їхнім родинам. 

Будемо й надалі допомагати вам і вашій корис-
ній справі на добро України і її народу. Слава Україні!

Христос воскрес! Воістину воскрес!
Віра БОДНАРУК, 

професор, голова ТУМ (США) 

Фільм «Воля або смерть» 
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Бліц-інформ Євроопа зблизька

Калеейдоскоп

У Вроцлаві — 
місяць львівської 
культури
Центр Нижньо-Сілезького 

воєводства Польщі Вроцлав — 
це столиця європейської куль-
тури 2016 року. А квітень став у 
Вроцлаві львівським місяцем.

Вроцлав створив прецедент, 
запросивши вперше в історії до 
співучасті місто з-поза Європей-
ського Союзу. «Адже Європа не 
обмежується тільки ЄС», — пояс-
нюють організатори.

Увесь львівський місяць 
присвячений українській куль-
турі й, незважаючи на назву, 
не обмежується тільки Льво-
вом. Різну географію митців ви-
дно, зокрема, в антології поезії 
«Листи з України», до якої уві-
йшли твори-рефлексії україн-
ських авторів про Майдан і ві-
йну в Україні.

Також Україна представлена 
виставкою сучасного візуально-
го мистецтва «Український зріз». 
Музично місяць теж різножанро-
вий.

А в секції «Українське кіно» 
демонструють як фільми кла-
сиків українського кіномисте-
цтва, так і останні роботи ре-
жисерів. Є й фільм Олега Сен-
цова. Спільнота львівського 
місяця проводить на підтрим-
ку українського режисера ак-
цію «Free Sentsov», а також 
збирає кошти для сім’ї цього 
політв’язня Росії.

Ліга чемпіонів: 
півфінал
Завершився чвертьфінал 

Ліги чемпіонів Європи з футболу, 
головного клубного турніру кон-
тиненту. «Атлетико» зі столиці Іс-
панії Мадрида переміг за сумою 
двох матчів грізну «Барселону», 
діючого володаря кубка. «Реал» 
здолав німецький «Вольфсбург». 
«Баварія» перемогла португаль-
ську «Бенфіку». Виграв і англій-
ський «МанчестерСіті», що в од-
ній восьмій вибив із турніру ки-
ївське «Динамо». Тепер англій-
ці здолали сильний паризький 
клуб ПСЖ. 

Відбулося жеребкування пів-
фіналу. Ось півфінальні пари: 
«МанСіті» — «Реал», «Атлетіко» — 
«Баварія». 

Перші ігри — на стадіонах ко-
манд, указаних першими, вони 
відбудуться 26 та 27 квітня. Мат-
чі-відповіді — 4 – 5 травня.

«Шахтар» — 
у півфіналі 
Ліги Європи
Перемігши на попередніх 

етапах Ліги Європи з футболу ні-
мецький «Шальке-04», бельгій-
ський «Андерлехт» і португаль-
ську «Брагу», донецький «Шах-
тар» вийшов до півфіналу турні-
ру. Його суперник — іспанська 
«Севілья», нинішній володар Куб-
ка, що торік у фіналі переміг наш 
«Дніпро». 

Інша пара — іспанський «Ві-
льяреал» та англійський «Лівер-
пуль». 

Перші матчі півфіналу — 
28 квітня, повторні — 5 трав-
ня. «Шахтар» перший матч про-
водить удома, в Україні. Через 
окупацію Донецька сепаратис-
тами і росіянами домашньою 
ареною клубу нині є стадіон 

Львова. 

Норвегія (офіційна назва — Ко-
ролівство Норвегія) — суверенна 
й унітарна монархія, територія якої 
охоплює західну частину Скандинав-
ського півострова, острів Ян-Маєн і 
арктичний архіпелаг Шпіцберген. 

Площа — 385 252 км2 (для порів-
няння: Україна — 603,6 тисячі), насе-
лення — 5 109 000. Столиця країни 
— Осло.

Король Гаральд V — монарх Нор-
вегії. Будучи конституційною монар-
хією, Норвегія розділяє державну 
владу між парламентом, королем та 
Верховним Судом. Заснована 872 
року, Норвегія є однією з перших 
держав Європи та одним із найста-
ріших досі існуючих королівств світу.

Норвегія підтримує тісні зв’язки 
з Європейським Союзом, незважа-
ючи на відмову від вступу до ЄС на 
референдумі. Норвегія — член ООН, 
Ради Європи, НАТО, є частиною Шен-
генської зони. Країна очолює індекс 
процвітання вже п’ять років поспіль. 

Високорозвинена індустріальна 
держава. Основні галузі економіки: 
нафтова і газова, харчова, корабле-
будування, паперова, металургійна, 
хімічна, текстильна та легка промис-
ловість, гірнича, рибна. Лише 3,5 від-
сотка земельних площ Норвегії при-
датні для обробітку. І, попри це, сіль-
ське господарство країни значною 
мірою задовольняє потреби насе-
лення в харчах. 

Офіційна мова — норвезька. 
Основна релігійна конфесія — люте-
рани (85,7% віруючих). 

Цікаві факти 
Вода в будинках — безкоштовна. 

Норвежці платять тільки за електро-
енергію для підігріву води.

У державних школах зошити, руч-
ки, олівці та інше письмове прилад-
дя, як і підручники, — безкоштовні. 
Шкільної форми в Норвегії немає. 
Батькам треба купити тільки порт-
фель і спортивну форму для фізкуль-
тури.

Якщо дитина навчається в при-
ватній школі, то 80 відсотків вартості 
навчання сплачує держава. У школах 
уже з першого класу є предмети на 
вибір, оскільки діє профільна освіта.

Заборонена будь-яка реклама, 
спрямована на дітей до 11 років.

2014 року Норвегія посіла пер-
ше місце в рейтингу багатства і до-
бробуту у світі.

Публічні університети Норве-
гії є безкоштовними для студентів із 
будь-якої точки світу.

Уряд купує 1000 копій кожної но-

вовиданої книги і поширює ці книги 
серед публічних бібліотек.

Хорніндальсватнет — найглибше 
озеро Європи — знаходиться в цен-
тральній частині Норвегії. Його мак-
симальна глибина сягає 514 м.

Віннуфоссен — найвищий водо-
спад у Європі (860 м) і шостий у рей-
тингу найвищих водоспадів на планеті.

37% норвежців успішно здобу-
ли вищу освіту, і жителів цієї країни 
можна вважати найбільш освічени-
ми в Європі.

Норвегія пропонує одні з найви-
гідніших умов декретної відпустки 
для жінок і чоловіків. Жінки отриму-
ють відпустку тривалістю 44 тижні й 
фінансову допомогу в розмірі 80% 
від заробітної плати або 34 тижні й 
100% від заробітної плати. Додат-
кову декретну відпустку отримують і 
молоді батьки — 12 тижнів оплачу-
ваної відпустки.

Норвегія займає перше місце в 
світі за рівнем свободи преси; чет-
верте місце — за рівнем демократії 
(після Фінляндії, Швеції та Данії).

Норвежці вважають себе вина-
хідниками сучасного гірськолижно-
го спорту. Перші вигнуті лижі були 
розроблені в районі Телемарк, у пів-
денній частині Норвегії, 1850 року, а 
лижні кріплення були винайдені тут 
1927 року.

До 2012 року жителі Норвегії 
12 разів ставали лауреатами Нобе-
лівської премії і отримали 3 премії 
у сфері економіки, 3 — у сфері хімії 
та 2 премії миру. Нобелівська премія 
миру щороку вручається в Осло.

Прибуток від нафтової промис-
ловості й продажу природного газу 
складає 57% норвезької економіки, і 
ці сфери приносять третину податко-
вих надходжень.

Автодорожній тунель Laerdal — 
найдовший у світі дорожній тунель, 
довжина — 24,5 км.

До автолюбителів у цій країні 
дуже високі вимоги: за водіння в не-
тверезому стані порушник отримує 
30 днів ув’язнення, можливість втра-
тити права водіння на рік або запла-
тити штраф у розмірі до 10% від річ-
ного доходу.

У США (особливо в штатах Мін-
несота, Північна Дакота і Вісконсін) 
живе приблизно стільки ж норвезь-
ких нащадків, скільки норвежців 
нині мешкає в Норвегії.

Представники Норвегії зробили 
важливий внесок у розвиток мережі 
Інтернет. Популярний на пострадян-
ському просторі веб-браузер Opera 
створили в цій країні.

Більшість норвежців користуєть-
ся своєю можливістю взяти 4-тиж-
неву відпустку саме в літній час. Це 
означає, що в багатьох офісах, на 
підприємствах, у магазинах і на ву-
лицях кількість людей значно знижу-
ється, тому багато туристів дивують-
ся, чому майже нічого не працює.

Норвегія отримує 98 – 99% елек-
троенергії за допомогою гідроелек-
тростанцій — це найвищий показник 
у світі.

Норвегія є абсолютним чемпі-
оном зимових Олімпійських ігор: 
представники цієї країни вибороли 
найбільшу кількість золотих, срібних 
і бронзових медалей.

Країна відрізняється великою 
любов’ю до вікінгів: тут є різноманіт-
ні музеї, присвячені їхній історії, реа-
лістичні фестивалі з майстер-класа-
ми і реконструкціями історичних по-
дій за участю вікінгів. Відвідувачі та-
ких фестивалів можуть подивитися 
на реконструйовані будівлі епохи ві-
кінгів, відвідати середньовічний ри-
нок, художні виставки, концерти та 
інші освітньо-розважальні дії. 

У Норвегії діє ряд сучасних високо-
технологічних «гуманних в’язниць», які 
функціонують із метою реабілітації зло-
чинців у зручній і гуманній для людини 
обстановці. У кожній камері є всі виго-
ди, починаючи з хорошого ліжка і закін-
чуючи телевізором. Для ув’язнених із 
кожних 10 – 12 камер є окрема кімна-
та відпочинку і кухня. На вікнах тюрем 
відсутні ґрати. У всіх ув’язнених у Нор-
вегії є вільний доступ до мережі Інтер-
нет у камерах. Не випадково в країні 
зафіксовано найнижчий рівень реци-
диву злочинності в Європі.

Мандрівник перепливе 
Атлантику на саморобному 

«киті» 
М а н д р і в н и к 

Том Макклін зби-
рається переплис-
ти близько 5000 кі-
лометрів до Амери-
ки на саморобному 
«киті» на прізвись-
ко Мобі. Чоловік 
сам створює пла-
вальний засіб.

73-річний Макклін витратив на створення не-
звичайного плавзасобу 100 тисяч фунтів і 20 ро-
ків життя. Він проводить заключний етап підготов-
ки до подорожі. Нині 62-тонний Мобі базується на 
узбережжі в Шотландії.

Родина всіма силами підтримує главу сімей-
ства і сподівається, що його подорож пройде 
успішно.

Автомобіль із пробігом 
5 млн км 

Загальний пробіг шведського автомобіля Volvo 
P1800S, який був випущений 1961 року, — 3 міль-

йони миль, а це близь-
ко 5 млн кілометрів. 
Власник авто — 72-річ-
ний Ірв Гордон. Маши-
на досі експлуатується. 
Гордон їздить на ній що-
дня й готується до но-
вих рекордів із пробігу. 

Світовий океан забрав 
три мільйони кораблів

За допомогою Landsat 8, космічного супутни-
ка Землі, Національне агентство США з досліджен-
ня космосу сподівається розв’язати одну з еколо-
гічних проблем Cвітового океану — пошук затону-
лих кораблів. Завдяки швидкому розвитку оптич-
ної техніки отримані з супутників знімки стають усе 
більш чіткими. На них можна роздивитися затонулі 
судна навіть через товстий шар води.

За даними NASA, на дні Cвітового океану зна-
ходиться близько трьох мільйонів суден, що зато-
нули в різні епохи. Багато з них створюють реальну 
загрозу для судноплавства, оскільки лежать у без-
посередній близькості від берегів.

Більшість аварій відбувалися поблизу берегів 
Північної Америки. Чимало суден затонуло в період 
Другої світової війни у водах Північного моря. З ча-
сом затоплені кораблі перетворилися на справжнє 
екологічне лихо для морів, що омивають Європу.

Корабель-привид 
повернувся через 95 років 

Корабель ВМС США, який пропав безвісти 95 
років тому з 56 членами екіпажу на борту, був зна-
йдений біля Сан-Франциско. 

Буксирне судно «Конестога» зникло 25 берез-
ня 1921 року після від’їзду з Сан-Франциско на 
шляху в Перл-Харбор на Гаваях.

Його уламки виявили 2009 року на глибині 58 
метрів, але нині обстежені детально.

Експерти вважають, що корабель затонув, 
коли його екіпаж намагався досягти безпечної 
бухти, потрапивши у шторм. На кораблі не було 
знайдено жодних людських останків.

Така загадкова НорвегіяНаша газета продовжує зна-
йомити читачів із країнами Єв-
ропи. Сьогодні розповідь про 
Норвегію — країну з одним із 
найсуворіших кліматів у світі й з 
одним із найвищих рівнів життя 
на планеті. 
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Початок Чорнобиля. 

КПРС ігнорувала 
попередження про 

можливу аварію
Аварія 26 квітня 1986 року в 

Чорнобилі могла відбутися тільки в 
такій країні. 

Чорнобильська атомна електро-
станція ім. В. І. Леніна вважалася 
стратегічним економічним об’єктом 
СРСР. Тому КДБ (Комітет державної 
безпеки) наглядав за нею від пер-
ших днів спорудження.

«Відповідно до директив 24 
з’їзду КПРС, — читаємо в інформа-
ційному повідомленні чекістів від 19 
вересня 1971 року, — в Київській 
області в Чорнобильському районі 
поблизу села Копачі споруджується 
перша в УРСР Чорнобильська АЕС 
електричною потужністю 2,0 млн 
кВт».

Уже на самому початку звучать 
застереження: «Питання відбору, 
розстановки і навчання будівельно-
монтажного і експлуатаційного пер-
соналу Чорнобильської АЕС слід про-
водити більш ретельно, ніж на зви-
чайних електричних станціях, адже 
наслідки халатного і зловмисного 
ставлення персоналу АЕС можуть 
призвести до важчих і небезпечні-
ших для оточуючих результатів».

Кадебістські звіти про ЧАЕС аж 
до самої аварії у квітні 1986 р. ряс-
ніють інформацією про недбальство 
та зловживання у спорудженні та 
експлуатації станції. 17 серпня 1976 
р. повідомлялося про можливий 
зрив запланованого на наступний 
рік відкриття станції через запіз-
нення будівельників. А під час спору-
дження використовувалися неякісні 
матеріали.

Ситуація не змінилася і через 
кілька років, коли почав працюва-
ти перший реактор станції. 17 січ-
ня 1979 року «згідно з отриманими 
оперативними даними на окремих 
дільницях будови другого блока Чор-
нобильської атомної електростанції 
зафіксовано факти відходу від про-
ектів і порушення технології веден-
ня будівельних і монтажних робіт, що 
може призвести до аварій та нещас-
них випадків». А вже за місяць, 19 
лютого, відбулася аварійна зупинка 
першого енергоблока АЕC. 

Значний радіоактивний витік 
на території станції стався 20 квіт-
ня 1981 року: «Службою радіаційної 
безпеки ЧАЕС, — інформують партію 
чекісти, — визначено зону площею 
180 кв.м з рівнем радіації, який до-
сягав 20 мікрорентгенів на секунду 
при нормі в 0,8 мікрорентгенів».

