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Сьогодні в номері:
Парламент кнопкодавів
Беззаконня в законі: Верховна Рада  понад 20 років незаконно 
ухвалює важливі рішення.
За 22 роки жодного депутата не притягнуто до відповідаль-
ності  за кнопкодавство.

                                Стор. 4.

Подвійне громадянство: 
чи переважать національні інтереси України?

 Стор. 5.

У війни було й жіноче обличчя
Стор. 9.

Третій зайвий
Понад 400 років тому українські землі опинилися в 
складі Речі Посполитої двох народів. Яка, на жаль, не 
стала державою трьох народів.

Стор. 10.

Стародубщина 
Нарис українського життя краю. 

Стор. 11.

86514

Оголошена передплата 
на нашу газету на II півріччя 

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 газету — найнижча. 
Вона становить усього 8 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. 

Друга світова:
вісім воєн для України
День пам’яті та примирення, 

День перемоги над нацизмом
З метою гідного вшанування по-

двигу українського народу в Другій сві-
товій війні, його вагомого внеску в пе-
ремогу Антигітлерівської коаліції, за-
свідчення поваги до всіх борців проти 
нацизму, увічнення пам’яті про заги-
блих воїнів, жертв війни, воєнних зло-
чинів, депортацій та злочинів проти лю-
дяності, скоєних у роки війни, 9 травня 
в Україні традиційно відбуваються уро-
чистості до Дня перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні.

Законом України «Про увічнення 
перемоги над нацизмом у Другій світо-
вій війні 1939 – 1945 років» в Україні 
встановлено День пам’яті та прими-
рення 8 травня. Таким чином, Україна 
розпочала нову традицію святкуван-
ня 8 і 9 травня в європейському дусі 
пам’яті та примирення. 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Друга світова війна — глобальний 

військовий конфлікт в історії планети. 
У ньому взяло участь 80% людства, за-
гинуло від 50 до 85 мільйонів людей, 
бойові дії вели 2/3 існуючих на той мо-
мент держав. 

Війна розпочалася 1 вересня 1939 
року із вторгнення військ нацистської 
Німеччини до Польщі, а завершилася 2 
вересня 1945 року капітуляцією Япо-
нії. Під час війни були здійснені най-
більші в історії злочини проти людства, 
а також вперше і востаннє застосова-
но атомну зброю. До армій ворогуючих 
сторін було залучено понад 110 млн чо-
ловіків і жінок. 

Український вимір Другої світової 
війни не обмежувався лише бороть-
бою Вермахту та Радянської армії на 
українській території, як це подавала 
радянська історіографія. Насправді ж у 
рамках Другої світової в Україні велося 
кілька воєн:

1) німецько-польська війна 1939 
– 1945 років (у 1939 році — регуляр-
на, а потім — підпільна);

2) польсько-радянська війна 1939 
року (відома як «Визвольний похід у За-
хідну Україну»);

3) радянсько-румунська війна 
1940 – 1945 років (спочатку неоголо-
шена: радянське вторгнення в Бесса-
рабію та Буковину 1940 року, потім ре-
гулярна й підпільна — частина німець-
ко-радянської війни);

4) німецько-радянська війна 1941 
–1945 років (регулярна й підпільна, ві-
дома в радянській історіографії як «Ве-
лика Вітчизняна»);

5) німецько-українська війна 
1941 – 1944 рр. (підпільна);

6) радянсько-угорська війна 1941 
– 1945 рр. (регулярна й підпільна, час-
тина німецько-радянської);

7) польсько-українська війна 
1942 – 1947 років (підпільна);

8) радянсько-українська війна 
1939 – 1954 років (підпільна).

Усі ці конфлікти мають безпосеред-
ній стосунок до Другої світової війни, 
оскільки були спровоковані нею, став-
ши її відгалуженнями та продовжен-
ням. 

Також до українського виміру війни 
входить участь українців у бойових 
діях поза Україною (наприклад, у ра-
дянсько-фінській «Зимовій війні» 1939 
– 1940 років) та у складі іноземних 
армій. 

Друга світова війна для України 
розпочалася 1 вересня 1939 року з 
німецького вторгнення до Польщі. 110 
– 120 тис. українців у лавах Війська 
Польського розпочали світову бороть-
бу проти нацизму, 8 тисяч з них загину-
ло протягом місяця війни. Також 1 ве-
ресня німці бомбардували Львів та інші 
західноукраїнські міста, що тоді пере-
бували у складі Польщі. 

СРСР вступив у Другу світову ві-
йну 17 вересня 1939 року на боці на-
цистської Німеччини. Того дня Чер-
вона армія перейшла тодішній радян-
сько-польський кордон — на допомогу 
німецькій армії — та окупувала Захід-
ну Україну й Західну Білорусь. Протягом 
двох років Москва була союзницею 
Берліна, що 1940 року ледь не призве-
ло до війни Великої Британії та Франції 
проти СРСР.

Нацистсько-комуністичний союз 
було зруйновано 22 червня 1941 року  
німецьким вторгненням до СРСР. Про-
тягом року від початку німецько-радян-
ської війни Україну окупували війська 

Третього рейху. Вигнання нацистів роз-
почалося восени 1943 року і заверши-
лося наприкінці 1944-ого. 

Нацистський окупаційний режим 
в Україні був одним із найжорстокі-
ших у Європі. Але якщо злочини про-
ти людяності Третього рейху більш до-
сліджені, то засудження злочинів ко-
муністичного режиму триває. Найбільш 
відомі з них — Катинський розстріл по-
лонених польських офіцерів, знищення 
політв’язнів у Західній Україні, підрив 
ДніпроГЕСу, використання в боях не-
озброєних селян — «чорної піхоти», де-
портації українців та інших народів.

Спротив радянській владі в Захід-
ній Україні тривав до 1954 року, а окре-
мі сутички — до 1960-ого.

Україна зробила значний вне-
сок у перемогу над нацизмом. На боці 
Об’єднаних Націй воювали українці у 
складі армій Великої Британії та Кана-
ди (до 45 тис. осіб), Польщі (до 120 тис.), 
СРСР (понад 6 млн), США (до 80 тис.) і 
Франції (до 5 тис.), а також визвольно-
го руху в самій Україні (100 тис. в УПА) 
— разом 7 млн осіб. 

Для України Друга світова війна — 
національна трагедія, під час якої укра-
їнці, позбавлені власної державності, 
змушені були воювати за чужі інтере-
си. За Україну воювали дві тоталітарні 
системи.

Україна зазнала надзвичайних 
втрат унаслідок війни. Під час бойо-
вих дій та в полоні загинуло 3 – 4 млн 
військових, підпільників і цивільних, 4 
– 5 млн цивільних загинуло через оку-
паційний терор і голод у тилу. До 5 млн 
жителів були евакуйовані або примусо-
во вивезені до Росії та Німеччини, час-
тина з яких не повернулася. 

Український інститут 
національної пам’яті

Тільки факти
У Москві на проукраїнського активіста напа-
ли й побили його.

Росія активно завозить до Криму сучасне 
озброєння.

Звинувачені в убивстві сім’ї поліцейського в 
Росії воювали за «ЛНР».

У Москві «більшовики» закидали 
посольство України фаєрами

Представники незареєстрованої партії «Другая Россия» 
(націонал-більшовики) провели акцію під посольством Укра-
їни й закидали будівлю фаєрами. Поліція затримала трьох 
нацболів. На них складено протоколи про дрібне хуліганство 
і стягнуто штраф — по 550 рублів. 

У Польщі побили українця
У польському місті Свидниця був побитий 34-річний грома-

дянин України. Це сталося після спільного розпиття алкоголю по-
терпілим і поляками, які потім його побили, вивезли в ліс і там за-
лишили. Поліція вже затримала зловмисників. Їм загрожує до 12 
років позбавлення волі. У місті працює кілька сотень українців, 
усі — легально. Це перший подібний напад на іноземця в місті.
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Бліц-інформ

Україна – Польща Вісті з Ніжина

Архіви — про Чорнобильську 
трагедію 
Державний архів Чернігівської області разом із державни-

ми архівами Житомирської та Кіровоградської областей від-
крив фотодокументальну виставку «Чорнобиль — 30 років. 
Пам’ять у документах». Здебільшого це документи органів вла-
ди, які часто приховували правду, тому довго були засекречені. 

Цікавими є й статті друкованих видань про аварію на ЧАЕС. 
Першими відвідали виставку студенти Чернігівського коо-

перативного технікуму.
Виставка діє в приміщенні обласного архіву до 9 травня.

«Десна» програла на своєму полі
Реконструкція футбольного поля стадіону ім. Гагаріна в 

Чернігові дещо відкладається, тому наша «Десна» провела ще 
один матч на своєму полі, хоч мала б догравати сезон на виїз-
дах. У суботу деснянці програли одному з лідерів чемпіонату в 
першій лізі — столичній команді «Оболонь-Бровар» — 0:2.

У попередньому турі деснянці зуміли зіграти внічию в Кри-
вому Розі з «Гірником», який іде на другому місці в турнірі, — 
0:0. 

Після цих двох матчів «Десна» набрала 29 очок і займає 10 
місце серед 16 команд ліги. До завершення чемпіонату — 6 ту-
рів. У наступному 25-ому турі «Десна» 7 травня грає в Комсо-
мольську з місцевим клубом «Гірник-Спорт», що посідає 12-те 
місце. 

Можливо, в 26-ому турі деснянці зможуть ще раз зіграти 
вдома.

«Легенда» стартувала успішно
Почався черговий чемпіонат України з футболу серед жі-

нок у вищій лізі. Чернігівська «Легенда», неодноразовий чем-
піон і володар кубка України, стартувала успішно. У першому 
турі наші дівчата вистояли в гостях у Харкові проти торішнього 
чемпіона країни — команди «Житлобуд-1» (1:1). А в другому турі 
(це був перший матч удома) «Легенда» на стадіоні «Текстильник» 
перемогла команду «Ятрань-Базис» з Умані, що на Черкащині. 
Рахунок — 2:1. М’ячі в нашій команді забили Ірина Кочнєва та 
Марія Михайлюк. 

Творчий вечір Івана Зажитька 
«Отче наш» — концерт під такою на-

звою об’єднав виконавців духовної му-
зики і пісні чернігівського композитора 
Івана Зажитька. Його творчість багато-
гранна. У різні періоди життя компози-
тор звертався до фольклору Чернігів-
щини, до козацької музичної спадщини 
нашого краю. Писав романси на вірші 
Павла Тичини, пісні на вірші Кобзаря й 
чернігівських поетів.

На початку 1990-их років Іван За-
житько захопився церковною музикою, 

писав біблійні тексти й вірші, що стало продовженням його 
творчих шукань. За цей час створив значний обсяг творів. Ду-
ховна музика й пісні нашого земляка звучать не тільки в кон-
цертних залах і церквах України, а й за кордоном.

На концерті, що відбувся у філармонії в рамках творчого 
проекту Олега Васюти, музичні й поетичні твори Івана Зажить-
ка прозвучали у виконанні хорових колективів, артистів, акто-
рів і музикантів Чернігова та Львова.

Паші Чоботу 
необхідна 
допомога!

У маленького Паші Чо-
бота тяжкий діагноз — го-
стрий лімфобластний лей-
коз. Лікарі прийняли рішен-
ня, що малюку необхідна 
трансплантація кістково-
го мозку від нерідного до-

нора. ТКМ доведеться робити за кордоном. Уже є позитив-
на відповідь від італійської клініки Bambino Gesu (Рим). За-
гальна сума рахунку — близько 158 тисяч євро. Суму по-
трібно зібрати протягом 1 – 1,5 місяця, а найближчим часом 
необхідно заплатити 5 тисяч євро, щоб відправити кров на 
типування.

Ваша підтримка і участь можуть урятувати життя Паші!
Дякуємо кожному, хто відгукнеться на це прохання про 

допомогу. Крім цього, в Паші рідкісна група крові — І нега-
тивна. Потрібні донори, які живуть у Києві, з І групою крові 
на R-масу і тільки чоловіки з І позитивною на тромбоконцен-
трат. Якщо ви можете стати донором — телефонуйте бабусі 
хлопчика.

Телефон бабусі: 093-018-52-66 — Валентина Петрівна; 
тел. волонтера: 097-216-66-84 — Хоминич Анна.

Реквізити для надання допомоги: 
картка «ПриватБанку», № 5168 7572 4330 9384 на ім’я 

Чобіт Віолетти Бадріївни (мама). Призначення платежу — 
благодійна допомога на лікування сина.

Підприємства 
працюють на оборону

Залучення місцевих підприємств до виконання дер-
жавних замовлень в оборонній сфері дає реальну можли-
вість відроджувати й розвивати промисловість області.

У травні минулого року між обласною державною 
адміністрацією та ДК «Укроборонпром» підписано Мемо-
рандум про співпрацю. 

За результатами її оборонні замовлення вже ви-
конують ряд підприємств області, в тому числі ПАТ «Че-
ЗаРа», науково-виробниче об’єднання «Група компаній 
«МАГР», ТОВ «Техсервіс», ТОВ «Український кардан» та 
інші.

Чернігівщина займає третє місце в рейтингу спів-
праці з підприємствами оборонної галузі. При цьому 
поки що промисловий потенціал області використову-
ється лише на 40%. 

Українські підприємства здатні випускати продук-
цію високої якості, яка не поступається ні російським, ні 
європейським аналогам.

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на підтримку ді-

яльності Чернігівського благодійного фонду «Захистимо Україну!», 
який, у свою чергу, допомагає Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, рахунок 2600201586536.
Реквізити для здійснення переказів з-за кордону: в доларах США 

(USD) Intermediary: BANK OF NEW YORK MELLON, New York, USA Банк-
посередник SWIFT: IRVTUS3N Beneficiary’s bank: JSC «KREDOBANK». 
Банк одержувача Lviv, Ukraine SWIFT: WUCBUA2X.

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

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

Чернігів – Познань: співпраця
У Чернігові побувала делегація міста Познань (Польща) з 

метою обговорити перспективи польсько-української спів-
праці. Зокрема, прийнято пропозицію польської сторони щодо 
навчання й стажування випускників Чернігівського медичного 
коледжу в Польщі, зокрема в Познані — вже від вересня цьо-
го року.

Із представниками нашої влади також обговорили пер-
спективи співпраці в галузі культури й туризму, вивчення поль-
ського досвіду місцевого самоврядування.

На кінофестиваль до Чернігова 
приїде польський режисер Зануссі

Видатний польський кінорежисер, сцена-
рист і продюсер, лауреат головного призу Ве-
неціанського кінофестивалю «Золотий лев» 
(фільм «Рік спокійного сонця», 1984), лауреат 
інших численних нагород, Кшиштоф Зануссі 
дав згоду очолити журі Міжнародного фести-
валю документального кіно «КіноДок», що пла-
нують провести в Чернігові в рамках заходів із 
відзначення Дня Європи.  

Зануссі  зняв понад сто фільмів — художніх повнометраж-
них, короткометражних, телевізійних, документальних. 

На фестиваль також приїдуть українські режисери Ахтем 
Сейтаблаєв, Сергій Маслобойщиков.

Перегляд фільмів і робота журі — в кінотеатрі Щорса 20 – 
22 травня.

Підписи за відновлення 
Спасо-Преображенської церкви
У центрі міста знаходиться 

пам’ятка національного значення 
— Спасо-Преображенська церква, 
якій 2017 року виповнюється 260-та 
річниця. У народі її називають Шев-
ченківською, оскільки 1861 року тут 
була труна з тілом Тараса Григорови-
ча Шевченка по дорозі до Канева на 
вічний спочинок на Чернечій горі. 

Асоціація «Об’єднання підпри-
ємств Ніжинщини» оголосила збір підписів під електронною пе-
тицією, де йдеться: «Пропоную Ніжинській міській раді виділити 
кошти на реставрацію пам’ятки, а також звернутися до Кабінету 
Міністрів України, Чернігівської обласної державної адміністра-
ції за фінансовою допомогою». 

Небезпечні довгобуди
Ця недобудована споруда довгі 

роки лякала своїми руїнами учнів 
і працівників школи № 17 та й усіх 
мешканців мікрорайону по вули-
ці Прилуцькій. І ось нарешті міська 
влада ухвалила низку рішень, підго-
тувала документи на демонтаж не-
добудови. Він уже здійснюється. Не-
безпечний об’єкт буде розібрано. 

У райцентрі Куликівка успішно пра-
цює товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Екологія», яке займається 
заготівлею вторинної сировини. Знахо-
диться воно в одному зі складів колиш-
ньої районної заготконтори, що давно 
вже припинила діяльність. Приймають 
тут багато чого. Ціни за зданий кілограм 
такі: макулатура — 1 гривня (школярам 
ще й доплата 30%), пет-пляшки (з-під 
пива, мінеральної води, олії і т.д.) — 1,50 

гривні, плівка — 3 гривні. Приймається 
й інший пластик — порожні ящики, упа-
ковки з-під шампуню, миючих засобів.

Шкода, що пляшки приймаються як 
склобій, за ціною всього 20 копійок за 
кілограм. Ось уже кілька років у селищі 
не приймають пляшок як склопосуду, на-
віть новеньких, з-під щойно спожитого 
пива чи інших напоїв. Інколи приймають 
заїжджі заготівельники, або дехто во-
зить здавати в Чернігів. 

А взагалі приймальний пункт «Еколо-
гія» стає все більш популярним. Заробі-
ток за здане невеликий. Але для пенсіо-
нера кілька десятків гривень до його не-
великої пенсії будуть не зайві. 

До того ж це все — по-господарськи, 
адже здана вторинна сировина піде на 
переробку, знайде застосування. 

А ще дуже суттєво — меншає сміття 
на природі, бо не секрет, що ним добряче 
закидані наші парки, сквери, лісосмуги. 

На виставці вилучено 
антиукраїнські книги

У приміщенні чернігівського кінотеатру «Перемога» під час проведен-
ня православної виставки співробітники СБУ вилучили чимало книг з ан-
тиукраїнським змістом.

Книги вилучили у «Спільноти любителів православної літератури».
Назви видань говорять самі за себе: «Русское возрождение. Борь-

ба продолжается», «Терорист № 0», «Духовные воители Руси», «5 ангел во-
струбил».

За результатами судово-лінгвістичної експертизи встановлено, що 
зміст вилученої літератури порушує рівноправ’я громадян, розпалює між-
етнічну й релігійну ворожнечу. Адже в книгах негативно описується не 
лише Україна, а й Українська православна церква Київського патріарха-
ту. Натомість автори сумнівної літератури прославляють так званий «рус-
кій мір» та Московський патріархат.

Розповсюджувачам «сепаратистської» літератури загрожує 
ув’язнення на строк до 5 років.

Гроші зі сміття й чисте довкілля

Повідомляє Служба безпеки України

СБУ запобігла контрабанді 
старовинних золотих монет

Монети були виявлені правоохоронцями на митному 
пункті пропуску «Грем’яч» під час огляду особистих речей па-
сажира рейсового автобуса «Київ – Москва».

За попередніми висновками, вилучені предмети старови-
ни належать до часів Російської імперії та можуть становити 
історико-культурну цінність. Контрабандист планував збути 
монети на території РФ. Слідчий відділ УСБУ в Чернігівській об-
ласті розпочав кримінальне провадження за ознаками скоєн-
ня злочину, передбаченого ч.1 ст.201 Кримінального кодексу 
України. Монети будуть направлені на мистецтвознавчу екс-
пертизу для встановлення їх історико-культурної цінності.

Триває досудове розслідування. 
Прес-група Управління СБ України 

в Чернігівській області

Гаряча вода в Чернігові буде. Тільки дорожче
На останній сесії Чернігівської міської 

ради 28 квітня, крім іншого, було порушено 
питання про постачання гарячої води меш-
канцям багатоповерхових будинків. При-
водом для занепокоєння стало те, що рі-
шенням уряду від 1 травня вирівняно ціну 
на газ для всіх споживачів. А оскільки досі 
обласні теплокомуненерго купували газ 
удвічі дешевше від інших споживачів, для 
них таке «вирівнювання» означає подвійне 

подорожчання газу. Тому тепловики підви-
щать тариф на гарячу воду відсотків на 80 
– 90, оскільки у них у собівартості гарячої 
води левову долю складає вартість газу. 

Кращі справи — в Чернігівської ТЕЦ, яка 
постачає гарячу воду значній частині міста. 
Тут у собівартості гарячої води вартість газу 
складає десь 30 відсотків. Тож для спожива-
чів ТЕЦ вона подорожчає не так сильно.

Проблема в тому, що Чернігівське обл-

теплокомуненерго і так має великі борги 
перед постачальниками газу. А боржни-
кам нині газ постачати заборонено, крім 
як в опалювальний період. Тому резонна 
й тривога: чи будуть чернігівці з гарячою 
водою? Міський голова Влади слав Атро-
шенко запевнив на сесії, що гаряча вода в 
місті буде й далі. Бо уряд вирішив виділити 
ліміти на газ і боржникам, які постачають 
населенню гарячу воду, в тому числі нашо-
му облтеплокомуненерго.
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Бліц-інформ

Кримінальна хроніка

Вісті з Батурина

У музеї — 
«Благодійний день» і 
«День відчинених дверей»
В обласному історичному музеї встановлений 

«Благодійний день» (безкоштовне відвідання експо-
зицій) — останній понеділок місяця — для таких ка-
тегорій громадян: інваліди І та ІІ груп, учні навчаль-
них закладів, студенти й курсанти вузів, пенсіонери.

Встановлений «День відчинених дверей» (безко-
штовного відвідання):

18 травня — Міжнародний день музеїв (для всіх 
відвідувачів);

1 червня — Міжнародний день захисту дітей (для 
дітей шкільного віку);

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого 
віку (для пенсіонерів).

Право безкоштовного відвідання музею мають 
і чимало інших категорій, зокрема: діти до 6 років, 
діти-сироти, діти з багатодітних родин, діти-інваліди; 
учасники бойових дій; військовослужбовці строко-
вої служби; учасники ліквідації аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. 

Як допомогти 
незахищеним дітям 
Про результати роботи служби у справах дітей 

області та перспективи діяльності говорили на засі-
данні колегії служби.

Як повідомила начальник служби Людмили Зе-
ленько, на Чернігівщині — 2158 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. З них 90% 
охоплено сімейними формами виховання. З кожним 
роком усе більше дітей-сиріт виховуються в прийом-
них сім’ях і дитячих будинках сімейного типу. Отже, 
живуть у повноцінних сім’ях, отримуючи піклування 
та увагу. В області таких 472 дитини. Планується до 
кінця року до зазначених форм сімейного виховання 
влаштувати ще 60 дітей. 

Японський журавель 
полетів до Центру 
швидкої допомоги 
Медики нашої області простягнули руку допомо-

ги трирічному Іванку Людвику. У чернігівського ма-
люка виявлено нефробластому 4 стадії (рак нирки). 
Наприкінці березня дитину прооперували в Черні-
гівській обласній дитячий лікарні. Нині стан здоров’я 
хлопчика стабільний. 

На підтримку хворої дитини з багатодітної роди-
ни люди в білих халатах разом із волонтерами зби-
рають кошти у професійних колах. Акція має назву 
«Крила надії», а її символ — паперовий японський 
журавель. Білий птах уже завітав до онкологічно-
го та протитуберкульозного диспансерів, обласної 
лікарні. Свою частку в загальну благородну справу 
вніс колектив Чернігівської обласної психоневроло-
гічної лікарні, за що йому величезна подяка як від 
родини Людвиків, так і всієї спільноти. 

Акція триває. Володимир Іванович Ященко, голо-
вний лікар медзакладу, передав естафету й символ 
акції Ігорю Валентиновичу Даниленку, головному лі-
карю Чернігівського обласного центру екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катастроф. 

Чернігів — 
перший на кубку Європи 
Місто Бірум (Польша) нещодавно приймало ку-

бок Європи з рукопашного бою IBF, в якому брало 
участь 300 спортсменів із 8 країн світу. 

У складі збірної України були 4 вихованці спорт-
клубу «Октант» (м. Чернігів). Чернігівські спортсме-
ни здобули 3 золоті й 1 срібну нагороди. Чемпіона-
ми стали: Андрій Козир, Артем Анісов, Данило Нагу-
ла, бронзовим призером — Володимир Бова. Наша 
збірна посіла І місце.

Підготували чернігівську команду тренери Сер-
гій Козир і Володимир Сватусь.

Англійський клуб у 
бібліотеці ім. Короленка
Щонеділі з 15.00 до 17.00 у Чернігівській облас-

ній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Коро-
ленка (просп. Миру, 41) відбуваються розмовні клу-
би «ENGLISH SPEAKING CLUB» англійською мовою 
під керівництвом волонтера «Корпусу миру» Кайла 
Колда (Kyle Cold). Запрошуються всі бажаючі.

Звертатися: Вікторія Кашнікова, тел. 77-42-78.

Тарас Шевченко 
знову в гетьманській столиці

Батурин є в переліку міст України, де бував Тарас Шевченко, 
історію якого він відобразив у своїй творчості. І остання Тарасова 
дорога пролягала через гетьманську столицю України.