Того ж року КДБ звітував про те, 
що «за період експлуатації 1977 – 
1981 рр. на атомній електростанції 
відбулося 29 аварійних зупинок, з 
них 8 — з вини обслуговуючого пер-
соналу».

На початку 1982 навчального 
року, 9 вересня, сталася аварія на 
першому енергоблоці АЕС, про що 
того самого дня керівництво КДБ 
УРСР отримало звіт свого київського 
підрозділу. Спочатку розраховува-
ли, що для ліквідації наслідків аварії 
знадобиться 5 днів. Проте масштаби 
виявилися значно більшими, ніж їх 
хотіли представити чиновники. У по-
відомленні, яке керівник КДБ УРСР 
С. Муха надіслав керівництву партії 
13 вересня, мова вже йшла про не-
обхідних 10 днів робіт.

Створена для з’ясування обста-
вин та результатів інциденту комісія 
працювала з 18 до 28 жовтня — че-
рез півтора місяці після «п’яти днів, 
необхідних для ліквідації наслідків»! 
Члени комісії констатували: «У ра-
йоні села Чистогалівка, розташова-
ного в південно-західному напрям-

ку на відстані 5 кілометрів від АЕС, 
на ґрунті реєструються так звані «га-
рячі» частинки розміром 10 – 20 мі-
крон, активність яких коливається 
від 10-7 – 10-9 кюрі, що перевищує 
допустимі норми в сотні разів».

«Саме ці «гарячі» частинки є най-
небезпечнішими для людей, — за-
значали експерти, — і, потрапивши 
в організм, можуть призвести «до 
серйозних ускладнень включно з ле-
тальним результатом через «пропа-
лювання» тканин організму».

Очевидно, повідомляти про таку 
небезпеку довколишнім мешканцям 
було заборонено.

Незважаючи на важкі наслід-
ки аварії, 5 листопада очільник КДБ 
поспішив заспокоїти Володимира 
Щербицького: «Обстановка в опера-
тивному плані на АЕС і околицях нор-
мальна. Фактів поширення панічних 
чуток не відзначається». 

З цього чітко видно, що голо-
вне завдання полягало в блокуванні 
«панічних чуток», а не в попереджен-
ні громадян про небезпеку. Люди 
можуть умирати — аби тихо.

«Ще в передаварійний період, — 
писав у своїх спогадах співробітник 
КДБ Юрій Петров, — оперативним 
шляхом було здобуто попереджу-
вальну інформацію щодо численних 
фактів неякісного виконання буді-
вельно-монтажних робіт, постачан-
ня бракованого устаткування, пору-

шення принципів технологічної дис-
ципліни і правил радіаційної та по-
жежної безпеки.

Лише у 1983 – 1985 рр. стало-
ся 5 аварій і 63 відмови основного 
обладнання, що супроводжувалися 
значними матеріальними збитками. 
Тривожну інформацію негайно допо-
відали до вищих республіканських 
партійно-урядових інстанцій. Однак 
належно реагували далеко не за-
вжди. Більше того, коли за матеріа-
лами Прип’ятського міськвідділу КДБ 
надали інформацію до ЦК Компартії 
України, котра свідчила про витікан-
ня радіаційних речовин із ЧАЕС, вона 
була кваліфікована як дезінформа-
ція, а низка співробітників КДБ отри-
мала стягнення по службі».

Тріщини в перекриттях третьо-
го і четвертого блоків були зафіксо-
вані КДБ ще 17 березня 1984 року. 
Перший із блоків на той час працю-
вав трохи більше двох років, другий 
— лише вступав в експлуатацію. Але 
доробляти його не було часу, згодом 
кадебісти писали про поспіх із до-
терміновим запуском реактора до 
чергового з’їзду партії.

Володимир 
В’ЯТРОВИЧ, 

голова Українського 
інституту 

національної 
пам’яті 

(«Українська правда», 26.04.2011)

Керівництво УРСР 
не усвідомлювало, 

яку небезпеку 
становить радіація 

Про це в авторській колонці для 
ТСН.ua повідомив історик, голова 
Галузевого державного архіву СБУ 
(2008 – 2010) Володимир В’ятрович. 

Зокрема, на документі з інфор-
мацією про надзвичайний радіацій-
ний фон Володимир Щербицький, 
керівник УРСР, залишив єдину резо-
люцію: «Что это означает?» 

«За таку некомпетентність дове-
лося заплатити життям і здоров’ям 
людей, — робить висновок дослід-
ник. — Евакуацію спромоглися роз-
почати щойно через 36 годин після 
аварії і лише 3 травня вивезти лю-
дей з 10-кілометрової зони. 30-кіло-
метрову зону почали евакуйовувати 
4 – 5 травня. Документи КДБ містять 
також графік динаміки радіаційного 
фону в Києві, який зафіксував пік 
радіації між 10 і 12 годинами 1 трав-
ня. Саме в той час за рішенням партії 
тисячі українських дітей марширува-
ли Хрещатиком». 

В’ятрович стверджує, що слід-
ство з метою встановити причини 
аварії почалося одразу 26 квітня. 
І версія, висунута в перші дні піс-
ля катастрофи, залишилася незмін-
ною: вибух — наслідок недбальства. 

У повідомленні КДБ від 7 трав-
ня вказується, що «загальною при-
чиною аварії була низька культура 
працівників АЕС». 

«Вибух стався, — читаємо в ін-
шому висновку спецслужби, — в ре-
зультаті низки грубих порушень пра-
вил роботи, технології і недотриман-
ня режиму безпеки при роботі 4-го 
блока АЕС. Навіть у момент вибуху 
на працюючому реакторі й турбіні 
проводилися експерименти...». 

«При розгортанні санітарно-об-
мивальних пунктів (СОП), — йдеть-
ся в доповідній КДБ, — із 47-ми на 
2 травня 1986 року придатними ви-
явилися лише 5, на 3 – 10 травня — 
ще 7... Персонал СОП не мав жод-
них індивідуальних засобів захисту 
і сам зазнав зараження. Крім того, 
він укомплектований на 70% з пере-
старілих і сімейних жінок, які відмо-
вилися виїжджати в зону...».

«Десятки років СРСР тренувався 
на уроках цивільної оборони в очіку-
ванні атомної війни з капіталістич-
ним Заходом. Як засвідчила атомна 
атака зсередини, готовність до дій у 
критичній ситуації була близькою до 
нуля. Неготовими до біди виявилися 
і прості громадяни, і влада», — підсу-
мовує історик. 

(«Українська правда», 26.04.2011)

Радянський Союз 
і західні атомні 

монополії спільно 
приховували 

наслідки Чорнобиля
«Перше скупе повідомлення про 

вибух Кремль дозволив оприлюдни-
ти 28 квітня 1986 року, після тиску 
Швеції, фахівці якої зафіксували на 
своїй території підвищену радіацію», 
— говорить Володимир В’ятрович.

Тим часом на Заході здійнялася 
справжня інформаційна хвиля про 
аварію в Чорнобилі.

Радянська влада «для запере-
чення розгорнутого буржуазни-
ми засобами інформації пропаган-
дистського галасу довкола аварії на 
ЧАЕС» запрошувала журналістів ко-
муністичних видань. 

«Але швидко чекісти усвідоми-
ли, — пише В’ятрович, — що для 

поширення потрібної їм інформації 
можна використовувати не лише 
ідеологічних союзників, а й «клятих 
капіталістів», для яких правда про 
масштаби аварії була фінансово не-
зручною».

Наприклад, у документах КДБ є 
інформація, що 24 квітня 1987 року 
в 30-кілометровій зоні ЧАЕС перебу-
вали журналісти американської те-
лекомпанії СBS. 

Після їхньої роботи КДБ звіту-
вав: «Знімальна група зацікавлена у 
висвітленні ліквідації аварії у вигід-
ному для нас світлі у зв’язку з намі-
ром власників атомних станцій За-
ходу довести безпеку їх подальшого 
використання».

Історик пише, що через кіль-
ка місяців від початку організова-
них вояжів закордонних журналіс-
тів до Чорнобильської зони в КДБ із 
задоволенням констатували: біль-
шість публікацій в іноземних ме-
діа після квітня 1987 року «мають 
об’єктивний і доброзичливий ха-
рактер», що «пояснюється заці-
кавленістю західних монополій у 
зв’язку з тим, що матеріали про по-
дії на ЧАЕС викликали масовий рух 
серед населення їх країн із вимога-
ми заборонити будівництво об’єктів 
атомної енергетики».

«Тим часом людей вбивала від-
сутність елементарних відомостей, 
які могли запобігти багатьом нещас-
тям. Лише в січні 1994 року Україна 
ухвалила Закон «Про державну та-
ємницю», який заборонив засекре-
чування будь-яких відомостей про 
екологічні катастрофи», — підкрес-
лив В’ятрович.

(«Українська правда», 05.05.2011)

1986: 
перше повідомлення 
про аварію на ЧАЕС 
по радянському ТБ

Кілька фраз диктора програми 
«Время» — перша офіційна інфор-
мація про аварію в Чорнобилі. Вона 
прозвучала 28 квітня, коли про 
страшну катастрофу говорили у всіх 
західних медіа, а в СРСР почали по-
ширюватися страшні чутки. 

Аварія на 4-ому енергоблоці 
ЧАЕС сталася в перші години суботи, 
26 квітня, а повідомили про неї тіль-
ки увечері в понеділок.

Сам факт оприлюднення такої 
інформації, яка в СРСР зазвичай 
приховувалася, був безпрецедент-
ним для Радянського Союзу і став 
одним із перших проявів горбачов-
ської «гласності». Програма «Время» 
була головним кремлівським новин-
ним рупором: якщо в ній щось по-
казувалося, це санкціонувала сама 
партійна верхівка.

Однак навіть ця інформація 
була надзвичайно скупою. «Відбула-
ся аварія... Є постраждалі... Вжива-
ються всі необхідні заходи... Створе-
но урядову комісію». Для прикладу: 
американський телеканал ABC за 
кілька годин спромігся на детальні-
ший сюжет.

Коротеньке повідомлення тіль-
ки ще більше підігріло чутки. Олії 
у вогонь підливали новини на за-
хідних радіостанціях короткохви-
льового діапазону, культура слу-
хання яких розвинулася в СРСР від 
1970-их.

Крім «ворожих голосів», інфор-
мацію можна було отримати і з со-
ціалістичного табору. Пам’ятаю, як 
у Чернігові (80 км до АЕС) мій бать-
ко, послухавши польське радіо, ска-
зав мамі: «Страху нема, все пішло на 
Захід» (що не завадило йому прине-
сти з роботи дозиметр і замі-
ряти всі кутки нашої «хру-
щовки»).

Мертве місто Прип'ять
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Потім у дворі бать-

ко переказав почуте від 
поляків — і за кілька днів пів-

Чернігова говорило: «Добре, що 
був вітер зі сходу». У школі тиждень 
давали замість молока томатний сік 
і просили закривати вікна й щодня 
мити підлогу.

Тим часом у Києві люди виходи-
ли на першотравневу демонстра-
цію. Усе це поєднувалося з панікою 
— потяги, автобуси й літаки штурму-
вали батьки, котрі хотіли порятувати 
дітей від загадкової радіації, яка з 
«мирного атома» раптом перетвори-
лася на смертельну загрозу.

Зрештою влада зважилася на 
черговий безпрецедентний крок: 
до людей звернувся сам голова ЦК 
КПРС. Це сталося аж 14 травня, че-
рез 18 днів після катастрофи.

Горбачов визнав, що 299 людей 
госпіталізовано з променевою хво-
робою різного ступеня важкості, се-
меро з них померли.

Павло 
СОЛОДЬКО 

(«Українська 
правда», 

26.04.2012)

1986: 
американський 

телесюжет 
про Чорнобиль. 

Порівняйте з радянським
Аварія на ЧАЕС сталася в субо-

ту, 26 квітня. Офіційне радянське 
ТБ повідомило про неї в понеділок 
— скупою 20-секундною промо-
вою диктора в програмі «Время». А 
ось який сюжет того понеділка по-
казав американський канал АВС. 
Порівняйте.

Новинний сюжет про аварію 
на ЧАЕС виробництва американ-
ського каналу АВС зроблений че-
рез два дні після аварії, 28 квітня 
1986 року. Хто пам’ятає чутки, які 
ходили тими днями Україною, оці-
нить, чи коректно і по суті подана 
інформація.

«Історична правда» переклала 
сюжет українською, тож дивіться і 
читайте. 

СТУДІЯ:
У СРСР сталася ядерна аварія 

— і радянська сторона це підтвер-
джує. Радянська версія події: один 
із реакторів на Чорнобильській АЕС 
біля Києва пошкоджено. У Москві 
говорять, що є поранені й можуть 
бути загиблі.

СРСР міг визнати факт події че-
рез очевидні докази: радіація роз-
повсюдилася далеко за межі Ра-
дянського Союзу, в Скандинавію. 
Детальніше — у сюжеті Діна Рей-
нольдса.

СЮЖЕТ:
Перше повідомлення про те, що 

щось не так, надійшло з цієї елек-
тростанції у східній Швеції. У пра-
цівників чергової зміни, які при-
йшли на роботу, було виявлено ано-
мально високий рівень радіації.

І хоча такий рівень не шкодить 
здоров’ю, а на станції не вияви-
ли жодних неполадок, досліджен-
ня продовжили — і отримали пові-
домлення про таке саме загадко-
ве зростання радіоактивного фону 
над усією Скандинавією.

Але жодних новин про якісь 
надзвичайні ситуації не було, тож 
стало зрозуміло, що проблема по-
ходить звідкись зі Сходу — з Радян-
ського Союзу. Факт аварії радян-
ським людям підтвердило ТБ сьо-
годні увечері.

Переклад повідомлення 
в ПРОГРАМІ «ВРЕМЯ»: 
«Як офіційно повідомила Рада 

Міністрів СРСР, на Чорнобильській 
атомній станції сталася аварія. По-
шкоджено один із атомних реакто-
рів. Вживаються заходи з ліквіда-
ції наслідків. Постраждалим нада-
ється допомога. Створено урядову 
комісію».

ПРОДОВЖЕННЯ СЮЖЕТУ:
Станція, про яку йдеться, роз-

ташована в Україні і, як повідомляє 
журнал «Soviet Life» (ілюстрований 
англомовний двомісячник про жит-
тя в СРСР, орган радянської пропа-
ганди на Заході), може похвалитися 
високим рівнем безпеки. Це біля 
Києва — міста з населенням 2,5 
млн мешканців — і за тисячу миль 
від Скандинавії.

Це означає: що б там не відбу-
лося, радіоактивна хмара рушила 
на північ, накривши сьогодні Поль-
щу і Данію, де рівень радіації під-
нявся в 5 разів вище від звичай-
ного, Фінляндію (вшестеро вище), 
Норвегію і Швецію.

КОМЕНТАР:
Том Вілкі з журналу «New 

Scientist»: «Схоже, що наразі це най-
більша аварія за всю нетривалу іс-
торію цивільної ядерної енергети-
ки».

СТУДІЯ В ЛОНДОНІ, ведучий 
Дін Рейнольдс:

Це означає, що ситуація значно 
гірша, ніж під час аварії на станції 
«Три Майл Айленд» (аварія на АЕС у 
Пенсільванії, яка вважається най-
важчою в американській атомній 
енергетиці — «Історична правда») 
1979 року.