У рік відзначення 200-річчя від дня народження Кобзаря ба-
туринська громада з ініціативи Сергія Тинкалюка, Леоніда Души 
та Наталії Ребрової вирішила об’єднати зусилля навколо спору-
дження пам’ятника Шевченку в Батурині. До співпраці був запро-
шений відомий український скульптор Сергій Олешко. 

Батуринці визначили місце для скульптури, виконали підсип-
ку та планування території, залили фундамент для встановлення 
постаменту й погруддя. Завдяки спільним зусиллям зібрали ко-
шти на виготовлення пам’ятника. Дієво приєдналися до проекту 
Валерій Давиденко, Петро Устенко, Василь Булах, Сергій Бут, об-
щина церкви Покрови Пресвятої Богородиці на чолі з отцем Ро-
маном, колектив Національного заповідника «Гетьманська столи-
ця», козаки Батурина на чолі з Олегом Бузуном, община Воскре-
сенської церкви. Вдячність також Павлу Сагателяну, Віталію Шев-
ченку, Любові Ясько за надання техніки для виконання робіт. 

І ось Тарас Шевченко знову в Батурині! Скульптор С.Олешко 
на місці встановлення пам’ятника витесав постамент із природ-
ного каменя-піщаника. Художник-реставратор заповідника Ві-
ктор Авула теж брав активну участь у виготовлені постаменту. 27 
квітня відбувся монтаж постаменту й погруддя Т.Шевченку. 

Залишилося здійснити благоустрій території та влаштувати 
урочисту зустріч із Великим Кобзарем. 

42-річний мешканець Чернігівщини Ігор 
Дугінов за фахом — фельдшер-акушер, але 
нині займається вирощуванням овочів. Щоб 
полегшити роботу на землі, Ігор ще 20 років 
тому змайстрував перший мотоблок. 

— Винахідництво в мене в крові, 
— пояснює фермер. — Торік зробив 
пристрій, яким можна і сапувати, і 
полоти, і сіяти. Ще й урожай перево-
зити, і самому їздити. Зробив його зі 
старого мотоблока, електродвигуна 
і сонячної батареї. Сонячну батарею 
я купив за 6 тисяч гривень, але вона 
за рік роботи окупилася. Я пораху-
вав, що звичайний мотоблок за го-
дину роботи спалює 2 літри бензину. 
Виходить, що за 10 днів витрачаєть-
ся десь 1600 гривень лише на паль-
не. А мій пристрій живиться енергі-
єю сонця. Причому батарея служи-
тиме близько 30 років. Використо-

вувати її можна не лише в полі. Чіпляєш до 
будинку, щоб виробляла електрику від со-
нячних променів. 

— Як найчастіше використовуєте свій 
пристрій у полі?

— Дуже зручно ним полоти. Наприклад, 
щоб прополоти капусту, я чіпляю до мотобло-
ка спеціальну установку з «лапками» (її та-
кож зробив сам), які зрізають зілля. Чіпляю 
установку і для сівби, сію гарбузи й кавуни. 

— А копати картоплю можна?
— Чому б ні? До мотоблока мож-

на причепити будь-яку установку. 
Цього року Ігор мріє доробити 

«сонячного» трактора, який буде по-
тужнішим за мотоблок.

— На ньому буде більше бата-
рей. Ще одна моя мрія — встанови-
ти біогазову установку, щоб із орга-
нічних відходів отримувати добри-
во й біогаз (його можна переробля-
ти на електроенергію) і поставити в 
саду саморобну пересувну сушарку 
для фруктів, яка також працюватиме 
від сонця.

http://ecotown.com.ua

Домашні арсенали
У селянина з Ріпкинщини…
В ході операції «Зброя та вибухівка» кри-

мінальна поліція Ріпкинського відділення 
поліції виявила й вилучила в селянина 23 
підривники до мінометних мін та артилерій-
ських снарядів, мінометну міну калібру 82 
мм, по одному артилерійському снаряду ка-
лібрів 45 мм і 50 мм. Боєприпаси були зни-
щені в безпечному місці.

Також громадянин незаконно зберігав 
у себе вдома майже 500 набоїв різних калі-
брів до автоматичної зброї армійських зраз-
ків, 24 багнети, близько 2 кілограмів поро-
ху, 9 стволів від нарізної зброї та пістолет. 
Весь цей арсенал правоохоронці вилучили 
й направили на експертизу. Громадянин по-
яснив, що вказані предмети він накопав на 
місцях боїв Другої світової війни і зберігав 
як колекцію.

…І в жителя Ніжина 
До чергової частини Ніжинського відді-

лу поліції надійшла інформація, що житель 
Ніжина в себе вдома займається ремонтом 
і переробкою зброї. Згідно з ухвалою суду 
поліція провела в помешканні громадяни-
на санкціонований обшук, в ході якого було 
вилучено 3 автомати Калашникова, 2 пісто-
лети Стєчкіна, пістолет Макарова, пістолет 

Маузер, пістолет CZ-29, пістолет Браунінг, 
револьвер системи Наган та пістолет Туль-
ський Коровін.

Також вилучено пістолети-кулемети 
Шпагіна (ППШ-41), Томпсона, MP-28, само-
зарядну гвинтівку Токарєва (СВТ-40), заго-
товку під карабін Маузера К-98, півсотні на-
боїв калібру 5,45 мм і три багнети. 

Вилучена зброя та набої направлені на 
експертизу.

В обох зазначених випадках відкрито 
кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 
Кримінального кодексу (незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами). Стаття передба-
чає строк від 3 до 7 років.

Пенсіонерки обміняли 
справжні гроші 

на сувенірні
Громадяни продовжують потрапляти на 

гачок аферистів. Ось і цього разу жертвами 
шахраїв стали жінки 69 й 70 років.

До пенсіонерок на вулиці підійшли двоє 
незнайомців і, відрекомендувавшись пред-
ставниками агентства, що проводить акцію 
за дисконтними картками на знижки в про-

дуктових супермаркетах і аптеках міста, по-
просили надати їм готівку, що є в жінок.

Пенсіонерки повиносили з дому свої за-
ощадження: одна — 13700 гривень, інша — 
5000. Незнайомці забрали в бабусь гроші, 
начебто «поклали» їх у конверт, в якому вже 
нібито знаходилися картки на знижки, вру-
чили їм конверти й сказали йти до магазинів 
активувати картки.

Коли жінки роздивилися вміст конвер-
тів, побачили паперові «гривні», «євро» з на-
писом «сувенір».

Загинули від пожежі 
29 квітня о 01.55 до Служби порятунку 

«101» у Бобровицькому районі надійшло по-
відомлення про пожежу дачного будинку в 
садовому товаристві «Криниченька», що в 
с. Марківці. Сусіди побачили полум’я всере-
дині будинку й зателефонували рятувальни-
кам. 

На місце пригоди прибуло відділення 15-
ої державної пожежно-рятувальної частини. 
Вогнеборці о 02.30 локалізували й о 03.50 
остаточно ліквідували пожежу. Під час га-
сіння в одній з кімнат виявили тіла 45-річної 
господарки та її 53-річного співмешканця. 
Ймовірніше за все, трагедію спричинила не-
обережність загиблих під час паління.

УДСНС у Чернігівській області

Фермер створив мотоблок, що працює від сонця

Гурток «Батуринський курінь» 
У квітні виповнився рік, як у заповіднику «Гетьманська столиця» діє 

історичний гурток «Батуринський курінь». Недавно для учасників гуртка 
була організована поїздка на Борзнянщину, до музею-заповідника П. Ку-
ліша «Ганнина Пустинь». Тут, на хуторі Мотронівка, учні дізналися про іс-
торію родини Білозерських, дитячі роки дружини Куліша — письменниці 
Ганни Барвінок (Олександри Білозерської), про відвідини Куліша Тарасом 
Шевченком, Лесею Українкою, Іваном Франком, Леонідом Глібовим. Юні 
краєзнавці побачили речі ХІХ – першої половини ХХ ст., спробували по-
грати на роялі, попрацювати на ткацькому верстаті, виготовляти білочок 
із тканини — цього колись навчав хутірських дівчат сам Кобзар.

Погляд крізь століття 
Національний історико-культурний заповідник «Гетьман-

ська столиця» підготував виставку «Батурин на поштових лис-
тівках початку ХХ століття», яка буде діяти по 30 вересня 2016 
р. у палаці К.Розумовського. На виставці представлені фото-
листівки з фондової колекції заповідника та найбільша части-
на листівок — із приватної збірки Костянтина Ягодовського з 
м. Чернігова. Це унікальні листівки із зображеннями будинку 
В. Кочубея, палацу К. Розумовського, водяних млинів, літніх 
військових таборів, місцевих жителів, адміністративних спо-
руд, природних пейзажів Батурина початку ХХ ст.
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Кнопкодавство — голосуван-
ня народного депутата України за ін-
ших депутатів за їхньою згодою або 
без. 

Кнопкодавство — один із ви-
явів політичної корупції та кризи пар-
ламентаризму в Україні.

Кнопкодавство — порушення 
Конституції України (ст. 84) та євро-
пейських стандартів (рішення Євро-
пейського суду з прав людини у спра-
ві «Олександр Волков проти України»).

ЗА 23 РОКИ ЖОДНОГО ДЕПУ-
ТАТА НЕ ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІ-
ДАЛЬНОСТІ за кнопкодавство, тому 
що чинне законодавство України не 
передбачає санкцій за нього.

«В Україні, попри перевищення 
кількості випадків парламентсько-
го «кнопкодавства», жоден народ-
ний депутат не поніс будь-якої від-
повідальності за фальсифікацію ре-
зультату голосування, незважаючи 
навіть на очевидні докази», — з по-
яснювальної записки до проекту За-
кону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» 
(щодо накладення стягнення на на-
родного депутата України за пору-
шення вимог щодо особистого голо-
сування)

Ігор Луценко, 
народний депутат 
від «Батьківщини», співавтор 
законопроекту №1895:
«Порушення Конституції на очах у 

всіх — що може бути гірше? Причому 
це порушення здійснюють ті, хто тво-
рить закони».

460 тис. грн — у таку суму плат-
никам податків обійшлася система 
«Рада-4», яка унеможливлює неосо-
бисте голосування. Її досі не задіяно.

8 років — саме стільки часу бло-
кується введення сенсорної системи 
голосування «Рада-4».

ТОП-3 ПРОКНОПКОДАВЛЕНИХ 
РІШЕНЬ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

Закон про Державний бюджет 
на 2015 рік

Бюджет було схвалено о 4:24 у 
ніч з 28 на 29 грудня 2014 року. За це 
рішення начебто проголосували 233 
депутати. Журналісти з’ясували, що 
волевиявлення депутатів підроблене 
шляхом використання карток тих, хто 
був відсутній у сесійній залі.

Закон про Державний бюджет 
на 2016 рік

Щонайменше два депутати ви-
знали, що попри голосування їхніх 
карток за рішення щодо бюжету на 
2016 рік, насправді їх не було в сесій-
ній залі. Згодом депутати відкликали 
свої голоси.

Призначення В. Гройсмана 
на посаду Прем’єра

Під час голосування за проект 
постанови про Кабінет Міністрів 
України депутати з групи «Партія «Від-
родження» — Віктор Бондар та Олек-
сандр Пресман — кнопкодавили.

Світлана Заліщук, 
народна депутатка від Блоку 
Петра Порошенка 
«Солідарність», співавторка 
законопроекту №1895:
«Проти кнопкодавства в Україні 

борються вже не перше десятиліття і 
журналісти, і активісти, тому що біль-
шість законів ухвалювалася в некон-
ституційний спосіб. Ми вимагаємо 
це припинити. Є судові розгляди Єв-
ропейського суду з прав людини, де 
певні рішення були скасовані саме 
через неособисте голосування. Це 
закладає міну уповільненої дії. Після 
Революції Гідності всі партії, всі по-
літичні сили задекларували, що вони 
припинять цю ганебну практику, але 
вона й досі, на жаль, процвітає в пар-
ламенті».

ГУЧНІ ІСТОРІЇ 
ПРО КНОПКОДАВСТВО

Зміни до Конституції
1 лютого 2011 року Верховна 

Рада проголосувала за зміни до Кон-
ституції, аби перенести вибори на-
родних депутатів на осінь 2012 року. 
Картка депутата Ар’єва голосувала 
«за», хоча він сам стверджував, що 
перебував за кордоном і взяв карт-
ку із собою. За його словами, керів-
ництво парламенту незаконно виго-
товило дублікат його картки.

Закон про референдум
Закон «Про всеукраїнський ре-

ферендум» перетворив народне во-
левиявлення на знаряддя диктату-
ри Президента, оскільки опозиційні 
партії та громадські організації були 
відсторонені від формування комісій 
для проведення референдуму. За за-

конопроект проголосували 265 де-
путатських карток, проте близько 70 
депутатів не зареєструвалися на за-
сіданні письмово і, найімовірніше, 
віддали свої картки іншим.

Новий КПК
Відео свідчить, що під час ухва-

лення нового Кримінально-проце-
суального кодексу в ніч на 13 квітня 
2012 року в залі були присутні близь-
ко 50 народних депутатів. Більшість 
із них натискали кнопки на декількох 
місцях для голосування.

Призначення голови НБУ
Голосування 11 січня 2013 року 

за призначення Ігоря Соркіна голо-
вою Національного банку України. 23 
депутати не зареєструвалися пись-
мово, також було зафіксовано кноп-
кодавство на відео.

Мовний закон
На засіданні 6 червня 2012 року, 

на якому ухвалили Закон «Про заса-
ди державної мовної політики», за-
реєструвалися письмово 172 народ-
них депутати, хоча «за» проголосували 
234 картки. Голосували й картки де-
путатів, які перебували у відрядженні. 

ДЕПУТАТИ КНОПКОДАВЛЯТЬ, 
ТОМУ ЩО:

Хочуть забезпечити максималь-
ну кількість голосів для фракційного 
керівництва або спонсорів.

Їхні колеги мають набагато «важ-
ливіші справи», ніж ходити на засі-
дання Верховної Ради.

Не несуть жодної відповідаль-
ності за порушення Конституції.

Сергій Лещенко, 
народний депутат від Блоку 
Петра Порошенка 
«Солідарність», співавтор 
законопроекту №1895:
«Неособисте голосування — це 

в першу чергу порушення Конститу-
ції. Крім того, використання кнопко-
давів — це спроба обманути вибор-

ців і створити ілюзію, наприклад, на-
явності коаліції, коли її насправді не-
має. Покарання за кнопкодавство 
— єдиний можливий спосіб зупинити 
це явище в парламенті. Я особисто 
щосесійного тижня направляю на ім’я 
Юрія Луценка лист-звернення, щоб 
внести законопроект №1895 до пе-
реліку, який подає фракція БПП на по-
годжувальну раду, але жодного разу 
цього зроблено не було. Юрій Луцен-
ко це ігнорує, Володимир Гройсман 
як спікер ігнорував кнопкодавство, а 
регламентний комітет заплющив очі 
на це явище — на жаль, відсутня полі-
тична воля ухвалити цей закон».

НАСЛІДКИ КНОПКОДАВСТВА
Звільняє більшість чи фракційне 

керівництво від необхідності пошуку 
компромісів, сприяє диктатурі.

Дозволяє депутатам обиратися 
до ВРУ не для того, щоб представляти 
інтереси виборців, а заради статусу.

Потурає безвідповідальності на-
родних обранців.

ЯК КНОПКОДАВІВ КАРАЮТЬ 
ЗА КОРДОНОМ

Польща: 14 квітня 2016 р. де-
путатка Сейму від політичної групи 
Kukiz’15 Малгожата Зверцан прого-
лосувала від імені свого колеги. За її 
словами, вона зробила це на прохан-
ня депутата Корнеля Моравецького. 

Kukiz’15 ухвалив рішення виклю-
чити зі своїх лав Зверцан і закликав 
її здати мандат. У свою чергу, Мора-
вецький добровільно відмовився від 
членства в Kukiz’15 (друга за величи-
ною група в польському Сеймі). Таке 
рішення він прийняв у зв’язку з об-
меженням його у правах до момен-
ту з’ясування обставин голосування 
в Сеймі.

Ізраїль та Шотландія: неосо-
бисте голосування карається в кри-
мінальному порядку (в Ізраїлі — за-
судженням до 5 років позбавлення 
волі).

Литва, Словаччина: така пове-
дінка має наслідком позбавлення по-
рушника представницького мандата.

ЗАКОНОПРОЕКТ 1895 
ПРОПОНУЄ ВВЕСТИ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

і ПОЗБАВИТИ КНОПКОДАВА ПРАВА:
• брати участь у 10 пленарних засі-
даннях Верховної Ради України;
• отримувати зарплатню за цей пе-
ріод; 
• обіймати керівні посади в парла-
ментських комітетах;
• бути офіційним учасником парла-
ментських делегацій;
• їздити у відрядження за рахунок 
бюджетних коштів.

Андрій Круглашов, 
координатор Громадського 
руху «ЧЕСНО»:
«Законопроект 1895 — не іде-

альний. Він не передбачає позбав-
лення мандата чи кримінальної від-
повідальністі за кнопкодавство. Але 
законопроект 1895 — реальний. Він 
пройшов усі комітети і перше читання 
з 253 голосами. Він може стати пра-
вилом, що діє. 

Ми впевнені, що зняти кнопкода-
ва з посади в комітеті й позбавити го-
лосу на 10 пленарних засідань мож-
на вже зараз, ніж ще 23 роки мари-
ти кримінальною відповідальністю та 
позбавленням мандата. Адже саме 
стільки часу кнопкодави не несуть 
відповідальності. Якщо не зняли не-
доторканності, наївно сподіватися, 
що проголосують за кримінальну від-
повідальність чи позбавлення манда-
та за порушення Конституції. 

Законопроект 1895 — лише пер-
ший крок. Адже зміни в свідомості як 
депутатів, так і суспільства йдуть по-
ступово. Але це правильний крок. Тому 
ми закликаємо всіх народних депута-
тів підтримати законопроект 1895».

Лише за один день активісти «ЧЕС-
НО» зібрали 150 підписів нардепів на 
підтримку законопроекту 1895.

Політична воля є. Це засвідчив 
і Андрій Парубій на парламентсько-
громадській конференції «Створю-
ємо ефективний, підзвітний, відпо-
відальний парламент». Він пообіцяв 
активістам «ЧЕСНО», що підтримає 
законопроект 1895.

Ми чекаємо 1895 у порядку ден-
ному вже з травня 2016 року.

Зробімо депутатів 
відповідальними!

 Громадський рух «ЧЕСНО»

Депутатам 
ще за Гройсмана 
майже втричі 

підняли зарплату
Своїм останнім розпоряджен-

ням на посаді спікера Володимир 
Гройсман підняв зарплату народним 
депутатам із 6400 до 17650 грн.

Про це на своїй сторінці у 
Facebook написала нардеп від БПП 
Ольга Червакова. Вона оприлюдни-
ла відповідний документ: «Збільшу-
ється також фонд оплати праці по-
мічників депутата: був 12 500 грн, 
став — 25 000 грн. Усі суми наведе-
ні без урахування сплати податків, 
тобто на руки буде видаватися мен-
ше. Отримувати зарплатню можуть 
не більше п’ятьох помічників. Рані-
ше було 4». 

27 квітня Кабмін затвердив рішення, згід-
но з яким єдина роздрібна ціна для побутових 
споживачів і виробників теплової енергії від 1 
травня 2016 року становитиме 6,879 грн за куб. 
м (з урахуванням тарифів на транспортування і 
ПДВ). При цьому ціна газу як товару (без ураху-
вання тарифів на транспортування і ПДВ) скла-
де 4,942 грн за куб. м, що відповідає ціні імпор-
тованого країною газу. 

Гройсман каже, 
що бідні люди не постраждають 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запев-

няє, що незаможні громадяни не постраждають 
від підвищення тарифів на газ, що система субси-
дій має захистити таких людей.

«Це важке рішення, але необхідне для нашої 
держави — питання встановлення єдиної ціни на 
газ. Переконаний у тому, що ми поставимо крап-
ку, і це буде остання зміна ціни на газ у житті на-
шої держави».

Прем’єр наголосив, що підвищити ціну на газ 

— зобов’язання України перед Міжнародним ва-
лютним фондом.

«Але я переконаний, що саме зараз прийнят-
тя цього рішення може бути, в тому числі, й пев-
ним зниженням ціни на газ для 3 мільйонів спо-
живачів. Сьогодні ціна на газ, яка не була еконо-
мічно обґрунтованою, була 7 200 гривень. Від-
повідно до рішення уряду ця ціна буде зменшена 
до 6 879 гривень», — заявив Гройсман.

За його словами, раніше держава дотувала 
не обґрунтовані економічно ціни і «не було жод-
ної соціальної справедливості» в тому: «Багаті 
споживали газ задешево і бідні. Люди сплачува-
ли податки, державний бюджет направляв їх на 
дефіцит «Нафтогазу», але навколо цих речей за-
вжди були оборудки…».

«Ми маємо припинити цю несправедливість. 
Звісно, ті, хто має великі статки, доплачувати-
муть повну ціну — відповідно до свого споживан-
ня. Той, хто буде потребувати додаткового соці-
ального захисту від держави, його отримає», — 
заявив Прем’єр.

Для комунальників газ подорожчає
«Зараз є реальна підстава для зниження вар-

тості газу, бо на світових ринках він подешевшав. 
Однак у повідомленні Прем’єра замовчана одна 
деталь: для деяких споживачів ціни зростуть. Під-
вищення буде більше ніж на 400 гривень», — го-
ворить економіст Борис Кушнірук. За його слова-
ми, вартість газу повин ні підняти для тієї категорії 
населення, що використовує паливо для опален-
ня будинку. Нині вони платять 3,6 грн за кубометр.

«Річ у тому, що метою уряду є встановлення 
однакової ціни на газ для всіх категорій населен-
ня. І це правильно, ціна на це паливо має бути 
для всіх однаковою. А зараз фактично є три ціни: 
3 грн з лишком платять теплокомун енерго, 3,6 
грн — власники котлів і 7,2 грн — жителі багато-
поверхівок, що користуються газовими плитами. 
«Вирівнювання» ціни призведе до того, що вар-
тість палива для теплокомун енерго піднімуть».

Опалення й вода різко подорожчають 
Підняття тарифів на газ автоматично спро-

вокує подорожчання вартості теплої води й опа-
лення. Про це повідомив депутат від ВО «Батьків-
щина» Андрій Павловський. Для прикладу — по 
Києву. Якщо нині особи, які мешкають, приміром, 
у 2-кімнатній квартирі, площа якої становить 60 
м кв., платять за теплу воду 200 грн, то вже за 
травень вони змушені будуть платити 400 грн. 
Опалення в квартирах, за яке кияни в середньо-
му сплачують 960 грн, зросте до 1920 грн. Ті, хто 
мешкає в приватних будинках, відчують наслідки 
ще гостріше: ціна опалення, яке зараз обходить-
ся у 3,6 тис. грн, стрімко зросте до 7,5 тис. грн.

Кабмін значно урізав норму 
використання газу 

для розрахунку субсидій 
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що дер-

жава при наданні субсидій буде виходити з норми 
споживання газу 5,5 куб. м на опалення 1 кв. м 
житлової площі (з індивідуальною системою опа-
лення) замість 7 куб. м, що застосовувалися в ми-
нулому сезоні.

Парламент кнопкодавів
Беззаконня в законі: Верховна Рада  понад 20 років незаконно ухвалює важливі рішення

«Вирівнювання» ціни на газ: що за цим? 
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Бліц-інформ

Соціальні стандарти: що нового?

Закарпаття повністю 
декомунізоване
29 квітня голова Закарпатської обласної державної 

адміністрації Геннадій Москаль заявив, що Закарпаття 
повністю декомунізоване: «Всі Леніни, Дзержинські, Кіро-
ви, Комсомольські, Жовтневі викинуті на смітник історії. 
Замість них з’явилися вулиці не тільки Джона Леннона чи 
Енді Воргола. Область стала єдиною в Україні, в якій «деко-
мунізовані» вулиці перейменовані на честь усіх загиблих 
на Донбасі героїв».

При цьому він зазначив, що «є маса людей, які протес-
тують проти цього». Навів приклад, що розпорядився пе-
рейменувати дві вулиці в селі Клячаново Мукачівського 
району на честь бійців АТО, проте сільрада цього розпоря-
дження не виконала. Москаль зазначив, що оскаржить рі-
шення сільради в суді, оскільки воно є незаконним.

«Однак ці приклади показують, як глибоко в’їлася ко-
муністична пропаганда в свідомість закарпатців, і на-
скільки вони далекі від того, що відбувається на Донбасі», 
— додав він.

Суд щодо першого розгону 
Майдану почнеться 
через більш як два з половиною 
роки після побиття студентів
Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішен-

ня перенести судове засідання у справі колишнього голо-
ви Київської міської державної адміністрації Олександра 
Попова на 23 червня 2016 року. Мотивація: засідання від-
терміновано через велику завантаженість суду. 

Лише 13 лютого 2015 року Генеральна прокуратура 
направила до суду обвинувальний акт щодо Попова. За 
версією слідства, в ніч проти 30 листопада 2013 року По-
пов, будучи головою КМДА, діючи за попередньою змовою 
з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром 
Сівковичем, начальником головного управління Міністер-
ства внутрішніх справ у місті Києві Валерієм Коряком та 
іншими високопосадовцями, дав вказівку про завезення 
на Майдан Незалежності в Києві комунальної техніки для 
«встановлення новорічної ялинки».

Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, 
віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками 
полку міліції особливого призначення «Беркут», які жор-
стоко побили мітингувальників, переважно студентів. 
Власне, це й стало безпосереднім поштовхом до другого 
Майдану.

Корбан уже отримав 
один вирок — 
умовний і не зможе балотуватися 
в депутати
Колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА 

та екс-лідер партії УКРОП Геннадій Корбан не зможе ба-
лотуватися на довиборах у Раду по мажоритарному окру-
гу Дніпропетровська через умовний термін ув’язнення. Як 
відомо, непогашена судимість не дозволяє балотуватися 
в парламент.

«Дійсно, є угода сторін по епізоду з Сергієм Рудиком, і 
по ньому Корбан уже отримав вирок суду — півтора року 
позбавлення волі умовно», — розповіла адвокат Корбана 
Оксана Томчук.

Це звинувачення було одним із головних у справі про-
ти Корбана, і, як визнала Оксана Томчук, її підзахисний ви-
знав провину і за згодою сторін отримав умовний термін 
на півтора року.

Однак вона зазначила, що всі інші звинувачення проти 
її підзахисного досі актуальні.

Основними статтями звинувачення проти Корбана 
були створення злочинного угруповання, розкрадання 
майна і викрадення людини. За цими епізодами передба-
чається покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, 
слідство триває.

Корбана затримали правоохоронці під час спецопе-
рації в Дніпропетровську 31 жовтня 2015 року. Спочатку 
він перебував під домашнім арештом у Дніпропетровську, 
а наприкінці року Дніпровський суд Києва помістив його 
до СІЗО Києва.

Однак після низки скандальних судових засідань у се-
редині березня 2016 року Корбана знову помістили під 

домашній арешт у Дніпропетровську.

В Україні дедалі частіше вибухають 
скандали з приводу подвійного громадян-
ства чиновників, олігархів, відомих і не 
дуже політиків.

Майстри популізму збурюють суспіль-
ство вимогами про покарання таких осіб і 
навіть позбавлення їх громадянства Укра-
їни. При цьому свідомо замовчують, що 
віт чизняне законодавство не дозволяє 
реалізувати ні перше, ні друге. 

Але парламент не ризикує внести змі-
ни до законодавства України, щоб із попу-
лізму перейти до практичної площини.

Що для Заходу добре, 
для України — смерть

Ставленням до подвійного громадян-
ства світ розділений навпіл. Близько по-
ловини країн світу дозволяють своїм гро-
мадянам мати паспорти інших держав. Се-
ред них переважно країни Заходу.

Україна могла б долучитися до цього 
передового досвіду, якби не підступність 
північного сусіда.

Росія вправно навчилася використо-
вувати громадян, що мають паспорти Ро-
сійської Федерації, але проживають на 
території колишніх радянських республік. 
Так, під час трагічних подій 2008 року в 
Грузії, коли туди увійшли російські війська, 
президент РФ на засіданні ради безпе-
ки заявив, що він зобов’язаний захищати 
життя та гідність російських громадян, де 
б вони не знаходилися.

З цією ж метою — формального при-
криття своєї агресії та формування під-
тримки місцевого населення — РФ ви-
давала російські паспорти і громадянам 
України, переважно з Донбасу та Криму. 
За неофіційною інформацією, російські 
паспорти мають близько трьох сотень ти-
сяч громадян України. Деякі експерти на-
зивають цифри значно більші, але офіцій-
них даних, на жаль, немає.

Крім того, російський паспорт фактич-
но рятує громадянина України від кримі-
нальної відповідальності.

Якщо громадянин України, який має 
російський паспорт, працює на російські 
спецслужби, здійснює антиукраїнську ді-
яльність, убиває українців, вчиняє інші 
злочини — йому варто перетнути кордон 
із РФ, і Росія на законних підставах відмо-
вить Україні у видачі свого громадянина.

Тобто Україна не може собі дозволити 
ліберально ставитися до подвійного гро-
мадянства власних громадян, оскільки це 
пряма загроза її суверенітету.

Чи заборонене подвійне громадян-
ство в Україні?

В Україні справді діє принцип єдиного 
громадянства, який закріплений у Консти-
туції. Але прямої заборони подвійного гро-

мадянства у вітчизняному законодавстві 
немає.

Навіть якщо громадянин України на-
був громадянство іншої держави, то у пра-
вових відносинах з Україною він визнаєть-
ся лише громадянином України. Це озна-
чає, що громадянин України, який набув 
громадянства іншої країни, не втрачає ав-
томатично українського громадянства.

Більше того, законодавством не пе-
редбачена відповідальність за подвій-
не громадянство. Тобто принцип єдиного 
громадянства є — а санкцій за його пору-
шення немає. Тож на практиці громадянин 
України може мати паспорт іншої країни, і 
йому за це нічого не буде.

Те ж саме стосується і чиновників. Чи-
новника не можна звільнити з посади за 
наявність громадянства іншої держави.

У депутатів є мрія
У депутатів колись була мрія жорстко 

врегулювати проблему подвійного грома-
дянства. Але від тієї мрії залишилася тіль-
ки мертва норма про втрату громадянства 
України.

Щоправда, в законі є така підстава 
втрати громадянства як добровільне на-
буття громадянином України громадян-
ства іншої держави. Але для цього особа 
сама мусить заявити про своє подвійне 
громадянство. Інші варіанти з тексту зако-
ну не випливають.

А якби й випливали, то суперечили б 
Конституції. Адже Конституція прямо вста-
новлює, що громадянин України не може 
бути позбавлений громадянства. Тобто 
навіть у разі підтвердження наявності пас-
порта іншої держави, особу не можна по-
збавити громадянства України, якщо вона 
сама цього не забажає.

Крім того, українські парламентарі ро-
били декілька спроб ввести відповідаль-
ність за приховування громадянства ін-
шої держави. Одного разу 2012 року на-
віть проголосували за відповідний закон 
і встановили штраф за неповідомлення 
громадянином про отримання громадян-
ства іноземної держави. Але тоді прези-
дент повернув закон на доопрацювання, 
і по сьогоднішній день його не доопрацю-
вали.

Можна лише здогадуватися, умисно 
чи через некомпетентність законотвор-
ців існує така прогалина в законодавстві. 
І якщо до війни це питання цікавило лише 
власників іноземного паспорта, то сьогод-
ні суспільство усвідомило наслідки зако-
нодавчої занедбаності проблеми грома-
дянства.

Війна й напруга в суспільстві не зали-
шають депутатам вибору. І вони знову мрі-
ють про встановлення відповідальності, 
навіть кримінальної, за подвійне грома-

дянство. У Верховній Раді з’явилося вже 
декілька законопроектів щодо цього.

Але складно уявити, що депутати пере-
криють собі кисень — адже не секрет, що 
частина депутатів мають паспорти інших 
країн. Тому запровадити самим собі відпо-
відальність буде непросто.

Та й «репетиція» з цього питання вже 
викрила «щирість» намірів нинішнього 
парламенту. Торік нардепи не підтрима-
ли запиту до Президента про припинення 
громадянства України Вадима Новинсько-
го через його небажання відмовитися від 
російського громадянства. Ще за актив-
ного функціонування проукраїнської коа-
ліції назбирали тоді лише 150 голосів.

Деякі депутати просто «догоджають» 
своєму електорату, який масово отримує 
паспорти інших країн. Не секрет, що й на 
Заході України, за неофіційними даними, 
майже дві сотні тисяч людей мають пас-
порти Угорщини, Румунії, Польщі. Аби не 
втратити цих виборців, частина депутатів 
не готова підтримати встановлення відпо-
відальності за подвійне громадянство.

* * *
Зволікання депутатів щодо введення 

відповідальності за подвійне громадян-
ство в умовах прямої загрози державнос-
ті України слід розцінювати як шкоду наці-
ональним інтересам.

Уже давно Верховна Рада повинна 
була прямо заборонити подвійне грома-
дянство, встановити відповідальність за 
порушення конституційного принципу єди-
ного громадянства.

Давно потрібно було заборонити гро-
мадянам із паспортом іншої країни голосу-
вати на виборах і балотуватися, а за при-
ховування інформації про друге громадян-
ство встановити відповідальність і визна-
вати недійсними результати виборів таких 
осіб.

Виявлення паспорта іншої країни в 
державного службовця має тягти, як мі-
німум, звільнення, як максимум — кримі-
нальну відповідальність.

Висновок напрошується лише один. 
Якщо й досі, після анексії Криму, окупа-
ції частини Донбасу та двох років війни, 
не встановлено відповідальності за пору-
шення конституційного принципу єдиного 
громадянства — значить, це комусь ви-
гідно.

І одних скандалів замало, аби зруши-
ти ситуацію зі штучного гальма. Активна й 
жорстка позиція суспільства мусить спо-
нукати парламент захистити інститут гро-
мадянства в Україні.

Анна МАЛЯР, 
кандидат 

юридичних наук, 
експерт-кримінолог 

(«Українська правда», 
21.04.2016)

Зросли мінімальні 
зарплата і пенсія 
В Україні мінімальні зарплата і 

пенсія та прожитковий мінімум зрос-
ли з 1 травня на 6%.

Нова мінімальна зарплата — 
1450 грн, мінімальна пенсія — 1130 
гривень, а прожитковий мінімум — 
1399 гривень.

Підвищення пенсій стосувати-
меться 6,5 млн людей. Зростуть зар-
плати 3,5 млн працівників бюджетної 
сфери: їхній посадовий оклад мають 
підняти на 6,5%.

У грудні запланований другий 
етап підвищення соцстандартів.

Попередньо передбачалося, що 
вони зростуть також на 6%, але нещо-
давно уряд заявив про плани підви-
щити їх на 10%.

Помер Дмитро Гнатюк 
29 квітня помер видат-

ний український співак, ре-
жисер,  Герой України, на-
родний артист України, ака-
демік Національної академії 
мистецтв України, професор, 
лауреат Національної пре-
мії імені Тараса Шевченка 
Дмитро Михайлович Гнатюк. 
Йому йшов 92-ий рік. 

Гнатюк   був першим виконавцем ще у 
1960-их легендарних пісень «Два кольори», 
«Мій Київ». На оперній сцені він створив такі 
самобутні образи, як Остап, Микола («Тарас 
Бульба», «Наталка Полтавка» Лисенка), Пе-
труччіо («Приборкування норовливої» Шебалі-
на), Мазепа, Онєгін («Мазепа», «Євгеній Онє-
гін» Чайковського), Демон («Демон» Рубінштей-
на), Фігаро («Севільський цирульник» Россіні), 
Ріголетто («Ріголетто» Верді), загалом десятки 
ролей.

Виступав як концертний співак, багато га-
стролював за кордоном. Записав понад 15 пла-
тівок, 6 компакт-дисків. 

Як режисер-постановник поставив понад 20 
оперних вистав. Багато років працював голов-
ним режисером Національної опери, викладав у 
мистецькій академії.

Подвійне громадянство: 
чи переважать національні інтереси України?

Подорожчала 
електрика

Від 1 травня 2016 року зросла 
ціна не лише на газ, а й на електрику. 
Вартість електричної і теплової енер-
гії, що виробляються на АЕС, зросла 
майже на 8%. Отже, загальний ско-
ригований тариф на електрику підви-
щено на 7,8% — до 45,42 коп. за кВт/
год.

Одноразові виплати 
до свята підвищено

Кабінет Міністрів ухвалив підви-
щити приурочені до 8 – 9 травня ви-
плати ветеранам війни до 400 грн. 
«Раніше планувалося, що учасники 
війни отримають по 170 грн, але ми 
знайшли резерви, аби кожен вете-
ран, учасник війни отримав по 400 
грн до свят. Сім’ї загиблих отримають 
по 500 грн», — повідомив глава уря-
ду Гройсман.

Загальний обсяг коштів, який 
знадобиться на здійснення виплат, 
становитиме 161 млн грн із бюджету.
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Сталося це вранці 22 квітня 
2016 року. Друзі й соратники вели-
кої подвижниці українського духу 
Світлани Кириченко висловлюють 
щире співчуття її чоловікові Юрію 
Бадзю, синові Сергію та доньці Бог-
дані. 

Народилася Світлана Тихонівна 
31 жовтня 1935 року в Києві. Вва-
жала себе «дитиною київського ас-
фальту». Батько її пропав безвісти 
на фронті в 1941-ому. Мати — вчи-
телька, найближчі родичі — викла-
дачі вузів. У їхньому україномов-
ному середовищі, в атмосфері, що 
сповіду вала громадянське служін-
ня, моральний альтруїзм, щиру віру 
в комуністичні ідеали, формувалася 
особистість Світлани.

1952 року С.Кириченко закінчи-
ла середню школу, 1957 — філоло-
гічний факультет Київського універ-
ситету. Працюючи в Інституті літера-
тури АН УРСР, познайомилася 1957 
року з Іваном Світличним, Леоні-
дом Коваленком — першими в житті 
Світлани національно орієнтовани-
ми українцями, які стали не тільки її 
найближчими друзями, а й учителя-
ми на шляху переосмислення грома-
дянських цінностей. Тут же 1963-ого 
зустріла Василя Стуса і Юрія Бадзя, 
дружба з якими визначила її подаль-
шу духовну еволюцію і долю.

У травні 1964 року, перед одру-
женням, Ю. Бадзьо попередив на-
речену, що більше трьох років спо-
кійного життя їй не обіцяє, бо роз-
горяється битва за Україну, він не 
стоятиме осторонь. Незабаром його 
вигнали з інституту. 4 вересня 1965 
року подружжя брало участь у полі-
тичному протесті в кінотеатрі «Укра-
їна» проти арештів української інте-
лігенції. Ю. Бадзя виключили з лав 
КПРС, ім’я Світлани Кириченко не-
гласно заборонили у друку. 1969-
ого вона перейшла на роботу в Ін-
ститут філософії. У роки активіза-
ції українського самвидаву (1966 – 
1971) брала участь у колективному 
перекладі на російську мову тракта-
ту І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи ру-

сифікація?», в тиражуванні та роз-
повсюдженні українського й росій-
ського самвидаву.

Після арешту 1972 року Надії 
Світличної С. Кириченко звернула-
ся з листом до першого секретаря 
ЦК КПУ, вимагаючи повернути рід-
ним дворічного Ярему Світличного, 
вивезеного «в невідомому напрям-
ку» з дитячих ясел у момент арешту 
матері. У відповідь на це Кириченко 
звільнили з Інституту філософії «за 
профнепридатністю». Відтоді вона 
періодично безробітна до кінця тру-
дової діяльності. Недовго була ко-
ректором у видавництві, в центрі 
фармінформації. Міліція, з-за спи-
ни якої виглядали «роги» КДБ, по-
грожувала судити за «дармоїдство». 
Під час обшуку 3 – 4 лютого 1979 р. 
у помешканні Бадзів «органи» вилу-
чили другий варіант рукопису Ю. Ба-
дзя «Право жити» (перший викрали із 
квартири товариша в грудні 1977 р.) 
і його мікрокопію, зроблену рукою
С. Кириченко. Через два місяці чоло-
віка заарештували, дружину звіль-
нили з роботи. Вона передала на За-
хід свого «Відкритого листа» з біогра-
фією Ю. Бадзя і коротким викладен-
ням його трактату, потім рукописи 
двох його відкритих листів, не зна-
йдених під час обшуку. Вони неодно-
разово звучали по радіо «Свобода». 

Усі подальші роки життя С. Ки-
риченко були насичені допитами (не 
тільки у справі чоловіка), обшуками, 
погрозами арешту. «Вашу справу гу-
манна радянська влада відкладає 
до повноліття доньки. Сподіваємо-
ся, ви це оціните й одумаєтеся», — 
не раз чула вона в кабінетах КДБ. 
Основним своїм завданням С. Ки-
риченко вважала розповсюдження 
інформації про політичні репресії в 
Україні, передачу на Захід позацен-
зурних текстів, документів. Нала-
годжувала зв’язки з дисидентами 
Прибалтики, Москви, Закавказзя, з 
дружинами політв’язнів різних табо-
рів, психіатричок, заслання. Весною 
1980 року вона вивезла з побачен-
ня з чоловіком нові вірші Миколи Ру-

денка. У січні 1980 року передала до 
США рукопис збірки віршів В. Стуса 
«Палімпсести», розповсюджувала 
зібрану в Україні «дисидентську» ін-
формацію.

09.12.1980 р. Московський рай-
нарсуд м. Києва засудив С. Киричен-
ко до трьох місяців виправних робіт 
за відмову свідчити на новому про-
цесі В. Стуса, де вона кинула суддям 
слова: «Я буду свідчити на тому про-
цесі, де Василь буде сидіти на вашо-
му місці, а ви — на лаві підсудних». Від 
декількох днів до декількох місяців — 
більше їй не вдавалося втриматися 
на жодній роботі, навіть на найниж-
чих щаблях соціальної драбини: пош-
таря, прибиральниці, працівниці кар-
тонажної фабрики, няні сусідської ди-
тини. Постійні міліцейські «приводи» 
на показові «суди громадськості», ко-
місії старих більшовиків при ЖЕКу — 
за «дармоїдство», «антигромадську 
поведінку». Апогей переслідувань — 
1983-ий, андроповський рік. На Різд-
во — напад на її сім’ю у Львові; бага-
томісячний шантаж по телефону; на-
клепницька стаття в газеті «Вечірній 
Київ» «Дама з амбіціями» (10.02.1983 
р.); судилище над сином-студентом 
Сергієм із вимогою зректися бать-
ків і переселитися в гуртожиток; ви-
клики доньки-школярки Богдани в 
кабінет директора, де вчителі вима-
гали «чітко визначитися, на якому 
вона боці барикад — зі всім радян-
ським народом чи з антирадянщика-
ми-батьками»; чергове позбавлення 
побачення з чоловіком. 

20 квітня 1983 року Кириченко 
оголосила безтермінове голодуван-
ня на знак протесту проти тотально-
го переслідування всієї сім’ї (повідо-
мила про це телеграмою Ю. Андро-
пова). На 14-ий день голодування їй 
вручили телеграму від табірної адмі-
ністрації про надання чоловікові по-
бачення (одноденне — після трьох 
років перерви); ректор відкликав на-
каз про виключення сина з інституту.

5 серпня 1985 року під час чер-
гового обшуку в помешканні Кири-
ченко кадебісти знайшли і вилучили 

весь «табірний архів» Ю. Бадзя. Ста-
ло зрозуміло: як і багатьом іншим 
українським політв’язням, йому зби-
ралися «шити» нову «справу». Але на-
ставала горбачовська перебудова. 

4 червня 1986 року, через де-
кілька днів після прибуття Ю. Бадзя 
на заслання (селище Хандига, Яку-
тія), до нього прилетіла дружина з 
донькою (син був в армії). Від пер-
шого дня і впродовж трьох років міс-
цевий кадебіст наполегливо «вижи-
ває» дружину політзасланця з сели-
ща: без неї легше буде здійснювати 
репресії-провокації проти чоловіка. 
Її не прописували, виганяли із гурто-
житку і місцевого готелю, не давали 
винайняти кімнату, звільняли з ро-
боти навіть прибиральниці школи, 
гардеробниці. Репресії посилилися 
після того, як Ю. Бадзьо відмовив-
ся підтримати «гуманну ініціативу» 
М. Горбачова: звільнити політв’язнів 
руками самих політв’язнів. За 10 ро-
ків ув’язнення чоловіка дружину 11 
разів звільняли з роботи.

7 грудня 1988 року Михайло Гор-

бачов у Женеві з трибуни ООН за-
явив, що політв’язнів у СРСР нема. 
9 грудня місцевий прокурор оголо-
сив Юрію Бадзеві про звільнення. 
У січні 1989-ого подружжя поверну-
лося в Київ і поринуло у вир перебу-
довних процесів, національного від-
родження. Світлана Кириченко — в 
оргкомітеті Демократичної партії 
України. На установчому з’їзді Дем-
ПУ (15.12.1990) Ю. Бадзьо обраний 
головою партії. С. Кириченко працю-
вала в секретаріаті партії. Наприкін-
ці 1992-ого вони разом видали пер-
ший номер газети «Демократ» — ор-
гану ДемПУ.

1993 року Світлана Кириченко 
перенесла тяжкий інсульт, інвалід 1 
групи. Попри хворобу, працювала над 
спогадами «Люди не зі страху» (книж-
кою вийшли 2013 року), «Птах підне-
бесний» (про В. Стуса — друкується). 

2009 року нагороджена орде-
ном княгині Ольги ІІІ ступеня.

Василь ОВСІЄНКО
дисидент, політв’язень комуністичного 

режиму, громадський діяч

Останніми роками йде дискусія у пре-
сі, чи має Україна перепрошувати Польщу за 
події на Волині 1943 року. Знову заявляєть-
ся рабська натура українського малороса, 
де він завжди мусить кланятися перед оку-
пантом України. У минулому «гарант» Консти-
туції України президент Кучма подарував Ро-
сії пам’ятник російського царя, який гнобив 
українців у ХІХ столітті, а недавно минулий «га-
рант» президент Янукович збирався перепро-
шувати Польщу за події на Волині. 

Президенти України повинні трохи про-
читати історію України і, може, тоді не будуть 
так підлабузнюватися чи то полякам, чи то 
росіянам. Заки «гаранти» Конституції Украї-
ни будуть підписувати різні документи в цій 
справі, повинні нагадати польському прези-
дентові, що спричинило повстання Богдана 
Хмельницького, гайдамаків, УГА, УВО, ОУН і 
нарешті УПА. Ці всі повстання — це була від-
повідь українського населення на ЗВІРСТВА, 
які створювала польська держава (не робить 
різниці, чи шляхетна, чи демократична, чи 
комуністична), а також польська римо-като-
лицька церква. Українські збройні повстання, 
чи формації, завжди виступали на українській 
етнічній території проти нестерпного свавілля 
і умов, спричинених поляками. Ніколи ці фор-
мації не виступали проти поляків на польській 
етнічній території!!!

У діалозі з Польщею нехай Президент 

України нагадає полякам, хто здирав шкі-
ру з живих українців, хто посилав польських 
єзуїтів і відпускав корчми жидам (де на Ве-
ликдень українці мусили благати Зельмана, 
щоби відкрив їм церкви); хто заганяв невин-
них жінок і дітей до церков на Холмщині та 
«по-християнськи» їх живцем підпалював; хто 
провадив жахливу пацифікацію (всупереч 
Версальському договору); хто засилав україн-
ських патріотів до концтаборів.

Під час акції «Вісла», коли тисячі невинних 
українців було виселено з українських тери-
торій комуністичною Польщею, ані польський 
екзильний уряд у Лондоні, ані польська римо-
католицька Церква жодного разу не запро-
тестували!

Замість вибачення в Польщі Україна по-
винна домагатися, щоби всі поляки стали на 
коліна і просили Бога вибачення за звірства, 
які вони поповнювали століттями над «брата-
ми-християнами»!

Ані від росіян, ані від поляків не можна 
сподіватися, щоб вони були прихильниками 
незалежної України; треба нарешті скинути 
із себе комплекс меншовартості-малоросій-
ства і твердо відстоювати українські націо-
нальні позиції. Тоді Путін і польський прези-
дент, а також український народ нарешті по-
важатимуть і шануватимуть правдивого укра-
їнського Президента! Також тоді «національна 
ідея спрацює», і можна буде позбутися по-

рожнього говоріння колишнього президента 
Кравчука: «Маємо, що маємо»!

А якщо Польща далі хоче мати пам’ятник 
«орлятам» у Львові (за те, що вбивали україн-
ців у Львові), то «гарант» Конституції повинен 
домагатися поставити пам’ятник загиблим 
бійцям за Україну – УПА в Перемишлі. Також, 
якщо Україна погодилася мати польського 
кардинала у Львові (для 15000 поляків), то 
Польща повинна погодитися на українсько-
го кардинала в Перемишлі чи у Варшаві (для 
300000 українців греко-католиків). Також із 
«вдячности», що президент України зафунду-
вав у Петербурзі пам’ятник російському ца-
реві, який гнобив українців, Україна повинна 
домагатися, щоби президент Путін поставив 
пам’ятник гетьманові Мазепі в Полтаві як час-
тину програми року Росії в Україні.

Потім, як Президент України ознайомить-
ся з історією України (щодо польських і росій-
ських проблем), також хай «зиркне» на ма-
ленькі балтійські держави, які не бояться 
сильних сусідів (колишніх окупантів) і не пла-
зують перед ними, а твердо відстоюють свої 
державні інтереси.

Недавні опитування в Польщі виявили, що 
55% поляків далі мріють приєднати Львів та 
Вільнюс назад до Польщі. Бережімося «вов-
ків» в овечих шкурах!