Експерти кажуть, що радіоак-
тивна хмара сьогодні остаточно 
розсіється над Північною Атланти-
кою і не становитиме небезпеки. 
Але поки в СРСР залишається неві-
домою кількість постраждалих, ми 
не знаємо, яку шкоду ця хмара мо-
гла завдати у довгостроковій пер-
спективі.

СЮЖЕТ (автор — Роджер Пі-
терсен, Вашингтон):

До катастрофи в СРСР було 50 
працюючих атомних реакторів, які 
виробляли 11% усієї радянської 
електрики. Більшість радянських 
АЕС відрізняються від аналогічних 
станцій у США тим, що не мають 
герметичної оболонки довкола ре-
актора.

Оці товсті бетонні споруди, які 
американці могли бачити на наших 
АЕС, побудовані довкола реакторів. 
Під час аварії на АЕС «Три Майл Ай-
ленд» витікання радіації відбулося 
всередині такої захисної оболонки. 
На відміну від цієї, аварія в СРСР 
спричинила викид радіоактивних 
речовин на відстань від 600 до ти-
сячі миль.

КОМЕНТАР: 
Доктор Джеймс Маккензі, «На-

уковці небайдужі» (громадська ор-
ганізація, заснована при Масачу-
сетському технологічному інституті 
— «Історична правда»): «Ця аварія і 
«Три Майл Айленд» — непорівнюва-
ні речі. Ситуація надзвичайно сер-
йозна, що підтверджується 10-ра-
зовим зростанням рівня радіації — 
від Фінляндії і до Стокгольма».

СЮЖЕТ:
Доктор Маккензі каже, що поді-

бна зміна радіаційного фону може 
бути спричинена тільки викидом 
радіоактивних речовин із активної 
зони реактора — тобто відбулося 
розплавлення активної зони реак-
тора або щось подібне.

На «Три Майл Айленд» відбуло-
ся часткове розплавлення: через 
нестачу води-охолоджувача па-
ливо нагрілося до такого ступеня, 
що розплавилося. Але там активна 
зона була додатково захищена тов-
стою бетонною гермооболонкою. У 
випадку ж із радянською АЕС нічо-
го подібного не було, і розплавлен-
ня могло відбутися просто назовні 
реактора.

Є привід вважати, що аварія 
сталася ще кілька днів тому — за 
цей час радіація дісталася Сканди-
навії, і ухвалили політичне рішення 
оприлюднити інформацію про по-
дію.

КОМЕНТАР:
Тейн Ґустафсон, Центр стра-

тегічних і міжнародних досліджень 
(CSIS — впливовий аналітичний 
центр у Вашингтоні — «Історична 
правда»): «Можете бути впевнені, 
що рішення розкрити факт аварії 
було ухвалено на найвищому рівні 
— без сумніву, самим Горбачовим. 
І, можливо, радянським лідерам по-
трібні були кілька днів, щоб виріши-
ти, як подавати цей факт».

СЮЖЕТ:
Офіційних коментарів від пре-

зидента США або його помічників 
дуже мало.

КОМЕНТАР: 
Ларрі Спікз, речник Білого 

дому: «США переконані, що в ситуа-
ції немає жодної небезпеки».

СЮЖЕТ:
Радянський Союз ствер-

джує, що це перша аварія поді-
бного типу в країні, але відомо, 
що в 1958-ому ядерний вибух 
убив кількасот людей і забруд-
нив територію на кількасот миль 
на схід від Москви (йдеться про 
вибух на «закритому» хімкомбі-
наті під Уралом, унаслідок якого 
справді були забруднені значні 
площі на схід від Свердловська, 
але безпосередньо від вибуху 
ніхто не загинув — «Історична 
правда»).

Джерела у Вашингтоні кажуть, 
що аварія в Чорнобилі має бути 
дуже тяжкою, інакше радянська 
влада ніколи б не визнала її.
(«Українська правда», 25.04.2011)

Провести 
демонстрацію 

1 травня 1986 року 
наказали з Москви

Р о з п о в і -
дає Валенти-
на Шевченко, 
Голова Прези-
дії Верховної 
Ради УРСР у 
1985 – 1990 
роках:

— Валентино Семенівно, про 
аварію на ЧАЕС, кажуть, першими 
дізналися в Москві, а не в Києві?

— Це справді так. Чорнобиль-
ська атомна станція підпорядкову-
валася не Україні, а Москві. І про 
те, що сталося на станції, першими 
дізналися там.

— Пізніше багато закидали, 
що не можна було після аварії ви-
водити людей на першотравне-
ву демонстрацію. Хто ухвалив рі-
шення про її проведення? 

— Тридцятого квітня засідало 
Політбюро ЦК Компартії України, 
де розглядали це питання. Учені 
доповідали, що станом на цей день 
у Києві радіаційний фон був у нор-
мі. Засідання закінчилося о 18.00. 
А перед цим із Москви надійшла 
вказівка, що немає необхідності 
відкладати демонстрацію.

Тож домовилися: людей виво-
дити небагато і демонстрацію про-
вести швидко. Але, як потім стало 
відомо, 30-го числа на 20-ту годи-
ну вечора вітер повернувся в бік 

Києва, і в місті почав підніматися 
радіаційний фон.

І хоча на ранок він ще не був 
критично високим, демонстрацію 
ми провели швидко — менш як за 
дві години, хоча раніше вони три-
вали 3,5 – 4 години.

…Під час демонстрації 1 трав-
ня на трибуні на Хрещатику стояли 
і мій син, і моя вагітна невістка. Та 
й усі керівники прийшли зі своїми 
рідними.

— Ідея вивезти з Києва ді-
тей належала Вам. І зробили Ви 
це всупереч висновкам москов-
ських фахівців... 

— Я відчула необхідність цьо-
го інтуїтивно. Адже ми знали не на-
багато більше, ніж інші громадяни. 
Пригадую, попросила в бібліотеці 
знайти всю можливу літературу з 
радіології. Читаю: працівнику, який 
працює на АЕС, упродовж року до-
пускається отримати 5 мікрорент-
генів. А тут нам раптом заступник 
міністра охорони здоров’я Щепін із 
Москви дає телеграму, що 5 мікро-
рентгенів — допустима доза для 
дітей! Я й здійняла ґвалт, що дітей 
треба вивозити.

Шостого травня зі мною зу-
стрівся генерал Федоров, на-
чальник союзної служби з ци-
вільної оборони. І каже, що має 
підо зри, ніби комісія дає не зо-
всім об’єктивні дані щодо зара-
женої території. Він розкрив кар-
ту і показав мені плями в Чер-
нігівській, Житомирській, Київ-
ській областях, які зафіксували 
військові. Ми разом поїхали до 
Щербицького, той запросив Із-
раеля та Ільїна, головних фахів-
ців, що розробляли рекоменда-
ції, якими ми, керівники України, 
мали керуватися. Коли зайшла 
мова про вивезення з міста ді-
тей, вони закрутили головами: 
немає необхідності...

Потім була телеграма з Мо-
скви, в якій від нас вимагали не сі-
яти паніку. Дев’ятого травня Щер-
бицькому зателефонував Горба-
чов і сказав те ж саме.

«І що ви йому відповіли?» — пи-
таю. — «Це Валентина Семенівна 
здійняла паніку, а ми всі їй підда-
лися». — «То як будемо діяти?» — 
мало не плачу я. — «Вивозитиме-
мо, — сказав він. — За дітей нас 
ніхто не покарає».

Я назвала цифру 526 тисяч ді-
тей, а насправді з дорослими, які їх 
супроводжували, ми вивезли десь 
700 тисяч осіб.

І ми вчинили правильно: зараз 
уже визнано, що цим самим убере-
гли дітей від величезних проблем 
зі здоров’ям.

— У фільмі «Жінки Чорноби-
ля», знятого за Вашою ініціати-
вою, прозвучала фраза, що з Чор-
нобильської аварії почався роз-
пад Радянського Союзу. А Ви як 
гадаєте? 

— Дійсно, ця катастрофа роз-
ділила Україну на дочорнобиль-
ську і післячорнобильську. Після 
аварії було дуже багато звину-
вачень на адресу союзних орга-
нів — що не всі заходи вжили, що 
багато чого приховувалося від 
України.

До речі, Горбачов виступив зі 
зверненням щодо Чорнобильської 
трагедії аж 14 травня! І то запев-
няв, що особливої небезпеки не-
має.

Я б не сказала, що аварія на-
пряму пов’язана з розвалом СРСР, 
ні, воно вже йшло до цього. Але 
Чорнобиль справді міг стати кра-
плею, яка переповнила чашу тер-
піння. 

«Україна молода», 25.04.2011
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Евакуація дітей із Києва. Кінець квітня – початок травня 1986 року.

Святкова маніфестація на Хрещатику 1 травня 1986 року.
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Розділ І

Князівства Чернігово-
Сіверщини (XI – XIII ст.)
Початки державності на тере-

нах Чернігово-Сіверщини належать 
до періоду Київської Русі. Протягом 
X – XIII ст. тут існувало одне з най-
більших давньоруських князівств — 
Чернігівське. У період найбільшого 
розквіту до нього входили Черніго-
во-Сіверська, Муромо-Рязанська 
землі та володіння Тмуторокансько-
го князівства (сучасний Таманський 
півострів).

До початку XI ст. князівством ке-
рувала місцева племінна старшина і 
воєводи з Києва, яких присилали ве-
ликі князі київські для збирання да-
нини, судочинства та оборони краю 
від зовнішніх ворогів, переважно 
кочовиків.

Перша згадка про «чернігів-
ський стіл» у «Повісті минулих літ» на-
лежить до 1024 р., коли його вибо-
ров син київського князя Володи-
мира Святого Мстислав, до цього — 
князь Тмуторокані. Після його смерті 
у 1036 р. князівство перейшло під 
владу Ярослава Володимировича. У 
1054 р. чернігівський стіл успадку-
вав його син Святослав.

У 1060 – 1070-их рр. між нащад-
ками Ярослава Мудрого тривала 
міжусобна боротьба спершу за київ-
ський, потім — за чернігівський кня-
жі столи. У Чернігові правив Володи-
мир Всеволодович (Мономах) (1076 
– 1077, 1078 – 1094), суперником 
якого був син Святослава — Олег. 

Спробою припинення міжусо-
биць став Любецький з’їзд князів 
(1097), на якому вони ухвалили за-
сади спадкового володіння князів-
ствами: «Каждо да держит отчину 
свою», тобто князь володіє землями 
свого батька, не зазіхаючи на воло-
діння сусідів.

У межах Чернігово-Сіверщини 

з’я вився другий князівський стіл — 
новгород-сіверський, згодом — інші 
уділи, за кількістю князів. На почат-
ку ХІІ cт. у Чернігові правив Давид, 
у Новгороді-Сіверському — Олег 
Святославич. Ще один Святославич 
— Ярослав — отримав Муромо-Ря-
занське князівство, яке пізніше по-
трапило під зверхність Ростово-Суз-
дальського князівства. Чернігівське 
князівство було одним із чотирьох у 
Давній Русі, що мало статус велико-
го князівства.

Олег Святославич став засно-
вником найбільшої династії чернігів-
ських князів — Ольговичів. Його на-
щадки в межах свого роду підтриму-
вали напрочуд мирні стосунки один 
із одним, на відміну від інших кня-
зівських династій. З Ольговичами 
пов’язана перша згадка в літописах 
про Москву.

У 1147 р. суздальський князь 
Юрій Долгорукий, повертаючись із 
походу на Великий Новгород, запро-
сив на гостину свого союзника і ро-
дича — новгород-сіверського князя 
Святослава Ольговича: «Прийди до 
мене, брате, на Москов». У Москві 
Юрій, за словами літописця, «дав 
гостеві обітницю сильну» (банкет).

У межах князівств князі уосо-
блювали вищу законодавчу, вико-
навчу й судову владу. Вони призна-
чали місцеву адміністрацію, збирали 
податки, очолювали військо, прова-
дили зовнішню політику тощо. У сво-
їй діяльності князі спиралися на вій-
ськову силу — дружину. Юридично 
влада князів була майже необмеже-
ною. Фактично її обмежували тради-
ції поведінки володаря, інші князі й 
дуже рідко — піддані. При князях по-
стійно діяли князівські ради, що ви-
конували функції дорадчих органів. 
Сюди входили воєначальники, боя-
ри, церковні ієрархи та заможні жи-
телі міст. Повноважним представни-
ком князя в столиці князівства був 
тисяцький, котрий відав судом і ко-

мандував міським ополченням — 
тисячею.

Територія князівств поділялася 
на волості, якими керували уповно-
важені посадники. Вони відали збо-
ром податків, судочинством, оборо-
ною території. З подальшим розпо-
ділом земель Чернігівського кня-
зівства між нащадками Ольговичів 
і Давидовичів особливого значен-
ня набули князівські з’їзди — сне-
ми. Чернігівські снеми згадуються у 
1180, 1195, 1206 рр. Вони стосува-
лися участі князівства в загально-
руських подіях, питань наділення во-
лостями та інших внутрішніх справ.

Демократичним елементом у 
системі органів влади князівств 
було віче — збори вільних мешкан-
ців головного міста князівства. Пев-
ною мірою це прообраз місцево-
го самоврядування, але на основі 
традиції, а не писаного права. Вони 
скликалися для вирішення питань 
війни та миру, запрошення князя на 
престол, а інколи — на знак протес-
ту проти князівської політики.

У 1139 р. жителі Чернігова зму-

сили чернігівського князя Всеволо-
да Ольговича припинити усобицю, 
що загрожувала черговим розорен-
ням міста, й укласти мир зі своїм 
противником — київським князем 
Ярополком, який підійшов до міста з 
великим військом.

У першій половині XIII ст. Чер-
нігівське князівство розпалося на 
дрібні уділи (волості). Водночас то-
чилася запекла боротьба чернігів-
ських князів за Київ і Галич. У 1223 
р. під час битви з татаро-монгола-
ми на Калці загинув чернігівський 
князь Мстислав Святославич.

18 жовтня 1239 р. Чернігів захо-
пили монгольські орди на чолі з ха-
ном Менгу. Тодішній чернігівський 
князь Михайло Всеволодович уряту-
вався втечею до Угорщини.

Чернігівські князі, щоб правити 
на своїх землях, повинні були їздити 
до хана Золотої Орди й отримувати 
ярлик (грамоту на право князювати). 
Під час таких відвідин Орди у 1246 
р. загинув князь Михайло Всеволо-
дович. Частина населення Чернігів-
ського князівства відійшла на північ, 
у брянські ліси.

Останні чернігівські князі сиді-
ли у Брянську й називалися черні-

гівськими і брянськими. Панування 
Золотої Орди, хоч і було в регіоні но-
мінальним, зберігалося до перехо-
ду земель Чернігово-Сіверщини до 
складу Великого князівства Литов-
ського.

Князі 
Чернігово-Сіверщини
Мстислав Володимирович 
(≈983 – 1036)
Перший відомий чернігівський 

князь. Син київського князя Володими-
ра Великого, тмутороканський князь 
(990/1010 – 1034/1036). У 1024 р. 
Мстислав прийшов із Тмуторокані до 
Чернігова, переміг брата Ярослава в 
битві під Лиственом. Після укладеного 
1026 р. миру залишився князем у Чер-
нігові, а Ярослав — у Києві.

Чернігівське князівство стає мо-
гутньою державою, розвиваються ар-
хітектура, мистецтво, ремесла й місце-
ве літописання. Заклав Спасо-Преоб-
раженський собор у Чернігові, де був 
похований у 1036 р.

Святослав Ярославич 
(1027 – 1076)
Чернігівський князь у 1054 – 

1073 рр. Отримав Чернігів за запові-
том батька Ярослава Мудрого у 1054 
р. Разом із братами Ізяславом та Все-
володом фактично утворив тріумві-
рат для спільного управління землями 
Русі, був одним із авторів збірки зако-
нів «Правда Ярославичів» (1072). Праг-
нув перетворити Чернігів на центр 
православ’я, завершив будівництво 
Спасо-Преображенського собору, 
сприяв заснуванню Єлецького монас-
тиря (1060). У 1068 р. розбив військо 
половців під Сновськом (сучасний 
Седнів). У 1073 – 1076 рр. князював у 
Києві. Похований у Чернігові.

Олег Святославич 
(р.н. невідомий – 1115)
Князь володимирський (1074 

– 1077), тмутороканський (1083 – 
1115), чернігівський (1097) і сівер-
ський (1097 – 1115). У 1077 р. після 
смерті батька одержав Володимир-
Волинський. У 1078 р. разом із Бори-
сом В’ячеславичем захопив Чернігів, 
зазнав поразки від князів Всеволо-
да та Ізяслава Ярославичів у битві на 
Нежатиній ниві. Від 1079 р. був на за-

сланні на о. Родос. Вів тривалу бороть-
бу з князями Святополком Ізяслави-
чем, Всеволодом Ярославичем та Во-
лодимиром Мономахом. За рішенням 
Любецького з’їзду 1097 р. отримав 
Новгород-Сіверське князівство. Похо-
ваний у Спаському соборі в Чернігові.

Володимир Всеволодович 
(Мономах) (1053 – 1125)
Чернігівський князь у 1076 – 

1077 та 1078 – 1094 рр. Син київ-
ського князя Всеволода Ярослави-
ча та доньки візантійського імпера-
тора Костянтина IX Мономаха Марії, 
засновник князівської династії Мо-
номаховичів. Протягом 15 років (до 
1093 р.) разом із батьком правив Рус-
сю. Від його імені переміщував князів 
з одного міста до іншого, провадив 
загальноруську зовнішню політику. 
За чернігівський стіл воював із двою-
рідним братом Олегом Святослави-
чем, якому поступився Черніговом у 
1094 р. Потім княжив у Переяславі, 
вів активну боротьбу проти половців, 
ініціював Любецький з’їзд 1097 р. 
Був київським князем у 1113 – 1125 
рр., уклав «Статут прорізи», який уві-
йшов до складу «Руської Правди».

Ігор Святославич 
(1151 – 1201)
Новгород-Сіверський князь у 

1180 – 1198 рр., головний герой 
«Слова о полку Ігоревім». Син Свя-
тослава Ольговича. У 1169 р. брав 
участь у поході князя Андрія Боголюб-
ського на Київ. Улітку 1171 р. розбив 
орди половецьких ханів Кончака і Ко-
бяка під Переяславом. Новгород-Сі-
верський князь від 1180 р. Прова-
див традиційну для Ольговичів політи-
ку співробітництва з половцями, ухи-
лився від походів проти них у 1183 р. 
та в лютому 1185 р. Однак, бажаючи 
слави, у квітні 1185 р. організував на 
половців похід, зазнав від них пораз-
ки в битві на р. Каялі (1185 р.). Посів 
княжий стіл у Чернігові у 1198 р. після 
смерті Ярослава Всеволодовича.

Михайло Всеволодович 
(1179 – 1246)
Син київського князя Всеволода 

Святославича Чермного, князь пе-
реяславський (1206). Чернігівський 
князь у 1224 – 1226 та 1243 – 1246 
рр. У 1230-их рр. вів боротьбу з Да-
нилом Галицьким, Володимиром Рю-
риковичем та Ярославом Всеволо-
довичем за Галич і Київ. У 1238 р. 
— київський князь. Під час монголо-
татарської навали шукав підтрим-
ки в Угорщині та Польщі. Приблизно 
у 1241 р. повернувся до Києва. Був 
князем київським та чернігівським. 
Загинув разом зі своїм боярином Фе-
дором у ставці хана Батия у 1246 р. 
Невдовзі канонізований православ-
ною церквою.

Розділ ІІ

Управління Чернігово-
Сіверщиною за Литви, 
Москви та Польщі 
(середина XIV – середина XVII ст.)
У середині XIV – XV ст. черніго-

во-сіверські землі входили до скла-
ду Великого князівства Литовського. 
Упродовж 1355 – 1356 рр. їх опану-
вав литовський князь Ольгерд Геди-
мінович, звільнивши тим самим з-під 
влади Золотої Орди. Центрами уділь-
них князівств Чернігово-Сіверщини 
залишалися Чернігів, Новгород-Сі-
верський, Брянськ, Стародуб.

Порівняно з давньоруською добою 
значних змін в управлінні не відбулося. 
Приєднуючи нові землі, литовські кня-
зі керувалися принципом: «Ми старого 
не рушимо, а нового не вводимо».

Далі буде

Владні інституції Чернігово-Сіверщини: Владні інституції Чернігово-Сіверщини: 
ілюстрована історія 

Так називається книга, що вийшла Чернігові 2014 року. Її видали Сівер-
ський центр післядипломної освіти, Сіверський інститут регіональних до-
сліджень, Український інститут національної пам’яті. Автори — Володимир 
Бойко, Дмитро Казіміров, Сергій Леп’явко.

Видання показує майже тисячолітній період історії владних інституцій на 
Чернігово-Сіверщині. Вміщені в альбомі карти, атрибути влади, документи, 
біографії та інші матеріали висвітлюють структуру адміністративно-терито-
ріальних одиниць, процес становлення органів державної влади й місцево-
го самоврядування.

Книга буде цікава для працівників влади, викладачів, студентів і широ-
кого кола читачів.

Видання здійснене за фінансової підтримки представництва Фонду Ган-
са Зайделя (Баварія, ФРН) в Україні. 

Про авторів
Бойко Володимир Миколайович (1968 р. н.) — канди-

дат історичних наук, директор Чернігівського центру перепід-
готовки та підвищення кваліфікації працівників органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій (далі — Центру). Закінчив 
історичний факультет Київського національного університе-
ту ім. Тараса Шевченка, аспірантуру Інституту історії України 

НАН України (1996). Сфера наукових інтересів — діяльність органів місцево-
го самоврядування доби Української революції 1917 – 1921 рр. Заступник 
голови вченої ради ГО «Сіверський інститут регіональних досліджень».

Казіміров Дмитро Вікторович (1985 р. н.) — кандидат 
історичних наук, спеціаліст Центру. Закінчив історичний фа-
культет та аспірантуру Чернігівського національного педаго-
гічного університету ім. Т. Шевченка. Наукові інтереси — іс-
торія сотенних структур Української козацької держави се-
редини XVII – XVIII ст.

Леп’явко Сергій Анатолійович (1960 р. н.) — доктор істо-
ричних наук, професор кафедри історії України та політології 
Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, провід-
ний науковий співробітник Українського інституту національ-
ної пам’яті, директор ГО «Сіверський інститут регіональних 
досліджень». Закінчив Львівський державний університет ім. 
Івана Франка, аспірантуру та докторантуру Інституту історії 

України НАН України. Сфера наукових інтересів — історія українського ко-
зацтва, історія міжнародних відносин, військова історія, історія Чернігова.

Починаємо друкувати цю книгу. 

Чернігово-Сіверська земля у другій половині XI – XII ст.
(за О. Зайцевим).
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Загалом ця праця є лише не-
величкою спробою підняти завісу 
таємниці над тим, що називається 
культура Чернігово-Сіверщини. І 
це стосується не тільки діалекто-
логії.

Дещо гірко і заздрісно читати 
деяких сучасних авторів, які від-
находять безліч міфічного тільки 
в українських Карпатах. Усі чули 
про мольфарів, чугайстрів, і май-
же ніхто, окрім спеціалістів, не чув 
про сіверських потерчат чи воло-
дарів плазунів, а легенди про них, 
зібрані й надруковані в періодич-
них виданнях ХІХ століття, можуть 
бентежити уяву досі. 

Гарний приклад подають нам 
сусіди, які вже двічі видали книгу 
«Брянский областной словарь» під 
егідою Міністерства освіти і науки 
Росії, до якої увійшли діалектні ма-
теріали, зібрані на території Брян-
ської області.

Ще академік Борис Рибаков 
на запитання, якою мовою гово-
рили жителі Київської Русі, відпо-
вів: «Послухайте мову селян Чер-
нігівщини, Київщини і ви почуєте 
її». 

Перші спроби характеристики 
українських діалектів на Чернігів-
щині належать ще до другої поло-
вини ХVІІІ – початку ХІХ століття. 
Вони, звичайно, не є спеціальни-
ми діалектологічними розвідка-
ми; автори цих спроб окремі відо-
мості про українські говори вно-
сять до різних праць етнографіч-
но-географічного й історичного 
характеру (О. Шафонський «Чер-
ниговское наместничество. Топо-
графическое описание»).

На початку ХХ ст. українські 
патріоти-філологи звертають ува-
гу на «північні говірки». Прикмет-
на особливість: Іван Огієнко на-
віть спеціально зазначає, що без 
знання особливостей північних 
діалектів, зокрема дифтонгів, не-
можливо оволодіти українською 
мовою. 

Пригадую мої муки в школі: я 
довго не міг зрозуміти, чому маю 
говорити «ферма», а не «хверма», 
«кінь», а не «куонь». Цього мені не 
могла пояснити й вчителька укра-
їнської мови. Потрібно говорити 
українською літературною мовою, 
а не народною, стверджувала 
вона. Я не міг збагнути: чим гірша 
від офіційної та мова, якою я гово-
рив у сім’ї? Хіба мова, якою роз-
мовляла зі мною бабуся, не укра-
їнська? Ця дитяча образа залиша-
ється зі мною і зараз. 

Чому в підручниках україн-
ської мови, за якими я вчився, 
мені не пояснили, що народна 
мова мого краю — це не  покруч-
мутант, який виник із суміші росій-
ської, білоруської та української 
мов, а лише діалект, а дифтонги 
— це архаїзми, що зберігаються 
в мові з давніх-давен. Адже саме 
про це писав ще 1917 року згада-
ний Іван Огієнко.

До речі, мучився так не я один. 
Ось що згадує про Березну почат-
ку ХХ століття І. П. Товстуха: «Вто-
рое, что особенно осложняло ра-
боту, — это местный говор и учеб-
ники на русском языке. В Берез-
ном не говорили по-русски «вол» 
или по украински «віл», а говори-
ли «вул», что очень утрудняло пись-

мо. Кроме этого буквы: ъ (ять), ф 
(фита), Υ (ижица), ъ (твёрдый знак). 
Особенно трудно заучивать детям 
слова с буквой -ъ (ять), как напри-
мер: бък, бълый, бълка, бълить и 
так далее…».

Одним із перших, хто провів 
фундаментальне дослідження діа-
лектів Чернігівського краю, був іс-
торик, уродженець Сосниці Юрій 
Виноградський. Він першим склав 
карту діалектів Сосницького пові-
ту. 

1924 року в Києві вийшла кни-
га дослідниці Олени Курило «Фо-
нетичні та деякі морфологічні 
особливості говірки с. Хоробричі 
(давніше Городнянського повіту, 
тепер Сновської округи на Черні-
гівщині)».

У 20-их роках ХХ століття фун-
даментальні дослідження Всево-
лода Ганцова показали, що пів-
нічні українські говори є набага-
то ширшим поняттям, ніж до цього 
вважали. Він практично довів, що 
північноукраїнська макросистема 
діалектних систем — одна з трьох 
макросистем української діалект-
ної мови, яка поширена в північ-
ній частині України. 

В. Ганцов висловив думку про 
те, що «північна група (поліські і 
підляські говори) становлять одну 
діалектичну цілісність, об’єднану 
комплексом аналогічних фонетич-
них явищ, що розвилися на ґрун-
ті давнього принципу відрізнен-
ня ненаголошених і наголошених 
складів у цих говорах. Давніше те-
риторія цієї діалектологічної групи 
була ширша, сягаючи далі на пів-
день і на Лівобережжі, і на Право-
бережжі». 

Проте недовгий час україніза-
ції завершився, партія почала ви-
нищувати все українське, все, що 
хоча б натякало на самостійність. 
Зазнав репресій і Всеволод Ган-
цов, була розгромлена Ніжинська 
філологічна школа.

У часи відлиги з’явилися нові 
праці українських діалектологів, 
які відображені в низці колектив-
них збірників. Велике значення 
для розвитку діалектології мали 
відомі мовознавцям моногра-
фії І. Г. Матвіяса, В. С. Ващенка, 
Я. В. Закревської, С. П. Бевзенка, 
Ф. Т. Жилка, Й. О. Дзендзілевсько-
го, П. Ю. Гриценка, В. М. Мойсієн-
ка та ін.

Особливо варто відзначити 
праці Панаса Силовича Лисен-
ка «Словник діалектної лекси-
ки середнього і східного Поліс-
ся» (К. 1961), «Словник полісь-
ких говорів» (К., 1974). Останній 
був зібраний без залучення пись-
мових джерел, унаслідок польо-
вих експедицій автора населени-
ми пунктами Житомирської, Київ-
ської, Чернігівської та Сумської 
областей. 

Звичайно ж, варто відзначити 
«Атлас української мови» (у 3 то-
мах) (К., 1984 – 2002).

З набуттям Україною незалеж-
ності сподіваного зацікавлення 
науковців, краєзнавців діалекто-
логією не відбулося. Радше навпа-
ки. Ми не будемо шукати винних, 
піддавати це явище глибокому 
аналізу. Відзначимо лишень, що 
зразки чернігівської говірки при-
сутні у творах нашого земляка, ла-

уреата Шевченківської премії Во-
лодимира Дрозда, зокрема в його 
геніальному романі «Листя зем-
лі». 

Ще одним популяризатором 
діалектології став етнолог Мико-
ла Ткач, який навіть переклав сла-
ветний твір давньоруської літера-
тури «Слово о полку Ігоревім», ви-
користовуючи українські говірки, 
в тому числі великою мірою й чер-
нігівські. У книзі «Перетик» він на-
вів словник діалектних слів і ви-
разів, що побутували в його рідній 
Ленінівці (Сахнівці) Менського ра-
йону. 

Теми чернігівських діалектів 
торкаються у своїй публіцисти-
ці краєзнавці Володимир Сапон 
та Олександр Бондар, а другий 
Президент України Леонід Кучма 
у своїй книзі «Україна — не Ро-
сія» на перших сторінках наводить 
зразок говірки с. Чайкине Новго-
род-Сіверського району, звідки 
він родом. 