Богдан БОДНАРУК, 
США

Упочила в Бозі 
Світлана Кириченко, 

активна учасниця національно-визвольного 
і правозахисного руху 1960 – 1990-их років  

Чому Україна має перепрошувати Польщу за події на Волині?
Історична довідка
Події на Волині 1943 року — збройне 

протистояння підпільних українських і поль-
ських військових формувань,  Української 
Повстанської Армії та Армії Крайової. За 
підсумками Першої світової війни рішенням  
держав-переможниць Волинь та Галичина 
відійшли до відродженої Польщі. У вересні 
1939 року Польська держава була  ліквідо-
вана нацистською Німеччиною і комуністич-
ним Радянським Союзом. Унаслідок  поділу 
ними  Польщі Волинь і Галичина  увійшли до 
складу СРСР. Під час німецької окупації укра-
їнське і польське підпілля боролися проти 
нацистів, часом і спільними зусиллями. З на-
ближенням все очевиднішої поразки нациз-
му, тут,  у Західній Україні,  знову загострила-
ся боротьба поляків і українців за ці терито-
рії. Особливо гострим був збройний конфлікт 
на Волині, де постраждало  багато цивільно-
го населення, польського і українського. 

Операція «Вісла» — депортація у 1947 
році корінного українського населення зі 
східних регіонів Польщі на північ і захід краї-
ни. Це примусове виселення здійснила кому-
ністична влада Польщі за згодою радянсько-
го режиму СРСР. Українці, в яких відібрали 
майже все майно, домівки, були розсіяні по 
Польщі. 

Подружжя Світлана Кириченко і Юрій Бадзьо.
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Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада
Знаменитості 

з українським корінням
Рамон Гнатишин — представник 
Британської корони в Канаді

Син канадського юриста і сенато-
ра Івана Гнатишина. Іван Миколайо-
вич народився ще в Україні, але, коли 
йому було 2 місяці, сім’я переїхала до 
Канади.

Рамон наслідував батьківський 
приклад і став юристом, а 1974 року 
його обрали в Палату громад канад-

ського парламенту. Був міністром енергетики і міністром юс-
тиції, 1990 року обійняв посаду генерал-губернатора, тобто 
представника британського монарха в Канаді.

На його честь Канада випустила поштову марку.

Едвард Стельмах — прем’єр 
канадської провінції Альберта
Стельмах обіймав посади депута-

та парламенту Альберти, а потім пере-
йшов на роботу до провінційного уря-
ду: був міністром сільського господар-
ства, інфраструктури, транспорту, між-
народних і міжурядових справ. 2008 
року Прогресивно-консервативна пар-
тія Альберти, яку він очолював, виграла 
вибори з вражаючим результатом — отримала 72 місця з 83. 
Лідер партії став прем’єром провінції. У 2011 році Е. Стель-
мах закінчив політичну діяльність.

Мілен Демонжо — кінозірка
Батьки Мілен після революції в 

Росії емігрували до Франції, де ді-
вчинка в 15 років почала кар’єру 
моделлю в ательє П’єра Кардена. 
Потім знімалася в кіно — грала ра-
зом із Жаном Маре, Мариною Вла-
ді, Аленом Делоном, Івом Монта-
ном, Луї де Фюнесом. Вийшла заміж 
за французького режисера Марка 

Сименона — сина письменника Жоржа Сименона. Українці 
найкраще знають Мілен за її ролями в фільмах про Фанто-
маса, де вона грала журналістку Елен, і леді Вінтер у «Трьох 
мушкетерах».

Також Мілен є почесним президентом міжнародного 
фестивалю короткометражного кіно «Харківський бузок», 
названого так на честь книги, яку вона присвятила матері-
харків’янці.

Терренс Савчук — 
легенда НХЛ
Терренс був одним із кращих 

голкіперів за всю історію Національ-
ної хокейної ліги. Ставав кращим во-
ротарем НХЛ у 1952, 1953, 1955, 
1965 роках.

Через вроджену хворобу спи-
ни практично не міг вирівнятися на 
повний зріст, а через перелом його 
права рука була коротша за ліву. До 
самої смерті спортсмена мучив ар-
трит, а в результаті потрапляння шайби в око істотно впав зір. 
Але Савчук вистояв, зумів пережити всі напасті й стати од-
ним із найвідоміших і шанованих гравців хокею в світі.

Тайхо Кокі — японський 
сумоїст-рекордсмен 

Тайхо народився на Сахаліні, 
довгий час вважав себе наполо-
вину росіянином, але вже після 
розпаду Союзу стало відомо, що 
його батько, Маркіян Боришко, 
родом із Полтавської губернії (те-
пер це Харківська область). Мати 
— японка. Друга світова розлу-
чила сина з батьком, якого ре-
пресував японський уряд, і про 

своє походження майбутній сумоїст знав мало.
Тайхо виграв Імператорський кубок 32 рази, і цей рекорд 

вдалося побити тільки 2015 року.
У 2002 році приїжджав в Україну, відтоді в Харкові щоро-

ку проходить турнір із боротьби сумо його імені.

Алессандра Алорес — 
німецька модель
Олександра Водянникова 

(справж нє ім’я Алессандри) пере-
їхала до Німеччини з України разом 
із батьками ще дитиною. Причина 
— бізнес батька й безпека: в дитин-
стві Сашу вже намагалися викрас-
ти. У Німеччині дівчина зробила чу-
дову модельну кар’єру — стала пе-
реможницею конкурсів «Міс Бава-
рія», «Міс Німеччина», представляла Німеччину на конкурсі 
«Міс Всесвіт».

Українці в Італії 
закупили обладнання для військових 
Українці з Італії передали для військових на Донбасі обладнан-

ня, що було придбане за кошти, зібрані під час великодніх гаївок. 
Українська громада Рима влаштувала гаївки в церкві Царя Хрис-
та при монастирі отців Василіан. Із благочинного ярмарку зібрали 
понад 800 євро для потреб війська. На ці гроші волонтери закупи-
ли дощовики, рації, набори ключів для ремонту, рюкзаки, медич-
ні сумки, відеорекодер. Обладнання отримають бійці 93-ої та 24-ої 
бригад, Української добровольчої армії та батальйону ОУН.

Український телеканал став доступним 
у майже сотні міст Польщі 

Канал іномовлення UA|TV мультимедійної платформи іномов-
лення України став доступним для абонентів платформи «Avios», 
що надає послуги IPTV у майже ста містах і містечках Польщі.

Власником і оператором платформи є компанія «Korbank 
Media Cyfrowe Sp. z o.o.». Вона внесла UA|TV до своєї локальної 
цифрової мережі в Нижньосілезькому воєводстві.

У лютому цього року телеканал UA|TV з’явився в загально-
польській кабельній мережі «Vectra S.A.».

Запуск мультимедійної платформи іномовлення України 
(МПІУ) відбувся 1 жовтня 2015 року. У рамках платформи, за-
мість супутникового телеканалу «УТР», в ефірі стартував телека-
нал UA|TV. Він мовить із трьох супутників, а також в Інтернеті на 
власному каналі в YouTube.

У бесіді з жур-
налістами  Гро-
мадського радіо  
заступниця голо-
ви Української 
всесвітньої коор-
динаційної ради 
Ольга КОБЕЦЬ 

розповідає, як безвізовий режим з 
ЄС вплине на стосунки українців з 
діаспорою.

Андрій Куликов: Як заплановане 
скасування віз полегшить нашу роботу 
з українцями, які живуть за кордоном?

Ольга Кобець: Років 10 тому була 
гостра ситуація у відносинах держави 
та діаспорян, коли до діаспори стави-
лися насторожено, ухвалювали закони, 
щоб ніхто з діаспорян не був Президен-
том, не обіймав посад такого типу. Але 
це змінюється, ми бачимо, як міністром 
може бути українка американського по-
ходження.

Нині діаспоряни їдуть в Україну, пе-
реважно щоб подивитися, де жили їхні 
предки, віднайти своє коріння. Серед 
них є люди, які могли б прислужити-
ся Україні в цей нелегкий час. Роботу 
з українською діаспорою дійсно можна 
конвертувати у валюту.

Ухвалення безвізового режиму з ЄС 

для них не буде переломним, бо вони 
вже є громадянами інших держав, але 
для трудової еміграції, тих, хто виїхав 
туди ще в 1990-ті, це буде велике полег-
шення.

Андрій Куликов: Зараз туди поїдуть 
практично всі, хто зможе фізично й фі-
нансово, і в діаспорян може виникнути 
нове враження про українців.

Ольга Кобець: Якщо б це сталося 
років 20 тому, то так, але зараз моло-
ді українці знають, яке життя в Європі, 
в Канаді, і їх уже не приваблює низько-
кваліфікована праця. Вони знають 
мови, мають освіту й хочуть боротися за 
місця за кордоном на рівні громадян ін-
ших держав. У мене немає переконан-
ня, що туди люди поїдуть масово.

Андрій Куликов: Наскільки україн-
ці, які зараз поїдуть за кордон, можуть 
долучитися до того, щоб Україну краще 
знали й розуміли зокрема в Європі?

Ольга Кобець: По-перше, це стосу-
ється державної політики щодо україн-
ців за кордоном. І в нас відчувається 
сильна відсутність державної політики 
в цьому напрямі, немає центрально-
го органу щодо роботи із закордонни-
ми українцями, який нагально потрібно 
створити. У нас цим системно займаєть-
ся лише одна громадська організація — 
Українська всесвітня координаційна 

рада, і на потреби наших програм виді-
ляють лише 4 тисячі доларів на рік, коли 
Росія чи Польща виділяють на 10 поряд-
ків більше на роботу зі своїми закор-
донними співвітчизниками. В Україні це 
велика проблема.

Ми з великими потугами викону-
вали рішення 5-го Всесвітнього фору-
му українців про підтримку українських 
учителів за кордоном. Торік ми вперше 
провели конкурс на кращого вчителя. 
Лауреатом у номінації «Вчитель почат-
кової школи» стала Мельник Леся Іго-
рівна з міста Алькоркон (Іспанія), а в 
номінації «Вчитель загальної середньої 
школи» перемогла Павлюк Ганна Васи-
лівна з Греції.

Тетяна Трощинська: Вони виїжджа-
ли як заробітчанки?

Ольга Кобець: Так. І українці в цьо-
му плані дуже добре самоорганізову-
ються. Наші емігранти ще сто років тому 
починали з того, що будували україн-
ські церкви чи винаймали католицькі, 
які були не в постійному вжитку, а також 
будували українські школи,  звісно, при-
ватні. Нещодавно Міністерство освіти 
створило Міжнародну українську шко-
лу, яка допомагає підручниками, прово-
дить іспити й дає атестати зрілості, які 
можна отримати за кордоном.

Прес-служба УВКР

Громадський комітет південно-західної Флориди (США) 
в Норт-Порті відзначив 30-річчя великої трагедії України — 
Чорнобильської аварії.

23 квітня на відзначенні «Дня Землі» члени української 
громади підготовили стіл 
з експонатами про Чорно-
бильську трагедію — книж-
ки, летючки, жетони й наліп-
ки. Була велика карта Укра-
їни, інформація про Україну, 
сучасну її боротьбу з сепа-
ратистами та їхніми поміч-
никами з Росії.

26 квітня священики 
українських церков у Норт-
Порті о. Іван Фатенко, о. Ва-
силь Петрів та о. Олег Сацюк 
відправили соборну панахи-
ду за невинних жертв Чор-
нобильської трагедії в ка-
плиці св. Андрія. 

Після панахиди грома-
да перейшла до зали осе-
редку ім. Св. Андрія, де 
було підготовлено коротку 
програму. Голова громад-
ського комітету, професор 

Віра Боднарук розповіла про Чорнобильську трагедію 
та її наслідки. Трагедія Чорнобиля торкнулася 2500000 
людей. Вона стала поштовхом до розвалу Совєтського 
Союзу.

Сьогодні Чорнобильська 
зона закрита. Але деякі ба-
бусі повернулися до своїх 
опустілих домівок, щоб там 
доживати віку. Було показа-
но фільм про сучасну Чорно-
бильську зону.

Щира подяка членам 
громадського комітету за 
організацію відзначення 
трагедії: Нелі Лехман, Ромі 
Ґуран, Лесі Попель, Дарії 
Томашоскій, Анні Мацілин-
ській, Кларі Шпічці, Богдані 
Більовщук, Лідії Білоус, Каті 
Стецюк, пол. Романові Рон-
дякові, Євгенові Томашос-
кому та всім членам грома-
ди за участь.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова 

громадського комітету
США

У 30-ту річницю Чорнобиля 

«День Землі» в Oscar Scherer St.Pk: 
Неля Лехман, Оксана Лев, Богдан і Віра Боднаруки

«День України» в Аргентині 
На святковий концерт «День України» в Буенос-Айресі за-

вітала понад тисяча гостей. Захід відбувся в рамках 42-ої Між-
народної книжкової виставки-ярмарку, яка є найбільшою в Ла-
тинській Америці презентацією сучасної книги.

Крім великої кількості пересічних аргентинців, на захід за-
вітали дипломати, представники громадських кіл, ЗМІ, керівни-
ки та члени українських громадських організацій.

Глядачі тепло зустріли виступи танцювальних і хорових ко-
лективів української громади в Аргентині.

Роботу з українською діаспорою 
можна конвертувати у валюту 
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У головного 
пропагандиста 
Кремля Кисельова 
знайшли квартиру 
за 162 мільйони рублів
Т е л е в е д у -

чий, гендирек-
тор інформаген-
ції «Россия се-
годня» Дмитро 
Кисельов є влас-
ником кварти-
ри на Цвєтному 
бульварі площею 204 кв.м, за яку запла-
тив 4,603 млн доларів, або 162 мільйони 
рублів за курсом на момент купівлі.

Інформацію про це у своєму блозі під-
твердив російський опозиціонер Олексій 
Навальний. Як він зазначає, посилаю-
чись на дані з Росреєстру, адреса квар-
тири «Цвєтной бульвар, 2» — один із най-
дорожчих елітних житлових комплексів 
Москви «Легенда Цвєтного». «Зверніть 
увагу, квартиру він купив без іпотек/кре-
дитів, за готівку», — додав опозиціонер. 

У листуванні по електронній пошті Ки-
сельов намагався за допомогою європей-
ських адвокатів домогтися зняття санк-
цій, які проти нього запроваджено в ЄС. 

Перший за 50 років 
круїзний лайнер 
вирушив зі США на Кубу
З порту Майамі 1 травня вперше за 

останні 50 років відплив на Кубу круїзний 
лайнер. На борту лайнера — 600 пасажи-
рів. Подія стала можливою на тлі віднов-
лення відносин між двома країнами.

Лайнер прибув до порту Гавани в поне-
ділок уранці за місцевим часом. Поки кора-
бель знаходився в дорозі, пасажири знайо-
милися з кубинської історією, її культурою 
і звичаями, брали уроки розмовної іспан-
ської мови. Також дивилися кубинські філь-
ми і куштували страви кубинської кухні.

Відносини між США і Кубою поча-
ли відновлюватися після 50-річної пе-
рерви в грудні 2014 року. Відтоді краї-
ни вже відновили дипломатичні відноси-
ни, відкривши посольство США на Кубі й 
посольство Куби в США. У березні цього 
року на Кубі побував президент США Ба-
рак Обама.

У КНДР заборонили 
весілля й похорони 
на час з’їзду партії
Влада Північної Кореї заборонила 

жителям республіки проводити урочисті 
заходи, такі як весілля і похорони, перед 
з’їздом правлячої Трудової партії Кореї.

Крім того, влада обмежила в’їзд до 
столиці КНДР Пхеньяна тим, хто відмо-
виться бути ідентифікованим. Північна 
Корея встановила «особливий період 
контролю» за рахунок обмеження в’їзду 
до країни і посилення спостереження за 
прикордонною зоною з Китаєм.

Також влада вводить більш суворі 
покарання для тих, хто відмовиться ви-
конувати вимоги поліції під час «особли-
вого періоду контролю».

Відкриття з’їзду Трудової партії Ко-
реї відбудеться в п’ятницю, 6 травня. Він 
стане першим з’їздом правлячої партії від 
жовтня 1980 року, тобто за більш як 35 
років, а також першим для Кім Чен Ина як 

лідера КНДР.

20 квітня 2016 року Європейська комісія 
внесла на розгляд Ради ЄС та Європейського 
парламенту законодавчу пропозицію про вне-
сення України до переліку держав, громадяни 
яких не потребують віз для короткострокових 
(до 90 днів) поїздок до держав-учасниць Шен-
генської угоди.

Міністерство закордонних справ України під-
готувало довідку — перелік відповідей на запи-
тання, які лунають від українців із цього приводу.

1. Що буде далі?
Після внесення Європейською комісією за-

конодавчої пропозиції про запровадження без-
візового режиму для громадян України ця про-
позиція має бути схвалена Європейським пар-
ламентом, а далі — Радою ЄС.

Рішення Європарламенту має бути ухвале-
не простою більшістю голосів.

Радою ЄС законодавчі ініціативи Європей-
ської комісії схвалюються кваліфікованою 
більшістю — потрібно принаймні 55% держав-
членів ЄС (без урахування Великої Британії, Ір-
ландії та Данії, які не голосують з цих питань — 
ЄП), які представляють не менше 65% населен-
ня цих країн ЄС.

Рішення набере чинності через 20 днів 
після публікації в «Офіційному журналі ЄС» (цей 
час необхідний для повідомлення прикордон-
ним службам держав-членів ЄС про запрова-
дження безвізового режиму поїздок для грома-
дян України).

2. Коли очікувати на запровадження 
ЄС безвізового режиму для України?

Розраховуємо, що вже у 2016 році громадя-
ни України зможуть їздити до держав-учасниць 
Шенгенської угоди без віз.

3. Якими будуть умови безвізового 
режиму?

Безвізовий режим дозволятиме коротко-
термінове перебування в державах-членах ЄС 
(за винятком Великої Британії та Ірландії), а та-
кож у державах-учасницях Шенгенської угоди 
поза межами ЄС до 90 днів протягом кожного 
періоду в 180 днів.

Контролювати кількість днів, які можна пе-
ребувати в Євросоюзі без віз, можна за допо-
могою «шенгенського калькулятора».

У разі, якщо вам необхідно перебувати в ЄС 
довше, треба буде оформити візу.

Зокрема, безвізовий режим не даватиме 
права на проживання, працевлаштування, 
навчання в країнах ЄС.

4. До яких країн ми зможемо 
в’їжджати без віз після запроваджен-
ня безвізового режиму з ЄС?

Після запровадження безвізового режиму 
громадяни України зможуть в’їжджати без віз 
до всіх держав-членів ЄС, за винятком Вели-
кої Британії та Ірландії, а також до 4 держав-
асоційованих учасниць Шенгенської угоди: Іс-
ландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Отже, отримання візи не вимагатиметься 
під час поїздок до таких держав: Австрія, Бель-
гія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іс-
панія, Італія, Республіка Кіпр, Латвія, Литва, Ліх-
тенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Ні-
меччина, Норвегія, Польща, Португалія, Руму-
нія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, 
Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

5. Що буде потрібно для безвізових 
поїздок?

Для того, щоб скористатися правом без-
візових поїздок до Шенгенської зони, потріб-
но оформити біометричний закордонний 
паспорт.

Оформлення біометричного паспорта в 
Україні здійснюється підрозділами Державної 
міграційної служби України, а за кордоном — 
дипломатичними установами України.

Для здійснення подорожі в безвізовому ре-
жимі громадянин України має бути готовим до 
надання службовцям прикордонних служб єв-
ропейських країн інформації, в тому числі доку-
ментально підтвердженої, щодо мети поїздки, 
наявності місця проживання, достатніх фінан-
сових засобів на запланований період перебу-
вання, а також підтвердження наміру поверну-
тися в Україну (наприклад, зворотний квиток).

Громадянам України також необхідно буде 
придбати поліс медичного страхування, а в 
разі подорожі автомобілем — страхування ци-
вільної відповідальності власника транспортно-
го засобу.

6. Чи можуть європейські прикор-
донники відмовити у в’їзді, попри без-
візовий режим?

Прикордонні служби можуть відмовити у 
в’їзді на територію відповідної країни в разі, 
якщо громадянин України не зможе надати їм 
інформацію про мету в’їзду, в разі відсутності в 
нього фінансових засобів, а також у разі пере-
бування такої особи у списку осіб, яким раніше 
було заборонено в’їзд.

Досвід запровадження безвізового режи-
му з Молдовою засвідчив, що через неналежне 
виконання умов безвізового режиму окремими 
громадянами фіксуються непоодинокі випадки 
відмов у в’їзді на кордоні.

У разі відсутності документів, які належним 
чином підтверджують мету поїздки, прикордон-

ні служби можуть вимагати додаткових доку-
ментів.

Саме тому рекомендуємо громадянам Укра-
їни обов’язково подбати про документи, які до-
зволять підтвердити мету поїздки.

7. Чи зможуть громадяни з пас-
портами старого зразка в’їжджати до 
Шенгенської зони?

Так, громадяни, які мають дійсну шенген-
ську візу та дійсний закордонний паспорт старо-
го зразка, зможуть в’їжджати на територію ЄС 
після запровадження безвізового режиму.

8. Чи припинять своє існування уго-
ди про малий прикордонний рух?

Запровадження безвізового режиму для 
короткотермінових поїздок громадян України 
не матиме впливу на порядок поїздок громадян 
України, який застосовується в рамках угод про 
малий прикордонний рух.

Угоди про малий прикордонний рух, укладе-
ні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Ру-
мунією, застосовуватимуться й надалі.

9. Як безвізовий режим з ЄС впли-
не на візову лібералізацію з іншими 
країнами?

Запровадження ЄС безвізового режиму для 
України свідчитиме про високу довіру держав-
членів та інституцій ЄС до рівня безпеки доку-
ментів, управління кордоном, запобігання неле-
гальній міграції, боротьбі з організованою зло-
чинністю та забезпечення прав і свобод людини 
в Україні.

Це безумовний позитивний сигнал та аргу-
мент для проведення переговорів про запрова-
дження іншими країнами безвізового режиму 
для українських громадян.

10. Якими будуть наслідки запрова-
дження безвізового режиму з ЄС?

• Безвізовий режим — це відкриття ЄС 
для всіх українців. Він сприятиме зростанню 
мобільності й контактів за всіма напрямками: 
туризм, родинні зв’язки, бізнес, наукове співро-
бітництво, міжкультурний діалог.

• Безвізовий режим — це розвиток ді-
лових контактів, необхідних для ефективного 
функціонування поглибленої та всеохопної зони 
вільної торгівлі з ЄС.

• Безвізовий режим — зміцнення рівня 
довіри між прикордонними службами України 
та держав-членів ЄС, обмін оперативною інфор-
мацією, спільний аналіз ризиків.

Міністерство закордонних справ України

10 фактів, які ви маєте знати 
про безвізовий режим з Євросоюзом

Найстарішому дереву світу — 
4847 років, і росте воно в таємному місці

Ця остиста сосна цього року 
святкує свій 4847 день народжен-
ня. Рослина пильно оберігається лі-
совою службою Сполучених Штатів 
і росте в невідомому для населен-
ня місці.

Американці вважають, що ба-
жання людей подивитися на най-
старішу рослину у світі може зни-
щити дерево. Відомо лише, що со-
сна росте у штаті Каліфорнія в національному лісі. Але лісова служба 
в жодному разі не розповість про її точне місце розташування.

14 квітня 1956 року Рей Долбі 
і Олександр Понятов представили 
перший зразок відеомагнітофона. 
Перші «Ampex» возили на візках, ко-
штували вони колосальні на той час 
гроші — 50 тисяч доларів, а зобра-
ження записувалося не на касети, а 
на бобіни. Тож через великі розмі-
ри й дорожнечу перші відеомагніто-
фони використовувалися телеком-
паніями, які нарешті отримали мож-
ливість зберігати свої телеефіри в 
записаному вигляді.

Кумедно, що 1960 року уродже-
нець Російської імперії Олександр 
Понятов отримав за свій винахід 
«Оскар». Кіноакадеміки не могли 

передбачити, що за якихось 15 – 
20 років відеомагнітофони ледь не 
поховають індустрію кіно. 

До середини 1970-их років вве-
зення «відаків» у Радянський Союз 
було заборонено — як те, що можна 
(і потрібно) використовувати в шпи-
гунстві. Навіть коли заборона була 
знята, за «відак» легко можна було 
загриміти до в’язниці. Сісти можна 
було як за ведення підприємниць-
кої діяльності, так і за порнографію. 
Причому доходило до абсурду. Засу-
джені за перегляд досить «вегетарі-
анських» фільмів (на зразок «Грець-
кої смоківниці» або «Емманюель») 
продовжували досиджувати свої 

терміни, коли ці фільми вже щоси-
ли крутили в кінотеатрах часів пе-
ребудови.

Зрозуміло, це було дороге за-
доволення: відеомагнітофон кошту-
вав 4 – 5 тис. радянських рублів. 
Перший в УРСР «відак» з’явився не 
в приватній власності, а в соціаліс-
тичній. Один із перших відеомаг-
нітофонів у Києві належав заслу-
женому тренеру України та УРСР із 
дзюдо Ярославу Волощуку. Він при-
віз відеомагнітофон «Панасонік» з 
Японії.

Саме цим «відаком» користу-
вався легендарний тренер київ-
ського «Динамо» Валерій Лобанов-

ський, коли взимку в 1973 – 1974 
роках уважно вивчав записи матчів 
провідних команд Європи. Саме на 
цих відеозаписах ґрунтувалися те-
оретичні заняття Лобановського з 
футболістами «Динамо». 