Серед окремих спроб само-
діяльних активістів досліджува-
ти і водночас зберігати чернігів-
ську говірку потрібно виокреми-
ти потужний «Короткий словник 
город нянських народних діалек-
тизмів та говірок» (Городня, 2011 
р., 23 стор.), який підготували пра-
цівники сільських бібліотек-філій 
В. Ільяс, Г. Волочок; збірник «На-
родні пісні у виконанні фоль-
клорного ансамблю «Червона 
калина» с. Малинівка Ріпкин-
ського району» (Чернігів, 2010 
р.), який уклала Ніна Голобурда і 
який складається з 44 пісень; ро-
боту Віри Зайченко; діяльність в 
Інтернеті активістів Олександра 
Бобка з Броварів, Олександра 
Стукала зі Сновська, груп у соці-
альних мережах «ВКонтакте» та 
«Фейсбук», групи «Велика Сівер-
щина», які об’єднують шануваль-
ників чернігівської говірки. 

На тему досліджень рідної го-
вірки звертає увагу й історик 
Олександр Бондар, коріння яко-
го з Ріпкинщини. Відпрацьовують 
цю тематику під час фольклорних 
експедицій «Слідами Чубинсько-
го» північною Чернігівщиною сту-
денти Чернігівського національ-
ного педуніверситету, проте про 
результати їхніх досліджень, окрім 
надзвичайно вузького кола спеці-
алістів, мало хто знає. Чимало ро-
бить для збереження та популяри-
зації народних пісень на чернігів-
ському діалекті зокрема та куль-
тури Сіверщини загалом керівник 
академічного ансамблю пісні і 
танцю «Сіверські клейноди» Сер-
гій Вовк (поліщук із Волині). 

Спробуймо ж тепер розібрати-
ся, що ж це за явище — чернігів-
ська говірка. 

Сучасні українські філо-
логи, наприклад М. Желез-
няк, відносять чернігівську го-
вірку до схiднополiських (лiво-
бережнополiських) говорів укра-
їнської мови, які є архаїчними 
діалектами пiвнiчного говору 
України. Цей говір зберігає бага-
то реліктових форм. Діалектологи 
вбачають його генетичне коріння 
в говорах давніх полян і сіверян. 
Доктор філологічних наук Павло 
Гриценко пропонує віднести пів-
нічно-чернігівські говірки до гру-

пи деснянсько-сеймських гові-
рок у межах східнополіського ді-
алекту. 

Видатний дослідник Юрій Ви-
ноградський розрізняв принаймні 
4 основні групи чернігівської го-
вірки. Дві основні — залежно від 
вимови ненаголошеного О у від-
критих складах. В одній групі цей 
звук вимовляється як О, в іншій — 
А. Перші говори він назвав «оку-
чими», інші відніс до «акучих». Пер-
ші, наголошує автор, охоплюють 
значний район населених пунктів 
довкола Сосниці. Причому «акуча» 
група характеризується вживан-
ням дифтонга «уо» та «іє», а «окучі» 
— дифтонга «уи» і рідше «уо». 

Говірки перехідні до півден-
них охоплюють територію колиш-
ніх Конотопського, Борзенського 
та Ніжинського повітів, їм влас-
тиве вживання монофтонга И на 
місці О. 

Північні ж говірки Чернігівщи-
ни, в т.ч. й Стародубщини, дослід-
ник відніс до «говірок північно-
українських перехідних до біло-
руської мови». Про це свого часу 
написав у примітках до своєї по-
вісті «Кудеяр» визначний україн-
ський історик Микола Костома-
ров, наводячи зразок місцевої 
мови, якою розмовляють у Ново-
зибківському повіті: «Народ, що 
живе у цьому краї, розмовляє на-
річчям, яке є перехідним від укра-
їнського до білоруського». 

На думку стародубських крає-
знавців, це пояснюється тим, що 
місцева мова розвивалася на 
основі стародавніх українських 
сіверських говірок, котрі в XVII – 
XVIII століттях зазнали значного 
впливу білоруської мови, яку при-
несли із собою білоруські пересе-
ленці на Стародубщину.

Але все ж таки, незважаючи 
на суттєву різницю між придес-
нянським, північно-чернігівським 
і стародубським варіантами говір-
ки, констатуємо, що в них є і спіль-
ні риси, притаманні саме черні-
гівській говірці й навіть не прита-
манні літературним мовам сусід-
ніх слов’янських народів. 

Спробуємо окреслити межі 
чернігівського варіанту північ-
но-українського наріччя. У часи 
В. Ганцова межі цього наріччя 
охоплювали Бровари, далі межа 
йшла на 30 км південніше Ніжи-
на й на 30 км південніше Глухо-
ва, себто включаючи в себе істо-
ричні центри Гетьманщини. Але, 
як показав Ганцов, межі північ-
ного наріччя з часом посувають-
ся на північ, і нині ми можемо його 
фіксувати на кордоні Київської та 
Чернігівської областей і в придес-
нянських районах. 

Які ж особливості східнопо-
ліського (лівобережного) говору? 
Ось як про це розповідає стаття у 
«Вільній електронній енциклопе-
дії — Вікіпедії», що великою мірою 
базується на дослідженнях згада-
ного науковця М. Г. Железняка. 

Фонетичні особливості 
східнополіського говору

1. Розрізнення наголошеного 
і ненаголошеного вокалізму — в 
ненаголошеній позиції кількість 
голосних у різних говірках коли-

вається від 4 до 6, а в наголоше-
ній доходить до 8 фонем. Східно-
поліський говір зберігає дифтонги 
на місці етимологічних «о», «е» та 
«ě» (вуол, піеч, діед).

2. Для значної частини схід-
нополіського говору характерне 
акання (галавá, пабіегла, вадá).

3. У більшості говірок дифе-
ренціація фонем «е» та «и» неза-
лежна від наголосу.

4. Наявність реліктів етимоло-
гічного «і» в північно-західній час-
тині східнополіського говору.

5. Втрата «j» на стику пре-
фіксальної й кореневої морфем 
(вúшла, зан'алú).

6. Релікти давньої м’якості 
губних приголосних та «ч’» у час-
тині східнополіського говору (нуч’, 
п'іеч’).

7. Ослаблення фонеми «ф» і 
заступлення її «х» чи «хв» (худбóл, 
хвáра).

8. Збереження дзвінкості кін-
цевих приголосних (зуб, кров).

9. Наявність аферези 
(доднóйі).

Граматичні особливості:
1. Закінчення «у» в давально-

му відмінку іменників чоловічого, 
середнього роду однини (д’áд'ку, 
селý).

2.Паралелізм іменних форм 
в орудному відмінку (рукóйу — 
рукóй, шóстойу — шóстой, мнóйу 
— мнóй).

3. Займенник 3-ї особи одни-
ни в непрямих відмінках висту-
пає без початкового «н» (до йійі, 
з йем).

4. Наявність усічених форм 
прикметників та дієприкметни-
ків чоловічого роду (син'і, дóбри, 
старú, годóвани) та членних не-
стягнених форм жіночого і серед-
нього роду (дóўгайа, жóўтейе, хоч 
під наголосом на корені — жóўта, 
бóса).

5. Інфінітивний суфікс -т’ при 
дієслівній основі на голосний (га-
маніет’, бит’).

6. Складена форма майбут-
нього часу (буду робит’, буду слу-
хат’).

7. Поширення синтаксичних 
структур «помеж» + родовий від-
мінок у значенні ’поряд’, ’коло’ 
(пóмеж шкóли живé); к(ік) + да-
вальний відмінок ’до’ (к брáту, ік 
сталý); к л'а (л'е) + родовий від-
мінок ’біля’ (л'а хáти, л'е ріечки); 
заза + орудний відмінок (заза 
мнóйу); наў + родовий відмінок 
множини (наў карт, наў мýрки).

8. Вживання сполучників да, 
дак у єднальній і протиставній 
функціях.

Риси східнополіського гово-
ру наявні у творах Г. Барвінок, 
П. Куліша, С. Васильченка, П. Ти-
чини, О. Довженка. Східнополісь-
кий говір досліджували В. Ган-
цов, О. Курило, Ю. Виноградський, 
Ф. Жилко, П. Лисенко, З. Ніколаєн-
ко, П. Попов та ін.

    Отже, брати-
    сіверяни, 

  пишаймося, 
бо ми того   
  варті!

Олександр 
ЯСЕНЧУК

Чернігівське наріччя: 
забута мова сіверян

Чернігівщина зокрема, а територія 
Сіверського краю взагалі (в т. ч. й пів-
нічна Сумщина та Стародубщина) ще до 
появи діалектології як науки приваблю-
вала дослідників. Адже архаїчні говірки 
мешканців цього краю — східного По-
лісся, що тісно переплетені зі звичаями, 
можуть допомогти відповісти на вічні за-
питання: хто ми, звідки і куди йдемо.
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Євген АНГЕЛ 
(1897 – 1919 рр.) 
Мешкав у с. Власівці. Ке-

рівник повстанських загонів, 
одна з найяскравіших поста-
тей у народній війні українців 
проти більшовицьких окупан-
тів у 1918 – 1919 рр. на Чер-
нігівщині (Ічня, Борзна, При-
луки), Сумщині, частково Пол-
тавщині. Патріотичні настрої 
та дії Є.Ангела підтримувала 
більшість земляків.

Костянтин 
САМБУРСЬКИЙ 
(1867 – 1934 рр.)
Життя цього священика є 

показовою драмою людини, 
яка перебувала в духовній 
опозиції до тодішнього сус-
пільства. Оселившись 1894 
р. у Гужівці і ставши псалом-
щиком тутешньої церкви, 
К. Самбурський зібрав уні-
кальну колекцію старожит-
ностей, зброї, книг і цінних 
рукописів, творів мистецтва, 
нумізматики, предметів на-
родного побуту і створив у 
селянській хаті унікальний 
музей (1930 р. знищений ко-
муністами). Збереглася час-
тина його щоденників, які є 
цінними історичними доку-
ментами епохи. Записав на 
Ічнянщині 200 весільних пі-
сень, сотні колядок, щедрі-
вок, приказок і повір’їв, на-
родних прикмет. Виявив і 
зберіг 23 картини з пограбо-
ваного Качанівського пала-
цу. За активну просвітницьку 
й дослідницьку діяльність за-
знав гонінь і переслідувань.

Панас СКУБАН 
(? – 1924 р.)
Мешкав у м. Ічні. Керівник 

повстанського загону, який у 
1919 – 1923 рр. діяв в Ічні й 
навколишніх селах. Соратник 
Є. Ангела і  послідовний  бо-
рець за незалежність Украї-
ни. Про авторитет П. Скубана 
серед земляків свідчить той 
факт, що після страти його і 
побратимів було таємно пе-
репоховано в урочищі Кути 
(Жадьківка), і там протягом 
кількох десятиліть на могилі 
з’являлися живі квіти.

Василь ЧУМАК 
(1901 – 1919 рр.)
Уродженець м. Ічні. Поет, 

публіцист, революційний, гро-
мадський і культурний діяч, 
один із фундаторів нової 
української літератури. Член 
партії боротьбистів. Запалю-
вав ровесників своєю актив-
ністю, постійним перебуван-
ням на вістрі суспільно-полі-
тичного життя. Розстріляний 
у Києві денікінцями разом із 
письменником Г. Михайли-
ченком за участь в організа-
ції повстання проти білогвар-
дійців. 

Володимир БАЛАБАЙ 
(нар. 1922 р.)
Народився і мешкав в 

Ічні. Історик, дослідник ми-
нувшини Ічнянського краю. 
1972 р. на знак протесту про-
ти тодішніх порядків вийшов 
із Компартії й пішов до церк-
ви. Разом із М. Бутком брав 
участь у створенні Ічнянсько-
го історико-краєзнавчого му-
зею (діє від 1961 р.). 1981 р. 
змушений був виїхати з Ічні. 
Багато працював в архівах та 
бібліотеках Києва, Чернігова, 

Ніжина, Прилук, де знайшов 
цінні матеріали для майбут-
ньої книжки «На землі Ічнян-
ській» — першого системно-
го дослідження історії Ічнян-
ського краю.

Юхим ГОРКАВЕНКО 
(1864 – 1957 рр.)
Священик, отець Євфи-

мій, відомий поміж парафі-
ян як батюшка Ополоник. 
Від 1909 р. — псаломщик, 
згодом диякон Преображен-
ського храму в с. Івангороді, 
служив у Мартинівці та Андрі-
ївці. Під час гонінь на церкву 
підпільно і в умовах суворої 
конспірації правив службу 
Божу в Ічні, Гужівці, Бурімці 
та інших селах. Його шану-
вали як надзвичайно добро-
го, високодуховного й без-
корисливого священика. У 
1952 р. пішов у Густинський 
монастир (після постригу — 
ієромонах Єфрем), де й упо-
коївся.

Степан ГОЛОВАЦЬКИЙ 
(? – 1649 рр.)
Мешканець Ічні. Ічнян-

ський козацький полков-
ник (1648 – 1649 рр.). Від 
початку національно-ви-
звольної війни під проводом 
Б.Хмельницького відразу пе-
рейшов на бік повстанців. 

Микола КЛОЧКО 
(нар. 1934 р.)
Уродженець смт Парафі-

ївки. Мешкає в Ічні. Член На-
ціональної спілки письмен-
ників України. За політичні 
переконання (вільнодумство, 
відстоювання української 
мови, поширення українських 
самостійницьких ідей серед 
молоді) був засуджений до 
25 років ув’язнення в табо-
рах. Численні твори автора, 
зокрема влучні афоризми, — 
прояв його «бунтівного» світо-
гляду. 

Валентина КАРПЕНКО 
(нар. 1947 р.)
Народилася в Ічні. Меш-

кає в смт Парафіївці. Ініціатор 
розслідування низки гучних 
справ про зловживання міс-
цевих керівників на Ічнянщи-
ні в 1970 – 1980-их рр. Про-
тягом багатьох років — голо-
ва районної організації Руху 
(згодом УНП), редактор неза-
лежної районної газети «Іч-
нянщина» (від 2000 р.). Орга-
нізатор кількох успішних ви-
борчих кампаній опозиції в 
Ічнянському районі (особис-
то тричі перемагала на вибо-
рах Парафіївського селищно-
го голови).

Віктор ГАВРИСЬ 
(нар. 1937 р.)
Один із організаторів і 

керівник першого осередку 
Руху на Ічнянщині, ініціатор 
заснування незалежної га-
зети «Ічнянщина» (1996 р.). 
Активіст місцевої «Просвіти». 
Лауреат журналістської пре-
мії ім. В. Плюща (2008 р.) за 
публікації, що пробуджували 
національну свідомість зем-
ляків. 

* * * 
Це чергова підбірка імен 

для другого видання «Енци-
клопедії Ічнянщини».

Іван НЕЖИВИЙ, 
Центр «Інформаційне 

суспільство»

Цей старовинний мурований будинок 
у стилі історизму, біля стадіону ім. Гагарі-
на, знайомий кожному чернігівцю. Нині тут 
міститься бібліотека для юнацтва. Істори-
кам він відомий як будинок Тарновсько-
го, адже до його спорудження має прямий 
стосунок відомий благодійник Василь Ва-
сильович Тарновський.

З’явилася будівля наприкінці XIX століт-
тя. Для чого вона планувалася першопочат-
ково — невідомо. Проте планування спо-
руди, внутрішнє оздоблення, зокрема при-
дільна частина зі східного боку, свідчать про 
можливість побудови як майбутньої церк-
ви. Тим паче в тій частині міста раніше жила 
чернігівська еліта: на місці стадіону мешкав 
чернігівський архієпископ, поруч — губер-
натор. Але чомусь плани будівельників змі-
нилися, і цю будівлю закінчили в такому ви-
гляді, в якому ми її нині бачимо. Наприкін-
ці ХІХ століття тут розташовувався ремісни-
чий клас сирітського будинку, але завдяки 

рішенню міської думи доля цього недовер-
шеного будинку раптово змінилася, і він по-
трапив до історії.