На відміну від Москви, в Україну 
відеомагнітофони масово прийшли 
значно пізніше, вже після перебу-
дови, і використовувалися не для 
приватного перегляду, а для бізне-
су — в так званих відеосалонах.

60 років першому відеомагнітофону

Безпілотні автобуси 
У Сінгапурі до кінця 2016 року будуть курсува-

ти безпілотні автобуси. Автобуси доставлятимуть 
людей в школу і на роботу. Весь транспорт  — 
екологічно чистий, оскільки його приводять до 
руху електромотори. Також їх можна буде вико-
ристовувати в парках або на території шкіл.

Виготовила автобуси голландська компа-
нія «2getthere». Усього планується побудувати 24 одиниці безпілотного тран-
спорту. Вони зможуть перевозити вісім тисяч пасажирів на годину.

Раніше безпілотні автобуси вже пройшли фінальні тести в одному з науко-
вих центрів і в туристичному місці «Сади біля затоки». 

Маршрути хочуть запустити уздовж узбережжя, де зазвичай немає іншого 
транспорту і є безліч пішохідних доріжок. Надалі планується впровадити авто-
номні автомобілі й для вантажних перевезень.
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Закріплюючи меморіальний 
канон «не святкуємо, а вшано-
вуємо» з акцентом на історії лю-
дей, під час цьогорічних заходів 
особлива увага буде приділена 
долі жінок у війні. У часи СРСР 
правда про цю тему була під за-
бороною — її або замовчували, 
або спотворювали. 

Феномен жінки у війні допо-
магає розкрити злочинну при-
роду війни. Тема трагічних і ге-
роїчних жіночих доль також до-
поможе актуалізувати питання 
участі наших співвітчизниць у 
протистоянні сучасній збройній 
агресії Росії.

Жіночі історії війни
Бабінчук Марія (1924 – 

1950/51, псевдо — Калина). Член 
Організації Українських Націона-
лістів, підпільниця. 1941 року Марія 
Бабінчук вступила до ОУН, організу-
вала сітку юнацтва в рідному селі. 
Працювала у шпиталі м. Станісла-
вова, допомагала медикаментами 
Українській народній самообороні. 
Перед поверненням більшовиків 
Марія пішла в підпілля. 28 серпня 
1944 року брала участь у боях біля 
сіл Богрівки і Яблуньки Богород-
чанського району. За шестирічний 
підпільний шлях вона виконала ба-
гато завдань, набула спеціальність 
радистки, добре володіла зброєю. У 
підпіллі вийшла заміж за надрайон-
ного провідника ОУН Надвірнянщи-
ни Вацебу Григорія Васильовича. 
28 серпня 1950 року у важких умо-
вах у них народилася донечка, яку 
назвали Мотрею. Батьки змушені 
були віддати маля на виховання на 
четвертий день після народження 
людям у село Яблуницю Косівсько-
го району. Виховала її Гафія Мала-
нюк, яка не побоялася в ті жорсто-
кі часи взяти повстанську дитину та 
зберегла листи-заповіти матері й 
батька. 

Баташева Геня (1924 – 1999). 
Єврейка, що врятувалася під час 
розстрілів у Бабиному Яру, після 
війни працювала бухгалтером. На 
час початку розстрілів у Бабиному 
Яру Гені Баташевій було 17 років. 
Усіх її рідних розстріляли, а вона, 
разом з іншою 14-річною єврей-
ською дівчинкою Марією Пальті, 
переконала німців, що вони не єв-

рейки. Дівчата місяць переховува-
лися в подруги Гені — Ольги Лущеє-
вої. Згодом підпільники з групи Во-
лодимира Кудряшова переправили 
їх до лінії фронту. У тилу дівчата пра-
цювали на різних, часом складних, 
роботах. Після закінчення війни 
батько Гені Баташевої повернувся 
з фронту до Києва, згодом сюди ж 
приїхала й сама Геня. Вона стала 
одним із небагатьох свідків злочи-
нів нацистів — розстрілів у Баби-
ному Яру, героїнею фільмів «Бабин 
Яр — уроки історії» (1981), «Шолом, 
мир вам!» (1990), «Дорога довжи-
ною в півстоліття» (1991). У середи-
ні 1990-их Геня Яківна Баташева 
виїхала до Ізраїлю.

Вітер Олена (1904 – 1988, ві-
дома під іменем ігумені Йосифи). 
Настоятелька греко-католицького 
монастиря, член Організації Укра-
їнських Націоналістів.

Заарештована НКВС 1941 року 
й засуджена до смертної кари. Була 
однією з небагатьох, що пережили 
масові розстріли в’язнів у тюрмі на 
Лонцького у Львові. У роки німець-
кої окупації у львівському сиротин-
ці, що знаходився під її опікою, ігу-
меня переховувала від нацистів 
єврейських дітей. 12 жовтня 1945 
року сестра Йосифа арештована 
радянськими «органами». У 1955 
році вона змогла вийти на волю, їй 
заборонили селитися у Львові. До 
самої смерті Олена Вітер жила у м. 
Скалат Тернопільської області. 

Гулей Анастасія (1925). Бран-
ка нацистських концтаборів Аушвіц 
та Берген-Бельзен, голова Укра-
їнської організації борців антифа-
шистського опору, нині мешкає у 
Києві. Під час окупації була приму-
сово вивезена на роботу в Німеч-
чину, двічі втікала, за що була 1943 

року відправлена до концтабору 
Аушвіц, потім — у Берген-Бельзен. 
Нині займається активною громад-
ською діяльністю, написала кілька 
книжок про українських жертв на-
цизму.

Доліна Марія (1922 – 2010). 
Льотчиця, Герой Радянського Со-
юзу. Призвана до Червоної армії 
1941 року. На рахунку Доліної з 
1941 по 1945 рр. — понад 200 бо-
йових вильотів, її екiпаж знищив 3 

ворожих лiтаки. Останнiй бойовий 
вилiт — 8 травня 1945 року. 

Завалій Євдокія (1924 – 2010). 
Єдина жінка — командир взводу 
морської піхоти в роки німецько-
радянської війни 1941 – 1945 ро-
ків, гвардії полковник.

25 липня 1941 року розпоча-
лися бої за її рідне місто Новий 
Буг. Під бомбардуванням дівчина 
перев’язувала поранених бійців і 
командирів. Коли ж 96-ий кава-
лерійський полк, що захищав міс-
то, став відступати, Євдокія вмо-
вила командира, щоб забрав її 
з собою. Служила спочатку сані-

таркою. Під час переправи через 
Дніпро, в районі Хортиці, отри-
мала поранення. Після лікуван-
ня її направили в запасний полк, 
а згодом дівчина попросилася на 
передову, служила в 6-ій десант-
ній бригаді. На чолі взводу Євдо-
кія Завалій брала участь у боях 
за Севастополь, Сапун-гору (за 
що була нагороджена орденом 
Вітчизняної війни I ступеня), Ба-
лаклаву, Керч та ін. Під час Буда-
пештської наступальної операції 
Завалій зі своїм взводом захо-
пила бункер німецького команду-
вання. Серед полонених виявив-
ся німецький генерал. Євдокію 
нагородили орденом Червоного 
Прапора. Після закінчення війни 
дівчину хотіли направити на на-
вчання до військового училища, 
але далися взнаки 4 поранення і 
2 контузії, отримані в боях. У 1947 
році Євдокія Завалій демобілізу-
валася, жила в Києві, працювала 
директором магазину.

Клемм Євгенія (1898 – 
1952/3). Викладач історії Одесько-
го педінституту.

Під час оборони Севастополя 
потрапила в полон. Перебувала у 
Славутському, Рівненському табо-
рах військовополонених. Цю групу 
жінок хотіли направити на військо-
ві заводи Третього рейху. Євгенія 
Клемм була ініціаторкою й органі-
заторкою протесту. За цей протест 
усіх жінок направили до концтабо-
ру Равенсбрюк. Після війни Євгенія 
Клемм повернулася до рідної Оде-
си. У 1952 (чи 1953) році покінчила 
життя самогубством, не витримав-
ши переслідувань радянського ре-
жиму. 

Лисенко Євдокія (1889 – 

1963). У сім’ї Євдокiї Данилiвни i 
Макара Нестеровича Лисенкiв на-
родилося 11 синiв i 5 доньок. 1933 
року помер один із синів, у 1936-
ому — батько Макар Нестерович. 
Євдокiя Данилiвна залишилась 
одна з 15 дiтьми. Жили дуже бід-
но, важко працювали. У роки вiйни 
мати провела на фронт усіх деся-
тьох синів, і всi десятеро поверну-
лися живими додому в с. Бровахи 
Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області. 1946 року Єв-
докії Лисенко було присвоєно по-
чесне звання «Мати-героїня».

Теліга Олена (1906 – 1942). 
Українська поетеса, публіцистка, 
член Організації Українських Націо-
налістів. У міжвоєнний період пере-
бувала в еміграції. 

Після початку німецько-радян-
ської війни разом із Уласом Сам-
чуком перейшла кордон й опини-
лася в Києві. Тут очолила редколе-
гію літературного додатку до газети 
«Українське слово» під назвою «Лі-
таври», де друкувалися українські 
патріотичні публікації. На початку 
1942 року гестапо арештувало Оле-
ну Телігу разом із її чоловіком Ми-
хайлом, 21 лютого того року їх роз-
стріляли в Бабиному Яру. 

Храплива Анна — канадійка 
українського походження, що до-
бровільно вступила на службу до 
Канадського жіночого армійського 
корпусу. Служила у Великій Британії 
з листопада 1942 року. Отримала 
звання підхорунжого в жіночій ар-
мії. Нагороджена медаллю Британ-
ської імперії. Була чи не першою з 
українок, що удостоєна цієї високої 
відзнаки. Активістка Союзу україн-
ських канадських вояків у Лондоні. 

Шулежко Олександра (1903 – 
1994). Вихователька, дружина пра-
вославного священика, репресова-
ного 1937 року. Під час німецької 
окупації в Черкасах організувала 
притулок для 70 безхатніх дітей. Із 
них 25 були євреями, яким пощас-
тило вижити в роки «остаточного ви-
рішення єврейського питання». Вря-
тувала вихованців від вивезення до 
Німеччини. Після повернення ра-
дянської влади була засуджена за 
співпрацю з окупантами. 11 червня 
1996 року Олександрі Максимівні 
Шулежко присвоєно почесне зван-
ня «Праведник народів світу».

Український інститут 
національної пам’яті

Закон про доступ до архівів репре-
сивних органів комуністичного тоталі-
тарного режиму сприяв зростанню кіль-
кості звернень громадян за інформаці-
єю до архівів.

Про це 20 квітня під 
час дискусії в Україн-
ському кризовому ме-
діа-центрі повідомив 
Андрій Когут, директор 
Галузевого державно-
го архіву Служби безпе-
ки України. Він підкрес-
лив, що громадяни стали 

більше цікавитися історією не лише країни, а й 
своїх родин.

На прикладі ГДА СБУ Андрій Когут повідо-
мив, що «практично половина з усіх звернень 
— це пошук родичів, інформації на репресо-
ваних осіб, приблизно третина стосується істо-
ричних досліджень, а решта — соціально-пра-
вові питання».

За даними моніторингу, 2014 року до ар-

хівів, що містять документи репресивних ор-
ганів СРСР, звернулося понад 87 тисяч грома-
дян, а 2015-ого — вже майже 125 тисяч осіб.

Якщо, наприклад, порівнювати кількість 
звернень до документів КДБ у першому квар-
талі 2016 року з першим кварталом 2014 року, 
то зростання відбулося втричі. Такі дані моніто-
рингу звернень до архівів, що здійснив Центр 
досліджень визвольного руху.

Серед новацій закону, на які звернув увагу 
директор ГДА СБУ, є те, що відповідальність за 
оприлюднення інформації покладається не на 
архівіста, котрий видає документи, а на дослід-
ника, який публікує її.

Однією з вимог закону про доступ до архі-
вів було їхнє оцифровування, нагадав Володи-
мир Бірчак, заступник директора ГДА СБУ. Цей 
процес розпочали в 2007 – 2008 роках, про-
те документи ще не викладали в Інтернет. Нині, 
коли створюються спеціальні сайти, це наба-
гато спрощує процес отримання інформації.

«Вже не потрібно їхати до Києва чи яко-
гось регіонального центру СБУ, щоб ознайо-
митися з тими чи іншими документами, бага-

то з них уже оцифровані, виставлені в мере-
жу Інтернет. І з будь-якого куточка світу мож-
на зайти на сайт, переглянути документи та 
скачати їх», — пояснив Володимир Бірчак.

Оксана Юркова з Інституту історії України 
НАН України, ілюструючи приклади сучасних 
Інтернет-проектів, розповіла про плани зібра-
ти всі праці Грушевського, всі архівні докумен-
ти й дослідження про нього в найрізноманітні-
ших варіантах — від рукописів через машино-
писи, першодруки і до найостанніших видань в 
одному спеціальному електронному архіві.

Ігор Розкладай, юрист «Центру демокра-
тії та верховенства права», підкреслив, що має 
бути усвідомлена важливість архівів, і навів 
приклад Чорнобильської катастрофи. «Саме 
архів СБУ може почати достатньо серйозну сус-
пільну дискусію, що це було. По суті саме будів-
ництво, існування й аварія — це був один ве-
личезний злочин комуністичного режиму, на 
якій поклали тисячі життів», — зауважив юрист. 
Він пояснив, що закон про доступ до архівів є 
унікальним для українського правового поля: 
«Уперше ми почали залазити в достатньо кон-

сервативну схему з новими принципами, про 
які Європа вже говорить більш ніж 10 років». 
Ігор Розкладай додав, що тепер має бути напи-
сана «біла книга» і розроблений новий загаль-
ний закон про архіви і доступ до них у цілому, 
адже нині є певний конфлікт у законодавстві.

Ігор Кулик з Українського інституту націо-
нальної пам’яті розповів, що з ухваленням за-
кону архіви почали більше презентувати себе 
в соцмережах. Передусім у «Фейсбуці» ство-
рили низку тематичних груп стосовно всіляких 
архівів, а також сторінок архівів. 

«Переважно це інформація про діяльність ар-
хівів, аби показати, що архів — це не тільки збері-
гання документів, що це якась жива діяльність», — 
каже Ігор Кулик. За його словами, однією з найак-
тивніших груп є «Доступ до архівів», яка спеціалі-
зується на тематиці репресивних органів.

Захід було організовано Центром дослі-
джень визвольного руху за підтримки Міжна-
родного фонду «Відродження» в рамках про-
грами «Відкриті архіви: розробка нового зако-
нодавства з доступу до інформації про злочини 
проти прав людини».

Відкритий доступ до архівів 
дозволив громадянам дізнатися більше про свої родини 

У вiйни було й жiноче обличчя
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Третій зайвий
Улітку річниця, що минула, 

не стала помітною подією в іс-
торичному календарі України, 
але була гучно відзначена в су-
сідній Польщі. Це й не дивно, 
адже народжена унійним актом 
польсько-литовська Річ Поспо-
лита була своєрідним прообра-
зом новітньої європейської унії 
(Євросоюзу), під дахом якої по-
єдналося набагато більше на-
родів і культур. Унійний процес 
1569 року обертався значною 
мірою довкола «українського 
питання», зміст якого «Тиждень» 
спробував з’ясувати.

У пошуках 
федеративної держави

Люблінська унія стала вось-
мою за ліком спробою об’єднати 
Польське королівство та Вели-
ке князівство Литовське в єдину 
державу. Початок унійного «ма-
рафону» було покладено ще 1385 
року тодішнім великим князем ли-
товським Ягайлом, котрий через 
шлюб із польською королевою 
Ядвігою спромігся посісти одно-
часно два трони — польський і ли-
товський. Попри те, що в той час 
особисті зв’язки вважали найна-
дійнішими, династичні узи, котрі 
об’єднували Литву й Польщу, ви-
явилися надто крихкими. За час 
правління трьох Ягайлових нащад-
ків — королів і великих князів Ка-
зимира, Олександра й Сигізмунда 
— унійна пуповина часто урива-
лася. Причинами ставали то неви-
значеність спадкування престо-
лу й боротьба за трон між числен-
ними родичами, то позиція литов-
ської та руської магнатерії, котра 
не бажала втрачати свого політич-
ного проводу, то незадоволення 
православних бояр і шляхти виви-
щенням своїх католицьких братів 
за станом. Ягеллони за будь-яку 
ціну прагнули подолати ці супереч-
ності, адже в обійми одне до одної 
Литву й Польщу штовхали не так 
королівські забаганки, як спіль-
ні внутрішні проблеми й потреба 
протистояти зовнішнім ворогам — 
войовничим хрестоносцям на За-
ході й амбітним Московії та Крим-
ському ханату на Сході.

Позитивні наслідки першої з 
уній — Кревської — не забарили-
ся: 1410 року об’єднані польсько-
литовсько-руські війська в битві 
під Грюнвальдом ущент розгроми-
ли Тевтонський орден, назавжди 
усунувши хрестоносну експансію 
з європейської політичної арени. 
Натомість на східному напрямку 
справи складалися кепсько. Де-
централізована литовсько-русь-
ка держава від кінця XV століття 
вже не могла самостійно боронити 
свої розлогі кордони, які перебу-
вали перед загрозою татарських 
нападів. Ще серйознішою вияви-
лася небезпека з боку Московії, 
котра від часів правління Івана ІІІ 
взяла курс на «збирання руських 
земель», недвозначно заявивши 
про намір стати третьою світовою 
імперією після Римської та Візан-
тійської. Низка московсько-ли-
товських війн призвела до втрати 
Великим князівством Литовським 
майже третини східних теренів (пе-
реважно білорусько-українських), 

одночасно засвідчивши, що кня-
зівство в подальшому не зможе 
самостійно стримувати натиск 
східного сусіди.

Останньою причиною, котра 
схилила шальки терезів до при-
йняття нової, вже «реальної» унії, 
стала невдала для Литви Лівон-
ська війна 1558 – 1583 років. По-
разки литовсько-руського війська 
в Білорусі оберталися ще біль-
шою беззахисністю українських 
земель перед татарськими напа-
дами. У самій Русі паралельно то-
чилася тривала боротьба шляхти 
проти всевладдя місцевих князів-
олігархів, в якій руський нобілітет 
прагнув набути прав і вольностей, 
якими володіли їхні сусіди в Поль-
ському королівстві.

 

«Свобода слова» 
в Любліні

Молодому, але вже тяжко хво-
рому польському королеві Сигіз-
мундові ІІ Августу (1548 – 1572) 
вдалося-таки скликати в січні 
1569 року спільну сесію литов-
ського й польського парламентів 
у Любліні. Сейм, котрий мав на-
родити «справжню» й остаточну 
унію, став найдовшим (тривав аж 
вісім місяців!) в історії річпоспо-
литського парламентаризму. Від 
перших засідань стало зрозуміло, 
що польська й литовська еліти ма-
ють різне бачення майбутньої злу-
ки: перша прагнула повної інкор-
порації Великого князівства Ли-
товського, друга ж наполягала на 
рівноправному федеративному 
зв’язку. 

Українські воєводства на 
сеймі були представлені 30 по-
слами (делегатами) серед най-
поважніших князівських і вели-
копанських родів, котрі обіймали 
уряди воєвод і старост, каштеля-
нів і земських суддів — відповід-
ників нинішніх губернаторів, голів 
райадміністрацій, обласних судів і 
прокуратур. Дебати поміж опонен-
тами часто втрачали коректність, 
навіть більшою мірою, аніж на су-
часних скандально відомих полі-
тичних ток-шоу. Протистояння сяг-
нуло пікової точки, коли литовська 
делегація на чолі з противником 
унії — канцлером і литовським 
гетьманом Миколаєм Радзивілом 

— демонстративно залишила Лю-
блін.

Постала загроза зриву сейму, 
й Сигізмунд зважився на ризико-
ваний крок: королівська канце-
лярія в односторонньому поряд-
ку видала акти про внесення до 
складу Польщі Підляського й Во-
линського, а згодом Брацлавсько-
го та Київського воєводств. Цим 
землям гарантувалося збережен-
ня кордонів, самоврядних інсти-
туцій, судочинства та власного 
права, що ґрунтувалося на Литов-
ському статуті. Значною мірою цей 
демарш схилив до того непосту-
пливих литвинів повернутися за 
стіл переговорів і укласти федера-
тивну унію. Згідно з положеннями 
унійного акта, підписаного 1 лип-
ня 1569 року делегатами земель і 
скріпленого їхніми особистими пе-
чатками, утворювалася єдина дер-
жава — Річ Посполита — зі спіль-
ним монархом, парламентом і зо-
внішньою політикою. Окремими 
залишалися війська, фінанси, су-
дочинство й місцева адміністра-
ція, на чому, власне, наполягали 
литовські депутати. Так коштом 
інкорпорації українських земель 
було полагоджено польсько-ли-
товські суперечності.

За 300 років по унії її заключне 
дійство — складання присяги на 
об’єднавчому акті — увічнив пен-
зель великого Яна Матейка (1838 
– 1893) на картині «Люблінська 
унія». Учасники процесу згрома-
дилися в залі Люблінського замку, 
посеред якої з розп’яттям у підне-
сеній руці стоїть король Сигізмунд 
ІІ. Перед ним — постать гнєзнен-
ського архієпископа Якуба Ухан-
ського, котрий притримує Єванге-
ліє, на якому складає присягу кра-
ківський каштелян Мартин Збо-
ровський із унійним актом у руці. 
За спиною каштеляна схилили ко-
ліна лідери опозиції — литовський 
канцлер Миколай Радзивіл «Ру-
дий» (1512 – 1584) та майбутній 
подільський воєвода Миколай Ме-
лецький (1540 – 1585). Групи пер-
сонажів, що споглядають церемо-
нію присяги, прямо чи опосеред-
ковано виказують своє ставлення 
до об’єднання Польщі й Литви — 
позитивне, як-от у відомого того-
часного публіциста й політичного 
мислителя Анжея Фріча Моджев-
ського (1503 – 1572), чи то роз-

пачливо-негативне, яке читається 
в постаті віленського каштеляна 
Яна Ходкевича (1537 – 1579). На-
тяками на неоднозначність ситуа-
ції зблискують не одразу помітні 
деталі — документи зі зламаними 
печатками й меч у руці Радзивіла 
(як затамована погроза на адресу 
короля). Загалом добре обізнано-
му в історичній конкретиці й побуті 
Матейку не вдалося уникнути й по-
хибок: багатьох історичних персо-
нажів, зображених ним, насправ-
ді в Любліні не було. Окрім бунтів-
ного литовського канцлера, який 
так і не підписав унійного акта, в 
процедурі не брали участі й укра-
їнські магнати...

 

Унія, яку ми втратили
Доки тривали унійні баталії, 

руська знать в особах своїх чіль-
них лідерів — князів Острозьких, 
Вишневецьких, Сангушків, Чор-
торийських та інших — воліла 
відмовчуватися. Коли литовська 
фракція залишила Люблін, Сигіз-
мунд ІІ розіслав князям і шлях-
ті Волинського, Брацлавського 
та Київського воєводств листи із 
запрошенням прибути до нього й 
скласти присягу вірності. Шляхет-
ські сеймики вимагали від магна-
тів дієвої участі в переговорах із 
королем, але ті майже поголівно 
занедужали «дипломатичною хво-
робою», сподіваючись, що справу 
вигідного союзу за них залагодять 
литовські олігархи.

Утім, завданням Матейка було 
прославити новонароджену супер-
державу в усій її повноті, тож він 
зобразив на своєму полотні двох 
представників української маг-
натерії: за спиною гнєзненсько-
го примаса, в обладунку крилато-
го гусара і з прапором у руках сто-
їть брацлавський воєвода князь 
Роман Сангушко (1537 – 1571). 
Це чи не найпатетичніший об-
раз справжнього воїна-захисни-
ка Речі Посполитої, для якого Сан-
гушко цілком надавався. Замоло-
ду князь брав участь у відсічі та-
тарських набігів, а 1567 року став 
«заступником міністра оборони 
Великого князівства Литовсько-
го» — польним гетьманом литов-
ським. Під керівництвом Романа 
Сангушка литовсько-руська армія 
завдала московитам найгучніших 

поразок у загалом не успішній Лі-
вонській війні: на Друцьких полях 
(1564 р.), під Чашниками (1567 р.) 
та Уллою (1568 р.).

Менш войовничим, але не 
менш поважним у середовищі 
руської знаті був його «сусіда» по 
Матейковому полотну (він стоїть 
позаду воєводи) — луцький ка-
штелян князь Андрій Вишневець-
кий (1538 – 1583). «Волинський 
Геркулес», якого околична шляхта 
шанувала за високий зріст і силу, 
був братом легендарного очіль-
ника козацтва Дмитра Байди-Ви-
шневецького та двоюрідним дідом 
«антигероя» Хмельниччини — кня-
зя Яреми Вишневецького. Ця по-
стать логічніше сприймалася б в 
оточенні опозиціонера Радзивіла, 
оскільки князь Андрій ставився до 
унії без ентузіазму й за кілька ро-
ків під час виборів нового монар-
ха навіть намагався повернути Во-
линь до складу Великого князів-
ства Литовського.

Очікувальна позиція україн-
ських олігархів у підсумку вияви-
лася програшною — й не тому, що 
їхні землі було передано польській 
короні. У післяунійний час руські 
воєводства зберегли за собою ад-
міністративну й правову окреміш-
ність, які надійно захищали статки, 
політичний та військовий вплив 
місцевих «княжат головних» — чи 
не найпотужнішої еліти в усій Речі 
Посполитій. Натомість було безна-
дійно втрачено шанс від початку 
спроектувати Річ Посполиту як 
федерацію не двох, а трьох наро-
дів — литовського, польського й 
руського. Хто знає, яким чином у 
такому випадку запульсував би іс-
торичний хронометр кожного з цих 
народів та й Речі Посполитої за-
галом. Цілком можливо, що в три-
єдиній унії краще б вдавалося за-
лагоджувати релігійні конфлікти 
й козацьке питання, які стали фа-
тальними для всієї держави протя-
гом наступного XVII століття. Випу-
щена з князівських рук «унійна ес-
тафета» буде майже через сто ро-
ків підхоплена новим поколінням 
козацької еліти, яка зробить спро-
бу зреформувати федерацію в ін-
тересах руського народу за допо-
могою чергової унії — Гадяцької.

Олексій СОКИРКО 
(tyzhden.ua,  27.11.2009)

Коротка довідка. Після 
знищення держави Київської Русі 
нашестям монголо-татар, їхнє па-
нування на наших землях  трива-
ло на ціле століття менше, ніж у 
Московії. Вже в другій половині 
ХIV століття землі колишньої Ки-
ївської Русі, подрібнені й бездер-
жавні, були внесені до свого скла-
ду Великим князівством Литов-
ським. У його складі ці території й 
перебували ще майже два століт-
тя, поки Польща й Литва остаточ-
но не об'єдналися в одну державу, 
про що  йдеться в цій статті. Тра-
гедією України стало те, що, буду-
чи не меншою від Польщі й наба-
гато більшою від Литви, вона була 
й далі подрібненою, не сформу-
валася як  державне утворення і 
тому не увійшла до нової конфе-
дерації на правах третьої держа-
ви. Наша бездержавність продо-
вжилася ще на  цілі  століття.   

Понад 400 років тому українські землі опинилися в складі Речі Посполитої 
двох народів. Яка, на жаль, не стала державою трьох народів
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Від автора 
У цій праці я намагався ви-

світлити ту роль, яку мали й ма-
ють українці в житті Стародубсько-
го краю. Адже вельми багато в іс-
торії Стародубщини є такого, що 
пов’язує її життя з життям цілої 
України. І під час існування Чер-
нігово-Сіверського князівства, і в 
роки Великого князівства Литов-
ського, в епоху Гетьманщини та 
під владою Російської імперії Ста-
родубщина й Україна були разом, 
горнулися одна до одної. Хоча істо-
рична доля розпорядилася так, що 
тепер Стародубський край є части-
ною Російської Федерації, не слід 
забувати про ту велику спадщину 
українського минулого, яка зали-
шилася на Стародубщині у вигляді 
пам’яток культури й у спогадах міс-
цевого населення.

Відразу хочу заявити, що по-
важаю всі двосторонні угоди, які 
мають між собою Росія та Україна, 
поважаю право Росії на територі-
альну цілісність і недоторканність 
власних кордонів. Метою моєї 
праці є лише відновлення історич-
ної правди щодо нашого спільного 
минулого. Сподіваюся, зусилля мої 
не залишаться марними, і україн-
ці в Україні згадають нарешті про 
свою «забуту частинку», а росія-
ни-стародубці, можливо, дізна-
ються трохи більше про своїх зем-
ляків-українців, що живуть разом 
із ними на теренах Стародубської 
землі. 

Частина перша. 
Природа й люди.
Стародубщина. 
Статистичні дані

Стародубщиною в науковому 
вжитку називають колишні зем-
лі Чернігівської губернії, які піс-
ля революції 1917 року увійшли 
до складу сучасної Російської Фе-
дерації. Це чотири північних пові-
ти Чернігівщини: Стародубський, 
Новозибківський, Мглинський та 
Суразький, на території яких роз-
ташовані тепер 12 районів Брян-
ської області Росії: Гордіївський, 
Злинківський, Климівський, Клин-
цівський, Красногорський, Мглин-
ський, Новозибківський, Погар-
ський, Почепський, Стародуб-
ський, Суразький та Унецький. 
Загальна територія цих районів 
складає 14 762 км2, мешкає на 

цих теренах, згідно з переписом 
населення 2002 року, 436,8 тисячі 
осіб. Але я вважаю згадані землі, 
так би мовити, історичною Старо-
дубщиною, тобто тими територія-
ми, що відокремилися від України 
тільки після більшовицького пе-
ревороту в Росії, а до того часу, в 
роки існування Гетьманщини та 
Чернігівської губернії, були з Укра-
їною разом.

У своїй праці я розглядаю істо-
ричну долю не тільки цих земель, 
але бачу Стародубщину значно 
ширше. Для мене Стародубщина 
— це всі ті північносіверські зем-
лі, що в різні часи опинилися в 
складі Росії. Крім історичної, за-
хідної Стародубщини, це й Старо-
дубщина східна — райони навко-
ло таких важливих для північної 
Сіверщини міст, як Корачів, Труб-
чевськ і Сівськ, які в давні часи 
були невід’ємною частиною Сівер-
ської землі, але згодом, після ли-
товсько-московських війн першої 
половини XVI ст., увійшли до скла-
ду Росії і відтоді перебували в ім-
перії майже постійно. Але, незва-
жаючи на те, що протягом 500 ро-
ків український компонент східної 
Стародубщини постійно розбав-
лявся компонентом російським, 
ця територія не до кінця згубила 
зв’язок з іншою українською зем-
лею: в мові місцевої людності, в 
народних звичаях, у місцевому 
менталітеті досі зберігається ба-
гато українських рис. Ще в 1970-
ті роки, перебуваючи в якомусь 
селі в Сівському районі, на східній 
Стародубщині, можна було уявити 
собі, що ти знаходишся десь у пів-

нічній Україні, бо бачиш навколо 
себе ті самі колоритні українські 
хати, чуєш навколо живу україн-
ську мову. 

На жаль, за останні тридцять 
років багато змінилося й тут — ро-
сійськомовна школа привчила мо-
лодь дивитися на українську мову 
як на сільську, «непотрібну», а білі 
мазанки-хатки замінили типові кол-
госпні малоповерхові будинки. Те-
пер українську красу можна поба-
чити хіба що на старих фотографіях.

Таким чином, приверну увагу 

не лише до долі західної (історич-
ної) Стародубщини, а й до східної 
Стародубщини, її української люд-
ності. На відміну від Стародубщи-
ни історичної, загальну терито-
рію та кількість населення схід-
ної Стародубщини вирахувати не-
можливо, адже східного її кордону 
практично не існує через те, що 
російська колонізація краю роз-
почалася вже дуже давно, і росій-
сько-українське взаємопроник-
нення призвело до того, що точно 
уявити собі, де закінчується укра-
їнська етнічна територія та розпо-
чинається російська, майже нере-
ально. Але цілком умовно до схід-
ної Стародубщини можна віднести 
територію сімох районів сучасної 
Брянської області: Брасівського, 
Вигоницького, Корачівського, На-
влинського, Сівського, Суземсько-
го і Трубчевського. У такому разі 
загальна територія східної Старо-
дубщини дорівнюватиме 10 028 
км2, а загальне населення склада-
тиме 189,9 тисячі осіб. Як бачимо, 
компактність населення на захід-
ній Стародубщині значно більша, 
ніж на східній (29,6 особи на км2 
проти 18,9 особи на км2), і це не-
зважаючи на те, яку нищівну шко-
ду завдала західній Стародубщині 
Чорнобильська катастрофа. За-
гальна ж територія Стародубсько-
го краю (східної та західної його 
частин) у такому разі складатиме 
24 790 км2, населення — 626,7 ти-
сячі осіб.

Адміністративний центр облас-
ті — місто Брянськ — до Стародуб-
щини ми не відносимо. Хоча міс-
то це входило свого часу до скла-
ду Чернігівської землі й навіть де-
який час, після вбивства в Золотій 
Орді 1246 року чернігівського кня-
зя Михайла, було центром усієї Сі-
верщини, але після того, як на по-
чатку XVI ст. Брянськ перейшов 
під владу Москви, місто це дуже 
швидко інтернаціоналізувалося й 
русифікувалося і, ставши одним із 
російських адміністративних цен-
трів на литовському кордоні, втра-
тило притаманні йому українські 
риси. І хоча й далі, особливо в XVIІ 
ст., коли українська культура мала 
величезний вплив на культуру ро-
сійську, а українські митці розпо-
всюджували по російській землі 
ідеали європейського гуманізму, 
Брянськ зберігав у своїй структу-
рі деякі особливості українського 
міста, але за суттю своєю він уже 

був містом російським, таким і за-
лишився досі. Через те в цій праці, 
у загальному контексті стародуб-
ської історії, ми його не розгляда-
ємо.

За переписом 2002 року укра-
їнцями в Брянській області визна-
ло себе 20 214 осіб, або 1,5% від 
загального населення цієї адмі-
ністративної одиниці (1989 року 
кількість українців області сяга-
ла 27 122 особи). Слід зазначи-
ти, що після Другої світової війни 
кількість українців на Брянщині 
неухильно зростала (навіть у роки 
загального зменшення числа на-
селення в СРСР у 1970 – 1980-ті 
роки) і тільки в роки існування су-
веренної Російської держави різ-
ко пішла на спад. Таким чином, на 
Брянщині нині маємо лише трохи 
більше 20 тисяч свідомих україн-
ців, тобто тих людей, які, попри всі 
намагання сучасної влади ство-
рити з них росіян, міцно зберіга-
ють у собі національну свідомість, 
яка дісталася їм від дідів і праді-
дів. Якщо вважати, що переважна 
більшість українців області, навіть 
тих, що живе нині у Брянську чи ін-
ших містах, веде свій родовід саме 
зі Стародубщини, то кількість сві-
домих українців серед усього на-
селення Стародубщини складати-
ме 3,2%, а серед населення захід-
ної Стародубщини (де національ-
на свідомість вище) таких людей 
— 4,6%.

Звичайно ж, ці цифри не дуже 
великі, але не слід забувати, як ни-
щилася в радянські часи тут будь-
яка українськість, як ті люди, що, 
незважаючи на суворі часи, нама-
галися відчайдушно відстоювати 
свою національну гідність, става-
ли водночас «ворогами народу» й 
«буржуазними націоналістами», а 
потім навіки зникали в сталінських 
концтаборах. Так що, думаю, нам 
ще всім слід уклонитися тим 20 ти-
сячам, котрі не забули і зберегли 
спадщину своїх славних предків.

Але не слід забувати й про ін-
ших мешканців Стародубщини, які, 
хоча й записані тепер «русскімі» в 
усіляких відомостях, однак культу-
рою своєю, а часто й збереженою 
мовою, душею та серцем залиша-
ються нащадками славних пред-
ків-українців. Про те, як трапило-
ся, що цей північний український 
край став раптом російським, і йде 
мова у моїй праці.

Вірний зі Стародубщини
 
Північний вектор (07.03.2016) 

Замок-палац 
у Білокриниці

Історія цього палацу на Тернопільщині 
починається ще в XVI столітті, коли власни-
ки навколишніх земель Збаразькі спорудили 
на цьому місці мурований оборонний замок. 
1603 року татарські орди зруйнували форте-
цю, але 1606 року замок було відбудовано. 
Кілька разів палац руйнувався і відновлював-
ся. Нині в замку знаходиться Кременецький лі-
сотехнічний коледж.

Палац Потоцьких 
у Тульчині

Палац на Вінниччині почали будувати 1782 
року за проектом французького архітектора 
Лакруа на замовлення представників родини 
Потоцьких. За часів господарювання Потоць-
ких на території палацу знаходилися картинна 
галерея, бібліотека, стайні, оранжерея, навіть 
невелика друкарня. А ще за допомогою туне-
лів замок мав сполучення з іншими об’єктами 
Тульчина. Нині в палаці розміщується Тульчин-
ське училище культури.

Палац графів Шенборнів
Палац у селі Карпати на Закарпатті побу-

дований графом Ервіном Фрідріхом Шенборн-
Бухгаймом у 1890 – 1895 роках як мислив-
ський будиночок. Саме сюди приїздили імениті 
гості родини Шенборнів із Будапешта й Відня. У 
проект замку було закладено особливу симво-
ліку: кількість вікон — 365 — відповідає кіль-
кості днів у році, 52 кімнати — кількості тиж-
нів, 12 входів — кількості місяців. На території 
парку діє бювет із мінеральною водою «Поляна 
Купель» та є справжнє джерело Краси з цілю-
щою водою.

Палац графа Бадені 
в Коропці

Палац на Тернопільщині спорудили на по-
чатку ХІХ століття. А  1893 року Коропець пе-
рейшов у власність графа Станіслава Марці-
на Бадені. До нашого часу збереглася оваль-
на бальна зала на першому поверсі палацу, 
прикрашена панелями з дуба. На стінах були 
портрети польських королів. Поруч із королів-
ською залою знаходилися їдальня, бібліотека 
й каплиця. Другий поверх складався з житло-
вих приміщень.

Стародубщина. Нарис українського життя краю 

Мапа Стародубщини.

Свенський монастир у Брянську, 
збудований українськими 
майстрами, за кращими 
зразками української архітектури 
XVII – XVIII століть.

Найгарнiшi палаци України 



№78   5 травня 2016 року№78   5 травня 2016 року
Світ-Світ- інфоінфо1212       Світ історії Чернігівщини

Володимир БОЙКО, Дмитро КАЗИМІРОВ, Сергій ЛЕП’ЯВКО

Управління Чернігово-
Сіверщиною за Литви, 
Москви та Польщі 
(середина XIV – середина XVII ст.)
У Чернігові та Новгороді-Сівер-

ському правили князі литовської ди-
настії Гедиміновичів. Першим відо-
мим із них був Дмитро Ольгердович 
— брянський, трубчевський та черні-
гівський князь (1372). Потім у Черні-
гові князював Свидригайло Ольгердо-
вич — виразник інтересів української 
та білоруської православної знаті. У 
північних уділах правили місцеві кня-
зі з династії Ольговичів. Вони володіли 
своїми землями «з руки» великого кня-
зя литовського за умови сплати щоріч-
ної данини й надання військової допо-
моги в разі необхідності.

У 1503 р., унаслідок війни між Лит-
вою та Московською державою, біль-
шість земель Чернігово-Сіверщини 
перейшла під контроль останньої. Від 
1530-их рр. у замку Чернігова пере-
бували московські «служилі люди» — 
стрільці й «діти боярські». Наприкінці 
XVI ст. їх налічувалося близько тисячі 
осіб на чолі з двома-трьома воєвода-
ми. Чернігів став прикордонним вій-
ськовим поселенням, життя якого зо-
середжувалося довкола замку-форте-
ці. Найбільшим містом Сіверської зем-
лі на той час був Путивль.

На початку XVII ст. Чернігово-Сі-
верщина зіграла помітну роль у подіях 

московської Смути. У 1604 р. Лжедми-
трій І (видавав себе за сина царя Іва-
на Грозного) за підтримки польсько-
литовських і козацьких військ зайняв 
царський престол у Москві. Перед тим, 
у листопаді 1604 р., на його бік пере-
йшов Чернігів та інші міста Сіверщи-
ни. На знак подяки за підтримку Лже-
дмитрій І надав їх жителям значні піль-
ги, тому тут, навіть після загибелі, його 
вважали своїм царем.

У 1618 р., за умовами Деулінсько-
го перемир’я, Чернігово-Сіверщина 
перейшла від Московської держави 
до складу Речі Посполитої. У 1620 р. 
було утворене Сіверське князівство, 
адміністратором якого став Влади-
слав Ваза, син короля Сигізмунда ІІІ.

У 1635 р. польський сейм ухва-
лив «Ординацію Чернігівського воє-
водства», яке утворювалося замість 
Сіверського князівства. Воєводства 
складали основу адміністративно-те-
риторіального устрою Речі Посполитої.

Цивільне та військове управління 
регіоном здійснював воєвода. Він очо-
лював посполите рушення, головував 
на місцевих сеймиках, наглядав за ці-
нами тощо. Його помічником був ка-
штелян, який очолював гродську (зам-
кову) округу та її військову залогу. З ін-
ших чиновників (земських урядників) ві-
домі судді, писарі, скарбник, підчаший, 
хорунжий, підкоморій, стольник, підсто-
лій, городничий (гродський староста), 
ловчий, чашник та мечник. Першим чер-

нігівським воєводою став польський 
магнат Мартин Калиновський. 

Важливим елементом управління 
регіону було зібрання місцевої шляхти 
— сеймик. Через нього шляхта брала 
участь в управлінні державою. На сей-
миках обирали воєвод, послів на сей-
ми Речі Посполитої, яким шляхта на-
давала спеціальні інструкції-накази з 
власними вимогами. Залежно від мети 
скликання і питань, що розглядалися, 
сеймик міг бути передсеймовим, ре-
ляційним, депутатським, елекційним. 
Сеймик виступав переважно як пред-
ставницький орган, що не мав жодної 
адміністративної влади на місцях та у 
сфері судочинства. У сеймиках брала 
участь уся шляхта воєводства неза-
лежно від майнового стану та віроспо-
відання (шляхетська демократія).

В адміністративному плані тери-
торія воєводства поділялася на старо-
ства й повіти. На чолі староств стояли 
старости, які уособлювали всю повно-
ту державної влади на місцях для про-
стонародних верств населення. Поділ 
на повіти був запроваджений для по-
ліпшення судочинства і шляхетсько-
го самоврядування. У кожному з них 
діяли сеймики, гродський, земський і 
підкоморський суди. Останні займали-
ся розмежуванням кордонів шляхет-
ських володінь. 

На посади земського судді, підсуд-
ка, писаря та підкоморія сеймики ви-
значали по чотири претенденти. Одно-
го з них король затверджував на від-
повідній посаді. 

Чернігівське воєводство поділя-
лося на Чернігівський та Новгород-Сі-
верський повіти.

Воєводство та його органи влади 
проіснували до 1648 р. й були ліквідо-
вані на початку Національно-визволь-
ної революції (1648 – 1676 рр.). Однак 
аж до Третього поділу Речі Посполитої 
(1795 р.) в її владних структурах вжи-
валася назва «Чернігівське воєвод-
ство», а шляхта отримувала вже не 
існуючі реально земські уряди черні-
гівського воєводи, каштеляна, підко-
морія та ін. Керівні правлячі кола Речі 
Посполитої сподівалися на повернен-
ня земель Чернігово-Сіверщини, для 
управління якими вони завжди мали 
сформовану земську ієрархію.

Адміністратори 
Чернігово-Сіверщини
Князь Свидригайло Ольгердович
(≈1370 – 1452)
Син великого литовського князя 

Ольгерда. До 1402 р. — вітебський, по-
дільський князь. Перед 1408 р. — брян-
ський князь. У 1419 р. отримав у дер-

жання Чернігів, Новгород-Сіверський 
та Трубчевськ. У 1430 – 1435 рр. — ве-
ликий князь литовський, мав підтрим-
ку руської знаті. Вів боротьбу за неза-
лежність Литви від Польщі, 1435 р. усу-
нений від влади Сигізмундом Кейсту-
товичем. Взамін отримав у володіння 
Волинь, зберігши титул великого князя.

Владислав Ваза
(1595 – 1648)
Син короля Речі Посполитої Сигіз-

мунда ІІІ. Під час Смути в Московській 
державі 1610 р. проголошений мос-
ковським царем. Підтримував тісні 
стосунки з козацьким гетьманом Пе-
тром Сагайдачним. У 1620 р. призна-
чений адміністратором земель Смо-
ленщини й Сіверщини. У 1632 р. об-
раний королем Речі Посполитої. На 
коронаційному сеймі 1633 р. наполіг 
на затвердженні «Диплома для право-
славних», яким легалізовувалася пра-
вославна церковна ієрархія. Проте на 
сеймі 1638 р. ухвалили «Ординацію 
Війська Запорозького», яка значною 
мірою спричинила початок Національ-
но-визвольної революції 1648 р.

Лжедмитрій І 
(? – 1606)
Вважається, що він був збіглим дя-

ком московського Чудова монастиря 
Григорієм Отреп’євим. 1601 р. у Поль-
щі видав себе за вбитого сина царя 
Івана IV Грозного — Дмитра. 1604 р. 
здобув московський престол за під-
тримки польсько-литовських і козаць-
ких військ. Надав значні привілеї на-
селенню Чернігово-Сіверщини. 1606 
р. проти нього була організована змо-
ва на чолі з воєводою Василієм Шуй-
ським. Він підняв у Москві повстання, 
під час якого Лжедмитрія вбили.

Адам-Мефодій Григорович
Кисіль (1600 – 1653)
Представник київської шляхти. На-

вчався в Замойській академії, брав 

участь у битвах під Цецорою (1620), 
Хотином (1621), у Смоленській війні 
1632 – 1634 рр. У 1633 р. — чернігів-
ський підкоморій, з 1639 р. — чернігів-
ський, згодом — київський каштелян, 
сенатор Речі Посполитої. У 1648 р. був 
брацлавським, з осені 1649 р. — київ-
ським воєводою. Від початку Визволь-
ної революції 1648 р. — дипломат, ак-
тивний учасник з боку Речі Посполи-
тої в переговорах із представниками 
Б. Хмельницького. Меценат, фундатор 
монастирів на Чернігівщині.

Олександр Пісочинський 
(сер. 1580-их рр. – 1645)
Виходець із волинської шляхти, на-

вчався у Краківській академії, Вюрц-
бурзькому університеті. 1631 р. став 
сенатором і кам’янецьким каштеля-
ном. Під час Смоленської війни — орга-
нізатор військових акцій проти москов-
ських військ на Сіверщині, брав участь у 
переможній битві військ Речі Посполи-
тої під Смоленськом (1634). За привіле-
єм Владислава IV від 22 жовтня 1632 р. 
став новгород-сіверським старостою, 
де набув значних маєтностей. У 1635 – 
1645 рр. — київський каштелян.

Мартин Калиновський 
(≈1605 – 1652 рр.)
Походив із подільської шляхти. У 

1628 – 1633 рр. був кам’янецьким під-
коморієм, від 1633 р. — королівський 
ротмістр. У 1633 та 1635 рр. — посол 
на сеймі від Брацлавського воєвод-
ства. У 1633 – 1648 рр. відомий як 
чернігівський староста, у 1635 – 1652 
рр. — чернігівський воєвода. Вів бо-
ротьбу за цю посаду з Адамом Кисе-
лем. У 1646 р. став польним коронним 
гетьманом. Загинув 1652 р. у битві під 
Батогом, коли його армія була розбита 
козацьким військом під проводом Бог-
дана Хмельницького.

 
Продовження. Поч. у № 77.

Далі буде

Чорна могила — один із найбіль-
ших давньоруських курганів Х ст., 
який зберігся до наших днів. Він роз-
ташований у Чернігові неподалік від 
Єлецького монастиря.

Кілька років тому вандали зірва-
ли і вкрали з нього охоронну дошку, 
де було зазначено, що пам’ятка ар-
хеології охороняється державою. 4 
квітня 2016 року працівники Націо-
нального архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів стародавній» 
нову охоронну дошку прикріпили на 
кам’яній стелі, яка розташована біля 
підніжжя кургану.

Вражають його розміри: діаметр 
— 40 м, окружність — 125 м, висо-
та, що збереглася, — 11 м. У давни-
ну курган був оточений ровом до 7 м 
завширшки. Давньоруську пам’ятку 
досліджував уродженець Чернігів-
щини, відомий археолог Дмитро Са-
моквасов у 1870-их роках.

Поховання в кургані чоловіка й 
жінки здійснене за обрядом крема-
ції. Вони покладені в повному вій-

ськовому обладунку. Поруч із вої-
ном знаходилася зброя — два мечі, 
шабля, спис, сідло зі стременами, 
фрагменти кольчуги, шолом, нако-
нечники стріл, біля ніг — щит із мід-
ним окуттям. Поруч зі зброєю — за-
лізна посудина із кістками барана 
та бронзова жаровня з вугіллям. 
Біля ніг похованого були покладені 
двоє осідланих коней. Серед речей, 
пов’язаних з жінкою, — десять сер-
пів, розташовані в ногах.

Західну частину кострища займа-
ли дванадцять відер півколом, від 
яких залишилося залізне окуття та дві 
залізних посудини. На місці, де лежа-
ли небіжчики, знайдені численні при-
краси, наконечники поясів, золоті та 
срібні злитки — залишки розплавле-
них у вогні прикрас, бронзова посуди-
на з бабками — гральними кістками, 
ключі, замки, сокири й долота.

Первинний насип кургану мав 7 м 
заввишки, потім тут відбувалася триз-
на-змагання на честь померлого, піс-
ля якої курган досипали. На тризнищі 

були знайдені два ритони, зроблені 
з рогів тура зі срібним окуттям. Най-
більш цікаве окуття більшого ритону з 
чудовим фризом, де зображено фан-
тастичних звірів, птахів, людей. Крім 
того, на тризнищі знайдено два жер-
товних ножі та бронзовий ідол скан-
динавського бога Тора. Ці знахідки 
розглядають як дари, що відповідали 
статусу померлого за його життя.