Василь Тарновський, власник Кача-
нівки і син друга Тараса Шевченка, пе-
ретворив своє помістя на своєрідний му-
зейний осередок і всіляко намагався по-
пуляризувати власне зібрання. Довго ко-
лекціонер не міг вирішити, якій установі 
довірити цей скарб із певністю, що його 
не буде вивезено за межі України. Уре-
шті, за порадою свого товариша Олек-
сандра Лазаревського, Тарновський 
звернувся до Чернігівського губернсько-
го земства. У за яві 1896 року він писав: 
«Укладений мною протягом усього мого 
життя музей місцевих старожитностей 
я хотів би, для надійного збереження їх, 
передати у власність і завідування Черні-
гівському губерніальному земству з тим, 
щоб він містився в старовинному будин-
ку над Десною, за собором, і був відкри-

тий для огляду його публікою на підставі 
певних правил».

За два роки подав нову заяву, в якій уже 
не наполягав на розміщенні колекції в «бу-
динку Мазепи», але ставив умови, щоб зем-
ство не могло будь-коли привласнити музей, 
перенести з Чернігова в інше місце або змі-
нити його характер як місцевого історично-
го музею. При цій заяві було викладено взір-
цевий статут майбутнього закладу.

Колекція налічувала велику кількість 
експонатів. 758 предметів були присвячені 
Тарасу Шевченку (серед них — близько 30 
автографів творів, 285 малюнків і картин). 
Усе це тимчасово розмістили у приміщенні 
будинку Тарновського, а згодом — у будівлі 
нинішнього історичного музею на Валу. 

До відкриття свого музею Тарновсько-
му не судилося дожити. 13 червня 1899 
року тяжка хвороба звела його в могилу. 
Перед смертю в заповіті Василь Тарнов-
ський підтвердив своє бажання щодо ко-
лекції: «Колекцію мою українських старо-
житностей, яка складається з оригіналь-
них портретів і копій, давніх картин, зброї, 
стародруків, архіву, бібліотеки книжок, до-
тичних до України, та інших старовинних ре-
чей, а також збірку речей, паперів, книжок 
і всього, що стосується пам’яті поета Шев-
ченка, я відписую у власність Чернігівсько-
му губерніальному земству без права при-
власнення й переміщення з м. Чернігова, з 
тим, щоб музей називався моїм ім’ям, а та-
кож, якщо не буде від Уряду заперечення, 
із затвердженням спадкоємного куратора 
цього музею, що його звання має переходи-
ти завжди до старшого в моєму роді».

У радянські часи заповіт Тарновсько-
го порушили — значну частину експонатів 
«відчужили» з Чернігова. Зокрема, Шевчен-
кіану перевезли в Київ — до Національно-
го музею Тараса Шевченка та до відділу ру-
кописів Інституту літератури НАН України.

Олександр ЯСЕНЧУК

31 березня 2016 року му-
зичний світ відзначив 284-ту 
річницю від дня народження 
видатного австрійського ком-
позитора Франца Йозефа Гай-
дна, представника віденської 
класичної школи, основопо-
ложника таких музичних жан-
рів, як симфонія і струнний 
квартет. 

У ті часи музикантам жи-
лося нелегко, навіть музичним 
геніям. Їх продавали, купляли, 
як просту челядь. Велике було 
щастя для композитора вирва-
тися з лап провінційної знаті і 
приїхати до музичного центру 
Європи — Відня — в пошуках 
покровителів і меценатів. 

У австрійській столиці для 
музиканта було за честь по-
трапити до салону мадам Тун. 
Господиня салону — розумна, 
екстравагантна і чарівна гра-
финя Марія Вільгельміна фон 
Тун-Гогенштейн —  пристрасна 
шанувальниця музики. Родичі 
Тун були меценатами і підтри-
мували творчість відомих ком-
позиторів. Фердинанд Лобко-
віц (мати графині Тун походи-
ла з родини Лобковіц) узяв на 
себе турботу про музичну осві-
ту сина одного зі своїх лісничих 
— майбутнього композитора 
Глюка. Свекор Марії Вільгель-
міни, граф Йоганн Йозеф Тун, 
був другом і меценатом Вольф-
ганга Амадея Моцарта. Саме в 
його садибі в Лінці Моцарт на-
писав знамениту «Лінцьку сим-
фонію», а Леопольд Моцарт, 
батько композитора, був свого 
часу домашнім капельмейсте-

ром родини Лобковіц. Вільгель-
міна Тун влаштувала молодого 
Гайдна на службу капельмей-
стером до свого приятеля, дуже 
заможного князя Естергазі. 

1777 року до Відня приїхав 
Андрій Розумовський — улю-
блений син українського геть-
мана Кирила Розумовського, 
дипломат європейського рівня. 
Харизматичний, вродливий ін-
телектуал Андре швидко знай-
шов собі друзів серед віден-
ських аристократів, зокрема і 
Марії Тун, своєї майбутньої тещі. 
У її салоні він познайомився з 
музичними геніями — Гайдном, 
Моцартом і Бетховеном. Андрій 
як вишуканий меломан, музи-
кант (професійно грав на скрип-
ці) не міг не оцінити геніальної 
музики цих композиторів. Адже 
його батько, поважний гетьман 

Кирило Розумовський, мав без-
доганний музичний смак. Геть-
манська музична капела і ор-
кестр були серед найкращих у 
Російській імперії. Гетьман дав 
значний поштовх творчій ді-
яльності видатних українських 
композиторів — Дмитра Борт-
нянського й Максима Березов-
ського. Андрію Кириловичу було 
з кого брати приклад. 

Любов А.Розумовського 
до України і музика Батьків-
щини мали неабиякий вплив 
на творчість Йозефа Гайдна, 

з яким Андрій дружив. Розу-
мовський кілька разів викону-
вав у гайднівських квартетах 
партію другої скрипки в при-
сутності самого автора. Ви-
датний композитор вислов-
лював компліменти на адре-
су А. Розумовського з приводу 
його музичного смаку й гарно-
го слуху. За словами біографа 
О.Васильчикова, Гайдн прово-
див довгі вечори з Розумов-
ським, передавав йому творчі 
задуми своїх квартетів, сонат і 
симфоній. Вони неодноразово 
дискутували стосовно особли-
востей квартетної музики. Ре-
зультатом творчого спілкуван-
ня було бажання маестро після 
шестирічної перерви знову по-
вернутися до жанру квартетів у 
1778 р. Їх Гайдн присвятив ве-
ликому князю Павлу Петровичу, 
майбутньому російському імпе-
ратору і другу дитинства А. Ро-
зумовського, який 1781 р. пере-
бував у Відні. Саме «російські» 
квартети Гайдна започаткува-
ли той тип струнних квартетів, 
який згодом розвинув Бетховен 
у квартетах, присвячених А. Ро-
зумовському. Листування Ан-
дрія Кириловича з П. Зубовим 
свідчить про захоплення від 
прослуховування цих квартетів, 
які, ймовірно, виконувалися в 
його домі. «Мені дуже шкода, що 
шість останніх квартетів Гайдна, 
які я слухав з великою насоло-
дою, все ще не можна купити», 
— зазначив Андрій Кирилович 
в одному зі своїх листів.

Андрій Розумовський був у 
захваті від музики Амадея Мо-
царта, його опер, симфоній, 
квартетів. У той час, коли Мо-
царт животів у злиднях і не міг 
звести кінці з кінцями, Андрій 
Кирилович піклувався, щоб ма-
естро переїхав до України. 1791 
року він пропонував князю 

Г. Потьомкіну виписати «першо-
го клавесиніста Німеччини на 
ім’я Моцарт» до Катериносла-
ва (де мала б відкритися музич-
на академія з ініціативи князя). 
Приїзд Моцарта до України був 
не за горами, але доля розпо-
рядилася інакше… Помер По-
тьомкін, а невдовзі й Моцарт.

Пізніше молодший син 
Моцарта — Франц-Ксавер-
Вольфганг-Моцарт, відомий пі-
аніст, диригент і композитор, 
усе ж таки відвідав Україну. Він 
деякий час працював у Захід-
ній Україні. У 1826 р. у греко-
католицькому кафедральному 
соборі Святого Юра відбувся 
концерт, під час якого компози-
тор виконав знаменитий бать-
ківський «Реквієм». Моцарт-
молодший багато подорожував 
по Україні, де його концерти 
сприймали із захопленням.

Досліджуючи творчість ві-
денських композиторів-класи-
ків, варто пам’ятати, яку роль 
відіграв наш земляк, син укра-
їнського гетьмана, відомий ди-
пломат, меценат Андрій Розу-
мовський в історії світової му-
зичної культури.

Катерина ДЗЕКУН, 
науковий співробітник

Національного історико-
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця» (Батурин)

Бунтарі
Мешканці Ічнянщини, які не боялися йти «проти течії» 

заради соціальної справедливості та  суспільства змін

Будинок Тарновського

Андрій Розумовський 
і віденські класики

А.Розумовський

Гайдн

Моцарт
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Календар 
всесвітньої історії

Радянський 
антирадянський 
фольклор 

Доки в Чехії готуються опублікува-
ти в Інтернеті 300 тисяч відсканованих 
документів комуністичної служби без-
пеки, Україна проводить ревізію своїх 
архівів КДБ для створення, на зразок 
Чехії, єдиного відкритого архіву — Ар-
хіву національної пам’яті.

Від початку дії «декомунізаційних 
законів» в Україні вже майже рік усі 
документи репресивних органів ра-
дянських спецслужб доступні в архівах 
будь-кому безкоштовно.

Крім того, нині в Україні функціо-
нує електронний архів визвольного 
руху avr.org.ua, який містить понад 20 
тисяч електронних копій документів з 
історії українського визвольного руху 
в XX ст. та матеріалів КДБ. 

Чехія викладе онлайн протоко-
ли засідань органів безпеки чеського 
МВС і звіти розвідки й контррозвідки, 
зокрема документи щодо комуністич-
ного перевороту в лютому 1948 року.

В Україні, відповідно до Закону 

«Про доступ до архівів репресивних ор-
ганів комуністичного тоталітарного ре-
жиму 1917 – 1991 років», триває пе-
редача архівів радянських спецслужб 
з-під відомств СБУ, МВС, Міноборони 
та інших силових і оборонних структур 
до цивільного архіву Українського ін-
ституту національної пам’яті. Після пе-
редачі історики їх опрацюють і викла-
дуть у відкритий доступ в Інтернеті.

«Нині українські силові та оборон-
ні структури проводять ревізію своїх 
архівів, щоб виявити, які саме доку-
менти репресивних органів СРСР 1917 
– 1991 років у них є. Передати архіви 
до Інституту національної пам’яті їм по-
трібно до 21 травня наступного року. 
Паралельно ми займаємося створен-
ням і забезпеченням усім необхідним 
нового Галузевого державного архі-
ву Українського інституту національ-
ної пам’яті», — розповів Ігор Кулик, на-
чальник управління УІНП.

Між архівом Служби безпеки 
України та чеськими партнерами — 

архівом служб держбезпеки та Інсти-
тутом дослідження тоталітарних ре-
жимів — триває активна співпраця. 
Зокрема, запланована підготовка й 
видання збірників документів. Відбу-
вається обмін електронними копіями 
документів: чеська сторона передає 
документи про протидію чехословаць-
ких спецслужб діяльності Організації 
Українських Націоналістів, українська 
сторона — матеріали архівних кримі-
нальних справ на репресованих ра-
дянським тоталітарним режимом жи-
телів колишньої Чехословаччини.

Після падіння комуністичного ре-
жиму Польща, Чехія, Болгарія, Сло-
ваччина, країни Балтії та інші країни 
Центрально-Східної Європи зроби-
ли доступними секретні документи ка-
ральних органів і таємної поліції та пе-
редали їх цивільним відомствам — ана-
логам Інституту національної пам’яті.

Прес-центр Центру 
досліджень визвольного руху

Распродажа товаров 
зимнего сезона
16 марта торговые предприятия 

РСФСР и ряда других республик нача-
ли распродажу по сниженным ценам 
товаров минувшего зимнего сезона.

Мы уже рассказывали, что, на-
чиная с этой весны, дважды в год бу-
дут регулярно проводиться сезонные 
распродажи товаров. С февраля по 
апрель — осенне-зимнего ассорти-
мента и с августа по октябрь — ве-
сенне-летнего. Как сообщили нам 
в Министерстве торговли СССР, на 
нынешнюю весеннюю распродажу 
поступили товары, которые на 15 
марта стоили 800 миллионов рублей. 
Но в результате произведённого из-
менения цен они подешевели более 
чем на 300 миллионов рублей. Тако-
ва сумма экономии для покупателей. 

В ассортимент товаров, по-
ступивших на распродажу, входит 
зимняя одежда, в том числе шубы 
из искусственного меха, обувь, 
трикотажные изделия, галантерея, 
товары для отдыха и многое другое. В 
целом цены на эти изделия снижены 
на 40 процентов. 

(«Известия», 16.03.1984)

Навстречу 
субботнику
Днепропетровск
Одними из первых на призыв мо-

сквичей провести 21 апреля ком-
мунистический субботник откликну-
лись металлурги Нижнеднепровско-
го трубопрокатного завода имени 
К. Либкнехта. В этот день коллектив 
предприятия отправит потребите-
лям почти пятьсот тонн стали, про-
ката и столько же труб. Всего будет 
выпущено продукции на 150 тысяч 
рублей. Пятую её часть произведут из 
сэкономленного сырья и материалов. 

 

Инициатива и расчёт
Трудящиеся столицы Украины 

обя зались перевыполнить план 
1984 года по росту производитель-
ности труда на один процент, а по 
снижению себестоимости продукции 
— на полпроцента. Обязательства 
успешно выполняются.

Гана – СССР

Вклад 
советских вузов
АККРА. В промышленном горо-

де Тема, расположенном неподалёку 
от столицы, Ассоциация ганских 
выпускников советских вузов торже-

ственно отметила своё 10-летие. 
Свыше тысячи ганцев с советски-

ми дипломами трудятся ныне в самых 
различных отраслях экономики 
страны. Почти столько же студентов 
учатся сегодня в высших учебных за-
ведениях Советского Союза. 

Галоп цен
ЛИССАБОН. Неудержимыми тем-

пами растёт в Португалии уровень ин-
фляции. Согласно опубликованным 
в Лиссабоне данным национально-
го института статистики, только за 
первые два месяца нынешнего года 
рост цен в стране составил 30,3 про-
цента.

Против ядерной 
угрозы
ВЕНА. С критикой агрессивной 

политики США и НАТО, направленной 
на дальнейшую гонку вооружений, 
выступил Председатель Коммунисти-
ческой партии Австрии Франц Мури.

Выступление 
В. Ярузельского
ВАРШАВА. На Всепольской кон-

ференции ПОРП, проходящей в Поль-
ской столице, с докладом Политбю-
ро выступил Первый секретарь ПОРП 
В. Ярузельский. 