У кургані також виявлено три 
візантійські монети, найдавніша з 
яких карбована в 945 – 959 рр. Кос-
тянтином VII Багрянородним та його 
сином Василем. За цією монетою 
курган датують 960-ми роками — 
епохою князя Святослава.

Більшість знахідок із Чорної мо-
гили зберігається в Росії, в Москов-
ському історичному музеї. Частина 
експонатів, переданих Дмитром Са-
моквасовим до музею Київського 
університету та деяких приватних 
колекцій, була втрачена.

Національний заповідник 
«Чернігів стародавній»

На кургані Чорна могила відновлено охоронну дошку

Владні інституції Чернігово-Сіверщини Владні інституції Чернігово-Сіверщини 

Чернігівське воєводство 
у 30 – 40-х рр. XVII ст. 
(за П. Кулаковським)

Урядники Речі Посполитої  XVII – XVIII ст. Урядники Речі Посполитої  XVII – XVIII ст. 
Реконструкція (Краків, 11.11.2008)Реконструкція (Краків, 11.11.2008)
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Між двох вогнів
Наприкінці ХV століття вже 

давно минули часи величі, якої 
сягав давньоруський Чернігів. 
Про могутність столиці Черніго-
во-Сіверського князівства нага-
дували лише муровані храми й 
залишки земляних укріплень. 

Стрімкий розвиток давньо-
руського мегаполіса був пере-
рваний буремними подіями осе-
ні 1239 року, коли монгольські 
орди перетворили процвітаюче 
місто на величезне попелище.

Проте життя Чернігова не пе-
рервалося. У середині XІV століт-
тя Чернігів увійшов до складу Ве-
ликого князівства Литовського.

Наприкінці XV століття міс-
то опинилося на кордоні кня-
зівства й молодої та агресив-
ної Московської держави. І от 
1500 року вдарив грім. Великий 
князь московський Іван ІІІ роз-
почав військові дії проти Литви. 
Улітку того року 40-тисячне вій-
сько литовців під командуван-
ням Костянтина Острозького за-
знало нищівної поразки від мос-
ковитів на річці Ведроші. Нада-
лі військова фортуна схилялася 
на бік то литовців, то москови-
тів, і врешті 1503 року було укла-
дено перемир’я на 6 років, за 
умовами якого Чернігів і Сівер-
ська земля опинилися в складі 
Московії.

«…И прочь побежал 
с великим срамом»

Відтоді Чернігів більш ніж на 
століття став прикордонною форте-
цею, яка мала захищати південно-
західні рубежі Московської держа-
ви. Що значило в XVI столітті бути 
прикордонною фортецею між дво-
ма державами, які постійно воюва-
ли, здогадатися неважко. Уже 1506 
року Чернігів спалили литовці. А 
1515 року на Чернігів напав київ-
ський воєвода Дашкевич. Постійна 
загроза з боку Литовської держа-
ви призвела до того, що 1531 року в 
Чернігові спорудили нову дерев’яну 
фортецю. Літописець зазначає: «По-
велением великого государя Васи-
лия Ивановича срублен бысть град 
Чернигов древян». Вірогідно, що 
в той час біля підніжжя Дитинця 
з’явилася слобода, в якій проживав 
московський гарнізон. Першу об-
логу ця фортеця витримала майже 
відразу після спорудження.

У вересні 1534 року «Воевода 
Андрей Немиров со многими людь-
ми с нарядом» підійшов до Чернігів-
ської фортеці й узяв її в облогу. Од-
нак гарнізон і жителі міста не ду-
мали здаватися. Вони швидко ви-
будували оборону, а вночі зробили 
вдалу вилазку до табору литвинів, 
де «многих побили литовских людей 
и пушки и пишали со всем нарядом 
у них поймали, а Андрей Немиров на 
утреней зоре и прочь побежал с ве-
ликим срамом».

Польсько-литовська держава 
аж ніяк не могла змиритися з втра-
тою Чернігова. 1542 року литовські 
посли в Москві намагалися повер-
нути Чернігів в обмін на москов-
ських полонених. Але Москва пре-
красно розуміла стратегічне зна-

чення фортеці й на жодні перегово-
ри не йшла.

Не оминула Чернігова й Лівон-
ська війна, яка відбувалася дале-
ко на північ від міста. Намагаючись 
ослабили позиції Москви на півдні, 
1563 року литовський воєначаль-
ник Михайло Вишневецький піді-
йшов до Чернігова. Однак і йому не 
вдалося взяти фортецю. На знак 
своєї безпорадності Вишневець-
кий спалив усі передмістя Черніго-
ва й пішов назад. Наступного року 
литовці знову взяли в облогу Черні-
гів, але теж безуспішно. Обороною 
міста 1564 року командував князь 
Василь Прозоровський. На думку 
В. Я. Руденка, в той час також було 
укріплено дерев’яною стіною Єлець-
кий монастир.

1604 року Чернігів узяли без 
бою війська Лжедмитрія, городяни 
самі відчинили ворота самозванцю, 
оскільки більшість із них свято віри-
ла, що впустили в місто справжньо-
го московського царя. Частина чер-
нігівців навіть пішла з Лжедмитрієм 
на Москву.

 

Злий геній 
Самійла Горностая

Наприкінці зими – на початку 
весни 1610 року відбулася найтра-
гічніша подія в історії Чернігова, яка 
стала кульмінацією більш ніж сто-
літнього протистояння Москви й 
Литви. Ще 1609 року Річ Посполита 
розпочала відкриту війну проти Мо-
скви (в нашій літературі ці події ві-
домі як «Смутное время» або «Вели-
кая смута»). Основні польські сили 
рушили до Москви, а під стіни Чер-
нігова підійшло польсько-литовське 
військо київського підкоморія Са-
мійла Горностая. Ймовірно, військо 

це було не дуже чисельне, оскільки 
Горностай не наважився брати Чер-
нігівську фортецю відкритим штур-
мом, пам’ятаючи про невдачі, які 
спіткали його попередників у поді-
бній справі. Загалом Чернігівська 
фортеця на початку XVII століття яв-
ляла собою твердиню, яка була не 
по зубах навіть чисельному та до-
бре оснащеному війську. У Черні-
гівській фортеці за переписом того 
часу налічувалося «армат больших 
двадцать семь поставленных на 
башнях и на стене так, что бы мож-
но было со всех сторон поражать 
и оттеснять неприятеля, было еще 
много меньших армат». 

Самійло Горностай походив із 
давнього литовського роду Горнос-
таїв. На початку XVII століття Самій-
ло став помітною фігурою в полі-
тичному та військовому житті Речі 
Посполитої. Він часто згадується в 
документах кінця XVI століття поль-
ського сейму як людина, котрій до-
ручали дуже важливі державні за-
вдання. 1601 року молодий Самій-
ло став ротмістром, 1602 року — 
підкоморієм київським. І далі його 
військова кар’єра зростала. У 1615 
році Самійла Горностая призначи-
ли комісаром для проведення пе-
реговорів про мир між Річчю Поспо-
литою та Московією. 1616 року він 
став довіреною особою королевича 
Владислава ІV в Москві, де й заги-
нув 1618 року. Ця людина мала вій-
ськовий талант, тому не варто ди-
вуватися, чому Горностай не почав 
штурмувати Чернігівську фортецю.

План Самійла Горностая був про-
стим і водночас складним. Він за-
лишив основні підрозділи свого вій-
ська в зоні недосяжності для дозорів 
Чернігівського гарнізону. Для почат-
ку була вислана розвідка, яка ви-

вчала розпорядок гарнізонної служ-
би фортеці. Їй вдалося дізнатися, що 
частина Чернігівського гарнізону ви-
їжджає на санях на риболовлю на 
річку Білоус для поповнення припа-
сів фортеці. Цим відразу ж і скорис-
тався київський воєначальник. Ті, ко-
трі поїхали на Білоус, були перебиті, а 
їхнє місце зайняли вояки Горностая. 
Гарнізон міста, нічого не підо зрюючи, 
відчинив фортечні ворота для «сво-
їх». І тут почалося те, чого аж ніяк не 
могли уявити собі вояки Чернігова. 
«Свої рибалки» враз стали польськи-
ми воїнами. Міські ворота були взя-
ті. Вірогідно, в той час до міста піді-
йшли основні сили київського воєво-
ди. У місті почалася бійня. Захопле-
ний зненацька гарнізон не зміг дати 
відсічі, вороги стали грабувати й ни-
щити Чернігів. За лічені години твер-
диня Московії на південно-західному 
кордоні була знищена й перетворена 
на попіл. Окрім фортеці й замку, які 
спалили вщент, знищили і Єлецький 
монастир. В Успенському храмі вна-
слідок пожежі обвалився дах.

Запустіння в Чернігові тривало 
майже 12 років. Однак за цей «по-
двиг» Самійло Горностай замість по-
дяки від короля Сигізмунда ІІІ потра-
пив на деякий час у немилість, адже 
король польський сподівався, що 
чернігівці мирно перейдуть під його 
корону.

…Озираючись на історію Черні-
гова, починаєш розуміти, що це не 
тільки історія величних храмів, по-
тужних фортець. У першу чергу, це 
історія звитяги його жителів. Неба-
гато фортець України може похва-
литися такою кількістю успішно ви-
триманих облог і відбитих нападів.

Олександр БОНДАР, 
історик,

м. Чернігів

1802 рік. Газети Москви й Петербур-
га шокують скандальною новиною: князь 
Олександр Голіцин програв у карти влас-
ну дружину, княгиню Марію Григорівну! Для 
нас ця історія є надзвичайно цікавою, бо 
виграв княгиню син останнього гетьмана 
України Кирила Розумовського — граф Лев 
Розумовський. Такого в історії азартних ігор 
ще не було, традиційно вважалося, що за 
ломберним столиком можна програти гро-
ші, маєтки, совість урешті-решт, але не дру-
жин, тим паче блакитної крові.

Марія Григорівна В’яземська була ще 
дуже юною, коли її батьки видали заміж за 
князя Олександра Голіцина. Це був шлюб за 
розрахунком — наречена не мала великого 
посагу, а наречений був дуже вигідною пар-
тією: володів багатьма маєтками, 24 тисяча-
ми кріпосних. Більше Олександру Микола-

йовичу не було чим похизуватися. У Москві 
він мав славу затятого картяра, рідкісного 
марнотрата і клоуна: напував кучерів шам-
панським, розкидав золоті монети слугам і 
циганам, розкурював люльки паперовими 
асигнаціями…

Марія була дуже вродливою, її називали 
«прекрасною Юноною», але частіше — «сум-
ною Юноною». У шлюбі вона була глибоко 
нещасною, зневажала свого чоловіка, який 
не шкодував коштів на її розкішні вбрання 
для світських раутів, а вдома нерідко при-
кладав руку.

На одному балу Марія Григорівна зустрі-
лася поглядом із графом Левом Розумов-
ським — високим статним красенем, інте-
лектуалом, справжнім джентльменом. Лев 
Кирилович безнадійно закохався в Марію, 
вона відповіла йому взаємністю. Марія Гри-
горівна уявляла, якою б вона була щасли-
вою, якби поряд з нею був Лев, а не Голіцин 
— неотесаний грубіян, непривабливий чо-
ловік. До речі, між Голіциними й Розумов-
ськими були родинні зв’язки: брат княгині, 
Микола Григорович В’яземський, був одру-
жений на племінниці Лева Розумовського 
— Катерині Василівні Васильчиковій. Лев 
був частим гостем у домі Голіциних, грав 
у карти з Олександром Миколайовичем, і 
його серце завмирало при кожній зустрічі з 
княгинею. 

Лев Кирилович спершу хотів викликати 
Олександра Голіцина на дуель, але незаба-
ром доля подарувала йому можливість вла-
штувати дуель за картярським столиком. 
Грали всю ніч у маєтку Голіциних у фараон 
— відому картярську гру, яка мала широку 
популярність у дворянських колах. Тієї ночі 
князю страшенно не щастило, він програ-
вав раз за разом. І тоді Лев Розумовський 

запропонував йому поставити на кін дружи-
ну, в обмін на все те, що до цього програв. 
Голіцин деякий час вагався, але, почувши, 
що Лев завтра пришле за виграшем, пого-
дився і програв… Марію. 

Свідки цієї неймовірної сцени перека-
зували, що Олександр Миколайович, сидя-
чи за ломберним столом, як дитина, запла-
кав. Потім схопив за рукав Лева і повів його 
до Марії, аби повідомити, що сталося. Перед 
нею він намагався виправдатися, мовляв, 
картярська фортуна зрадила йому, але Ма-
рія сказала: «Досить!» — і мовила до Лева: 
«Чого мені чекати, Леве Кириловичу?» І тієї 
ночі вони разом поїхали в маєток до Лева 
Розумовського.

Ця історія наробила багато галасу в обох 

столицях імперії, стала темою пліток. Завдя-
ки такому широкому розголосу Марія Григо-
рівна розлучилася з Олександром Голіциним. 
У ті часи отримати розлучення було практич-
но неможливо, простіше було при живому чо-
ловіку стати черницею. Але закохані обвінча-
лися  1802 року в домовій церкві Св. Петра і 
Павла в підмосковному маєтку Петровсько-
Розумовському. Після весілля молодята по-
їхали в Батурин, де на них чекав батько Лева 
— гетьман Кирило Розумовський, який гос-
тинно їх зустрів у своєму палаці.

Тривалий час вищий світ не визнавав 
шлюбу Розумовських, Марія стала пер-
соною нон-ґрата для великосвітських за-
ходів. 1809 року на московському балу в 
І. Гудовича, куди запросили подружжя Розу-
мовських, несподівано з’явився імператор 
Олександр І. Він демонстративно пройшов 
через усю залу, наблизився до Марії Гри-
горівни і звернувся до неї з такими слова-
ми: «Madame lacomtess, voulez-vou me fair 
l’honeur, de danse une polonaise avec moi» 
(«Пані графине, дозвольте запросити Вас на 
полонез»). Таким чином, репутацію сім’ї Ро-
зумовських було реабілітовано.

Подружжя прожило у шлюбі щасливих 
16 років до смерті Лева 1818 року. Марія 
пережила коханого на 47 років, більше за-
між не виходила, до кінця життя берегла 
пам’ять про чоловіка. 

Незвичайну історію про виграш у кар-
ти дружини використав свого часу Михайло 
Лермонтов при написанні поеми «Тамбов-
ська скарбничиха».

Катерина ДЗЕКУН, 
науковий співробітник Національного 

заповідника «Гетьманська столиця»,
м. Батурин

Чернігівська фортеця
Нам добре відома історія 

Чернігова княжої доби, ще 
краще висвітлені події часів 
Гетьманщини. Однак історія 
Чернігова XIV – початку XVII 
століть на сьогодні для істори-
ків тільки починає відкривати 
свої таємниці. І, виявляється, 
ця історія не менш багата на 
події та героїчні звершення на-
ших предків, ніж попередні й 
наступні епохи. 

Omnia vincit amor, або Кохання все переможе

Марія Григорівна В’яземська

Граф Лев Розумовський
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Радянський антирадянський фольклор 

Марко
Кропивницький

6 травня 
1889 — у Парижі завершено будівни-

цтво Ейфелевої вежі.

7 травня 
1840 — народився 

Марко Кропивницький, 
український письменник, 
драматург, актор.

1840 — народився 
Петро Чайковський, ком-
позитор.

8 травня 
1886 — в Атлан-

ті (США) надійшла в про-
даж «Кока-кола», напій, який створив лікар 
Джон Пембертон, гадаючи, що це лікуваль-
ний засіб.

1945 — у передмісті Берліна  підписано 
заключний Акт про капітуляцію Німеччини у 
Другій світовій війні. 

1989 — у Польщі вийшов друком пер-
ший номер «Газети виборчої», видання де-
мократичних сил, нині найбільшої газети 
країни. 

9 травня 
1890 — народився Ки-

рило Осьмак, український 
громадський і політич-
ний діяч, президент Укра-
їнської головної визволь-
ної ради (1944). Загинув 
в ув’язненні в радянській 
тюрмі в 1960 р.

1924 — народився Бу-
лат Окуджава, російський 
поет грузинського походження, бард, про-
заїк, сценарист, автор пісень. Один із засно-
вників жанру авторської пісні.

10 травня 
1909 — народилася Валентина Гризо-

дубова, радянська льотчиця,  уродженка 
Харкова, учасниця рекордного жіночого пе-
рельоту 1938 р. із Москви на Далекий Схід, 
командир екіпажу, Герой Радянського Сою-
зу (перша з жінок).

1933 — демонстративне спалення кни-
жок націонал-соціалістичними студентами 
й есесівцями в Берліні, що поклало поча-
ток масовому знищенню літератури, непри-
йнятної для нацистів. До цього переліку по-
трапили твори багатьох видатних  письмен-
ників Німеччини і світу. 

11 травня
1905 — народився Михайло Шолохов, 

письменник, лауреат Нобелівської премії з 
літератури 1965 р., українець по матері. 

1927 — у Каліфорнії заснована Амери-
канська академія кіномистецтва. Через два 
роки вона почала визначати лауреатів кі-
носезону, а з 1931 р. вручати переможцям 
«Оскари».

1928 — у Нью-Йорку вперше у світі по-
чалася регулярна трансляція телепередач.

12 травня 
996 — у Києві освячено першу на Русі 

кам’яну церкву — Десятинну. 

1364 — у Кракові створено Ягеллон-
ський університет, найстаріший у Польщі. 

1496 — народився Густав I Ваза, король 
Швеції з 1523 р. Став королем, коли внаслі-
док очолюваного ним народного повстання 
Швеція домоглася незалежності від Данії. 

1935 — помер Юзеф Пілсудський, пер-
ший керівник відродженої Польщі. Очільник 
держави в 1918 – 1922 рр., прем’єр-міністр 
у 1926 – 1928 і 1930 р. Засновник нової 
польської армії, маршал.

13 травня 
1849 — народився Па-

нас Мирний (Рудченко), укра-
їнський письменник.

1933 — застрелився Ми-
кола Хвильовий (Фітільов), 
український прозаїк, поет, 
публіцист, громадський діяч, 
один із основоположників 
п і с ляр е в о -
люційної ра-

дянської української прози.  
Самогубство письменника 
стало символом краху іде-
ології українського націо-
нал-комунізму й кінця укра-
їнського національного від-
родження 1920 – 1930-х 
років. 

14 травня 
1783 — імператриця Катерина II вида-

ла указ про закріпачення селян у Новоросії 
(Україна).

1814 — народився 
Василь Стефаник, україн-
ський письменник.

1975 — футболісти ки-
ївського «Динамо» під ке-
рівництвом Валерія Ло-
бановського вперше ви-
бороли Кубок кубків євро-
пейських країн. У фіналі, 
що відбувся в Базелі, ди-
намівці розгромили будапештський «Фе-
ренцварош» — 3:0. Склад команди: Руда-
ков, Коньков, Матвієнко, Фоменко, Решко, 
Трошкін, Мунтян, Онищенко, Колотов (капі-
тан), Буряк, Блохін. 

15 травня 
1873 — народився Павло Скоропад-

ський, гетьман Української Держави у 1918 
р.

1891 — народився в Києві Михайло 
Булгаков, російський письменник.

1935 — відкрилася перша лінія Москов-
ського метро. 

16 травня 
1817 — народився Микола Костомаров, 

визначний український історик, етнограф і 
письменник, громадський діяч.

17 травня 
1846 — бельгієць Адольф Сакс запа-

тентував саксофон. 

18 травня 
1888 — у США продемонстрована пер-

ша грамофонна платівка. 
1920 — народився Іван 

Павло ІІ (Кароль Войтила), 
Папа Римський, поляк за 
національністю. Перший 
слов’янський понтифік ка-
толицької церкви (у 1978 
– 2005 рр.), перший Папа-
неіталієць за останні 455 
років.

1944 — у ніч на 18 травня близько 200 
тис. представників кримськотатарсько-
го народу, тобто фактично всіх, вивезли із 
Криму для поселення у віддалених райо-
нах Середньої Азії, Приуралля й Верхнього 
Поволжя.

1955 — через 12 днів після повернен-
ня із заслання у Львові помер Микола Ду-
жий, колишній редактор журналу «Повста-
нець» та інших військово-політичних ви-
дань, у тому числі бойового статуту піхоти 
УПА, сотник УПА, в. о. голови президії УГВР 
у 1944 р.

У квітні 1925 року в Мені 
відбувся окружний собор свя-
щеників та парафіян Сосниць-
кого округу Української ав-
токефальної православної 
церкви. На зборах був присут-
ній архієпископ Іван Павлов-
ський, голова Всеукраїнської 
православної церковної ради, 
уродженець Сосниці Василь 
Потієнко. «Місцевий уродже-
нець о. Ілля Смаль в тяжких 
умовах спромігся організува-
ти парахвію. Собор тривав два 
дні. Обрали нову Окружну Раду 
на чолі з о. Іллею Смалем».

Про цей та багато інших 
разючих фактів розповідає 
книга, яка нещодавно поба-
чила світ, — «Церковно-ви-
звольний рух на Чернігів-
щині в 1920-х роках». Редак-
тор-упорядник — знаний до-
слідник, наш земляк Віктор 
Моренець.

Книга складається з кіль-
кох розділів: «Історична до-
відка», де розповідається про 
створення та діяльність УАПЦ; 
«Українська церква на Черні-
гівщині в 1920-х роках», де на-
водиться 132 документи про 
діяльність УАПЦ на Чернігівщи-
ні (доповідні записки свяще-
ників, благовісників-агітато-
рів і організаторів нових пара-
фій УАПЦ, особові картки свя-
щеників). 

Розділ «Спогади. Василь 
Потієнко» — родзинка книги, 
безпосередні спогади учасни-
ка та організатора церковно-
го життя, уродженця Сосни-
ці, який чимало часу присвя-
тив становленню Української 
церкви на Чернігівщині зокре-
ма і в Україні загалом. Його 
розповіді про роботу церкви, її 
установ, описи діячів тої доби 
дають багатющий матеріал 
для дослідників. Чимало сто-
рінок Потієнко приділяє саме 
Сосниччині, адже це була його 
батьківщина і центр УАПЦ на 
Чернігівщині. 

Розділ «УАПЦ в документах 
совєтської спецслужби» пока-
зує, що ЧК правильно розумі-
ла всю загрозу для влади чер-
воних духовного відродження 
українців. І тому ЧК викорис-
товувала в церковній політиці 
тактику «поділяй і володарюй», 
ініціюючи міжцерковне про-
тистояння, з метою послабити 
духовний стрижень народу. Як 

показують документи, чима-
ло конфліктів усередині УАПЦ, 
в тому числі дуже серйозних, 
були спровоковані, роздму-
хані саме совєтськими спец-
службами. 

Унікальний розділ фотодо-
кументів «Церкви Чернігівщи-
ни із збірки НБУ ім. В. І. Вер-
надського» показує читаче-
ві на світлинах перлини укра-
їнської архітектури, що не 
дійшли до нашого часу. 

Цікавим для читача буде 
й розділ «Друковані видан-
ня Української церкви 1921 
року», де наведено фотокопії 
богослужбових книг УАПЦ. 

У книзі вміщено географіч-
ний покажчик. Відкриває кни-
гу «Передмова» одного з блис-
кучих публіцистів сучасності 
— Ростислава Мартинюка.

Для розуміння цінності ви-
дання варто навести коротку 
довідку про УАПЦ. Українська 
автокефальна православна 
церква (1919 – 1937) — укра-
їнська православна церков-
на організація, що виникла під 
час національно-визвольних 

змагань (1917 – 1921). Призу-
пинила своє існування напри-
кінці 1930-их років унаслідок 
терору й репресій влади СРСР. 
У жовтні 1921 року на свято 
Покрови було скликано Пер-
ший всеукраїнський церков-
ний собор — у Софії Київській. 
На ньому проголосили три 
основні засади УАПЦ — авто-
кефалію, соборноправність, 
українізацію.

Автокефалія — незалеж-
ність Української церкви від 
будь-якої чужої церковної вла-
ди.

С о б о р н о п р а в н і с т ь 
— участь усіх вірних у 
розв’язуванні справ церкви 
через своїх представників на 
соборах (парафіяльних, єпар-
хіяльних і всеукраїнському) — 
імпонувала всім, хто стояв на 
засадах боротьби з більшо-
вицько-комуністичною дикта-
турою.

Українізація сприймала-
ся всіма, хто визнавав право 
на життя української культури, 
рідної мови, рідної пісні, рідних 
звичаїв і обрядів. 

Тривалий час на чолі церк-
ви стояв митрополит Василь 
Липківський. Усе священство 
й активні вірні УАПЦ були за-
арештовані, заслані й розстрі-
ляні НКВС протягом 1930 – 
1937 рр.

Загалом же, читаючи кни-
гу, самі по собі напрошуються 
порівняння між життям УАПЦ і 
діяльністю УПЦ КП.

Книгу можна придбати в 
КМЦ «Інтермеццо» (м. Черні-
гів, вул. Шевченка, 9), e-mail: 
kmc.intermezzo@gmail.com, 
тел.: 063-236-18-03.