Оценивая период, прошедший 
после IX съезда партии, он сказал: 
«Пройден важный отрезок пути. Но 
и путь, который ещё предстоит про-
йти стране и партии, будет нелёгок. 
Марксизм-ленинизм, демократи-
ческий централизм, связь с рабо-
чим классом и трудящимися — это 
главные источники силы партии». 

(ПОРП — Польська об’єднана ро-
бітнича партія, правляча прокомуніс-
тична партія тогочасної Польщі). 

Зарубежный калейдоскоп

Новая модель 
«Аэробуса»
БОНН. Западногерманский каби-

нет выделил полтора миллиарда марок 
на конструирование нового пассажир-
ского самолёта типа «А-320». Новая 
машина на 150 мест рассчитана для 
полётов на средние расстояния.

Пагубное увлечение
Четыре английские 

общественные организации раз-
вернули широкую кампанию по 
разъяснению молодёжи пагубности 
увлечения громкой музыкой.

(«Известия», 19.03.1984)

Політичний анекдот 
у СРСР

Рік 1967-ий. Американець 
пригощає Рабиновича чорною 
ікрою.

«Боже мій, як ви від нас від-
стали! — каже Рабинович. —
Ми це їли 50 років тому!»

* * *
— Що це за черга? — запи-

тує іноземний турист у Москві.
— Масло дають.
— Ого! У нас тільки прода-

ють! А це що за черга?
— Черевики викинули.
— Ось ці? У нас такі теж ви-

кидають.

* * *
Запитання після лекції «На-

здоженемо Америку»: 
— Товаришу лекторе, а 

коли ми її наздоженемо, мож-
на буде там залишитися?

* * *
— Що означає — капіта-

лізм знаходиться на краю прір-
ви?

— Це означає, що вони 
звідти дивляться, як ми копо-
шимося на дні.

* * *
Запитання, на яке вірмен-

ське радіо не змогло відпові-
сти: «Що буде, коли ми переже-
немо Америку, яка котиться в 
прірву?»

* * *
— Скільки в нас у СРСР ав-

томобілів на душу населення?
— Дві машини — «чорний 

воронок» і швидка психіатрич-
на допомога.

* * *
Хто винайшов рентген? 

Звичайно, росіяни. Ще в XVII 
столітті його вже знав росій-
ський трактирник Іван Петров, 
котрий, згідно з літописом, го-
ворив своїй дружині Марфі: «Я 
тебе, стерво, наскрізь бачу!»

* * *
Вовочка зубрить байку: 

«Вороні якось Бог послав шма-
точок сиру».

Запитує батька: 
— Тату, а хіба Бог є?
— А хіба сир є? Це ж байка!

22 квітня 
1838 — уперше пароплав пере-

тнув Атлантичний океан.
У гавань Нью-Йорка прибув ан-

глійський корабель «Сиріус». Він ви-
тратив на подорож 18 днів і 10 годин.

 
23 квітня 
1896 — у Нью-Йорку відбувся 

перший в Америці кіносеанс.
1932 — відповідно до рішення 

ЦК ВКП(б) «Про перебудову літера-
турно-художніх організацій» розпус-
тили всі письменницькі організації, 
натомість створили єдину Спілку ра-
дянських письменників.

24 квітня 
1490 — наро-

дився Франциск 
Скорина, білорусь-
кий першодрукар, 
просвітитель.

1833 — у США 
запатентована га-
зована вода.

1915 — поча-
ток масового гено-
циду  вірмен у Туреччині. 

Із 1,5 млн вірмен Османської ім-
перії було знищено майже дві тре-
тини.

25 квітня 
1913 — помер Михайло Коцю-

бинський, український письменник.
1954 — американський дослід-

ницький центр компанії «Белл теле-
фон» оголосив про створення соняч-
них батарей. 

26 квітня 
1890 — народився Микола Зе-

ров, визначний український поет-
нео класик, літературознавець, кри-
тик і перекладач, професор Київ-
ського університету. Репресований і 
розстріляний на Соловках.

1945 — у 
Мюнхені помер 
Павло Скоро-
падський, укра-
їнський громад-
ський, військовий 
і державний діяч, 
гетьман Україн-
ської держави у 
1918 р. Від кінця 
1918 р. — на емі-
грації у Швейцарії та Німеччині, де й 
надалі очолював гетьманський рух. 
16 квітня 1945 р. був смертельно по-
ранений під час бомбардування біля 
Мюнхена. Похований в Оберсдорфі.

1986 — аварія на Чорнобиль-
ській АЕС — найбільша техногенна 
катастрофа в історії людства. 

27 квітня 
1904 — помер Михайло Ста-

рицький, український письменник, 
драматург, визначний театральний і 
культурний діяч.

1995 — Верховна Рада України 
затвердила першу державну нагоро-
ду незалежної України — орден Бог-
дана Хмельницького.

28 квітня 
1868 — на-

родився Георгій 
Вороний, україн-
ський і російський 
математик (нар. 
у с. Журавка нині 
Варвинського ра-
йону Чернігівської 
області).

1914 — у США 
запатентовано повітряний кондиціо-
нер.

1947 — норвезький дослідник 
Тур Хейєрдал із п’ятьма товаришами 
на бальзовому плоті відплив від за-
хідного узбережжя Південної Амери-

ки (Перу) до Таїті. 
Мореплавці подолали 5000 мор-

ських миль, аби підтвердити гіпотезу 
Хейєрдала про те, що Полінезію мо-
гли колонізувати корінні американці. 

29 квітня 
1882 — у Берліні введено в дію 

першу у світі експериментальну тро-
лейбусну лінію.

1931 — у СРСР проведена перша 
дослідна телепередача.

30 квітня 
1877 — французький винахід-

ник, письменник і поет Шарль Кро 
передав Академії наук опис першого 
грамофона.

1975 — взяття комуністични-
ми північнов’єтнамськими війська-
ми міста Сайгон. Завершення війни 
у В’єтнамі.

1 травня 
1921 — відкрито першу в Україні 

й Росії поштово-пасажирську авіалі-
нію «Москва – Орел – Харків» на лі-
таку «Ілля Муромець».

2004 — найбільше розширення 
в історії ЄС: членами Європейсько-
го Союзу стали Естонія, Кіпр, Латвія, 
Литва, Мальта, Польща, Словаччина, 
Словенія, Угорщина та Чехія.

2 травня 
1519 — у замку Клос-Лусе (Фран-

ція) помер Леонардо да Вінчі, вели-
кий італійський художник, скульптор, 
архітектор, учений, інженер.

1986 — київське «Динамо» вдру-
ге у своїй історії вибороло Кубок во-
лодарів кубків європейських країн, 
вигравши у фіналі в м. Ліон (Франція) 
в іспанського клубу «Атлетіко» з ра-
хунком 3:0.

3 травня 
1783 — російська імператриця 

Катерина ІІ своїм указом заборо-
нила селянам Лівобережної Украї-
ни та Слобожанщини переселятися 

з місць останньої 
ревізії, тобто від-
булося закріпа-
чення селян.

1900 — у При-
луках народився 
Микола Яковчен-
ко, український 
актор театру й 
кіно.

4 травня 
1881 — народився Олександр 

Керенський, російський політичний і 
громадський діяч, есер, голова Тим-
часового уряду 1917 р.

5 травня 
Народилися: 

1828 —  Ганна 
Барвінок (Олек-
сандра Біло-
зерська-Куліш), 
українська пись-
менниця, дружи-
на Пантелеймо-
на Куліша; 

1900 —  
Юрій Липа, укра-
їнський громад-
ський діяч, письменник, поет, публі-
цист, один з ідеологів українського 
націоналізму.

Франциск 
Скорина

Павло
Скоропадський

Георгій
Вороний

Микола
Яковченко

Ганна
Барвінок

Чехія публікує 300 тисяч документів 
комуністичних спецслужб, 

Україна готується зробити те саме 

Сторінками  старих газет
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Поезія лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського

Продовжуємо знайомити читачів із поезією лауреатів облас-
ної літературно-мистецької премії імені Михайла Коцюбинсько-
го. Позаторік у Чернігові видана «Антологія творів лауреатів пре-
мії імені М. Коцюбинського. Поезія». З неї і друкуємо ці твори.

Цікаве про українських письменників 

Турківський Микола Петрович народив-
ся 16 травня 1937 року в с. Линовиця При-
луцького району. Закінчив Дніпропетровське 
художнє училище. Працював на Прикарпатті 
майстром різьби по каменю й дереву, худож-
ником-оформлювачем у 1959 – 1971 роках. 
1971 року переїхав із родиною до Прилук. 

Турківський — автор багатьох книг поезії, 
а також книг для дітей з оформленням і ма-
люнками автора. Багато віршів прилуцького 

поета поклав на музику місцевий композитор В. Вовк. 
Автор-упорядник книги краєзнавчих нарисів про рідне село 

«Навіки рідна». Лауреат премії імені М. Коцюбинського 1998 року.  

Жовте озеро
О жовте озеро у полі!.. 
О соняхів гарячий цвіт! 
А обіч — наче на припоні — 
вітряк занедбаний стоїть. 

Старі, обдерті в нього крила, 
уже не крутяться давно. 
у тому році приїздили 
його знімати для кіно. 

Гуртом хотіли запустити 
(у ньому вітер аж гудів), 
та застогнав несамовито 
й відразу змовкнув у біді. 

Каміння важко скреготнуло, 
як хтось зубами од злоби. 
З’явилась хмара — мов акула, 
і тінь жбурнула до юрби. 

І все кінчилося. А в полі... 
у полі соняхи цвітуть. 
І жовто-жовто доокола. 
І місце, мабуть, крапці тут. 

* * *
Міркую... Розмірковую... Якби 
Люд між собою був таким 

дружнішим —
Господь, можливо, більше б 

нас любив. 
І різних благ нам дарував би 

більше. 

Міркую... Розмірковую… Якби 
Люд совість не губив… Все був

 із нею... 
Було б не стільки, ні, в житті злоби,
Добро скрізь коренилося б 

землею. 

Міркую... Розмірковую... Якби 
Люд жив по правді... Тільки лиш 

по правді... 
То, мабуть, слово щезнуло б 

«раби»... 
І був би світ у злагоді і зладі. 

* * *
Погляну — наче вороння, 
похилий люд на смітниках, 
Он хтось найшов щось і підняв, 
і сльози й радість на очах. 

А за плечима — грім війни, 
тягар важкого повоєння... 
І все-усе — від сатани! 
Від неї — й чортове щодення. 

Не рік в тім винен
Не рік в тім винен, а вожді, 
що голод мій народ косив... 
Ті — вузьколобі і тверді, 
які були від злющих сил. 

І люд лягав — як той покіс, 
як в лузі скошена трава. 
Вже не було у них і сліз. 
Їх вітер пухлих обвівав. 
Дивилися вони на світ, 
А очі — мов питання ті: 
«За що? За що? За що, скажіть?..» 
Та лиш — сміялися вожді. 

І походжали у Кремлі 
у чорних чоботах, як ніч, 
і скреготали: «Кур-р-ку-лі!
Хохли!.. Махновці!.. Вам би Січ!!!» 

І падав, падав, падав люд. 
Дурів. В нестямі їв себе. 
За що? За що? За чорний труд?..
За труд волячий: цоб! Цабе! 
І люд чорнів — немов земля, 
як возом — торохтів кістьми, 
і владу, й чорта, й Бога кляв, 
і клавсь мільйонно до пітьми. 

Згадається — проймає дрож. 
Щоденно душі страх бурив. 
І між вождів — найбільший 

вождь 
всміхавсь і люльку все курив. 

Бабуся Віра
Вона не вмерла — вижила 

у голод, 
пройшла у рік той смерть повз 

неї мимо. 
Брати лежать... Вона вже ходить 

кволо 
і лиш ціпок їй вірним 

побратимом. 

І мати вмерла. Ну, а батько 
вижив, 

й того під прес репресії забрали. 
Вона була в лабетах сліз, 

принижень, 
вона в війну втамовувала рани. 

Вона в упряжку мовчки 
запрягалась 

й тягла, немов коняка, плуг у полі, 
вона була у праці — мов 

з металу, 
«така уже, — казала, — в мене 

доля».
 
Її висушував і сорок сьомий... 
За колосок — в тюрмі ледь 

не сиділа. 
Вона вся в зморшках. Зігнута, 

мов кома, 
волосся в неї сиве... Біле-біле. 

Сьогодні їй запраглося побачить 
могилу батька, що покрила 

безвість, 
й рида на призьбі — дитинча 

неначе... 
Думки її у спогадах на лезі. 

За чесність батька «чесним» 
прозивали. 

Тверду, гранітну мав у серці віру. 
У глупу ніч приїхали й забрали, 
сказав лише їй: «Не хвилюйся, 

Віро...
 
Я повернусь, я повернусь...» І досі 
звучать, звучать оці слова 

тривожно. 
Поглинула його глибока осінь, 
немовби засмоктала в твань 

безбожну. 

О доле, доле! Так одна 
й лишилась. 

І заміж не виходила. Хоч хлопці 
все біля неї розпускали крила, 
неначе витанцьовували в кроці. 

Така вже доля — полинами вкрита. 
Як покруч, руки. Й пенсія мізерна... 
Ой, боляче про неї говорити, 
дивитись в очі — в зболені озера.

Жага до знань
1750 року, бажаючи продовжити 

освіту, Сковорода, прилучившись до 
почту генерал-майора Вишневського, 
відбув до Угорщини. Звідти він їздив 
до Відня, Офена (Будапешта), Прес-
бурга (Братислави) та інших навко-
лишніх міст, знайомився з ученими 
людьми і, володіючи латиною, німець-
кою й розуміючи грецьку мову, вільно 
міг вести бесіду. Є звістки, що Сково-
рода вчився певний час в університе-
ті в Галле; загалом же філософ пробув 
за кордоном п’ять років. 

Сковорода 
і Харківський університет 
1803 року за ініціативою В. Ка-

разіна слобідські поміщики відписа-
ли кошти на Харківський університет, 
зібравши величезну на той час суму в 
618 тис. карбованців сріблом. Цікаво, 
що жертводавцями були здебільшого 
учні чи близькі знайомі й друзі Григо-
рія Сковороди.

Поет і професор 
Петро Гулак-Артемовський став 

викладачем Харківського університе-
ту 1821 року, коли йому був 31 рік. Ви-
кладав історію, географію і статисти-

ку. Через чотири роки став професо-
ром. Поет мав яскравий ораторський 
хист, на його лекціях завжди було ба-
гато слухачів навіть із інших факуль-
тетів. Був поет деканом словесного 
факультету, а з 1841 по 1849 роки — 
ректором Харківського університету.

Король «балагулів» 
Колоритна постать — автор зна-

менитої пісні «Там, де Ятрань круто 
в’ється», український поет І половини 
XIX ст. Антін Шашкевич.

Поет належав до наполовину спо-
лонізованого шляхетського роду й пере-
бував у середовищі польського поміщи-
цтва. Його батько брав участь у повстан-
ні Т. Костюшка, а сам поет став повстан-
цем у 1831 році, у повстанні Польщі 
проти Росії. Антін був ад’ютантом коман-
дира загону К. Ружицького, відзначився 
в боях, за що його нагороджено «Золо-
тим хрестом». В останньому бою Шашке-
вич отримав тяжку рану, але вижив. Емі-
грував, був амністований, та мусив від-
сидіти у в’язниці. 

Вийшовши на волю, Шашкевич 
став душею так званих «балагулів», 

тобто шляхетської молоді, яка буяни-
ла на шляхах та ярмарках. Правдивий 
«балагул» мусив мати просту бричку, 
обшиту лубом і вистелену соломою, і 
четверо сильних коней, але на вигляд 
чим гірших, тим оригінальніших. Візни-
ком був сам «балагул» із люлькою в зу-
бах, одягнений у гуньку або свитку із 
грубого сукна, підперезаний черкесь-
ким поясом і в широких шкіряних шта-
нях. Зимою вдягали баранячу шапку, 
влітку — шкіряного кашкета, а на тіло, 
крім шкіряних штанів, — саму сороч-
ку. «Балагули», протестуючи проти ви-
ключної «французщини» в панських 
домах і вживаючи тільки українську 
мову, тягалися по ярмарках, влашто-
вували оргії, іритували добропристой-
но вихованих дам та кавалерів. 

Згодом А. Шашкевич відійшов 
від «балагульства», оженився і почав 
таке саме благопристойне життя, про-
ти якого недавно бунтував. Так тягло-
ся до 1863 року. Коли у Варшаві знову 
вибухнуло повстання проти Росії, Шаш-
кевич віддав своїх трьох синів генера-
лові Е. Ружицькому, синові того К. Ру-
жицького, під керівництвом якого сам 
брав участь у повстанні 1831 року, а 
після поразки подався за синами в 
еміграцію, в Галичину, де й помер.

Вірші свої А. Шашкевич писав, на-
слідуючи українські народні пісні.

Стільки радує своїм мистецтвом народ-
ний аматорський театр «Рампа» Прилуцько-
го міського будинку культури.

Після розформування професійного те-
атру його режисер Іван Бровченко разом із 
великою кількістю акторів перебрався до 
Ніжина. Ті ж, хто залишився, 1952 року ор-
ганізувалися в самодіяльний театр. До їх-
ніх лав влилася студентська і робітнича мо-
лодь. Очолив колектив Олександр Балабуха. 
У 1982-ому, вже під керівництвом Наталії 
Коновалової, театр здобув звання народно-
го. За три роки посаду художнього керівни-
ка обійняв випускник Київського інституту 
культури Віктор Моргун, який вивів «Рампу» 
на сцену всеукраїнських фестивалів.

«Я на «Будмаші» пройшов шлях від елек-
трика до головного технолога. Від 1964-
ого танцював у заводському будинку куль-
тури. Потім відвідував хореографічний ан-
самбль МБК «Прилучанка», — згадує вете-
ран «Рампи», приватний підприємець Євген 
Добржанський. — У 1981 році почав грати 
в театрі. На моєму рахунку чимало головних 
ролей». 

Нині в театрі багато талановитої молоді. 
Грають продавці, учні, студенти, вчителі. Є й 
люди з профільною освітою.

«Я навчався в Київському інституті куль-
тури (нині — національний університет куль-
тури і мистецтв) на режисера масових свят. 
Працював художнім керівником на Срібнян-
щині. Перебравшись до Прилук 1989 року, 
став актором «Рампи». А в 2001-ому, після 
трагічної загибелі Віктора Моргуна, очолив 
театр, — розповідає заслужений праців-
ник культури Анатолій Кизим. — Продовжую 
розпочате Віктором Васильовичем. Це був 
справжній режисер, самовідданий театрал».

У репертуарі «Рампи» з’явилися твори 
здебільшого комедійного жанру: «Халам-
бунду» Юрія Полякова, «Дурисвітка» Мар-
ка Кропивницького, «Отак загинув Гуска» 

Миколи Куліша. Є й драматичні вистави — 
«Глитай, або ж Павук» і «Талан» Марка Кро-
пивницького, «Назар Стодоля» Тараса Шев-
ченка. Місяць тому розпочали роботу над 
виставою за «Безталанною» Івана Карпен-
ка-Карого.

Із приходом Артема Юрійовича Аніщен-
ка на посаду директора МБК театр у Прилу-
ках отримав нове життя. 

Ядро «Рампи» — 15 осіб, а весь колек-
тив разом із дитячою студією налічує близь-
ко 50 осіб.

«Рампа» дала путівку в життя заслуже-
ній артистці України, акторці столичного те-
атру імені Івана Франка Світлані Прус, ре-
жисеру Київського дитячого театру Андрію 
Сенчуку, режисеру столичного Молодого те-
атру Оксані Швець. Гордість «Рампи» — ни-
нішній художній керівник МБК Ірина Кли-
менко, начальник відділу культури і туризму 
міськради Катерина Мовчан, художній ке-
рівник Малківського будинку культури Та-
міла Даценко, директор Замостянського БК 
Інна Карцева.

«Найстаршими в «Рампі» є Євген Олек-
сандрович Добржанський, Тетяна Павлівна 
Кузнєцова та Ольга Іванівна Середа, — го-
ворить Анатолій Кизим. — Вони моя опора. 
Багато років віддали «Рампі» нині вже покій-
ні Наталія Олександрівна Бекецька та Елла 
Іванівна Філіпченко. Не омину добрим сло-
вом і акторів-старожилів Світлану Селюк, 
Владислава Іващенка, Миколу Єфіменка, 
Оксану Хантіль, Дмитра Лащенка, Інну Кар-
цеву, Ірину Клименко, Віктора та Віту Удо-
венків». 

Театр «Рампа» — хранитель традицій 
українського народу. У його виставах чима-
ло народних танців і обрядів, а використову-
вані акторами вишиванки, корсети, жупани, 
свитки — автентичні, деяким із них уже по-
над сто років.

Роман МАРУСИЧ

Перша 
в Україні 

білоруська 
бібліотека
Чернігів багато білорусів 

називає своєю другою домів-
кою. Офіційно в місті живе 12 
тисяч вихідців із сусідньої кра-
їни.

Для них і не тільки запрацю-
вала перша в Україні бібліотека 
білоруською мовою. Ініціював 
її створення настоятель Кате-
рининської церкви отець Євген 
Орда.

У першу чергу мова йде про 
релігійну літературу, але є вибір 
і світської — проза, поезія, до-
кументалістика.

Організатори просять до-
помогти книгами білоруською 
мовою. Зокрема, бібліотека 
має велику потребу в книгах зі 
справжньої, а не радянської іс-
торії Білорусі.

У Чикаго 
показали п’єсу 

письменниці 
зі Срібного

Прем’єра п’єси «Калина та 
песиголовці» авторки зі Сріб-
ного Надії Марчук відбулася в 
Чикаго. Твір являє собою істо-
ричну трагедію про Голодомор 
в Україні, поставив його Укра-
їнський драматичний театр 
«Гомін».

У 2007-ому драму відзначе-
но дипломом Міжнародного лі-
тературного конкурсу «Корона-
ція слова 2007».

Головна героїня твору — 
молода дівчина Калина, яка ди-
вом вижила під час Голодомору, 
записала всі жахи, які бачила, 
й передала написане за кор-
дон, за що її розстріляли «песи-
головці» — алегоричний образ 
сталінських приспішників. Ка-
лині допомагає старий Кобзар. 
Його син навпаки — допомагає 
песиголовцям, тут розгортаєть-
ся ще одна трагедія… П’єса про-
низана біблійними та фольк-
лорними мотивами. 

Валерій ШЕВЧУК 
Із книги 

«Із вершин та низин» 

Прилуцька «Рампа»: 
64 роки на сцені

Актори театру в центрі Прилук, біля пам’ятника Актори театру в центрі Прилук, біля пам’ятника 
видатному актору, земляку Миколі  Яковченку. видатному актору, земляку Миколі  Яковченку. 
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Несподівані 
думки

Олександр 
Перлюк
Перлюкізми
 Життя прекрасне — 

ось що образливо! 
 А може, він не ду-

рень, а оптиміст? 
 Що ж тут поробиш, 

якщо треба робити? 
 Перш ніж щось до-

бре сказати, подумай, чи 
достатньо тобі заплатили... 

 Повір у себе, навіть 
якщо для цього треба себе 
обдурити! 

 Чим ми вже тільки 
не думали!

Було колись...
«Водопровідник» 
Ейнштейн
Альберта Ейнштейна 

запитали, ким би він хотів 
бути, якби не став ученим.

«Водопровідником, — 
відповів Ейнштейн. — Дуже 
добра професія: незалеж-
на, щодня бачишся з нови-
ми людьми...».

За кілька днів учений 
отримав листа, в якому по-
відомлялося, що він може 
вважати себе водопровід-
ником їхнього міста. Що-
правда, лише почесним — 
більшого довірити вчено-
му водопровідники не мо-
гли. Звісно ж, усяка справа 
майстра любить.

Як обчислити 
об’єм лампи
Якось Едісон дав завдан-

ня співробітникові обчисли-
ти об’єм колби електричної 
лампочки. Згодом він застав 
його за складними матема-
тичними обчисленнями.

— Що ви робите? — по-
цікавився вчений.

— Обчислюю об’єм 
лампи, містере Едісон, — 
відповів вельми вчений по-
мічник.

Едісон мовчки взяв по-
рожню колбу лампи, наповнив 
її водою і вилив у мензурку — 
посудину з позначками.

Так по-різному можна 
підходити до розв’язання 
будь-якої справи.

Куточок 
гумору

Чоловік повертається з 
відрядження і знаходить на 
столику сигару. 

— Звідки сигара?
 Дружина мовчить. 
— Питаю, звідки сигара? 
— Та з Гавани, бовдуре, 

— чується з шафи. 
* * *

— Ну й дурень я був, 
коли на тобі одружився, — 
каже чоловік. 

— А я це знала, — каже 
дружина. — Тільки все спо-
дівалася, що ти порозумні-
шаєш. 

* * *
— Ви просите моєї 

руки? Але ж знаєте мене 
всього три дні!

— Більше. Я працюю в 
банку, де ваш батько має 
рахунок.

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.
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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.  
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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
Ця універсальна сода
Розчин соди використовують під час розчісування твари-

ни. Треба розприскати на шерсть тварини розчин соди — тоді 
не тільки легше буде розчісувати шерсть, а й пропаде запах 
«псини».

Сода використовується під час прання: ефективність по-
рошку посилюється, кольори тканин стають яскравішими, 
жорстка вода пом’якшується. У результаті дешева за ціною 
сода діє на пральну машину нітрохи не гірше від розрекламо-
ваних дорогих засобів. Оскільки харчова сода не токсична, 
нею краще замінювати хімічні засоби для чищення під час ва-
гітності.

Сода може замінити й шампунь для волосся. Для цього по-
трібно із соди й води приготувати кашку, нанести її на волосся 
й ретельно змити. Волосся стане чистим, м’яким і блискучим. 
Особливо рекомендують такий засіб тим, хто користується де-
коративними засобами для своєї зачіски: содовий розчин зні-
має всі залишки лаку, мусу та іншої косметики з волосся.

Дещо про винаходи
Громовідвід був винайдений 1752 року одним із батьків-

засновників США — Бенджаміном Франкліном, різнобічною 
людиною (вчений, дипломат, політичний діяч). Однак ідея за-
хисту від небесної електрики існувала задовго до цього. На-
приклад, у Стародавній Греції моряки закріплювали на вер-
шині щогли меч, до ручки якого прив’язували мотузку, а інший 
її кінець опускали за борт. Але саме конструкція, запропоно-
вана Франкліном, використовується досі.

* * * 
Канцелярську скріпку винайшов 1899 року норвежець 

Юхан Волер, математик і винахідник. 
Скріпками в офісах перестали проколювати папір і рани-

ти пальці. 1900 року скріпки почали випускати в США, а бри-
танська фірма «Gem Manufacturing» надала трикутній скріпці 
Волера вигляд класичного подвійного овалу.

* * *
Пневматичні шини винайшов ветеринар, англієць Джон 

Данлоп. Він багато їздив на велосипеді по околицях, викону-
ючи свої обов’язки, а його син катався на триколісному вело-
сипеді. Тоді по краю обода закріплювався вузький шар гуми 
для амортизації. Але на каменях дуже трясло, а колеса прова-
лювалися в землю. Данлоп придумав диск колеса обгорнути 
кількома склеєними шарами гуми, в які накачав повітря. Хід 
велосипеда став легким, колеса не загрузали. У липні 1888 
року винахід було зареєстровано. 

СвітСвіт-- інфоінфо

Чернігів. 16 – 17 квітня.  Міжнародний фестиваль туризму, 
відкриття туристичного сезону. 

Фото Петра Антоненка. 

Афіша
Чернігівський 
літературно-

меморіальний 
музей М. Коцюбинського

22 квітня. Літератур-
но-мистецький проект «Імп-
рези в Коцюбинського». Час-
тина п’ята «Цвіт яблуні». Поча-
ток — о 17.00. 

26 квітня. Відкриття 
виставки робіт майстра-різь-
бяра Миколи Панька.

27 квітня. Літератур-
ний вечір «На Чорнобиль жу-
равлі летіли».

Великодні 
майстер-класи

У музеї-заповіднику ор-
ганізовують майстер-кла-
си для дорослих і дітей. Тут 
можна навчитися створю-
вати українські писанки, ве-
ликодні обереги — яйця-мо-
танки. 

Майстер-клас прово-
диться за попереднім запи-
сом. Навчання платне: до-
рослі — 40 – 50 грн; діти — 
20 – 25 грн. 

Заняття відбуваються в 
будь-який день: дата й час 
— відповідно до побажань 
учасників. 

Довідки та реєстра-
ція на участь за тел.: 
(04622) 4-10-03, 4-43-26, 
(097) 465-70-91; (063) 
065-61-49; (063) 869-
74-84. 

Неправильно Правильно
Об’єм знань Обсяг знань

Ведучий учений Провідний учений

Допускаю, що Припускаю, що

Добитися результатів Домогтися результатів

Для наглядності Для наочності

Задавати питання Ставити запитання

З цієї точки зору З цього погляду

Корінним чином Докорінно

На зворотній стороні На звороті

Не рідкість Не дивина

Один і той же Той самий

Ні при яких обставинах Ні за яких умов

Підняти проблему Порушити проблему

Переслідувати мету Мати на меті 

Під кінець Наприкінці

Представляє спробу Є спробою

Школа української мови

16 року16 року

Щирі вітання!я!
24 квітня від-

значає своє 35-річ-
чя Юлія Фалько із 
села Серединка 
Чернігівського району. Щиро  вітаЩиро  вітають  
її з днем народження   подруга Тетяна 
з родиною, куми Ірина і Юрій та хреще-
ниця Маргарита. 

Найкращі побажання іменинниці! 

Розклад руху приміських потягів 
по станції Ніжин 

Напрям руху, час відправлення з Ніжина:
Київ: 3.19, 4.26, 4.41, 5.13, 5.36, 7.40, 8.45, 10.08, 11.27, 
13.20, 15.27, 15.43 (крім пт., сб., нд.), 16.25, 17.57, 20.03.

Київ, Фастів: 5.27 (крім сб., нд.), 9.42, 19.23 (нд.), 20.44.

Дарниця: 6.02.

Конотоп: 5.38, 10.18, 11.2 (пт., сб., нд), 15.24, 

Шостка: 9.22, 17.26 (сб., нд.).

Гребінка: 10.07, 19.53.

Ворожба: 11.39.

Зернове: 19.04 (крім нд.).

Неданчичі: 19.46.

Славутич: 14.03.

Чернігів: 5.40, 8.20, 11.33, 17.37, 21.15.