Олександр ЯСЕНЧУК

— Що це таке: багато голів, хвіст довгий, очі 
горять, яйця маленькі і брудні?

— Черга в магазин за яйцями.

* * *
Чоловік приходить додому і застає дружину 

з коханцем.
— Ти тут дурницями займаєшся, а у дворі на-

впроти курятину продають!

* * *
— Чи добре у Вірменії з м’ясом?
— З м’ясом добре, а от без м’яса погано.

* * *
— Кажуть, Пензі збираються присвоїти 

звання міста-героя.
Вона три роки у блокаді, не бачить ні олії, ні 

м’яса, але не здається.

* * *
У рамках боротьби за культуру обслугову-

вання при вході до універмагу поставили двох 
чоловіків. Кожного відвідувача вони зустріча-
ють посмішками. Один каже: «Ласкаво проси-
мо!», інший: «Нічого нема!»

* * *
Яка різниця між математикою і науковим 

комунізмом? У математиці щось дано і щось по-
трібно довести, а в науковому комунізмі все до-
ведено і нічого не дано.

* * *
— На порядку денному колгоспних партзбо-

рів два питання — будівництво сараю і будівни-
цтво комунізму.  Зважаючи на відсутність до-
щок, відразу перейшли до другого питання.

Кирило
Осьмак

Валентина Гризодубова (у центрі) із членами 
свого екіпажу Поліною Осиренко, теж україн-
кою, і Мариною Расковою біля літака АНТ-37.

Палять «ненімецькі» книжки 
на площі Опернплац у Берліні.

Панас
Мирний

Микола
Хвильовий

Василь
Стефаник

Іван Павло ІІ

Книга «Церковно-визвольний рух 
на Чернігівщині в 1920-х роках» 

відкриває забуті сторінки 
українського церковного життя

Політичний анекдот у СРСР
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Цікаве 
про українських 
письменників 

Валерій ШЕВЧУК 
Із книги «Із вершин та низин» 

На хуторі Основа
Улюбленим пристанищем Григорія Квітки-

Основ’яненка був хутір Основа — рідне гніздо його 
роду. Жив він тут скромно й розважно, хоча господар-
ством займатися не любив. Писав здебільшого після 
обіду, а ввечері читав те дружині. Не маючи власних 
дітей, Г. Квітка спілкувався із селянськими, часто за-
прошував їх до себе і розповідав казки, втручався не 
раз у дитячі забавки на вулиці, через що дітвора гор-
нулася до нього, наче до батька.

Добрий янгол
Добрим янголом для Г. Квітки-Основ’яненка була 

його дружина. Служачи попечителем Харківського ін-
ституту шляхетних дівчат, письменник зустрівся тут із 
класною дамою Ганною Григорівною Вульф, яка при-
їхала до Харкова з Петербурга. З нею Григорій Квіт-
ка й одружився. Ганна Григорівна помітила в чоловіка 
великий талант до літератури і спонукала його до на-
писання повістей та п’єс. Дружина читала й поправля-
ла його писання, давала чоловікові теми. Письменник 
присвятив Ганні Григорівні дві найкращі свої повісті — 
«Маруся» й «Сердешна Оксана».

Щасливе подружнє життя обумовило те, що Г. Квіт-
ка був дуже неохочий до поїздок. Тільки в молодості 
він побував у Києві й Москві, а опісля далі Харкова не 
виїжджав нікуди.

Тиха старість
Квітка-Основ’яненко на схилі літ жив усамітнено, 

ділячи старість із незмінним приятелем — дружиною. 
Міські гості заїздили до нього зрідка, бо в суспільстві 
до письменника ставилися з недовірою, навіть непри-
язно — всяк упізнавав себе в його гумористичних на-
рисах. 

У Петербурзі твори Григорія Квітки громив тодіш-
ній критик, ненависник української літератури — ба-
рон Брамбеус (Сенковський). А відомий професор 
Петербурзького університету, який перейшов туди з 
Харківського університету, І. Срезневський перший із 
кафедри підтримав Основ’яненка, вказав на його ве-
ликий талант і особливе значення для творення нової 
української літератури.

Поет нещасливого кохання
Любов Білозерська, рідна сестра письменниці 

Ганни Барвінок й видавця «Основи» В. Білозерсько-
го, закінчила дівочий інститут і, як і всі панночки того 
часу, повернулася додому. За нею почав упадати її ро-
дич Віктор Забіла. Він мав 25 років, служив у гусарах, 
був середнього зросту, стрункий, кароокий, чорнявий, 
з кучерявим чубом. Забілі дуже сподобалася висока 
білява дівчина з величною поставою, вустами «сер-
дечком» і голубими очима. Віктор і Люба заручилися 
за згодою батьків.

У той час у Білозерських почав бувати поміщик Н., 
що, як казали, мав великі капітали. Йому впала в очі 
красуня Люба, і поміщик став до неї свататися, при-
подоблюючись, однак, не дівчині, а батькові. Батько 
почав силувати дочку виходити заміж за товстосума.

Безталанного Забілу охопила розпука, його пере-
стали приймати в Білозерських, тож він тільки й ро-
бив, що їздив довкола їхнього маєтку. Тоді й почав пи-
сати вірші, два з яких — «Не щебечи, соловейку» і «Гуде 
вітер вельми в полі» — поклав на музику М. Глінка, і 
вони стали відомими українськими піснями.

Хоч мати й донька заспокоювали поета, що вони 
не підкоряться батьковому наказу, але переміг-та-
ки батько. Коли ж Люба з матір’ю їхали закуповува-
ти придане, їх перестрів у дорозі Забіла. Поету не до-
зволили пересісти в екіпаж до коханої, і він кинувся 
під коні. Коней, однак, вчасно зупинили і Забілу вря-
тували.

Незабаром Любов Білозерська таки вийшла за-
між за нелюба. Після того Віктор Забіла з горя почав 
пити й гуляти. Бенкети його починалися так. Входило 
до зали кілька гарно вбраних циганчат, поет сідав се-
ред зали і грав на бандурі, а циганчата танцювали до-
вкола нього, співали й виробляли різні штуки. Урешті 
Віктор Забіла прогайнував маєток і останні роки жив 
у родичів. Був веселий і жартував зі своєї біди. Коли 
ж помер, усі, хто знав поета, щиро жалували за ним, 
бо як людина він був добрий і товариський. Своє ко-
хання не міг забути до смерті, тоді як його колишня су-
джена примирилася з долею і прожила довге й спокій-
не життя.

Чергова зустріч проекту 
«Імпрези у Коцюбинського»

Вона була присвячена етюду письмен-
ника «Цвіт яблуні», що прозвучав у виконан-
ні автора проекту Дмитра Мельниченка. 

А музичні твори звучали у виконанні 
добрих друзів музею — студентів Чернігів-
ського музичного училища ім. Л. Ревуць-
кого. Наступна зустріч проекту «Імпрези у 
Коцюбинського» відбудеться за три тижні. 
Кількість місць обмежена. Попередній за-
пис на участь обов’язковий. Вартість квитка – 30 грн.

Довідки й замовлення квитків за тел.: (04622) 4-10-03, (097) 
465-70-91, (063) 065-61-49. Адреса музею: м. Чернігів, вул. 
Коцюбинського, 3.

Поліські мелодії різьби 
по дереву Миколи Панька

У музеї-заповіднику від-
крилася виставка робіт черні-
гівського різьбяра, заслуже-
ного майстра народної твор-
чості України Миколи Панька. 

Серед робіт на виставці 
— посуд, жіночі прикраси, 
меблі, іграшки тощо. 

Виставка триватиме до 
20 травня. Вартість квитків: дитячий — 3 грн, студентський — 4 
грн, дорослий — 6 грн. 

У загальновизначені вихідні дні — 7, 8 і 9 травня — музей 
працюватиме з 10.00 до 17.00. 

Світлини 
з архіву 
Володимира 

Сапона
Герой Радянського 

Союзу, письменник Юрій 
Збанацький зі своїм зем-
ляком — повним кава-
лером ордена Слави Пе-
тром Пекуром та його 
онуком Юрієм. 

Вересень 1984. 
Козелець.

Фото Валерія Інютіна.

Василь ЧУМАК (1901 – 1919 рр.). 
Уродженець м. Ічні. Поет, публіцист. 
Був членом літературного угруповання 
«Гарт», де разом з В.Елланом-Блакитним, 
А.Заливчим, Г.Михайличенком вважалися 
«першими хоробрими» засновниками укра-
їнської радянської літератури. Страчений у 
19-річному віці денікінцями. Посмертно ви-
йшла збірка поезій «Заспів» (1920 р.), а по-
тім у радянські часи — кілька видань збір-
ки «Червоний заспів»: 1922, 1930, 1956, 
1982, 1991 рр. Ці дати свідчать про періо-
ди, коли творчість В.Чумака замовчувалася 
з ідеологічних причин.

Василь ЕЛЛАН-БЛАКИТНИЙ (1894 
– 1925 рр.). У дитинстві жив в Ічні. Пись-
менник, політичний діяч, один із фундато-
рів нової української літератури. Перший 
і незмінний редактор урядової газети «Ві-
сті» та додатка до неї — «Література. Наука. 
Мистецтво». Заснував і редагував журнали 
«Всесвіт», «Червоний перець». Був головою 
колегії Державного видавництва України. 
Організатор і керівник першої спілки про-
летарських письменників «Гарт». Найвідо-
міша книжка — збірка поезій «Удари моло-
та і серця». 

Григорій САЧЕНКО (1905 – 1939 
рр.). Уродженець с.Хаєнок. Поет і літера-
турознавець. Працював у Київському ін-
ституті народної освіти та в Інституті ім. 
Т.Шевченка при Міністерстві народної 
освіти. Автор збірок «Зустрічний ентузіазм» 

(1931 р.) і «Зеніт» (1936 р.). 1936 р. зааре-
штований, бо нібито «був учасником україн-
ської контрреволюційної організації і вхо-
див до однієї з її бойових груп, керованої 
Чумаком М. Г.» (братом ічнянського поета 
В.Чумака); засуджений на 8 років і етапо-
ваний на Далекий Схід, де й загинув.

Іван КМЕТА-ІЧНЯНСЬКИЙ (1901 
– 1997 рр.). Народився в м. Ічні, працю-
вав на Ічнянщині. Церковний діяч, доктор 
богослов’я, член Всесвітньої ради христи-
ян-баптистів. Поет. У 1929 р. із дружиною 
емігрував до Канади, потім переселився у 
США. Автор близько десяти поетичних книг.

Григорій КОВАЛЬ (1921 – 1997 рр.). 
Уродженець м. Ічні. Поет і видавець. Після 
війни працював на Закарпатті. Як здібно-
го поета-початківця його запросили до сто-
лиці, де працював спершу в редакціях га-
зет, а потім протягом 25 років — у видавни-
цтві «Радянський письменник». 1955 р. ви-
йшла перша книжка поезій — «Слово про 
вірність», потім ще чимало книг. Як автори-
тетний редактор, був «хрещеним батьком» у 
літературі для багатьох поетів-початківців. 
У своїх віршах Г. Коваль, на противагу бага-
тьом ровесникам, категорично уникав по-
літичної кон’юнктури.

Леонід ГОРЛАЧ (КОВАЛЕНКО) (нар. 
1941 р.). Навчався в с.Монастирищі. Поет і 
прозаїк. Автор понад 40 книжок, переваж-
но збірок поезій книжок для дітей, художніх 

і художньо-документальних повістей, а та-
кож літературно-критичних творів. Лауреат 
Шевченківської премії, ряду інших премій. 

Станіслав ШЕВЧЕНКО (нар. 1947 
р.). Уродженець с. Грабова. Поет, журна-
ліст, перекладач, член Національних спі-
лок письменників, журналістів, кінемато-
графістів. Голова творчого об’єднання по-
етів Київської організації НСПУ. Видав ряд 
поетичних збірок, книжку для дітей, книжку 
гумору, збірники пісень. У його доробку — 
понад десять книжок перекладів сучасної 
польської поезії. Лауреат ряду премій. За-
служений діяч мистецтв України, заслуже-
ний діяч польської культури.

Микола МОСКОВКА (нар. 1947 р.). 
Мешкає і працює в Ічні. За фахом медик. 
Автор багатьох поетичних збірок, а також 
публікацій у різних часописах.

Іван ЦИНКОВСЬКИЙ (1919 – 1987 
рр.). Народився й мешкав у смт Парафіївці. 
Поет і журналіст, член Спілки письменни-
ків України. Працював у ряді столичних га-
зет. Автор кількох поетичних збірок. Автор 
пісень на музику П. Майбороди, О. Білаша.

Любов КАРПЕНКО (нар. 1949 р.). 
Живе і працює в Ічні. Поетеса, прозаїк, піс-
няр. Автор низки поетичних книжок, збірки 
пісень, книжок для дітей.

  
Іван НЕЖИВИЙ, 

«Інформаційне суспільство»

Літеературно-мистеецька панораама

У столиці — виставка 
11-річної художниці

За сприяння Президентсько-
го фонду Леоніда Кучми «Украї-
на» в Києві відкрилася перша ви-
ставка 11-річної ніжинської ху-
дожниці Мирослави Павлюченко. 
Вона учениця школи мистецтв при 
НУКіМ ім. М. Заньковецької, уче-
ниця 5-Б класу школи № 15. Брала 
участь у багатьох виставках в об-
ласті, столиці. Тепер — персональ-
на виставка. 

Мирослава володіє різними 
техніками: розпис на склі, писан-
карство, графічні техніки, ліплен-
ня з солоного тіста, кераміка, пе-
триківський розпис, батик, ілю-
стрування. 

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка від-
крито виставку «Пам’яті Чорнобиля: екслібри-
си, графіка» чернігівського художника, члена 
Національної спілки художників України Ва-
силя Леоненка до 40-річчя творчої діяльності. 
У зоні відчуження назавжди залишилося його 

рідне село, батьківський дім. Художник наро-
дився в селі Колибань, що на Гомельщині. Від 
1974 року живе в Чернігові. Автор 1320 екс-
лібрисів, учасник більше 400 міжнародних ви-
ставок, лауреат 40 міжнародних конкурсів.

Бібліотека співпрацює з національними куль-
турними товариствами. На вернісажі була присутня 
голова Білоруського національно-культурного то-

вариства «Сябри» 
Галина Ворож-
бит. Вона біло-
руською мовою 
від імені своєї 
громади привіта-
ла художника: «Я 
дуже горда, що в 
нас є такий тала-
новитий сябр!»

Вісті з музею-заповідника М. Коцюбинського

Виставка Василя Леоненка про Чорнобиль

Поети Ічнянщини
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Несподівані 
думки

Олександр 
Перлюк
Перлюкізми
 Чи не час уже наш 

споживацький кошик на-
звати смітниковим? 

 Власної сліпоти не 
видно. 

 Найдорожче людині 
обходиться те, що їй задар-
ма не потрібно. 

 І без поезії можна 
чудово жити, не зрозуміло 
тільки — навіщо.

 Без належного фі-
нансування кохання гине.

Було колись...
У світі подорожей 

і пригод
Жюль Верн успішно писав 

п'єси й оповідання і водночас 
старанно вивчав природо-
знавчі науки, техніку, історію 
географічних відкриттів, по-
вітроплавання, знайомився 
з ученими, мандрівниками. 
Нарешті склав план серії ро-
манів «Надзвичайні подоро-
жі». Перший роман з цієї се-
рії — «П'ять тижнів на пові-
тряній кулі» — він закінчив 
улітку 1862 року. П'ятнадцять 
видавців, до яких звертав-
ся письменник, ніби змовив-
шись, повертали рукопис з 
однаковою відповіддю: «Я не 
можу ризикувати».

А от шістнадцятий, П'єр-
Жюль Етцель, який був до 
того ж відомим літератором, 
не тільки схвалив рукопис, 
а й поспішив закріпити ді-
лові зв'язки з талановитим 
письменником своєрідною 
умовою на двадцять років 
уперед: автор брав на себе 
зобов'язання щороку дава-
ти видавцеві за певну ви-
нагороду два «наукових ро-
мани» або один двотомний, 
загальним обсягом 20–25 
друкованих аркушів. Через 
двадцять років умову було 
поновлено на той самий тер-
мін. За ці роки Жюль Верн 
написав шістдесят три ро-
мани. А всі твори видатного 
письменника складають сто 
п'ятнадцять томів.

Куточок 
гумору

— Я познайомилася з 
дуже багатим чоловіком. У 
нього були гроші, а в мене 
— досвід.

— А тепер?
— Тепер у нього досвід, 

а в мене — гроші...
* * *

Лікар до пані, що бажає 
схуднути:

— Три місяці маєте їсти 
лише салат, сухарі, запива-
ти яблучним відваром — і 
схуднете.

— Вибачте, лікарю, все 
те їсти перед обідом чи по 
обіді?

* * *
— Любий, я подаю на 

розлучення. 
— Я обома рогами «за».

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

Корисні порадиКорисні поради
Ця універсальна сода
 За допомогою харчової соди можна почистити кили-

ми. Для цього треба розприскати по поверхні килима роз-
чин соди, залишити на півгодини, а потім пропилососити. 
Цей спосіб допоможе швидко позбутися накопичених за-
пахів на старих килимах, а також  хімічного запаху нового 
килима.

 Якщо у вас у саду є басейн і він швидко «зацвітає», 
значить, проблема в кислотному балансі води. Відновити 
нормальний баланс здатна сода, яка не дозволить воді псу-
ватися.

 Сода швидко гасить полум’я і може стати в нагоді в 
разі несподіваного загоряння на кухні.

 Харчова сода допомагає позбутися свербіння від 
укусу комах: потрібно зробити кашку з соди і води, нанести 
її на запалені ділянки або місце укусу.

 Після укусу оси або бджоли нанесіть на шкіру трохи 
вологої соди. Це допоможе зняти біль.

 Якщо потіють ноги, покладіть трохи соди у взуття. 
 Вгамувати біль у ногах після важкого дня допомо-

же ванночка з додаванням 3 чайних ложок соди на 10 лі-
трів води.

Дещо про винаходи
Уперше електрику виділив давньогрецький вчений Фа-

лес: він потер бурштин об шерсть і отримав розряд. Зви-
чайно, було ще дуже далеко до практичного використання 
електрики, але перший крок був зроблений, люди виявили 
цей феномен, а згодом поставили його собі на службу.

* * *
Винахід телебачення не можна пов’язувати з кимось 

одним, бо різні складові телебачення були винайдені різни-
ми людьми в різні роки. Але можна точно сказати, що пер-
ша телевізійна станція вийшла в ефір у Чикаго 12 червня 
1928 року.

* * *
Важко уявити собі сучасний світ без антибіотиків, скіль-

ки життів вдалося врятувати за допомогою них, а почало-
ся все з відкриття пеніциліну лікарем Олександром Флемін-
гом у вересні 1928 року в госпіталі святої Марії в Лондоні. 

* * *
Південноамериканські індіанці для отримання гумово-

го взуття просто умочували ноги в свіжий сік гевеї — рос-
лини, з якої отримують каучук. Застигаючи, сік перетворю-
вався на непромокальні «калоші».

* * *
Виявляється, колесо може бути і квадратним. Це довів 

американець Альберт Сфредд, оформивши 1959 року па-
тент на такий оригінальний винахід. Машина з незвичайни-
ми колесами впевнено їхала по бруду, снігу й піску зі швид-
кістю до 55 км/год. Колеса  встановлені на осях так, щоб 
квадрати були повернуті відносно один одного на деякий 
кут.

СвітСвіт-- інфоінфо

Школа української мови

Золотий фонд української естради
Алла Кудлай

Народилася 23 липня 
1954 р. у селищі Лосинівка 
Ніжинського району Черні-
гівської області. Закінчи-
ла Лосинівську середню 
школу, музично-педагогіч-
ний факультет Ніжинського 
педагогічного інституту ім. 
М. Гоголя. Після інститу-
ту стала працювати в дер-
жавному заслуженому ака-
демічному українському 
народному хорі імені Г. Ве-
рьовки. З колективом по-
бувала на гастролях у Кана-
ді, США, Німеччині і т.д. Від 
1984 року — солістка радіо 
і телебачення України.

Багато пісень у вико-
нанні Алли Кудлай стали 

надзвичайно популярни-
ми в Україні та за її межа-
ми: «Пахне м’ята» (Г. Та-
тарченко, В. Крищенко), 

«Чуєш, мамо» (О. Злотник, 
М. Ткач), «Знову цві-
те матіола» (В. Ярцев, 
Б. Касiєв), «Хлопці 
кучерявi» (Р. Бабич, А. Дра-
гомарецький), «Три поради» 
(I. Шамо, Ю. Рибчинський), 
«Хай щастить» (І. Поклад, 
В. Крищенко), «Любов-ча-
клунка» (Г. Татарченко, 
В. Крищенко), «Красива жін-
ка незамiжня» (О. Моро-
зов, А. Матвiйчук), «Коханка» 
(А. Матвiйчук) та багато iнших.

1990 року вийшов аль-
бом «Роксолана», потім на-
ступні альбоми — «Казко-
вий полон», «Колискова для 
коханого», «Спасибі за ко-
хання», «Гуцулка Ксеня». 
Має звання народної ар-
тистки України. 

Анатолій 
Горчинський

Відомий компо-
зитор, режисер, ви-
конавець пісень, на-
родний артист Укра-
їни. Народився 22 
липня 1924 року у 
Фастові, Київська 
область. Закінчив 
музичне училище, 
режисерський фа-
культет Київського театрального інституту. Працю-
вав режисером у театрах Києва, ряду обласних міст. 
У Тернопільському драматичному театрі ім. Т. Шев-
ченка створив 43 вистави — всі з власною музикою. 

У творчому доробку Анатолія Горчинського — по-
над 350 пісень. Серед них «Росте черешня в мами на 
городі», «Поетова коханка», «Приїжджайте частіше 
додому», «Здравствуй, чужая милая», «Я не третий, 
я не лишний», «Червона троянда», «Троянди на перо-
ні», що визнані шлягерами ХХ століття. Автор 108 ви-
став. 

6 січня 2007 року Анатолій Аркадійович відійшов 
у вічність. 

Улюблені пісні

Ðîñòå ÷åðåøíÿ 
â ìàìè íà ãîðîä³
Музика: Анатолій Горчинський
Вірші: Микола Луків

Росте черешня в мами на городі,
Стара-стара, а кожен рік цвіте,
Щоліта дітям ягодами годить, 
Хоча вони й не дякують за те.    
Приспів:
Мамо, мамо, вічна і кохана…
Ви пробачте, що був неуважний.
Знаю, Ви молилися за мене
Дні і ночі, сива моя нене.

Живе старенька мати у господі —
Невтомні руки, серце золоте.
Щодня і дітям, і онукам годить, 
Хоч рідко хто з них дякує за те. 

Приспів.

Ну що ж, про вдячність забувають 
люди,

Душа сліпа у щасті, а проте
Вони прозріють, але пізно буде:
Черешня всохне, мати — одцвіте. 

Приспів.

×åðâîíà òðîÿíäà
Музика: Анатолій Горчинський
Вірші: Леонід Татаренко

Червону троянду дарую я вам,
Не знаю, чи стріну вас знову.
Троянда для вас, але серце моє
Давно вже належить другому.

Приспів:
Червону троянду сьогодні віддам я,
Це ж найдорожчий дарунок тобі.
Червона троянда — це квітка 

кохання,
Це спомин про зустріч, що в серці 

моїм.

Я квітку червону тобі берегла,
Єдиний ти мій і жаданий,
Та доля чомусь нас обох не звела,
Навіщо ж мені ця троянда?

Приспів. 

Неправильно Правильно

Представити результати Подати результати 

При бажанні За бажанням

При участі За участю

Разом з тим Поряд з тим (водночас)

У повному об’ємі У всьому обсязі

В першу чергу Насамперед, передусім, 
перш за все

Прибув у якості делегата Прибув як делегат

Ви по якому питанню? Ви в якій справі?

Нештатна посада Позаштатна посада

Список працюючих Список працівників

Вибачаюсь Вибачте

Приносимо вибачення Перепрошуємо 
(просимо вибачити)

(2)

(2)

(2)

5 травня, 15.00. Міський відкритий 
конкурс «Таланти багатодітної родини». Палац 
культури художньої творчості дітей, юнацтва 
та молоді (вул. Дмитра Самоквасова, 8).

6 травня, 18.00. Концерт до Дня пе-
ремоги над нацизмом у Другій світовій війні 
«Пам’ятаємо, славимо, вшановуємо». Палац 
культури художньої творчості дітей, юнацтва 
та молоді. 

8 – 9 травня, 18.00. Алея Героїв. Ме-
моріальна акція з нагоди Дня пам’яті та при-
мирення. Виступи творчих колективів. Інтер-

активні бесіди, фотовиставка, перегляд до-
кументальних стрічок на тему «Друга світова 
війна».

12 травня. Чемпіонат міста з веслуван-
ня на човнах «Дракон» серед команд загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Річка Стри-
жень у районі Красного мосту.

14, 17 травня. Спільний захід управлін-
ня культури і туризму міської ради та літера-
турно-меморіального музею ім. М. Коцюбин-
ського до Дня музеїв. Музей ім. М. Коцюбин-
ського.

У травневі дні в Чернігові


